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Het is de bedoeling om met 
enthousiaste en gepassioneerde 
mensen een groep te vormen die 

op een geheel nieuwe manier wil 
werken aan geloofsverdieping en 
gemeentevernieuwing. 
Deze groep zal gedurende 
anderhalf jaar intensief (minimaal 
tweewekelijks) met elkaar optrekken 
en delen. Naar verwachting zal de 
groep meer zijn dan een huiskring, 
meer dan een catechesekring en 
meer dan een werkgroep. In feite 
grijpen we terug op de oervorm van 
het christendom, de eerste christelijke 
gemeente. 
Waarden die we in de groep 
willen ontdekken zijn toewijding, 
betrokkenheid, bereidheid 
tot delen, vriendschap en 

barmhartigheid. Oprechte interesse 
in de geloofsbeleving, zingeving en 
levensbeschouwing van de ander 
staat centraal.  
Op 20 december was een eerste 
oriënterende bijeenkomst voor 
geïnteresseerden.

Ben je enthousiast geworden en 
loop je warm voor dit idee? Zoek 
je net als wij naar vernieuwing 
op een andere wijze? Wil je 
deelnemen aan deze 'proeftuin voor 
gemeenschapsvorming'? Dan kun 
je contact opnemen met één van de 
initiatiefnemers.
In januari 2013 gaan we beginnen!

Pieter Licht, Janet Parlevliet, Gert Jan de Bruin en Gert Jan Slump 

De kerkenraad van de Protestantse 

Wijkgemeente Amstelveen-Zuid heeft 

ingestemd met het instellen van 

een bijzondere taakgroep. Onder 

de werktitel ‘Community Jasmijn’ 

heeft een aantal gemeenteleden het 

initiatief genomen om in Westwijk 

een community (een groep mensen) 

bij elkaar te brengen. Centraal staat 

gemeenschapsvorming en -oefening.

Community Jasmijn
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Wees niet bangWees niet bang
Wees niet bang. Meermalen klinken deze 
woorden in het begin van het evangelie 
naar Lucas. Advents- en kerstwoorden. Ze 
vormen ook het thema van deze Present. 
Cor Schaap gaat in het hoofdartikel 
in op de betekenis van Kerst. Kan de 
glimlach van het Kind mij helpen om met 
vertrouwen te leven? In mijn column kom 
ik uiteindelijk uit bij de ogen van een kind 
om in een vreeswekkende wereld mij toe 
te vertrouwen en het licht niet te haten. 
Als je nu alle reden hebt om bang te zijn, 
vanwege een ernstige ziekte bijvoorbeeld? 
Henriëtte van der Breggen gaat erop in in 
een interview. Het is heerlijk een engel 
om je heen te hebben en bemoedigd 
te worden door een ziekenzalving. Over 
een engel incognito schrijft Gert Jan de 
Bruin. Waar je ook niet bang voor moet 
zijn: binnen de kerk soms nieuwe stappen 
zetten; zie het initiatief in de wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid tot een ‘Community 
Jasmijn’ in Westwijk. En in de Pelgrimskerk 
kun je de reis van je leven maken, een 
beeld-, tekst- en muziekproject onder 
begeleiding van Nico Hovius en Gert Jan 
Slump; voor iedereen in Amstelveen en 
Buitenveldert. In alle wijkgemeenten en 
colleges zijn mensen niet bang om aan 
te pakken: er gebeurt veel. Dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst. 
Namens alle engelen in de redactie wens 
ik u gezegende kerstdagen en veel heil 
en zegen voor het nieuwe jaar. Wees niet 
bang, want ook 2013 is een annus Domini, 
een jaar van onze Heer. 

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 
Henriëtte van der Breggen, 
Gert Jan de Bruin, Dorien 
Keus, Melis Melissen, 
Cor Schaap, Hans van 
Strien, Geert-Jaap Welsing, 
wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers
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inleveren kopij: 2 januari
op de mat: 24 januari

Februari
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op de mat: 21 februari
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Zo/ 23-12 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente

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. W.Chr. Hovius, Apeldoorn 
18.30 uur: ds. W.Chr. Hovius
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
kinderkerstviering

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: : pastor W. Berendsen 

Ma/ 24-12 
Kerstavond

1e collecte: Diaconie, kinderen in de knel
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
19.00 uur: kinderkerstviering 
(we beginnen bij de stal om 17.45 uur, 
zie blz. 18)
22.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
19.00 uur kinderkerstviering
22.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- van der 
Molen (m.m.v. de cantorij)
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pelgrimskerk
21.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
oecumenische viering

Vreugdehof
16.00 uur: kerstviering
Ziekenhuis Amstelland
20.00 uur: kerstavondviering

Di/ 25-12 
1e kerstdag

1e collecte: Diaconie, kinderen in de knel
2e collecte: Kerk, eredienst en pastoraat 
in onze gemeente

Handwegkerk
09.30 uur: ds. G.J. de Bruin, m.m.v. de 
cantorij
11.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, m.m.v. de 
cantorij
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
16.00 uur: kerstviering jongeren
2e kerstdag 10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, m.m.v. de 
cantorij

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden

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/ 30-12 

1e collecte: Diaconie, zorg en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, eindejaarscollecte

Handwegkerk
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke
Kruiskerk
10.00 uur: ds. W. Janssen
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. J. B. ten Hove, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J.J.A. Doolaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Schrage-Buitenbos
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Nieuwjaars-
bijeenkomst 
2013

De Algemene Kerkenraad 
nodigt u uit voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst 
2013. Deze vindt plaats 
op 3 januari in de 
Handwegkerk. De kerk 
is open om 19.00 uur, 
aanvang vesper 19.30 uur, 
nieuwjaarsrede om 20.00 
uur. Daarna informeel 
samenzijn. Weet u van 
harte welkom!

Data kopij 
inleveren en 
verschijnen 
Present

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

Februari 
thema: Water
inleveren kopij: 29 januari
op de mat: 21 februari

Ma/ 31-12 
Oudjaar

1e collecte: Diaconie, zorg en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, eindejaarscollecte

Handwegkerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
19.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
nieuwjaarsdag 
10.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
Zie: De Buitenhof

De Buitenhof
16.00 uur: ds. L.C. van Drimmelen

Zo/ 06-01 2013 
Nieuwjaarsdag

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. B. ten Hove, Katwijk 
18.30 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D.H. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoor E. Klarenbeek, Leger des
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Zo/ 13-01 

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale versperdienst, 
liturg: ds. P. Masmeijer 
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.F. Buitenwerf-
van der Molen

De Buitenhof
10.30 uur: drs. W.A. Nijkamp
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M.H.D. 
Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zo/ 20-01 

1e collecte: Diaconie, stichting 
De Regenboog
2e collecte: Kerk, landelijke 
oecumene

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
en pastor J. van der Meij, 
oecumenische viering
15.30 uur: ds. J.C. Schaap, dienst 
van Woord & Gebed
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B.J. van Assen, 
Oude-Pekela 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
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. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Middagpauzediensten 
Alle-dag-kerk

 woensdag voorganger te organist

 2 jan. ds. P. Masmeijer Zegveld Rob van Dijk

 9 jan. dr. Stephan de Jong Bussum Wim Magré

 16 jan. mw. ds. A.A. van Berge Amsterdam Everhard Zwart

 23 jan. pastor Joost Verhoef Amsterdam Rob van Dijk

 30 jan. ds. Pieter Lootsma Nieuwkoop Wim Magré

 6 feb. mw.ds. Arenda Haasnoot Rijnsburg Everhard Zwart

 13 feb. ds. N.G. Scholten Amsterdam Rob van Dijk

 20 feb. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Wim Magré

 27 feb. ds. Jan Oortgiesen Ede Everhard Zwart

 6 mrt. commissioner Hans van Vliet Almere Rob van Dijk

 13 mrt. mw. ds. A.N. Driebergen Papendrecht Wim Magré

 20 mrt. dr. Paul Visser Amsterdam Everhard Zwart

 27 mrt. dr. W. Klouwen Baarn Rob van Dijk

 3 apr. drs. W.J.W. Scheltens Lunteren Wim Magré

 10 apr. ds. Joost Röselaers Amsterdam Everhard Zwart

 17 apr. mw. ds. C.H. Cornelissen Alkmaar Rob van Dijk

 24 apr. ds. R. van der Weg Uithoorn Wim Magré

 1 mei dr. R.E. Stiemer Den Haag Everhard Zwart

 8 mei ds. Jan van Langevelde Zwolle Rob van Dijk

 15 mei prof.dr. Antoine Bodar Amsterdam Wim Magré

 22 mei prof.dr. Eep Talstra Amsterdam Everhard Zwart

 29 mei mw. dr. F. Stark Lexmond Rob van Dijk

 5 juni mw. dr. Anne Marijke Spijkerboer Rijswijk Wim Magré

 12 juni ds. Dirk-Jan Thijs Amsterdam Everhard Zwart

 19 juni ds. Marco Visser Heemskerk Rob van Dijk

 26 juni ds. T.H.P. Prins    Aalsmeer Wim Magré

Diensten worden gehouden in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
Kerk open vanaf 12:00 uur, samenzang vanaf 12:25 uur.
Aanvangstijd van de diensten: 12.40 uur.

kerkdiensten
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De glimlach van een Kind

Misschien geeft zo’n zetduiveltje 
wel aan dat het inderdaad verduiveld 
moeilijk is goed kerst te vieren. Kerst 
ligt gevoelig. Zeker als je het feest 
serieus wilt nemen. Maar wat is kerst 
eigenlijk voor ons tegenwoordig?

Kerst doet het schijnbaar goed. De 
Kerk verliest haar honderden, maar 
kerst verslaat haar duizenden. Kerst 
raakt bij mensen vele gevoelige 
snaren. Of liever: gevoelssnaren, 
snaren van je gevoel.

En ik zie ineens in mijn fantasie een 
harp: zwierende handen bespelen 
tokkelend de snaren en er klinkt 
muziek, een meeslepende melodie. 
Ik hoor er teksten bij: vrede op aarde, 
stille nacht... stemmig. Maar dan 
opeens uit een andere hoek dwars 
daar doorheen, vrolijk en uitbundig: er 
is er één jarig, hoera hoera... en: lang 
zal die leven in de gloria... Dat komt 
uit de hoek waar de box van internet 

staat: www.waaromkerst.nl. Helpt die 
site mij verder?

Ik lees wat verbaasd: ‘Van oorsprong 
is kerst een verjaardagsfeest; overal 
ter wereld viert men dat Jezus ruim 
tweeduizend jaar geleden werd 
geboren. …Vaak weten we niet eens 
meer wie er jarig is, behalve dat Hij 
iets te maken heeft met vrede, liefde 
en saamhorigheid. Terwijl Jezus een 
bijzonder feest gepland heeft, maken 
wij ons eigen feest. En daar zijn we 
maar wat druk mee.’

Nou ja… dat ‘oorspronkelijke verjaars-
feestje’ klopt natuurlijk niet. Kerst is 
een kerstening van het heidense feest 
van de onoverwinnelijke zon tegen de 
langste nacht. De dagen gaan weer 
lengen. Het leven gaat niet ten onder. 
De duisternis heeft niet het laatste 
woord. Dat is zeker een feestje waard! 
Als je toch licht zoekt: Jezus is de ware 
Licht, het is maar dat je het weet.

De evangelist Johannes zet zijn hele 
kerstverhaal op die kaart: In het 
begin was het Woord, het Woord 
was bij God en het Woord was God. 
Het was in het begin bij God. Alles 
is erdoor ontstaan en zonder dit is 
niets ontstaan van wat bestaat. In het 
Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. Het licht schijnt 
in de duisternis en de duisternis heeft 
het niet in haar macht gekregen.

Ik vind dat een Bijbeltekst die zelfs de 
meest afschuwelijke kerstverlichting 
van rendieren en fl itsende andere 
fl auwekul toch nog een Bijbels karakter 
geeft: licht verspreiden in het duister; 
duurzame led-lichtjes als glans van 
Gods eeuwig licht, 
kom er eens om.
Maar hoe combi-
neren we weten en 
voelen met elkaar, 
zeker als het over 
kerstfeest gaat. De 
commercie speelt 
soms beter op het 
menselijke gevoel 
in dan de kerk. Die 
gevoelssnaren 
van dat zalige 
kerstfeestgevoel, 
dwarrelende 
sneeuw, gezellig 

Cor Schaap

 woensdag voorganger te organist

 2 jan. ds. P. Masmeijer Zegveld Rob van Dijk

 9 jan. dr. Stephan de Jong Bussum Wim Magré

 16 jan. mw. ds. A.A. van Berge Amsterdam Everhard Zwart

 23 jan. pastor Joost Verhoef Amsterdam Rob van Dijk

 30 jan. ds. Pieter Lootsma Nieuwkoop Wim Magré

 6 feb. mw.ds. Arenda Haasnoot Rijnsburg Everhard Zwart

 13 feb. ds. N.G. Scholten Amsterdam Rob van Dijk

 20 feb. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Wim Magré

 27 feb. ds. Jan Oortgiesen Ede Everhard Zwart

 6 mrt. commissioner Hans van Vliet Almere Rob van Dijk

 13 mrt. mw. ds. A.N. Driebergen Papendrecht Wim Magré

 20 mrt. dr. Paul Visser Amsterdam Everhard Zwart

 27 mrt. dr. W. Klouwen Baarn Rob van Dijk

 3 apr. drs. W.J.W. Scheltens Lunteren Wim Magré

 10 apr. ds. Joost Röselaers Amsterdam Everhard Zwart

 17 apr. mw. ds. C.H. Cornelissen Alkmaar Rob van Dijk

 24 apr. ds. R. van der Weg Uithoorn Wim Magré

 1 mei dr. R.E. Stiemer Den Haag Everhard Zwart

 8 mei ds. Jan van Langevelde Zwolle Rob van Dijk

 15 mei prof.dr. Antoine Bodar Amsterdam Wim Magré

 22 mei prof.dr. Eep Talstra Amsterdam Everhard Zwart

 29 mei mw. dr. F. Stark Lexmond Rob van Dijk

 5 juni mw. dr. Anne Marijke Spijkerboer Rijswijk Wim Magré

 12 juni ds. Dirk-Jan Thijs Amsterdam Everhard Zwart

 19 juni ds. Marco Visser Heemskerk Rob van Dijk

 26 juni ds. T.H.P. Prins    Aalsmeer Wim Magré

Diensten worden gehouden in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
Kerk open vanaf 12:00 uur, samenzang vanaf 12:25 uur.
Aanvangstijd van de diensten: 12.40 uur.

‘Ween niet bevreesd,’ was een drukduiveltje over het thema 

van dit nummer ‘Wees niet bevreesd.’ Die mooie engelentekst 

gesproken tegen Zacharias in de tempel (Lucas 1:13), tegen Maria 

bij de aankondiging (Lucas 1:30), tegen de herders in het veld 

(Lucas 2:10) en op nog veel meer plaatsen, ineens veranderd in een 

karikatuur. Het liet me niet meer los. 
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eten, een goed stuk muziek en veel 
ontroering. De site www.waarom-
kerst.nl weet daarover ook meer dan 
ik zo uit de bijbel lees: ‘Je hoeft niet 
alleen in de stilte te blijven, want 
Jezus houdt van feest, ontmoeting en 
lekker eten. Hij geniet van saamho-
righeid...’ Ze verwijst dan direct door 
naar allerlei Bijbelcursussen en kerke-
lijke samenkomsten.

Op zich heb ik niets tegen Bijbel-
cursussen en kerkelijke bijeen-
komsten; maar of die nu altijd zo 
feestelijk en gezellig zijn? Het eten 
culinair van ster-allure à la Kerk aan 
de Poel? Vaak geven die kerkbijeen-
komsten zware kost, zijn ze moeilijk te 
verteren en liggen soms als een blok 
op je maag. Toch? Moet het allemaal 
zo zwaarmoedig? Vraag jongeren eens 
naar hun beeld over de kerk. Mag 
geloven ook vrolijk zijn, de blijdschap 
van het geloof om de glimlach van een 
Kind? (Natuurlijk zonder je verstand 
aan de kapstok te hangen! Maar dat is 
een ander verhaal.) 

Enige zwaarheid kan natuurlijk nodig 
zijn om een al te zweverig kerstgevoel 
wat met zijn voeten op de grond te 
krijgen. Engelen mogen zweven, maar 
mensen moeten wat aardser leven.
Hoe gaan we zeker bij kerst om 
met onze menselijke, soms zelfs te 
menselijke gevoelens? ‘Het is een 
gevoel, maar toch.’ Zo opende een 
dagblad het artikel over de toene-
mende eenzaamheid onder ouderen. 
Met name hoger opgeleide vrouwen 

blijken het slachtoffer te zijn. Kerst 
wordt dan voor zulke mensen een 
dieptepunt van verlatenheid, een 
pijnlijk gevoelige werkelijkheid. ‘Als ik 
de psalmen van Huub Oosterhuis zing, 
appelleert dat aan een gevoel dat alles 
in de basis goed is. In werkelijkheid 
is het natuurlijk overal een puinhoop, 
daar word je dagelijks mee gecon-
fronteerd. Maar in de kerk heb ik het 
sterke gevoel dat het beter kan en dat 
ik daar graag aan wil werken’ aldus 
een voormalig kinderrechter en mede 
SP-lid. Een zinnetje om een paar keer 
te herlezen.

Gevoelens worden vaak verdacht 
gemaakt. Ze zijn vaak ongrijpbare 
gladjanussen, overvallen en verrassen 
je, schokken ook. Toch raken we 
daarmee hele diepe snaren. Beleving, 
bevinding, als emotie-laag onder het 
geloofsgesprek! Of om het met een 
modewoord van dit jaar te zeggen: 
authenticiteit. ‘Ik houd er van te 
graven naar rauwe emoties…[..] De 
belangrijkste beslissingen nemen 
we met ons onbewuste.’ (Margaret 
Mazzantini). 

Die rauwe emoties als beesten in een 
mensenhart worden met kerst in hun 
diepste ziel geraakt als dat geboren 
Kind je aankijkt met grote vraagogen: 
Wie zeg jij eigenlijk dat ik ben?
Matteüs 16:13 ‘Wie zeggen de 
mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze 
antwoordden: ‘Sommigen zeggen 
Johannes de Doper, anderen Elia, 
weer anderen Jeremia of een van de 

andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: 
‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent 
de Messias, de Zoon van de levende 
God,’ antwoordde Simon Petrus.

Kerst kan ons, met zijn romantische 
gevoelens, tijdelijk wegvoeren van de 
werkelijkheid. Het waren twee fantas-
tische dagen... en dan is het uit. 
Kerst kan echter ook de diepte in 
schieten en blijvend ons hart raken, 
onze diepste gevoelens aanroeren: 
geloven in een God die zo kwetsbaar 
en klein wil worden... de Eeuwige 
die zich zo broos durft te maken. 
Dat raakt aan mijn gevoelens dat ik 
soms doodsbang ben voor alles wat 
op ons/mij afkomt, de puinhoop van 
de wereld, om mij heen en in mij. 
‘Ween niet bevreesd’ Nou, soms 
ween ik totaal wèl bevreesd over 
eenzaamheid, zinloosheid, geweld en 
al dat vreselijke. Vaak heb ik daarbij 
gevoelens van boosheid, ook een 
teken van betrokkenheid. 

Dan klinkt ineens dat diepe geheim 
van Johannes 16:20 Waarachtig, 
ik verzeker jullie: je zult huilen en 
weeklagen, terwijl de wereld blij zal 
zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je 
verdriet zal in vreugde veranderen.
Daar trek ik mij dan toch weer aan 
op. Die wonderlijke omslag Gods: 
van wenen naar tranen die worden 
afgewist. (Openbaring 21:4) Verdriet 
dat in vreugde veranderd zal worden. 
Die glimlach van dat Kind over deze 
wereld en mijn bestaan. Die stem 
van: ‘Wees niet bevreesd’... als ik 
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denk dat de wereld vergaat. Dan trek 
ik me toch maar weer op aan dat, 
deels misplaatste, verjaardagsliedje 
van www.waaromkerst.nl: Lang zal 
die leven in de Gloria. ‘Gloria’ daar 
zongen die engelen van in de velden 
van Effrata: Gloria in excelsis Deo 
(Gezang 134 Ere zij God, Gloria).
Als de aarde, de mensen, als ik daar 
toch eens wat meer in mocht leven! 
Gods licht rondom je vanuit een wak 
in de hemel. Als kerst een verjaar-
dagsfeestje is, dan is dat pas een 
verjaardagsfeestje waarop je echt jarig 
bent.

Het lijkt een gouden greep om na 
kerst ‘oud en nieuw jaar’ te vieren: om 
te voelen en te ervaren waarom dit 
Kind ten diepste gekomen is… om te 
verkondigen het aangename jaar des 
Heren (Lucas 4:19 waar Jezus Jesaja 
61 citeert). Goede voornemens vanuit 
de genade Gods over ons bestaan! 
Beleef het eens zo dit jaar: nieuwe 
kansen die je van God krijgt in een 
nieuw Anno Domini.
Ik wens u graag een ‘gevoelige kerst’, 
misschien wat zwevend in de gloria 
dat in basis alles goed is, maar ook 
met het gevoel te willen meedoen dat 

het inderdaad goed wordt. 
Wellicht wenend door tranen heen, 
maar toch niet bevreesd, maar in 
verwondering en heilige huiver: Wie 
is deze God die de onze wil zijn… en 
onder al die miljoenen heeft die Ene 
ook mij in ’t oog (Gezang 117 vers 3).
Het maakt je klein als een Kind... 
klein om op de kleintjes te letten èn 
om naar een groot wonder van een 
nieuwe tijd uit te zien: het aangename 
jaar des Heren. 

Gevoelige kerstdagen, een hoopvol 
uiteinde en een gezegend nieuw jaar!
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Natuurlijk wisten alle engelen in de 
hemel van de economische recessie, 
van stijgende werkeloosheid, van 
dalende huizenprijzen, van gedoe om 
zorgpremies, van bezuinigingen op 
ontwikkelingshulp. Er was niemand 
die al die angstaanjagende gegevens 
wilde bagatelliseren. Maar één 
engel, Godelieve heette ze, kreeg 
als opdracht mee om de mensen 
op aarde te kalmeren. Vertel het de 
mensen Godelieve, zeg het ze steeds 

opnieuw: ‘wees niet bang’.

Met die drie kostbare 
woorden als bagage landt 
Godelieve in een heempark. 
Wat een geluk dat 
Amstelveen-Buitenveldert 
zulke prachtige groene 
longen heeft en nog niet 
alles is volgebouwd. 
Hoewel het een tamelijk 
zachte landing is, heeft 
de engel toch enige 
schade opgelopen. Haar 
twee vleugels zijn bij de 

aanhechting afgebroken. Ook heeft 
zij een lichte hersenschudding, die 
tot geheugenverlies leidt. Zo weet 
Godelieve zich opeens niet meer te 
herinneren waar zij vandaan komt, wie 
zij eigenlijk is en wat zij in hemelsnaam 
op aarde moet gaan zeggen. Godelieve 
krabt zich op haar hoofd en vraagt 
zich vertwijfeld af: ‘wat kwam ik nou 
toch doen?’ Ach, op aarde komt dat 
meer voor, dat mensen eigenlijk niet 
zo precies weten wat ze aan het 
doen zijn. De engel kijkt nog eens 
naar haar gekreukelde vleugels om 
ze vervolgens op te hangen aan een 
wilg, vlak bij de uitgang van het park. 
Ze veegt de ergste modder van haar 
jas en verdwijnt dan in het donker van 
de nacht.

In de hemel wordt de vermissing 
van Godelieve bijna onmiddellijk 
opgemerkt. Twee collega-engelen 
worden erop uit gestuurd, ze vinden 
na enige tijd zoeken wel de twee 
vleugels aan de boom, maar niet de 
engel. Hoe moeten ze Godelieve 

nu terugvinden? Een engel zonder 
vleugels lijkt immers als twee 
druppels water op een mens! 
Iedereen kan wel de vermiste engel 
zijn! Het spoor leidt eerst naar de 
wijk rond de Kruiskerk, later naar 
Zuid, maar door de duisternis en mist 
raken de twee collega-engelen op 
de Buitenveldertselaan de weg toch 
enigszins kwijt. Later dwalen ze door 
Waardhuizen. 

Wat is er gebeurd met de boodschap 
die Godelieve bij zich had? Die 
opdracht om mensen zoveel mogelijk 
gerust te stellen, hen van hun ergste 
angst te bevrijden? Als engel zonder 
vleugels overleeft Godelieve in 
Amstelveen en Buitenveldert door 
zich aan te passen. Zij doet wat ze 
de mensen ziet doen. Ze doet met 
kerstmis voor de deur een heleboel 
boodschappen omdat zij iedereen 
naar de winkel ziet gaan, ze rent en 
vliegt omdat ze mensen ziet rennen 
en vliegen, ze kijkt televisie omdat ze 
anderen televisie ziet kijken, ze gaat 
zingen in een grote zaal omdat ze 
een hele groep mensen hoort zingen. 
Vergeetachtigheid is ideaal voor 
inburgering, zo blijkt. Gek dat ze daar 
in Den Haag nog nooit opgekomen 
zijn. Zo leidt de engel in feite een 
heel gewoon leven, het zou onze 
buurvrouw of tante kunnen zijn.

Een engel incognito
Gert Jan de Bruin

In een nacht waarin de maan achter de wolken schuilgaat, landt 

een engel met een speciale hemelse boodschap ergens in één van de 

parken in Amstelveen-Buitenveldert. In de hoge hemel had de Eeuwige de 

door hem uitverkoren engel op het hart gebonden om tegen mensen te 

zeggen dat ze niet bang moesten zijn. 
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Is er dan niets, dat haar nog herinnert 
aan haar hemelse oorsprong? Nee, 
hoegenaamd niets. Nou ja, enkele 
dagen geleden werd Godelieve 
onrustig, toen begon er diep van 
binnen iets te trillen. Het was alsof er 
aan haar leven iets ontbrak, ze kreeg 
er hartkloppingen van. Het leek of er 
vleugels begonnen te groeien aan 
haar lijf. In een supermarkt herkende 
Godelieve het lied van de engelen uit 
de luidsprekers als haar eigen lied. 

Toen herinnerde zij zich opeens haar 
opdracht om mensen op het hart te 
binden dat ze kostbaar zijn in Gods 
oog en daarom niet bang hoeven 
zijn. Godelieve is nu druk in de weer 
om met zoveel mogelijk mensen 
in gesprek te komen. Niet dat de 
mensen onmiddellijk in de gaten 
hebben met wie ze van doen hebben. 

Maar het zou ons zomaar kunnen 
toevallen dat we één dezer dagen met 

Godelieve aan de praat raken. In de bus, 
bij de viskraam, in de wachtkamer van 
de tandarts, op het Stadshartplein… 
Vraagt u mij niet naar haar leeftijd. 
Je kunt er met het schatten zo gauw 
naast zitten, is mijn indruk. Vijfendertig, 
vijfenveertig, vijfenvijftig? Ik weet het 
niet. Wat ik wel weet is met welke 
boodschap Godelieve bij ons aan boord 
komt. Het gaat haar maar om drie 
woorden. Maar wat voor een woorden: 
wees niet bang.



1312

Na een vrij uitgebreide discussie stelde 
de AK de zes voorgestelde criteria 
vast, met hier en daar een aanpassing.
Vervolgens kwamen de extra adviezen 
aan de beurt:een aantal regels over hoe 

te handelen met het 
durffonds. Het ‘durf-
fonds’ is het bedrag 
van € 1,28 mln dat de 
komende vier jaar, voor 
extra investeringen 
in onze kerkgemeen-
schap, beschikbaar is. 
Een groot bedrag, dat 
zorgvuldig moet wor-
den besteed. Ook over 
deze adviezen werden 
besluiten genomen. 

10 december
Tenslotte lag er een 

‘Advies vervolgproces Investeren in 
visie’. Hierin werd het belang onder-
streept dat de kennis van wat iedereen 
doet in onze kerkgemeenschap breed 
wordt gedeeld, dat veel van wat in de 
ene wijk gebeurt kan samenhangen 
met wat in een andere wijk gebeurt. 
Dat investeren naast bezuinigen nog 
moet wennen. En, niet het minst, dit 
proces goed te leiden. Uit deze over-
wegingen volgde het advies dat alle be-
trokkenen elkaar op de hoogte houden, 
om te beginnen gezamenlijk op 10 de-
cember. En daarna een keuze te maken 
voor de leiding van het vervolgproces.

0,4 fte
Na de theorie kwam de praktijk. Een 
concreet voorstel van de Kruiskerk 
om tijdelijk een extra predikant of ker-
kelijk werker voor 0,4 van de volledige 
werktijd aan te trekken werd goedge-
keurd. Wel met de opmerking dat het 
beoogde soort werk ook in andere 
wijkgemeenten voorkomt, en dat het 
dus best mogelijk is dat deze persoon 
een grotere tijdelijke aanstelling krijgt, 
dat is samenhang, maar in elk geval 
0,4 in de Kruiskerk.

Kerkbalans
Daarna deelde het College van 
kerkrentmeesters de folder uit die 

voor de komende actie kerkbalans is 
gemaakt. De AK nam hier met instem-
ming kennis van: hij ziet er heel mooi 
uit. U krijgt hem binnenkort in de bus. 

ZWO en Zebabdah
Tenslotte nam de AK met enige 
droefheid een besluit over de centrale 
ZWO. Deze heeft al jaren contact 
met Palestina, de laatste jaren met 
Zebabdah. Helaas is al geruime tijd 
niets meer vernomen van deze chris-
telijke gemeente, en ZWO adviseert 
nu het contact te beëindigen. De AK 
besloot dit advies op te volgen en 
Zebabdah mee te delen dat wij helaas 
het gemeentecontact beëindigen. 
Verder werd een besluit genomen 
over het geld dat in de offerblok-
ken voor Zebabdah verzameld is. 
Geprobeerd zal worden dat bedrag 
toch daar terecht te doen komen, 
bijvoorbeeld door het mee te geven 
aan iemand die daarheen reist. Als 
dat niet lukt, zal een vergelijkbaar doel 
voor het geld worden gezocht. 

Tenslotte wens ik u namens de AK 
gezegende feestdagen toe en voor-
spoedig volgend jaar. Wellicht zien 
wij elkaar op 3 januari op de nieuw-
jaarsbijeenkomst, aanvang 19.30 in de 
Handwegkerk. 

Van advies naar besluit

Op 27 november had de 

Algemene Kerkenraad zijn laatste 

reguliere vergadering van het jaar onzes 

Heren 2012. De Denktank bracht de AK 

een advies uit over te hanteren criteria 

bij de toekenning van middelen uit het 

durffonds met daarnaast nog een aantal 

extra adviezen.

uit de algemene kerkenraad

Melis Melissen, voorzitter 
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Afscheid van de voorzitter
De voorzitter van ons college neemt 
afscheid. Zijn ambtsperiode zit erop. 
Als u dit leest is hij nog in functie, 
maar hij is dan echt aan het aftellen. 
Hoewel, aftellen? Daar is het de man 
niet naar. Jan Bossenbroek heeft 
een aantal jaren met volle overgave 
het college van kerkrentmeesters 
aangestuurd. De behartiging van de 
stoffelijke belangen stond hem na. 
In het college laat hij een lege plaats 
achter. We hebben nog geen opvolger 
kunnen vinden. Dus doe ik ook hier 
een oproep aan u, lezer(es) om met 
ons mee te zoeken naar iemand die 
sturing wil geven aan het college en 
het college vertegenwoordigt in de 
Algemene Kerkenraad. Als u meer 
wilt weten, of als u iemand kent die 
wij kunnen benaderen, schroom dan 
niet contact op te nemen met onze 
secretaris, Kees Elfferich 641 63 95, 
of met mij 647 04 89.

Het is wel de tweede voorzitter die 
we in korte tijd missen. Eerder dit jaar 
trad Jaap Lubbers af als voorzitter van 
de commissie geldwerving. Hij had er 
ook vele jaren trouwe dienst opzitten. 
Het college heeft hem voor zijn inzet 
bedankt. Een opvolger is ook hier nog 
niet gevonden. Dus ook hier zijn we 

naarstig op zoek naar iemand die deze 
kar wil trekken. 

Kerkelijke bijdrage
In het vorige nummer van Present 
informeerde ik u over de verontrus-
tende ontwikkelingen rondom de 
kerkelijke bijdragen. De cijfers tot 
en met oktober laten hierin geen 
verbetering zien. We ontvingen nog 
een drietal toezeggingen, waarvoor 
dank. Het aantal spontane bijdragers 
bleef gelijk. Natuurlijk zijn we alle 
trouwe en nieuwe gevers dankbaar 
voor hun bijdrage. Zonder uw bijdrage 
kunnen we niet voluit bezig zijn met 
wat u en ons beweegt. Weet dat elke 
bijdrage een blijk is van betrokkenheid.

Maar toch…
Als een soort noodkreet gaat het 
college de eindejaarscollecte dit 
jaar gebruiken als een bijzondere 
uitnodiging aan hen die in de loop van 
dit jaar nog niet hebben bijgedragen, 
om allerlei redenen niet konden 
bijdragen of bereid zijn iets extra’s bij 
te dragen. Al is het maar om een deel 
van de kosten te betalen voor het 
ingeschreven staan in onze gemeente. 
Dit jaar ontvingen we ‘aanslagen’ 
voor een bedrag van € 60.000 
bestemd voor buitengemeentelijke 

uitgaven. Door de daling van het aantal 
betalende leden – van 1850 over 2011 
naar 1640 in 2012 – is dat bedrag per 
betalend lid nu ruim € 36. Om maar 
een kostenpost te noemen. 

Kartrekkers gezocht
college van kerkrentmeesters

Hans van Strien, penningmeester

Giftenactie Present
U ontving een brief over ons kerkblad 
met het verzoek om een bijdrage in de 
kosten. Tot en met oktober reageerde u 
met een bijdrage van ruim € 23.000. Ten 
opzichte van september een stijging van 
ruim € 2.000. Dank voor al die bijdragen. 
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Nu is ze gebonden aan huis, trap 
lopen wordt moeilijker en straks zal ze 
moeten verhuizen. 
Ze is begin dertig en docente Frans, 
wanneer ze borstkanker krijgt. In de 
periode van herstel schildert ze en 
exposeert ze samen met anderen. 
Een comeback voor de klas zit er niet 
meer in. In die tijd waren vragen over 
je gezondheid nog heel gebruikelijk 
tijdens een sollicitatiegesprek. 

‘Ik kwam erachter, dat ik 
heel praktisch moest zijn 
om iets van mijn leven te 
maken,’ zegt Henriëtte. 
‘Dus ik nam het besluit 
om rechten te studeren. 
Daarna had ik snel een 
baan als medewerker ver-
gunningen. Voor mij was 
dat gewoon een manier 
om geld te verdienen. Het 
langst heb ik gewerkt als 
beleidsmedewerker strate-
gisch ruimtelijk beleid. Dat 
vond ik leuk werk. Ik was 

juist bezig met een coachingsoplei-
ding, toen de tumoren terugkwamen. 
Dat was 2006. Uitgeput voelde ik me 
en heel ziek. Na verloop van tijd bleek 
dat ik overal uitzaaiingen had. Ik kreeg 
medicijnen en infusen en werd inmid-
dels bestraald. Als een hoopje ellende 
lag ik op bed. Ik dacht: het is goed 
geweest, ik sta nu aan het einde van 
mijn leven.’ 

Ga maar door
‘Maar ik kreeg te horen: dit is je tijd 
niet, ga maar, ga maar door. Er kwam 
een kracht van boven naar me toe. 
Liefdevol, mooi en zuiver. Al mijn 
verdriet, alles wat ik fout had gedaan, 
alles wat ik met me meedroeg, zag 
ik voor me. Het werd weggebrand, 
schoongemaakt. Van binnen genas ik, 
mijn ziel werd bevrijd van een hoop 
aardse ballast, Maar mijn lichaam en 
geest deden het niet meer. Ga maar 
door, hoorde ik en ik kreeg heel veel 
energie om vol te houden. Om een 
God te ervaren die voor me zorgt. 
God als een heel grote hand die 

me letterlijk oppakt. Dat was heel 
ingrijpend. 
 
Wie zijn de mensen om je heen?
‘Twee jaar was ik weg van de aarde. 
Gedurende die periode waren er fami-
lieleden, vrienden en gewoon aardige 
mensen om me heen. Ze steunden 
me, kookten, deden boodschappen, 
zaten aan mijn bed in het ziekenhuis 
en gaan nog steeds elke maand met 
me mee. Heel lang waren ze er voor 
me. Nu gaat ieder weer zijn eigen gang 
gaat en dat vind ik moeilijk. De kracht 
van boven wordt minder. Ik moet het 
zelf weer doen, want ik ben niet voor 
niets teruggestuurd. Ik voel me terug-
geworpen op mezelf, onzeker met mijn 
gehavende lichaam. Het kost tijd om 
aan een onzeker leven te wennen en 
weer een ‘bestemming’ te vinden.’

Liggend op de bank vertelt ze haar ver-
haal. Na een uur is ze moe. Wanneer 
ik een week later terugkom, heeft ze 
enorm veel pijn aan een rugwervel. 
‘Moet ik weer eindeloos naar het 
ziekenhuis, ik kan die apparaten niet 
meer zien!’ roept ze. 
 
Is er een gedicht of een boek dat 
je tot steun is?
‘De boeken van Anselm Grün ervaar ik 
als steun van God. Hij heeft heel goed 
begrepen wat de goddelijke wereld 

Zoveel meer te geven
Janet Parlevliet

Met haar Veluwse ouders groeide Henriëtte van der Breggen (1958) 

op in Amsterdam. Als kind was ze een echte doerak. Ze schoot met witte 

besjes op kerkgangers, krioelde samen met andere kinderen over straat 

en speelde – heel gevaarlijk – op trambanen. Pas toen ze in Amstelveen 

kwam wonen, werd ze een ‘net kind’.

interview
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om je heen is en in onszelf. Ik voel me 
heel dicht bij deze man staan.’
 
‘Wat sacramenten en tradities betreft, 
voel ik me meer thuis in de katholieke 
kerk. Die organiseert bijvoorbeeld een 
driedaagse ziekenbijeenkomst voor zie-
ken en vrijwilligers. Voor mij voelde dat 
als een feest. Ik zou heel graag – hier 
in Amstelveen en Buitenveldert – een 
jaarlijkse bijeenkomst voor zieken wil-
len. Gewoon een zaterdagochtend met 
een korte dienst en lunch om elkaar te 
ontmoeten. Zieke mensen kunnen dan 
hun ervaringen delen.’
 
Gebed en zalving
‘Bij de katholieken is zalving een 

sacrament. Dat sacrament mis ik in 
onze protestantse kerk. Jezus heeft 
laten zien dat apostelen mogen zalven. 
Zelf wilde ik heel graag gezalfd worden 
om op die manier hulp te vragen aan 
God, hem te vragen: geef me kracht in 
de zin die u goed acht. In een sobere, 
kleine, protestantse dienst met gebed 
en liederen ben ik gezalfd in het bijzijn 
van familie en vrienden. Het was een 
bewolkte dag en op het moment van 
zalving, scheen de zon – alleen op mij. 
Ik voelde weer die hand en ik wist dat 
ik geholpen zou worden.’
 
Het gaat om 
‘Het gaat erom op welke momenten 
je gelukkig was of verdrietig. Wat was 

je drive? Ik probeer van elke dag het 
beste te maken. Vaak lukt dat en soms 
helemaal niet. Toch keert mijn kopje 
steeds weer naar de zon en richt ik me 
op de toekomst.’ Ineens verzucht ze: ‘Ik 
heb zo veel meer te geven. Geen vra-
gen, geen antwoorden heb ik gezegd 
tegen de mensen om heen. Ik heb ze 
niet. Hoe lang nog? Daar ga ik niet over.’ 

Ben je bang zoals Maria was, toen 
de engel ineens bij haar was of …? 
‘Nee,’ zegt ze stellig. ‘Een engel om 
me heen is heerlijk. Ik ben wel bang 
voor lichamelijke pijn en aftakeling. Van 
de week zei ik tegen mezelf: Ik ben 
gek, dat ik ben teruggegaan. Een dag 
later: ik ben er toch nog!’ 

Zalving met olie

God, die leven
en redding schenkt,
zend uw Geest
en heilig deze olie.
En zoals zieken door uw apostelen
met olie warden gezalfd en genazen,
geef, zo bidden wij,
dat zij die deze zalving ontvangen,
geheeld mogen worden.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen 

Uit Dienstboek voor de Prostestantse Kerk in Nederland - 
een proeve. Deel II Leven - Zegen - Gemeenschap.
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Het Amsterdams Buurvrouwen 
Contact (ABC) geeft - met 250 
vrijwilligers - taalles aan huis aan 
anderstalige vrouwen in Amsterdam. 
Het zijn Nederlandse vrouwen die 
deze taallessen geven. Omdat 
dit thuis gebeurt, bereikt het 
ABC kwetsbare vrouwen die de 
Nederlandse taal niet spreken en 

geïsoleerd leven.

Het ABC koppelt een 
vrijwilliger aan een 
cursiste, waardoor een 
band kan ontstaan en 
gaandeweg integratie 
mogelijk wordt. Ook 
richten de lessen zich 
op vergroting van 
de zelfredzaamheid 
en kennis van de 
Nederlandse samenleving. 
Vervolgstappen zijn: 
‘t helpen zoeken 

naar vrijwilligerswerk, ‘t invullen 
van formulieren en ‘t zoeken 
van hulp bij gezondheids- en 
opvoedingsproblemen. Jaarlijks helpt 
het ABC op deze wijze meer dan 300 
anderstalige vrouwen

Stichting Edukans
Stichting Edukans zet zich in voor de 
meer dan zestig miljoen kinderen, 
voor wie onderwijs nog onbereikbaar 
is. Edukans steunt kleinschalige 
onderwijsprojecten van betrouwbare 
particuliere lokale organisaties. Op 
plekken waar de overheid tekort 
schiet. Het gaat hierbij om alle 
vormen van basisonderwijs tot 
de leeftijd van 14 jaar en ook om 
beroepsopleidingen tot de leeftijd van 
18 jaar.

Heel belangrijk is, dat Edukans 
Nederlandse leerlingen betrekt bij 
ontwikkelingssamenwerking. Zij 

krijgen een kans zich te verdiepen 
in het leven van leeftijdgenoten 
in ontwikkelingslanden. Daarin 
staat het idee van delen en samen 
leven centraal: kinderen leren 
oog te hebben voor mensen 
die buitengesloten worden door 
honger, ziekte, oorlog, handicaps 
en discriminatie en naar hen om te 
zien. Ook krijgen de Nederlandse 
leerlingen de kans om met kinderen 
van andere culturen en religies te 
praten, waardoor wederzijds respect 
en contact kan ontstaan.

Kerst is bij uitstek het moment 
om naar elkaar om te zien, aan 
anderen te denken en hen te helpen 
waar mogelijk. Als College zijn we 
dankbaar dat we het Amsterdams 
Buurvrouwencontact en Edukans 
deze maand kunnen steunen in hun 
werk. Op kleinere schaal gaat ons 
eigen diaconale werk gewoon door. 
De afgelopen maand konden wij 
opnieuw enkele mensen een steuntje 
in de rug bieden. Mensen die, door 
wat voor omstandigheden dan ook, 
een helper nodig hadden die naast 
hen kon staan. Wij doen dat graag 
namens u – en dankzij uw steun in 
daad, woord en gebed.

Kerstprojecten 2012
Elke kerst geeft het College van Diakenen bijzondere aandacht aan twee 

goede doelen, die wat minder bekend zijn bij het grote publiek. Dit jaar krijgen 

zowel het Amsterdams Buurvrouwencontact als Stichting Edukans een bedrag 

van € 1000. Beide houden zich bezig met onderwijs: het belangrijkste middel 

om armoede te bestrijden en integratie en emancipatie te bevorderen!

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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In het kerstspel op school speelde 
weliswaar een aandoenlijke engel: ‘joh, 
je hoeft niet bang te zijn hoor, ik zal je 
heus niet opvreten’. Maar toch. Wat 
denkt zo’n engel wel niet, een jong 
meisje het engelenzuur bezorgen door 
zomaar de kamer binnen te stappen 
met de boodschap: je zult zwanger 
worden en een zoon baren. Het moet 
toch niet veel gekker worden. Bij mij 

op de H.B.S. kwam een meisje ook 
met die boodschap thuis: ‘pap, ik ben 
zwanger van de Heilige Geest’. Ze had 
alle reden om wel bang te zijn. Hoewel 
ik mij geenszins een gezegende onder 
de jongens voelde, fantaseerde ik wel 
eens: stel je voor als er zomaar een 
engel binnen zou komen die zegt: 
‘Sieb, je zult zwanger worden en een 
zoon baren’. Als dat bij een maagd kan, 
waarom zou dat dan ook niet bij een 
man kunnen? Het angstzweet brak mij 
uit. 

Wees niet bang. Bij het ouder worden 
verschoven de angsten. Bang voor die 
opgeklopte kerstgezelligheid, bang voor 
een eenzame kerst, bang voor mijn 
eigen donkere kanten in de confrontatie 
met het licht, bang voor een mislukte 
preek in een volle kerk met kerst, bang 
dat na een kerstbestand alle oorlog en 
geweld weer gewoon doorgaat. Ik kan 

wel een kerstpakket vullen met angsten. 
Bang ook voor wat er van het kerstkind 
zou worden. Was, volgens een oude 
legende, het kruis niet van hetzelfde 
hout gemaakt als de kribbe? 

Wat heeft God toch bezield om tot 
ons te komen in een kind, zo naakt, zo 
weerloos, zo ontwapenend? Zou God 
niet bang zijn? Moet ik het met zo’n God 
wagen? Moet ik me verbinden aan een 
kind? 
Een kind….. wees niet bang. Zou ik 
zo iets van mijn angsten kwijt kunnen 
raken, mijn cynisme, mijn pantser? Kan 
ik worden als een kind? 
Ik bid met de woorden van Huub 
Oosterhuis: 
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat. 

column

Wees niet 
bang
Sieb Lanser

Een cynisch lachje speelt 

om mijn lippen. Wees niet bang. 

Als er één maand is waarin ik 

altijd bang ben geweest, is het 

de maand december. Dat begon 

vroeger al met Sinterklaas. 

Maar ook de evangelie-

verhalen die traditioneel op 

de adventszondagen werden 

gelezen maakten me wel bang. 

Al die rare engelen.
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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

Kerst vieren
Voor het laatst zal er kerst gevierd 
worden in de Handwegkerk dit jaar. 

Indrukwekkend is het te bedenken uit 
hoeveel monden in de decennia van 
haar bestaan het ‘Ere zij God’ wel niet 
heeft geklonken. Steeds weer hebben 
mensen van binnen de kerk en op de 
rand elkaar gevonden in de viering 
van het komende feest: het Kerstkind 
heeft velen bij elkaar gebracht. 

Dit jaar zijn er meer vieringen. Wie 
met de kinderen kerst wil vieren, 
kan op twee momenten terecht: op 
24 december is er een bijzondere 
lichtjestocht die begint bij een 
echte kerststal. Deze stal staat bij 
de Luwte aan het Wimbledonpark. 
Om 18.45 uur loopt de stoet naar 
de Handwegkerk, waar om even na 
19.00 uur een korte kinderkerstviering 
begint. 
Op 25 december is er alle ruimte voor 
de kinderen in de tweede dienst van 
11.30 uur. De kinderkerk rondt dan 
haar project af en het kerstverhaal zal 
niet alleen verteld, maar ook door de 
kinderen zelf gespeeld worden. 
In de eerste dienst op kerstmorgen – 
om 9.30 uur, we zingen vooraf enkele 
liederen – richten we de camera 
dit maal op Jozef en horen in het 
kerstevangelie van Matteüs hoe een 
droom hem een richting wijst. De 
voorlopige werktitel van de viering 

luidt: Met Jozef in tram vijf. De 
cantorij verleent medewerking.
En wie nog eenmaal ‘Stille nacht’ wil 
zingen in de Handwegkerk is in de 
kerstnacht welkom voor een dienst 
met oude en nieuwe liederen om 
22.30 uur. Het koor Anthem werkt 
mee aan deze dienst.

Het nieuwe jaar in
Na kerst vieren wij nog gewoon 
verder in de Handwegkerk. De 
verbouwing van de Paaskerk vordert, 
maar we zullen voor de heropening 
moeten wachten tot later in 2013. 
De zondagen in januari, de periode 
van Epifanie, staan in het teken van 
Christus’ komst in deze wereld. 
De telling van de zondagen van 
Epifanie begint traditiegetrouw op 
6 januari, ook wel Driekoningen 
genoemd. Mooi is dat dat dit jaar 
op een zondag valt! Op de eerste 
twee zondagen van januari zal een 
aantal ambtsdragers afscheid nemen. 
Van Alice Stronkhorst, Jan Willem 
Bossenbroek en Gerard Hoogerwerf 
is de ambtstermijn verstreken. 
Omdat zij in een dienst bevestigd 
werden, zullen zij daarin ook van 
hun ambt ontheven worden. In dank 
voor hun grote inzet en trouw in de 
afgelopen jaren! 
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In de week voor de Eenheid, een 
oecumenische gebedsweek, is er 
een gezamenlijke dienst met de 
Heilige Geest- en de Urbanusparochie 
in de Handwegkerk. Pastor Jaap 
van der Meij zal dan samen met ds. 
Gert Jan de Bruin voorgaan in de 
dienst. Hoewel er de laatste jaren 
door regels vanuit het bisdom minder 
mogelijkheden zijn om oecumenisch 
te vieren, blijven wij bewust de 
samenwerking zoeken.

En verder
Rond de feestdagen liggen de 
meeste activiteiten even stil. De 
tweede week van januari komt de 
rouwgroep echter alweer bij elkaar 
voor een afrondende bijeenkomst. 
Zes middagen zijn de deelnemers dan 
tot steun geweest voor elkaar, door 
naar elkaars verhalen te luisteren en 
meer dan eens herkenning te vinden 
in de situatie van de ander. 

Zaterdag 12 januari is er een 
tweede heidag voor de leiding van 
de kinderkerk. Na een bewogen en 
vruchtbare dag in oktober richten 
wij ons nu in het bijzonder op de 
veertigdagentijd en op wat wij zelf 
nodig hebben om de kinderen te 
kunnen enthousiasmeren.

Ook de avonden voor twintigers/
dertigers en vijftigers zullen in januari 
weer van start gaan. Ben je van die 
leeftijdsgroep en op zoek naar een 
goed gesprek over zin en bezinning? 
Dan ben je van harte welkom! Voor 
informatie is een mailtje voldoende. 
Maar ook voor mensen die buiten 

deze doelgroep vallen is er een ruim 
aanbod, van seniorenkringen tot 
Bijbelgroepen. We lichten u daar 
graag op verzoek over in!

Ds. Marianne Bogaard

Literatuurkring
Op donderdagavond 10 januari 
bespreken we de recent verschenen 
roman van Tommy Wieringa Dit zijn 
de namen. De titel is een verwijzing 
naar de beginwoorden van het 
Bijbelboek Exodus. 
Dit zijn de namen is een boeiend 
boek met allerlei religieuze 
connotaties. De schrijver maakte 
eerder naam met de boeken Joe 
Speedboot en Caesarion. We 
beginnen om 20.00 uur, in de 
Achterkant. 

Gesprekskring
In de groep, die eerder thema’s 
rond de ouderdom besprak, 
houden we ons dit seizoen onder 
andere bezig met het kijken naar 
televisie-interviews met vrouwen 
die eerder op de zondagmorgen 
werden uitgezonden. Ik doel op 
het programma Het vermoeden. 
Bijeenkomsten in het nieuwe jaar zijn 
op de donderdagmorgen: 10 januari, 
7 februari en 7 maart in de Achterkant, 
met koffi e en thee om 10.00 uur.
Gezegende dagen en voor 2013 vrede 
en alle goeds,

G.J. de Bruin

Wees niet bang…
….iets nieuws te beginnen, van de 
paden af te wijken, te investeren in 
het onbekende. In de kerkenraads-

vergadering van november ontvingen 
we Gert Jan Slump en Pieter Licht. Zij 
zullen samen met Janet Parlevliet en 
ds. Gert Jan de Bruin de kern vormen 
van een bijzondere taakgroep: de 
‘Community Jasmijn’. Vooruitlopend 
op de nieuwbouw aan de Jasmijnlaan, 
plannen maken en beginnen met 
nieuwe activiteiten. De kerkenraad 
gaf akkoord op het voorstel om te 
beginnen! 
We zijn erg blij met de uitbreiding 
van de kerkenraad. Pieter Licht is 
gevraagd als ouderling met speciale 
opdracht iets nieuw te beginnen 
(Jasmijn). Hij wordt in januari 
bevestigd. Cor Waringa is gevraagd 
als ouderling-kerkrentmeester en hij 
wordt bevestigd op 16 december. 
Marjo Valkier wordt in deze dienst 
herbevestigd als diaken. 

Beroepingswerk
Op 2 december was na de dienst 
de gemeentevergadering over het 
beroepingswerk. We bespraken met 
u de profi elen van de gemeente 
en te beroepen predikant. De 
beroepingscommissie gaat nu aan 
de slag. Als u namen weet van 
predikanten die zouden passen 
bij onze gemeente laat u dit 
weten aan de secretaris van de 
beroepingscommissie: 
Alice.stronkhorst@telfort.nl.
We kijken uit naar kerst en proberen 
met de herders niet te vrezen, maar 
ons te verheugen op alles wat nog 
komen zal. 
Namens de kerkenraad gezegende 
kerstdagen gewenst. 

Alice Stronkhorst
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Vanuit de kerkenraad
We kijken met veel genoegen terug op vrijdag 9 november waarop een groot aantal 
gemeenteleden bij elkaar ging eten en kennismaken. Na het dessert in de Achterkant 
gingen we in zes ronde tafelgesprekken uiteen. De bijdrage van de gemeenteleden 
wordt zeer op prijs gesteld en zal een plek krijgen in het beleidsplan dat in het voorjaar 
van 2013 aan u wordt voorgelegd. 
Wees niet bang is het thema van deze Present. Fijn dat zoveel gemeenteleden 
niet bang waren anderen te ontvangen of om bij ‘onbekenden’ te gaan eten. Fijn 
dat zoveel gemeenteleden hun mening willen geven en niet bang zijn deze onder 
woorden te brengen. woorden te brengen. 

Marius van den Hoed
Vlak voor de Laatste zondag 
van het Kerkelijk jaar ging 
op 22 november van ons 
heen Marius van den Hoed. 
Wij namen afscheid van 
hem in de Handwegkerk op 
dinsdag 27 november, in een 
dienst waarin zijn geloof en 
vertrouwen ten volle mochten 
doorklinken. Voor Marius 
hadden de vragen die hij in zijn 
leven meedroeg een nieuwe 
dimensie gekregen toen zijn 
geloof in de jaren zeventig een 
opleving kreeg. Er opende 
zich voor hem een nieuwe 
weg van belofte en vergeving. 
Van die weg is hij een leven 
lang blijven zingen. Het geloof 
bleek een onmisbare bron van 
bemoediging in de moeilijke 
periode van het overlijden van 
zijn eerste vrouw Machteld 
en later zijn zoon Dick. Met 
zijn tweede vrouw Klaske, die 
hij had leren kennen op een 
huiskring, kwam hij vanuit de 
Pinksterkerk in de Pauluskerk, 
de Handwegkerk en tenslotte 
de Paaskerk terecht. Blijmoedig 
gelovend, intensief Bijbellezend 
en biddend. Maar vooral ook 
zingend! We dankten God 
meerstemmig voor de 85 jaren 
van zijn leven, en brachten hem 
naar zijn laatste rustplaats op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats. 
Dat Klaske en de kinderen zich 
door God gedragen mogen 
weten in dit verlies, en dat zij 
elkaar mogen dragen.
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Jongerendienst PWAZ-t !!
Deze keer een wat uitgebreider bericht 
vanuit de oude pastorie op één hoog. 
Wat de jongerendienst betreft is er wat 
‘inge-pwaz-t’ in de afgelopen weken. Als 
u als nieuwbakken PWAZ-gemeentelid 
niet weet wat dat is, inpwazzen is een 
nieuw woord voor positief integreren op 
een ludieke en ongedwongen manier. 
Een van die manieren is bijvoorbeeld 
paintballen. Op zondag 25 november 
hebben ruim twintig jongeren van PWAZ 
en Kruiskerk elkaar met verf bestookt en 
daardoor ontstaat dus een innige band. 
Zo innig dat een aantal ouders, zussen 
en broers zich afvroegen of de rode 
pekken in de nek (van het paintballen, 
duh!) niet toch zuigzoenen waren. Nee 
dus! De patronen van het paintballen 
komen vrij hard aan.

We hebben een aantal mooie 
jongerendiensten gedraaid en met elkaar 
nagedacht over tal van onderwerpen. 
Twee keer hebben we het gehad over 
De Bijbel – ook wel eens goed om het 
erover te hebben in plaats van erin te 
lezen. En die bijbelquiz wilde iedere 

groep toch wel graag winnen. En als het 
gaat om het vervolgens uitspelen van 
de Bijbelverhalen dan is de honger naar 
het komende Theaterweekend – 8 tot 
en met 10 februari + noteer 10 februari 
in uw agenda! – met als thema Jona wel 
erg groot. De dienst erna hebben we 
gedichten geschreven over Bijbelteksten 
(valt u op dat het woord Bijbel in dit 
stukje al drie keer is gevallen …). Een 
daarvan willen we u niet onthouden. De 
dichters bij het woord zijn Wessel en 
David. Nu is het aan u te bedenken bij 
welk Bijbelverhaal dit gedicht hoort.

Je bent zo mooi, schatje
Je bent zo mooi!
Je ogen zijn prachtig
Je haar golft als dat van Doutzen Kroes
Je tanden zijn blinkend als mijn 
blingbling

Mocht u nog een avond vertier willen 
dan kunt u deze jonge dichters inhuren 
via de jongerendienst.

De laatste keer bereidden we ons voor 
op de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar en hebben we vooruitlopend 
daarop in de jongerendienst al kaarsen 
aangestoken voor mensen (en dieren) 
die we zijn kwijtgeraakt het afgelopen 
jaar. Over die kwijtgeraakte dingen zijn 
opnieuw teksten geschreven.

Tenslotte melden wij graag dat ook de 
ouders van de jongeren samen met 
de jongerendienstleiding een mooie 
dialoogavond hebben gehad over het 
reilen en zeilen van de jongerendienst. 
Inpwazzen is ook op dat niveau geweldig 
goed gelukt. Het is bijzonder om te 
merken hoe goed het is de kring af en 
toe groter te maken en met elkaar te 
delen in en over de weerbarstige en 
mooie dingen van geloofsopvoeding en 
– begeleiding van jonge mensen tussen 
de 12 en 16 jaar. Een waarden-volle 
avond die voor alle aanwezige ouders en 
leiding zeer voor herhaling vatbaar is.

Namens de jongeren en de 
jongerendienstleiding, 

Gert Jan Slump

Agenda

December
Zo 23 14.00 uur Kerstconcert Alegría, Kruiskerk
Ma 24 18.45 uur Kinderkerstfeest, start bij Wimbledonpark

Januari
Do 10 10.00 uur Gesprekskring over interviews in Het vermoeden
Do 10 20.00 uur Literatuurkring Dit zijn de namen van Tommy Wieringa
Zat 12   Heidag voor leiding kinderkerk
Do 24 10.00 uur Bijbelkring met ds. Schrage
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Kruiskerk
Bij de diensten
Op de laatste adventszondag, 
23 december, gaat Sieb Lanser voor. 
De lezingen volgens het leesrooster 
zijn Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39-45.
Op Kerstavond, 24 december, zijn 
er twee vieringen. Allereerst is er 
om 19.00 uur een kinderkerstfeest, 
voor alle kinderen uit de buurt. Dat 
zijn er veel, hebben we vorig jaar 

gemerkt; de opkomst overtrof toen 
onze stoutste verwachtingen. Ook 
nu hopen we weer met veel kinderen 
het kerstfeest te kunnen vieren, 
onder leiding van Mirjam Buitenwerf. 
Om 22.00 uur gaat Mirjam voor in 
de kerstnachtdienst; dit wordt een 
laagdrempelige viering, toegankelijk 
ook voor de minder reguliere 
kerkganger. De cantorij verleent haar 
medewerking. 
De cantorij horen we opnieuw in de 
kerstmorgenviering op 25 december. 
Hierin gaat Sieb Lanser voor; vanaf 
9.50 uur is er samenzang van enkele 
bekende kerstliederen. De lezingen 
volgens het leesrooster zijn Jesaja 
52: 7-10 en Johannes 1: 1-14.
Zondag 30 december gaat Wim 
Janssen voor. Hij weet op zijn eigen 
wijze ook voor ons de oude Bijbelse 
verhalen aansprekend te maken. 
Op deze zondag na Kerstmis zijn 
de lezingen volgens het leesrooster 
Jesaja 61:10 - 62:3.
Oudejaarsavond heeft geen offi ciële 
plaats in het kerkelijk jaar, maar het 
is wel een gewoonte geworden om 
op deze avond een kerkdienst te 
houden. Om 19.00 uur komen we 
in de Kruiskerk bij elkaar voor een 
viering waarin Sieb Lanser voorgaat. 
Het feest van Epifanie, de 

verschijning van onze Heer Jezus 
Christus, valt op 6 januari. Dat is dit 
jaar een zondag. In de volksmond is 
het feest bekend als Driekoningen. 
Hier hoort dus de lezing van de 
drie koningen of de drie magiërs of 
wijzen bij: Matteüs 2: 1-12, met als 
ondersteunende lezing Jesaja 60: 1-6. 
Mirjam Buitenwerf gaat voor. 
Bij het feest van Epifanie hoort ook 
de doop van de Heer in de Jordaan. 
Dat staat centraal op zondag 13 
januari. De lezingen zijn: Jesaja 40: 
1-11 en Lucas 3: 15-16, 21-22. Sieb 
Lanser is de voorganger. Om 17.00 
uur is er een Gregoriaanse vesper 
onder leiding van Marcel Zijlstra.
De laatste gebeurtenis die met 
het feest van Epifanie wordt 
geassocieerd is de bruiloft te Kana. 
Dit verhaal uit Johannes 2: 1-11 
komt aan de orde op zondag 20 
januari. Een feestelijke zondag om de 
Maaltijd van de Heer te vieren, met 
Sieb Lanser als voorganger. Zouden 
er zoveel kerkgangers komen dat de 
wijn dreigt op te raken? 

Sieb Lanser

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@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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Truus Dekker
Op 22 november overleed 
Geertruida Magdalena (Truus) 
Dekker-Splinter (Zonnestein 36), 
84 jaar oud. 
Ze heeft een intens leven achter 
de rug, met veel ziekte. Ze was 
iemand die zich liet gelden, met het 
hart op de tong, maar tegelijk ook 
warmhartig naar andere mensen 
toe. Gemakkelijk om mee om te 
gaan was ze niet altijd, maar ze wist 
mensen toch voor zich in te nemen.
Na een moeilijke jeugd heeft ze 
53 jaar een goed huwelijk gehad 
met haar man Jacques. Hij overleed 
in 2006, waarna ze verhuisde naar 
Zonnestein en daar nog goede jaren 
had. Vanwege haar verslechterende 
gezondheid verbleef ze de laatste 
maanden in een verpleeghuis 
in Utrecht, dichter bij haar twee 
dochters. Haar leven lang heeft ze 
gezocht naar liefde en erkenning. Ze 
was een dappere vrouw. Ook een 
gelovige vrouw; ze was niet iemand 
voor diepzinnige bespiegelingen, 
wel iemand met een eenvoudig 
geloofsvertrouwen. 
Op de rouwkaart staat Psalm 
23: De Heer is mijn Herder. Ze 
geloofde in engelen en heeft hun 
aanwezigheid ook zelf ervaren. De 
rouwkaart zegt: 
Engelen brengen je naar het licht 
waar verlossing is en liefde. 
Op woensdag 28 november hebben 
we in Uitvaartcentrum Bouwens te 
Uithoorn het leven van Truus Dekker 
herdacht, met bijdragen van de 
kinderen en kleinkinderen en een 
overweging over Psalm 23.

Uit de kerkenraad
U weet misschien nog wel dat de 
kerkenraad medio dit jaar heeft 
gereageerd op het rapport van 
de Denktank binnen protestants 
Amstelveen-Buitenveldert, en heeft 
bepaald waar de komende jaren 
binnen onze wijkgemeente de 
prioriteiten moeten liggen. We willen 
de allerhoogste prioriteit gaan geven 
aan de jeugd en aan activiteiten 
op het snijvlak van kerk en cultuur. 
Tevens willen we investeren in 
onze grote groep ouderen. In de 
kerkenraadsvergadering van 
19 november spraken we over de extra 
menskracht die daarvoor nodig is, met 
name voor onze plannen om samen 
met jongeren en jonge gezinnen in de 
buurt te komen tot nieuwe vormen 
van kerk-zijn, en voor onze plannen om 
met ouderen te werken aan onderling 
contact, contact tussen generaties 
en pastoraat. Ons verzoek is naar de 
Algemene Kerkenraad gestuurd. Wij 
hopen u er binnenkort meer over te 
kunnen vertellen. 
Ook stelden we een nieuw mission 
statement vast. Dat is een tekst die 
kort en krachtig samenvat waar de 

gemeente voor staat en gaat, en die 
te gebruiken is op folders, de website 
etc.
Verder gaf de kerkenraad graag 
groen licht voor een nieuwe expositie 
tussen Pasen en Pinksteren. De 
expositiecommissie (Joke Hartman, 
Anthony Melissen, Renger Prent en 
Lida Ruitinga) heeft de keuze laten 
vallen op werk van Hannelieke van de 
Beek. Het werk van deze kunstenares 
biedt goede mogelijkheden voor het 
onderlinge (geloofs)gesprek.

Op de gezellige rommelmarkt van 
2 november kijken we tevreden 
terug. De prachtige opbrengst van 
€ 6.640,46 gaat voor de helft naar 
de wijkkas en voor andere helft naar 
kindertehuis Deborah, Stichting Anna 
Poot en ouderenzorg Moldavië.

Zondag 11 november werd na de 
dienst het nieuwe pastoraal model en 
Contact Kruiskerk ingeluid. We hopen 
dat het gaat bijdragen aan het ‘omzien 
naar elkaar’. 
En nu zien we uit naar Kerst. 
Gezegende dagen gewenst!

Erik Schouten

Mission statement
De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is een pluriforme 
gemeenschap voor jong en oud in Amstelveen-Noord.
In het verhaal van God en mensen vinden wij bezieling en troost.
Samen met jongeren en jonge gezinnen zijn wij op zoek naar nieuwe 
vormen om het geloof te beleven.
Wij willen gastvrij zijn, in contact met de buurt.
Ons monumentale kerkgebouw biedt ruimte aan een cultureel 
programma met exposities, lezingen en concerten.
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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 of 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 bezoek. 
Contact Kruiskerk is zeven dagen per 
week bereikbaar via telefoon en e-mail. 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 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 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
E-mail: contact@kruiskerk-amstelveen.nl

Sieb Lanser

Kinderdienst
Vanaf zondag 2 december kijken we al uit 
naar de geboorte van Jezus. 
Dat heet Advent: dan steken we in de kerk 
elke zondag een nieuwe kaars aan tot het er 
vier zijn. En dán wordt het feest: Kerstfeest!
In de kerk steken we niet alleen een kaars 
aan, maar we maken ook elke keer een 
luikje open van een grote lantaarn. Achter 
dat luikje zien we een afbeelding van een 
profeet. Vier profeten voorspelden namelijk 
al lang geleden de geboorte van de Messias.

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.

december
do 20 16.00 uur kerstmuziek uit Oosters-Orthodoxe traditie met Renger Prent
do 20 18.00 uur broodmaaltijd
do 20 19.00 uur vesper

januari
wo 9 19.15 uur gebedsgroep
wo 9 14.30 uur Bijbelkring De kleine profeten met Sieb Lanser
wo 9 20.00 uur leerhuis Uw Koninkrijk kome met Rieuwerd Buitenwerf
do 10 14.00 uur kring De dood als levenspartner met Sieb Lanser
do 10 20.00 uur kring over het boek In alle redelijkheid met Mirjam Buitenwerf
do 10  20.00 uur kring Vrouw en geloof
za  19  17.00 uur  Evensong ter opening van de Gebedsweek van de eenheid 
   in de Titus Brandsmakerk
zo 13 17.00 uur muzikale vesper
wo 23 19.15 uur gebedsgroep
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In onze eigen kinderdienst, tijdens de 
kerkdienst, worden daarover mooie 
verhalen verteld. Daarbij maken we een 
tekening, een knutselwerkje of doen 
we een spelletje. We houden ook een 
collecte voor een weeskinderentehuis 
in Indonesië. En… elke zondag is er een 
leuke verrassing! 
Op de avond vóór het kerstfeest, op 24 
december, is er een Kinderkerstfeest.
Op 25 december, 1ste kerstdag, om 
10.00 uur vieren we het kerstfeest met 
alle mensen in de kerk en in onze eigen 
kinderdienst. 

Koffi econcerten
Koffi econcerten worden steeds op de 
vierde zondag van de maand om 12.00 
uur gehouden in de Kruiskerk. Koffi e, 
thee vanaf 11.30 uur. Toegang vrij, na 
afl oop een collecte.

Zondag 27 januari 12.00 - 13.00 uur
Leonard Trommel (cello), Hugo de Rodas 
– Sanches (theorbe) en Henk Trommel 
(orgel) spelen een Italiaans programma 
met o.a. muziek van Frescobaldi, Vivaldi 
en Boccerini. 

Zondag 13 januari om 17.00 uur
Op deze zondag van de gedachtenis 
van ‘De Doop van de Heer’ houden 
we een traditionele Gregoriaanse 
vespersviering. Medewerking verleent 
de Schola Gregoriana onder leiding van 
Geert Maessen. Er zullen onder andere 
antifonen gezongen worden, die van 
oorsprong uit de byzantijnse traditie 
afkomstig zijn. Voorganger is ds. Pieter 
Masmeijer uit Zegveld. 
Gregoriaans is de oudste muziek van 
West- en Midden-Europa; van oorsprong 

wordt het onbegeleid en eenstemmig, 
in het Latijn, gezongen in kloosters en 
kathedralen. De teksten van antifonen en 
zangen zijn vaak ontleend aan poëtische 
Bijbelgedeelten. Sinds de negentiende 
eeuw is er veel onderzoek gedaan 
naar authentieke zangwijzen en in veel 
kloosters blijken de verworvenheden van 
dit onderzoek dagelijks als de psalmen 
van het offi cie gezongen te worden.
Zondag 13 januari 2013; aanvang 17.00 
uur; koffi e thee vanaf 16.30 uur. 

Zondag 10 februari om 17.00 uur
Uitgevoerd wordt de Bachcantate BWV 
144, Nimm was dein ist, und gehe 
hin, voor het eerst uitgevoerd in de 
Thomaskirche in Leipzig op 6 februari 
1724. Het projectkoor, vocale solisten en 
instrumentalisten onder leiding van Henk 
Trommel verzorgen het muzikale deel, 
prof. dr. Wessel Stoker is liturg. 
Bent u een goede zanger(es) die 
zelfstandig een partij kan instuderen, 
meldt u dan aan om mee te zingen in het 
koor (cantate@kruiskerk-amstelveen.nl).

Rommelmarkt
Op 2 november werd door vele vrij-
willigers de rommelmarkt georga-
niseerd. Zij, die aan het voorbereiden, 
het marktgebeuren en opruimen 
meewerkten, wil ik op deze plaats veel 
lof toezwaaien. Een geweldig karwei, 
opvallend hoe enthousiast, maar niet 
opdringerig de uitgestalde spullen aan de 
vrouw/man werden gepresenteerd. 
De opbrengst van de rommelmarkt gaat 
naar drie goede doelen, een project voor 
scholen in Indonesië, een project voor 
ouderenzorg in Moldavië, en de Stichting 
Anna Poot (StAP). 

De StAP ondersteunt studenten verpleeg 
-en verloskunde in verschillende scholen 
in Afrika. Deze studenten zijn meestal 
meisjes waarvan de ouders onvoldoende 
geld hebben om de opleiding te betalen. 
Na hun diplomering werken de meisjes 
mee aan de gezondheidszorg in het land, 
hebben een vast inkomen en kunnen 
zelf het schoolgeld voor hun kinderen 
betalen. Voor meer informatie: www.
stichtingannapoot.com. 
Namens de studenten: veel dank voor 
het prachtige bedrag van € 1.106,75. Ook 
namens het bestuur van de StAP heel 
veel dank. Gezegende Kerstdagen en 
voor 2013 de beste wensen. 

Anna Poot, Ambassadeur

Mededelingenbord
Op zondag en door de week, in regen 
en wind, draagt het mededelingenbord 
belangrijke boodschappen van 
de Kruiskerk – over startzondag, 
rommelmarkt, cursussen, concerten, 
jubilea, kinderdienst – en nog veel meer – 
uit naar de buitenwereld.
Iets te melden? Stuur je affi che of brief 
aan Jan Schipper.
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Kinderkerstfeest Kruiskerk: 
Engeltjes in Amstelveen
Op maandagavond 24 december 
(kerstavond) is er weer een kinderkerstfeest 
in de Kruiskerk! Het feest begint om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 19.45 uur, de kerk 
is open om 18.30 uur.
We gaan luisteren en kijken naar een 
verhaal over engeltjes die overal in 
Amstelveen op zoek gaan naar het 
kindje Jezus. Verder wordt natuurlijk het 
kerstverhaal verteld, en zingen we veel 
bekende kerstliedjes. Na afl oop is er 
chocolademelk met een verrassing.

Iedereen is van harte welkom: kinderen, 
vaders, moeders, opa’s en oma’s. Voor de 
allerkleinsten is er opvang (maar ze mogen 
natuurlijk ook meedoen aan de viering). 
Graag tot ziens op maandag 24 december, 
om 19.00 uur in de Kruiskerk, Van der 
Veerelaan 30a.
Wil je meer informatie? Kijk dan op onze 
website: 
www.kruiskerk-amstelveen.nl, of neem 
contact op met Mirjam Buitenwerf: 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl of 
tel. 3312456.
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Bij de diensten
Zondag 23 december wordt onze 
jaarlijkse kinderkerstviering gehouden. 
Kindertekeningen nemen in de dienst 
een belangrijke plaats in. Heb je een 
tekening gemaakt over de engelen en 
de herders in de kerstnacht, over de 
kribbe met Jozef en Maria, of over de 
Wijzen uit het Oosten? Neem die mee 
naar de kerk, dan hangen we ook jouw 
tekening op!
Op 24 december vindt in de 
aangename sfeer van de stiltekapel 
van de Pelgrimskerk een Taizé-
kerstavondviering plaats. Hoewel voor 
deze dienst in het bijzonder jongeren 
worden uitgenodigd, is ieder van harte 
welkom. Aanvang 21.00 uur. 
Zondag 25 december vieren we de 
komst van Jezus in onze wereld met 
een feestelijke dienst waaraan de 
cantorij en enkele instrumentalisten 
zullen meewerken. De cantorij zingt 
kerstliederen uit de Barok.
Zondag 30 december wordt het heilig 
avondmaal gevierd.
Op oudejaarsdag is er geen dienst 
in de Pelgrimskerk. Wie graag het 
oude jaar afsluit in het midden van de 
gemeente is welkom in De Buitenhof, 
waar om 16.00 uur een oecumenische 
dienst wordt gehouden.
In de dienst van zondag 6 januari zullen 
het aftreden en de (her)bevestiging 

van ambtsdragers plaatsvinden. Na de 
dienst zal er gelegenheid zijn elkaar 
‘heil en zegen’ toe te wensen.
Zondag 20 januari, aan het begin van 
de Week van gebed voor de eenheid 
van de christenen, komen we met 
onze geloofsgenoten uit De Goede 
Herder samen in de Pelgrimskerk voor 
een dienst van Schrift en Tafel.

Kring jongere gemeenteleden
In de maand november werd opnieuw 
een serie van drie kringavonden 
opgestart, bestemd voor jongere 
gemeenteleden. Na deze eerste 
kringavond zal de tweede gehouden 
worden in de maand januari. Het 
thema zal zijn Gelijkheid en diversiteit. 
We buigen ons over de vragen in 
welk opzicht we in de samenleving 
van mensen gelden als gelijk aan de 
ander. En waar onze eigen inbreng of 
gave mag oplichten, en doordenken 
een en ander vanuit de bijbelse 
boodschap.
Datum: dinsdag 8 januari voor 18 t/m 
35-jarigen, woensdag 9 januari voor 
mensen van 36 jaar en ouder (ofwel: 
al wie zich nog jong voelt).
Plaats: Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 
560. Tijd: 20.00-21.30 uur. Leiding: 
ds. H.U. de Vries.
Ook mensen van buiten de Pelgrims-
kerkgemeente zijn van harte welkom.

Brede oecumenische bidstond
In de Week van gebed voor de eenheid 
van de christenen vieren we niet alleen 
onze zondagse eredienst met de rooms-
katholieke parochie, maar is er – evenals 
vorig jaar – gelegenheid in nog breder 
oecumenisch verband samen te komen 
om te zingen en te bidden. Met de 
pinkstergemeente aan de A.J. Ernststraat 
en de parochie van De Goede Herder 
belegt de kerkenraad van de Pelgrimskerk 
een oecumenische bidstond op dinsdag 
22 januari. Deze bidstond zal plaatsvinden 
in de parochiekerk van De Goede Herder 
en vangt aan om 19.30 uur. Welkom!

Ds. H.U. de Vries

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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Vanuit de wijkkerkenraad van 
november 2012
Een overzicht van de invulling van de 
feestweek in mei 2013 is aan de orde 
geweest, inclusief de begroting. De 
plannen zien er ambitieus uit. Elke dag 
in die week is er wel een activiteit, voor 
elk wat wils. Als alles verder uitgewerkt 
is, zult u er meer over horen. De kosten 
zijn begroot op € 26.950. Er is het plan 
een bijdrage van de gemeenteleden te 
vragen. Overigens, in ons vorige bericht 
stond niet dat onze aanvraag om een 
centrale bijdrage op voorhand reeds 
gehonoreerd was tot een bedrag van 
€ 11.000. Dat is wel het geval. 

Graag willen wij uw emailadres. Het 
handigst is het om een e-mail te sturen 
naar het adres Pelgrimsweek2013@
hotmail.nl. 

We zoeken nog steeds een gemeentelid 
dat ook verstand heeft van geldzaken met 
het oog op het kerkrentmeesterschap. 
Voorts herhalen we, dat de bevestiging 
van ambtsdragers en afscheid zijn 
gepland voor zondag 6 januari 2013.

Het is op de laatste Adventszondag 
weer aan ons en De Goede Herder 
om bloemen te verzorgen op Schiphol 
voor de daar gedetineerden. Denk 
23 december aan hen.

Een bericht van de Algemene Kerken-
raad bestemd voor heel Amstelveen-
Buitenveldert: ‘Onze nieuwjaarsbijeen-
komst vindt plaats op donderdag 3 januari 
2013 om 19.30 uur in de Handwegkerk. 
Na de vesperdienst kunnen wij elkaar het 
goede toewensen.’

Op zondag 20 januari is er weer 
een oecumenische dienst, nu in de 
Pelgrimskerk.

Een volgend bericht komt in februari. 
In december vergaderen we niet. 
Gezegende Kerstdagen gewenst.

Adri Lodder 

Wees niet bang…
Wie is er bang en wanneer? 
De baby met de grote angstogen, de 
eerste dag in de crèche. De eerste 
schooldag van de kleuter, de eerste 
zwemles, schoolreisje? 
Met zes jaar voor het eerst alleen uit 

logeren: ‘Wat ligt er onder mijn bed?’ 
’Dat is de koffer met het speelgoed.’ 
‘Dat slotje lijkt net een oog als het licht 
erop schijnt!’ ‘Wees niet bang!’
Meisje tien jaar: ‘Ik eet dat broodje 
zalm niet op, ik ben bang dat ik dood 
ga (‘zeiden ze bij het nieuws!’). Dan 
huilend: ‘Mag ik even mijn moeder 
bellen, ze heeft nog een klein beetje 
zalm in de koelkast.... ze moet het 
weggooien.’
Op TV een interview met iemand van 
Amnesty International, een jongere: 
‘Toen die brief kwam, toen was ik niet 
bang meer! Angst is: de tralies van je 
gevangenis.’
Meisje, 14 jaar: ‘We hebben nu alleen 
maar geld voor stomme kleren, ik ben 
zo bang dat ik gepest word!’
Jongen, 23 jaar: ‘Ik ben toch bang dat ik 
mijn vaste aanstelling niet krijg, straks 
raak ik die baan nog kwijt!’
Man bijna 65 jaar: ‘Zal ik een hondje 
nemen? Ik ben wel een beetje bang voor 
mijn pensioen, de leegte....’
Vrouw 75 jaar: ‘Ik ben altijd zo bang als 
de kinderen met wintersport zijn....’
Jonge moeder: ‘Volgende week ben ik 
uitgerekend. O, wat zal ik blij zijn, maar... 
ook een beetje bang als het begint’.

Wees niet bang... zo menselijk... we 
verheugen ons... want een kind is ons 
geboren, een zoon is ons gegeven! Zo 
kwetsbaar en voor ons allemaal! 
We gaan aan elkaar denken, elkaar 
ontmoeten. Kinderkerstviering 
23 december om 10.30 uur en eerste 
Kerstdag 25 december ook 10.30 uur. 
Tot ziens.
Gezegende dagen!

Wil Kruijswijk 

Bernhard Heinhuis
Op 15 november overleed Bernhard 
Heinhuis, in de leeftijd van bijna 
79 jaar. De heer Heinhuis dreef tijdens 
zijn arbeidzame leven met zijn vrouw 
een drogisterij in het centrum van 
de stad. Zijn betrokkenheid bij onze 
gemeente kwam onder andere tot uiting 
in het ouderlingschap dat hij bekleedde 
in De Buitenhof. Ben Heinhuis was 
zorgvuldig in zijn doen en laten en 
zorgzaam naar zijn vrouw en familie toe. 
De laatste jaren van zijn leven werden 
gestempeld door een lichamelijke 
achteruitgang, die hem deed belanden in 
enkele instellingen van gezondheidszorg. 
Gelukkig weer verenigd met zijn vrouw, 
woonde hij de laatste tijd in Het Hoge 
Heem in Uithoorn. We hebben hem aan 
God toevertrouwd vanuit de belofte dat 
wie leeft in stil vertrouwen op Christus 
bij Hem geborgen mag zijn.
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Pastorpraat 
We hebben twee vragen waarop we 
graag een antwoord willen.
Zijn er genoeg auto's als u naar de kerk 
wilt of belt u wel eens tevergeefs?
Wie heeft zin om mevrouw Coos 
Wolfensperger eens bij te staan bij het 
verkopen van brieven voor Amnesty 
International? Graag reactie voor 2 januari 
2013 (tel. 642 7703).

Heeft u het winterprogramma nog? Ze 
zijn nog voorradig in de kerk. Er is van 

alles te doen. Kijken en komen! 
Bijvoorbeeld op 4 januari. Kom om 
16.00 uur naar de diapresentatie van Nel 
Velthorst over Tanzania en Kenia. Ze is 
er zelf geweest! Aansluitend Kannen en 
Kruiken en Wintermaaltijd. Neemt u ook 
een winterfoto van uzelf mee, met een 
verhaal! 
Wij beginnen het nieuwe jaar dus met 
een wintergesprek aan de maaltijd. 
Als dat niet huiselijk is! Opgeven t/m 
1 januari bij Irene, tel. 642 8243 of Wil.

Wil Kruijswijk

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.

januari
vr  04  16.00 uur Diapresentatie 
   Tanzania en Kenia, 
   aansluitend Kannen 
   en Kruiken 
vr 04 18.00 uur  Wintermaaltijd
di  08  20.00 uur  Bijeenkomst 
   jongeren
wo  09  15.00 uur  Herinner je je
wo  09  20.00 uur  Bijeenkomst 
   jongeren 
wo  09  20.00 uur  Kerk en Synagoge, 
   Ds. P. de Bres over 
   Joodse en christelijke 
   exegese
do  10  20.00 uur  Het Woord spreekt, 
   in De Goede Herder
di  15  14.00 uur  Bijbelkring Johannes
di 22 19.30 uur Oeumenische  
   bidstond, in De 
   Goede Herder
wo  23  15.00 uur  Herinner je je
do  24  15.00 uur  Kring Otter-Knoll
do  31  15.00 uur  Film: Le gamin 
   au vélo 

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

Sinterklaas voor daklozenproject
Ook dit jaar zijn er weer Sinterklaas-
surprises ingepakt in de Pelgrimskerk. 
Al zo’n twintig jaar brengen gemeente-
leden spullen mee voor de daklozen van 
Het Stoelenproject. Mevrouw Rie van 
Rossum is daar ooit mee begonnen, 
in de tijd dat ze vrijwilliger was bij Het 
Stoelenproject. 
Het hele jaar door breit een aantal 
mensen sjaals en mutsen en deze 
worden altijd in dank aanvaard. Nu 
konden er 48 pakjes worden uitgedeeld, 
drie grote zakken vol! Hartelijk dank aan 
alle hulp-Sinterklazen!

We hopen dat er volgend jaar weer 
genoeg wordt ingeleverd om de mensen 
van Het Stoelenproject blij te maken. 

De inpakkers

Nieuwsbrief Pelgrimsweek 2013
Vanaf januari zal periodiek bericht 
worden over de Pelgrimsweek, 
welke gehouden wordt van 19 tot 
26 mei.
Wilt u direct op de hoogte gesteld 
worden van onze activiteiten, 
stuur dan een email naar 
pelgrimsweek2013@hotmail.nl en u 
ontvangt onze nieuwsbrief op uw pc.
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PJR

Paintball
Het slechte nieuws was dat het PJR-weekend dit jaar niet doorging. 

Er hadden zich te weinig jongeren aangemeld om er een leuk weekend 

van te maken. Het goede nieuws is dat we een alternatief hadden. De 

tieners mochten zelf kiezen welke activiteit hun voorkeur had en kozen 

voor paintball. 

Ongeveer twintig tieners gaven zich op en we vertrokken naar Aalsmeer. 

Alleen het aantrekken van de pakken (warm!) was een activiteit op zich. 

Iedereen zag er onherkenbaar uit. De meeste jongeren stortten zich 

vervolgens in de strijd, enkelen speelden een spelletje Party&Co buiten 

de gevarenzone. Verhit en versierd met blauwe plekken, en hier en daar 

een klodder verf schoven we aan voor een maaltijd in de Kruiskerk.

Sirkelslag
We gaan weer Sirkelslaggen! 

Het jaarlijkse spelevenement van 

JOP is altijd een succes. Er zijn 

twee edities: één voor kinderen 

van 8-12 jaar op 25 januari en 

één voor jongeren van 12-16 

jaar op 1 februari. De data staan 

vast, je speelt het spel tegen 

honderden andere jeugdgroepen 

in het land. Superspannend! Via 

XNOIZZradio (www.eo.nl/radio/

xnoizz) kun je Sirkelslag YOUNG 

meeluisteren.

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

Dorien Keus 
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PJR

X-MaS Proof
Als je dit leest…ben je net op tijd om te informeren of je nog 
mee kunt naar Wake Up Call X-Mas Proof. Naar wat??? Het grote 
kerstfeest dat JOP organiseert in Purmerend. De PJR gaat en je 
kunt mee! De aanmeldingstermijn is al verstreken, maar misschien 
is er een kaartje over… Bel/mail even met Dorien als je mee wilt.

kerstfeest dat JOP organiseert in Purmerend. De PJR gaat en je 
kunt mee! De aanmeldingstermijn is al verstreken, maar misschien 
is er een kaartje over… Bel/mail even met Dorien als je mee wilt.

Agenda
23 december X-Mas Proof
8 januari ThemaFilmEten
17 januari Aan de haal met het verhaal1
18/19 januari  24-uur Tienerleiding op 

Kaageiland
24 januari Aan de haal met het verhaal2
25 januari Sirkelslag KIDS
1 februari Sirkelslag YOUNG
8-10 februari Theaterweekend

Dit jaar spelen we… (tromgeroffel)… 
JONA! Een prachtig verhaal 
over geroepen worden en willen 
ontsnappen aan je taak. 
Er wordt dus steeds meer duidelijk 
over het Theaterweekend, van 8-10 
februari 2013. We gaan er weer een 
fantastisch weekend van maken. De 
crew is compleet, bijzonder is dat er 

dit jaar meer jongeren ingezet worden 
als leiding.

Met het Theaterweekend zetten we 
in één weekend een musical in elkaar, 
compleet met drama, zang, dans, 
muziek en decor! We beginnen met 
bijna niets… hoewel, op 17 en 24 
januari bereiden we het weekend voor 

bij Aan de haal met het verhaal.
Iedereen tussen 12 en 18 jaar kan 
meedoen. Wil je graag meedoen, geef 
je dan zo snel mogelijk op bij Dorien 
(pjr-amstelveen@hetnet.nl). Je vindt 
ons ook op Facebook!

Theaterweekend en Aan de haal

Ik ben Willem Overes, student theologie aan de Christelijke 
Hogeschool in Ede. Ons derde jaar bestaat uit een stagejaar, waarin 
we na twee jaar collegebanken het geleerde in praktijk brengen. Ik 
heb binnen de opleiding gekozen voor de richting jeugdwerk, en ben 
via JOP in Amstelveen terecht gekomen. 
Ik hoop hier veel te leren, enerzijds door te kijken wat en hoe hier 
het jeugdwerk is, anderzijds door hier actief in mee te doen. Zo zal 
ik meedraaien in onder andere de tienerdiensten in de Kruiskerk, 
verschillende kleine(re) activiteiten op jeugdgebied, en (onder)zoek 
doen naar mogelijkheden voor jeugdpastoraat. Dorien is hierin mijn 
stagebegeleider. Ik hoop op mooie ontmoetingen en een leuk, 
leerzaam en vooral gezegend jaar.

Even 
voor-
stellen...
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De reis van je leven 
Doe je mee?

Op zaterdag 12 januari van 14.30 - 
17.30 uur kun je het eerste onderdeel 
meemaken. 
In een schrijfworkshop (maximaal 
16 deelnemers) gaan we met z’n 
allen, jong en oud, aan de slag 
rond het schrijven van teksten. De 
schrijfworkshop vindt plaats in de 
Pelgrimskerk, Backershagen 12 in 
Buitenveldert. Tekstschrijver Gert 
Jan Slump en jongerenwerker 
Dorien Keus (PJR) begeleiden deze 
schrijfworkshop. 
Als je mee wilt doen, vragen wij je een 

foto of voorwerp mee te nemen. Aan 
de hand daarvan gaan we met elkaar 
aan de slag rond ervaring, belevenis 
en betekenis van die ene reis die je 
gemaakt hebt of graag nog zou willen 
maken.
En misschien heb je nog wel heel 
andere gedachten bij het thema.

Je kunt of wilt niet deelnemen aan de 
schrijfworkshop maar je hebt wel een 
mooie gedachte rond het thema? Dan 
kun je die gedachte (liefst met foto) 
opsturen naar Henk Stok of Wil Vos. 

Jouw bijdrage wordt dan ingebracht 
tijdens het schrijfproces.
Gert Jan Slump werkt de opbrengst 
van de schrijfworkshop en de inzen-
dingen uit in een tekstcompositie. 
Op basis daarvan zal Nico Ph. Hovius 
een muziekcompositie schrijven die 
wordt uitgevoerd in de Pelgrimskerk 
op vrijdagavond 24 mei. Begin 
2013 nodigen wij iedereen die van 
muziek houdt uit om als koorzanger 
of instrumentalist deel te nemen 
aan de uitvoering. Een projectkoor 
en (project)orkest studeren het 
muziekproject onder leiding van Nico 
tussen half april en half mei in. De 
repetities worden waarschijnlijk op 
zondagavonden gehouden.
Mocht je direct enthousiast zijn om 
muzikaal mee te doen dan kun je je 
daarvoor ook nu al melden bij Henk 
Stok of Wil Vos.

Wij hopen dat je deze reis op een 
of andere manier met ons wilt 
meemaken. En natuurlijk geldt: 
reisgenoten meenemen mag!

Opgeven voor de schrijfworkshop, 
overige deelname of meer informatie? 
Bel of mail met Henk Stok h.stok10@
kpnplanet.nl, 020 6442570 of Wil Vos 
voswil@gmail.com, 06 51046268.

Er zijn van die vakanties die je de reis 
van je leven zou kunnen noemen. 
Er zijn van die reizen die je zo 
ontzettend graag (nog eens) zou 
willen maken.
Er zijn van die levens die je een reis 
zou kunnen noemen …

In 2013 vieren we dat protestanten een halve eeuw actief en present 

zijn in Buitenveldert. Dat doen we in de vorm van een feestweek eind mei. Een 

van de onderdelen van de festiviteiten is de voorbereiding en uitvoering van 

het beeld-, tekst- en muziekproject ‘De reis van je leven’ met Nico Ph. Hovius 

(muziek) en Gert Jan Slump (tekst). Iedereen in Amstelveen en Buitenveldert, 

van binnen en buiten de kerk, is welkom om mee te doen.

pelgrimsweek
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Geen kerstcantate

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen 
engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.

Hans Andreus
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Onlangs stond in de krant een 
rouwadvertentie van Tim Ribberink, een 
jongen van 20 die een einde aan zijn 
leven maakte omdat hij gepest werd en 
geen andere uitweg meer zag. 
Het nieuws heeft veel mensen geschokt 
en in kranten, op tv en via social media 
werd het bericht verspreid en gedeeld. 
Misschien zijn de jongeren of kinderen 

van catechese of jeugdwerk in uw 
gemeente er ook van onder de indruk en 
wilt u iets doen rond het thema pesten. 
Of misschien heeft u zelf kinderen en 
heeft u vragen over pesten. 
JOP (jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk) heeft een aantal 
werkvormen en artikelen gemaakt en 
verzameld, om u daarmee op weg te 

helpen. Sterkte en succes gewenst als 
u met dit thema aan het werk gaat. 
Zo is er bijvoorbeeld een programma 
voor kinderen van 8-12 jaar over het 
thema hoop: 'Ook als het leven donker 
lijkt'. Voor ouders is er '4 vragen over 
pesten', een artikel van Bob van der 
Meer, psycholoog en expert op het 
gebied van pesten op school.

De synode heeft tijdens haar 
november-bijeenkomst in Lunteren 
besloten op het landgoed Hydepark 
een ‘huis van de kerk’ te ontwikkelen. 
Dit huis vervangt het ‘diaconale’ 
Roosevelthuis, dat volledig verouderd 
en aan vernieuwing toe is, en het 
conferentiecentrum Hydepark. Het 
nieuwe huis van de kerk wordt een 
huis voor mensen die afhankelijk zijn 
van zorgverlening en begeleiding. 
Daarnaast wordt het een plek voor 
bezinning, toerusting, ontmoeting en 
vakantie 
In de synode werd lang gediscussieerd 
over de verbouwing van het 
huidige Hydepark en het diaconale 
Rooseveldthuis. Er waren twee tegen-
voorstellen, acht amendementen en 
een groot aantal sprekers. Rode lijn in 
de reacties was de vraag of het plan 

niet te ambitieus is. 
Bijna alle synodeleden waren overtuigd 
van de noodzaak het Roosevelthuis te 
vervangen. Dat is volledig verouderd 
en aan vernieuwing toe. Of zoals één 
van de diakenen het verwoordde: 'Voor 
vervanging van het Roosevelthuis is 
geen tegenstem te horen.' 
Kritische vragen werden in de verga-
dering vooral gesteld over de grootte 
van de investering en over de beheers-
baarheid van het project. Ook werd 
de vraag gesteld of de kerk in een tijd 
waarin veel gemeenten hun gebouwen 
moeten sluiten verantwoord aan een 
nieuwbouwproject kan beginnen. Aan 
de andere kant was ook enthousiasme 
voor de voorstellen. Ds. Van der Pol: 
'Ik kan daar heel gemakkelijk warm 
van worden. Theologie en inhoudelijke 
bezinning en diaconie zo dicht bij 

elkaar. Dat is geweldig.' 
Feenstra wees er meerdere malen 
op dat het vooral belangrijk is dat 
er draagvlak binnen de gemeenten 
gecreëerd wordt. 'Ik weet wat er 
in de gemeenten leeft als het gaat 
om financiële nood. Ik realiseer 
me dan ook goed dat het een 
majeure beslissing is. Een helder 
communicatieplan zal draagvlak 
moeten creëren. Zodat het echt een 
huis van de kerk van ons allemaal 
wordt.' 
Het moderamen nam verschillende 
amendementen of onderdelen van 
amendementen over. Zo werd onder 
andere in het besluit opgenomen dat 
het nieuwe gebouw duurzaam wordt 
uitgevoerd. 
De synode stemde met zeven 
tegenstemmen in met het plan.

nieuws

Praten over pesten 

Protestantse Kerk ontwikkelt 
‘huis van de kerk’ op Hydepark 
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‘Heeft de slang wel of niet 
gesproken?’, die vraag is velen 
bekend. Dat het een nogal korte 
en versimpelde weergave is van 
de aanleiding tot het ontstaan van 
het ‘Hersteld Verband’, is minder 
bekend. In 1976 verscheen ‘Een 
handjevol verkenners’ (Ontstaan 
en geschiedenis van het ‘H.V.’, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland 
in Hersteld Verband) door ds. G.F.W. 
Herngreen. Inmiddels zijn we 36 
jaar verder en Maarten Aalders heeft 
zich opnieuw over de geschiedenis 
van het Hersteld Verband gebogen. 
We zijn verder in de tijd, dat scherpt 
de blik. Er is nieuw materiaal voor 
onderzoek beschikbaar, onder andere 
het archief van dr. J. Geelkerken, 
één van de hoofdrolspelers. Ds. 

Herngreen schreef zijn boek als 
emeritus predikant van het Hersteld 
Verband (HV), Maarten Aalders deed 
dat als kerkhistoricus en emeritus 
predikant van de PKN. Hij is van 
Gereformeerde afkomst en ‘kijkt’ 
met een andere blik. De titel van zijn 
boek geeft aan dat het een aanvulling 
en correctie wil zijn op het beeld 
dat Herngreen heeft geschetst. 
Het beschrijft op boeiende wijze de 
geschiedenis van het HV. Aalders 
plaatst die geschiedenis in een 
breed kader, heeft aandacht voor 
de voorgeschiedenis en de tijd van 
nazisme en de daarmee verbonden 
vragen. In het laatste hoofdstuk 
gaat hij kritisch in op het beeld dat 
Herngreen geschetst heeft. Zijn 
boek laat zien dat diepe godsvrucht 

samen kan gaan met onwrikbare 
overtuigingen en oprechte vroomheid 
met massieve eigenwijsheid. De 
hoofdrolspelers 
rond het HV hebben 
met overtuiging 
voor hun zaak 
gestaan en daarmee 
ook mogelijke 
oplossingen 
geblokkeerd. Dat 
wordt uiteengezet 
in een mooi 
uitgegeven boek 
over een klein 
kerkgenootschap, 
dat kort heeft 
bestaan, maar wel 
‘kerkgeschiedenis’ 
heeft geschreven. 

Soms hoort Kerk in Actie dat mensen 
of diaconieën verzoeken krijgen 
van mensen uit Afrikaanse landen 
waarin gevraagd wordt om geld. Het 
klinkt sympathiek om rechtstreeks 
hulp te geven. Toch wil Kerk in Actie 
u hiervoor waarschuwen, omdat u 
niet weet of het geld goed terecht 
komt. Waar kunt u op letten als u het 

niet vertrouwt? Bedenk hoe men 
aan uw (e-mail)adres komt. Het is 
verdacht als iemand u zomaar weet 
te vinden. Vaak zijn de verhalen 
erg dramatisch en wordt er op uw 
gevoel ingespeeld. Soms wekt men 
vertrouwen doordat er sprake is van 
een priester of dominee. Bedenk: 
veel arme mensen hebben geen 

rekening waarop men kan geld 
kan storten. De verwijzing naar 
een school die u terugvindt op een 
website, is geen garantie dat het 
goed zit. Na het ene verzoek volgt 
weer een ander verzoek, omdat zich 
weer nieuwe drama’s voordoen. 
Wees kritisch en alert. Maak geen 
geld over naar onbekenden.

nieuws

Een handjevol verkenners? 
Het hersteld verband opnieuw bekeken door Dr. Maarten J. Aalders

Kijk uit voor giftverzoeken van onbekenden 
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Zo/ 23-12
Kerstconcert Kruiskerk
Het KLM-mannenkoor geeft samen met 
koor Alegria een kerstconcert. Het Gloria 
van Vivaldi en een aantal kerstcarols 
staan op het programma. In de Kruiskerk, 
aanvang 14.00 uur.

agenda www.protestantsamstelveen.nl
www.protestantsbuitenveldert.nl

Kinderkerstvieringen

Zo/ 23-12
Kindertekeningen Pelgrimskerk 
Heb je een tekening gemaakt van 
engelen en herders in de kerstnacht, 
van de kribbe met Jozef en Maria, 
of van de Wijzen uit het Oosten? 
Neem die mee naar de kerk…! In de 
Pelgrimskerk, om 10.30 uur.

Ma/ 24-12
Engeltjes in Amstelveen
Op kerstavond is er kinderkerstfeest in 
de Kruiskerk! Het feest begint om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 19.45 uur, de 
kerk is open om 18.30 uur.

Ma/ 24-12
Lichtjestocht in Zuid
Op kerstavond is er een lichtjestocht 
die begint bij een echte kerststal, bij 
de Luwte aan het Wimbledonpark. 
Om 18.45 uur loopt de stoet naar de 
Handwegkerk, waar om even na 19.00 
uur een korte kinderkerstviering begint. 

Di/ 25-12
Kerstverhaal spelen
Het kerstverhaal zal niet alleen 
verteld, maar ook door de kinderen 
zelf gespeeld worden. In de 
Handwegkerk om 11.30 uur.

 Do/ 03-01
 Nieuwjaarsontmoeting
 De nieuwjaarsontmoeting vindt dit jaar 

plaats in de Handwegkerk. De kerk is 
open vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur 
is er een korte vesper en aansluitend 
de nieuwjaarsrede. Daarna informeel 
samenzijn. Ieder is van harte welkom!

Di/ 08-01 Wo/ 09-01
Over geloof en leven 
Jongere gemeenteleden en belangstellen-
den spreken met elkaar over Gelijkheid en 
Diversiteit. Op dinsdagavond zijn mensen 
welkom van 18-36 jaar, op woensdagavond 
jongeren (en wie zich jong voelt) van 36 
jaar en ouder. Leiding: ds. H.U. de Vries. 
Aanvang 20.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wo/ 09-01
Kerk en Synagoge 
Ds. Piet de Bres spreekt over Joodse en 
Christelijke exegese van TeNaCh/ OT. en 
over de verschillen. 
Van 20.00-22.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wo/ 09-01 Wo/ 23-01
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/ 13-01
Muzikale vespers
Op deze zondag van de gedachtenis 
van ‘De Doop van de Heer’ houden 
we een traditionele Gregoriaanse ves-
persviering. Medewerking verleent de 
Schola Gregoriana onder leiding van 
Geert Maessen. Voorganger is ds. Pieter 

Masmeijer uit Zegveld. In de Kruiskerk, aan-
vang 17.00 uur; koffi e thee vanaf 16.30 uur. 

Di/ 15-01
Bijbelkring: de werken van Johannes 
De brieven van Johannes vormen het 
uitgangspunt voor een verkenning van 
zijn boodschap. Leiding ds. Harmen de 
Vries. Van 14.00-16.00 in de Pelgrimskerk.

Za/ 19-01
Evensong begin van Gebedsweek voor 
de eenheid
De Raad van Kerken organiseert een 
oecumenische bijeenkomst. Van 16.00-
17.00 uur worden Nederlandstalige 
liederen ingestudeerd op anglicaanse 
melodieën. Om 17.00 uur begint de 
Evensong. Voorgangers zijn: ds. G. J. de 
Bruin en pastor T.F. Buitendijk o carm. 
Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1.

Ma/ 21-01 
Oecumenische Luther - Bach 
- Müntzerreis
Informatiebijeenkomst over een 
bijzondere reis die van 5-12 juni 
gehouden wordt. 
Voor informatie: Renger Prent, 6439418 
of rjprent@kpnplanet.nl. Aanvang 14.00 
uur in de Titus Brandsmakerk, Westelijk 
Halfrond 1 in Amstelveen.

Zo/ 27-01
Koffi econcert
Leonard Trommel (cello), Hugo de 
Rodas – Sanches (theorbe) en Henk 
Trommel (orgel) spelen een Italiaans 
programma met o.a. muziek van 
Frescobaldi, Vivaldi en Boccerini. In de 
Kruiskerk van 12.00-13.00 uur. Toegang 
vrij, na afl oop een collecte.


