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Het rapport investeren in visie beschrijft 
veranderingen in het vrijwilligerswerk. 
Moderne vrijwilligers zouden vooral 
concrete taken voor een korte periode 
willen doen en daarbij enige sturing en 
coaching op prijs stellen. 
Dat is heel mooi, maar ‘klassieke’ 
vrijwilligers blijven ook nodig. En 
daar zit wel een probleem. Het wordt 
steeds moeilijker mensen te vinden 
voor de zwaardere vrijwilligerstaken. In 
het bijzonder voorzitters. 

Even een rondje
In Zuid is geen nieuwe voorzitter voor 

de nieuwe wijkgemeente gevonden, 
dus gaat één van de oude voorzitters 
nog even door. In de Kruiskerk 
hetzelfde verhaal. Bij het College 
van Diakenen maakte de voorzitter 
twee overjaren, voordat een opvolger 
gevonden was. De voorzitter van 
de AK is aan een extra jaar bezig. 
De voorzitter van het College van 
kerkrentmeesters is verstandiger, die 
treedt gewoon op tijd af. Een opvolger 
is nog niet bekend. In de Pelgrimskerk 
lijkt het probleem minder acuut, 
maar daar wordt de voorzitter telkens 
uit een zeer kort rijtje van namen 
geselecteerd. De PJR daarentegen 
heeft het zes jaar zonder voorzitter 
moeten stellen. 

Uitkleden
Dit probleem is nu zo ernstig en 
structureel dat we daar iets aan 
moeten doen. Wellicht zit het 

probleem niet zozeer in de mensen, 
die zouden van goede wil kunnen zijn, 
maar in de functies, waarin veel te 
veel werk is opeengehoopt. We zullen 
deze opeenhopingen eens goed tegen 
het licht moeten houden om te zien 
wat daarvan echt nodig is. Wat uit te 
splitsen valt, wat je veel beter aan een 
externe kan overlaten, wat eventueel 
achterwege kan blijven, en wat er dan 
uiteindelijk over blijft? Dat resterende 
moet iets zijn wat iemand naast een 
normale baan kan doen. 

Een goed instrument voor deze 
analyse is het beleidsplan. De AK 
heeft besloten dit jaar een beleidsplan 
te gaan maken. Daarin zal onder 
meer aan de orde moeten komen 
hoe je in onze gemeente de taken en 
verantwoordelijkheden kunt verdelen. 
Daarbij komen alle zojuist opgeworpen 
vragen aan de orde. 

Melis Melissen

In de protestantse kerk is vanouds 

het vrijwilligerswerk heel belangrijk. 

Eigenlijk wordt van alle leden niet alleen 

een bijdrage in geld, maar ook een 

bijdrage in tijd verwacht. 

Vrijwilligers
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Balans
De eerste maand van een nieuw jaar. Voor 
menigeen is dat een tijd van de balans 
opmaken. 
We hoeven allemaal geen Epke Zonderland 
te zijn, zoals op het omslag, maar zijn op 
onze eigen wijze met balans in de weer. 
Als je een winkel hebt. Of je maakt de 
balans op van je leven, met wellicht goede 
voornemens voor het jaar dat voor je ligt. 
De kerk is druk met de actie Kerkbalans. En 
in de rechtspraak lijkt het business as usual. 
Verschillende vormen van balans komen in 
deze Present aan de orde. Jaap Doolaard 
noemt in zijn hoofdartikel enkele aspecten. 
Liefde is een beduimeld woord geworden, 
maar het zou wel eens het enige middel 
kunnen zijn dat een verstoorde balans in 
evenwicht kan brengen. We verwachten 
in onze samenleving veel van het recht, 
maar Han Jongeneel maakt in zijn column 
duidelijk dat onze rechtspleging feilbaar 
mensenwerk is en dat Vrouwe Justitia de 
laatste tijd wat in onbalans is. Freek de 
Vries mag een dubbele balans opmaken: 
in zijn winkel en in zijn vrijwilligerswerk 
als geluidstechnicus en fotograaf in de 
Kruiskerk. Janet gaat met Melis Melissen 
op zoek naar de nieuwe vrijwilliger: zoekt 
deze ook naar een nieuwe balans tussen 
vrijwilligerswerk en andere bezigheden? 
Wijkgemeenten en colleges maken de 
balans op van hun activiteiten, met name 
in de intensieve advents en kersttijd, en 
presenteren al weer nieuwe plannen. 
In al onze verscheidenheid zijn we als 
redactie redelijk in balans en we wensen 
u als lezer toe dat u in 2013 goed in balans 
zult zijn. 

Sieb Lanser

Colofon
Contact 
redactie.present@pga-b.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@pga-b.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 
Jaap Doolaard, Han 
Jongeneel, Dorien Keus, 
Melis Melissen, Rob 
van Schooten (foto ds. 
Doolaard), Jellie Snijders 
(foto Freek de Vries), Hans 
van Strien, Yvonne Teitsma, 
Anko Verburg, Freek de 
Vries, Geert-Jaap Welsing, 
wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld
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Zo/ 27-01

1e collecte: Diaconie, het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, landelijke catechese & 
educatie

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Lunteren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.H. van Osnabrugge
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. P.J. Koens

Zo/ 03-02

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk & kerkgroei

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
ZWO-dienst
DC Westwijk Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. De Bruin, 
experimentele dienst
Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze L.S. de Vries
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C. B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 10-02

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin, 
theaterdienst
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen 
17.00 uur: muzikale vesperdienst,  
liturg: dr. W. Stoker 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W. Chr. Hovius, Apeldoorn 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den  
Berge-Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

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/ 17-02 

1e collecte: Diaconie, kerk in Actie: 
start 40-dagen campagne
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
15.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen, 
dienst van Woord & Gebed
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes
Pelgrimskerk
10.30 uur: dr. W. Stoker

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

Uitgelicht

Zo/ 27-01
Koffi econcert Kruiskerk
Leonard Trommel (cello), Henk Trommel (orgel) en Hugo de RodasSanches 
(theorbe) spelen muziek van Boccerini, Frescobaldi en Vivaldi. Na de kerkdienst, 
van 12.00 tot 13.00 uur.

Zo/ 03-02
Vernieuwende viering Westwijk
Het thema is: dwaas. Zie voor meer informatie wijkberichten Zuid op pagina 18.
Om 10.30 uur in ‘Ons Tweede Thuis’ aan de Augusta de Witlaan. 

Zo/ 10-02
Muzikale vesper Kruiskerk 
Cantate BWV 144 van Bach uitgevoerd door projectkoor en solisten onder 
leiding van Henk Trommel. Liturg dr. W. Stoker. Om 17.00 uur.

Zo/ 10-02
Theater in de Handwegkerk
Aan de haal met een verhaal. Dit jaar wordt het verhaal van Jona uitgevoerd. 
Liturg: ds. G.J. de Bruin. Om 10.00 uur.

Data kopij inleveren en verschijnen Present

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

Maart
thema: Nieuw Leven
inleveren kopij: 26 februari
op de mat: 21 maart
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Het verschil is het kapitaal dat van jou 
is, eenvoudig gezegd. Als de schulden, 
de passiva, groter zijn dan heb je óf 
een minder jaar gehad, óf het gaat 
sowieso slecht met je geld en goed. 

Weegschaal
Een beeld bij het woord balans zou 
een weegschaal kunnen zijn. Dat 
van vrouwe Justitia bijvoorbeeld. 
Maar dan komen we op een ander 
terrein, de wereld van het recht. 
Geblinddoekt houdt ze de weegschaal 
vast en onbevooroordeeld legt ze er 

de pro’ s en contra’s op om 
het zwaarst te laten wegen 
wat het zwaarst weegt. Het 
zwaard in haar hand staat 
symbool voor het te vellen 
vonnis. Het evenwicht 
moet hersteld worden.
In het nieuws was er 
verontwaardiging te 
vernemen over de lage 
straffen die rechters 
oplegden aan de 
herriemakers die tijdens 
de jaarwisseling met hun 
gedrag mensen en dingen 

schade hebben toegebracht. Het 
ingestelde snelrecht bedoelt dus snel 
en fors straffen voor ontoelaatbaar 
gedrag. Maar dat gebeurt niet. 
En het verstoort de balans in de 
samenleving?! En het ging er juist om 
met deze rechtspraak het evenwicht 
te herstellen! 

Oog om oog, tand om tand
In de Bijbel staat veel over recht en 
wet. Het principe van de wetgeving 
die in de Thora uitvoerig wordt 
beschreven, zou je kunnen typeren 
met ‘oog om oog en tand om tand’.
Dat is een oerbesef dat in ons 
mensen zit. We komen het ook in 
onze verlichte tijd nog vaak tegen. 
Heel concreet in de eerwraak die in 
sommige culturen gebruikelijk is en 
ook gesanctioneerd wordt door de 
godsdienst. 
Hoe reëel is zo’n soort balans eigenlijk. 
Misschien bevredigt het ergens het 
rechtsgevoel.
Maar hoeveel schade en leed, door 
andermans schuld veroorzaakt, 
verstoort niet de balans in het leven 
van mensen zó, dat het nooit meer 

hersteld kan worden. Iemand is 
het leven ontnomen of de vitaliteit, 
met opzet of ongewild, letterlijk per 
ongeluk in het verkeer. Er is niets 
te bedenken dat een zo verloren of 
beschadigd leven helen kan. De balans 
kan voorgoed verdwenen zijn om nooit 
meer in evenwicht te komen.
Bijna alle mensen lopen ervaringen op 
die het leven uit balans brengen en die 
geen mens ooit helen kan.

Geven en nemen
Waar het evenwicht zoek is, proberen 
we dat te herstellen. Soms gewoon 
primitief, oermenselijk, door goed te 
doen zodat de ander jou ook goed 
doet. Is de gouden regel niet – althans 
daar ben ik mee opgevoed – ‘wat gij 
niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet’? Een Bijbelse notie, 
Jezus zelf zei zoiets en noemt dat 
het hart van de Wet en de Profeten 
(Matteüs. 7:12). Het evangelie 
leert ons te leven als mensen die 
God liefhebben boven alles en de 
naaste als onszelf. Zo is de liefde de 
vervulling van de wet. Een eenvoudige 
regel, maar hoe moeilijk vorm te 
geven. Want hoe moet dat: God 
liefhebben en wie is mijn naaste? 

Liefde
Dat beduimelde woord liefde is het 
waarmee in de Bijbel het middel 

Balans
Ds. Jaap Doolaard

Het woord balans lijkt meer iets voor de economie en voor de 

wereld van het geld, dan voor de kerk en het geloof. In de boekhouding is 

de balans de weergave van het vermogen van een bedrijf of een persoon. 

De bezittingen en de schulden moeten elkaar in evenwicht houden. 
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wordt aangereikt om een verstoorde 
balans in evenwicht te brengen. Als 
in de oude lagen van de Thora de wet 
van het oog om oog en tand om tand 
nog klinkt en de verhalen daarover 
aanleiding zijn voor mensen om de 
Bijbel een wreed boek te noemen, is 
daar ook bijvoorbeeld Psalm 103 die 
de oneindige liefde van God voor de 
mensen bezingt. Of Psalm 30: zijn 
woede duurt een oogwenk, zijn liefde 
een leven lang. 
Onder de populairste Bijbelgedeelten 
hoort naast Prediker 1 Korintiërs 13, 
waar de liefde het hoogste woord krijgt. 
Geloof is een woord dat vraagtekens 
oproept in onze tijd: eerst zien en dan 

geloven… Hoop is het ook niet echt, 
daar worden de gaten van onzekerheid 
mee gestopt, mag je hopen… Maar de 
liefde is het enige dat stand houdt.

56Up
Begin januari was er op TV een korte 
serie van drie documentaires te zien 
onder de titel 56Up. Het was bij de 
VPRO; de serie is van de BBC. Al vele 
jaren wordt van een aantal mensen om 
de zeven jaar een portret gefi lmd. Op 
hun zevende jaar is het begonnen. Dit 
keer werd getoond hoe hun situatie is 
in hun 56e levensjaar. Ontroerende en 
boeiende portretten met terugblikken 
op hoe het ze vergaan is en hoe het 

nu gaat. Prachtig om te zien hoe 
die mensen zich inspannen om hun 
levens in balans te brengen door de 
lotgevallen van het leven heen en 
binnen de mogelijkheden die hun 
gegeven zijn. Als je goed kijkt, is het 
de liefde die hun krachtbron is. 

Kerstmis
Toen het onlangs Kerstmis was, 
hebben we zoals alle jaren gezongen 
over een wereld die verloren is in 
schuld, volkomen uit balans dus. Maar 
met dat kindje Jezus kwam er vrede 
en heil, werden Gods beloften vervuld. 
Kreeg de liefde de beste papieren. En 
Kerstmis is van iedereen.
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Melis Melissen 

Nieuwjaar 2013
Toespraak van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad

Om te beginen: zeer vermeldenswaard 
was Investeren in visie. Een mooi 
rapport dat je, zo zeiden onze 
visitatoren, met genoegen leest. Maar 
het blijft niet bij lezen. Het rapport is 
breed in de gemeente goed ontvangen 
en er gaat ook echt iets mee gebeuren. 
Er is een durffonds gevormd, ook 
wel vernieuwingsfonds of visiefonds 
genoemd. Maar ik vind durffonds 
wel mooi. Eindelijk durven wij met 

ons vermogen iets te 
gaan ondernemen, wij 
gaan aan de slag. En 
of het vermogen dan 
vermeerdert of niet, 
hoeveel zegen hierop 
rust, dat zal de tijd leren. 

De eerste maatregelen 
werden al snel 
genomen. Voordat de 
gemeente het rapport 
in juni goedkeurde 
was Yvonne Teitsma 
als communicatie
medewerker aangesteld. 

En terwijl de Kruiskerk besprak hoe 
je dit rapport in daden zou omzetten 
werd Present al uitgeroepen tot het 
beste kerkblad van Nederland. In 
januari 2013 zijn onze websites in een 
heel nieuw jasje gestoken. Met pr en 
communicatie zit het dus wel goed. 
De AK had alle wijkgemeenten 
gevraagd om voor 1 juli voorstellen 
in te dienen voor hoe zij met dit 
rapport aan de slag wilden gaan. 
Daarvoor zijn deugdelijke criteria en 
procedures vastgesteld, en de eerste 
voorstellen zijn goedgekeurd. Maar in 
het durffonds is een bedrag van bijna 
€ 1,3 mln gestort, en het is echt de 
bedoeling dit bedrag in de gemeente 
te ïnvesteren. Daar zullen nog heel wat 
plannen en voorstellen voor moeten 
worden ontwikkeld, en ik wens een 
ieder daarbij wijsheid, inspiratie en 
doorzettingsvermogen.

In Zuid had men eerst nog wat 
anders aan het hoofd. Drie 
wijkgemeenten gingen samen 
en fuseerden tot één nieuwe 

wijkgemeente AmstelveenZuid. Het 
ging in een enorm tempo en zonder 
noemenswaardige strubbelingen. 
Voor wie het verleden kent, is dit een 
ongelofelijke prestatie waarvoor we 
ongelofelijk dankbaar mogen zijn en die 
diep respect afdwingt. Als je het nog 
niet was, zou je er gelovig van worden. 

De predikanten gingen voortvarend aan 
de slag. In het rapport wordt gerept 
van specialisatie en teamvorming. De 
voorzichtige vraag van de AK, hoe het 
ministerie van predikanten tegenover 
deze gedachten staat, werd niet slechts 
meteen vertaald in een verzoek van de 
AK om tot teamvorming over te gaan, 
men zette zeer serieuze stappen in die 
richting. Ik weet niet of er ergens in 
Nederland een protestantse gemeente 
is met een team van meer dan twee 
predikanten. En we hebben het hier 
over minstens zes. Ik wil daarvoor mijn 
grote waardering uitspreken. 

Het onderdeel over vrijwilligers staat in 
een zelfstandig artikel op pagina 2.

Jan Bossenbroek
Soms noem ik in dit soort redes wel 
eens iemand speciaal. Dat doe ik dit 
jaar ook. Maar jij, Jan stopt met het 
voorzitterschap van het College van 

In onze protestantse gemeente is het afgelopen jaar heel veel 

gebeurd dat vermeldenswaard is. Een jaarverslag hebben wij nog nooit 

gemaakt, hoewel dat in de bureaucratiserende kerk toch helemaal niet 

zou misstaan. Het blijft bij dit soort eclectische kroniek, een jaarrede.

uit de algemene kerkenraad
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kerkrentmeesters. Zoals wel vaker bij 
het college waren het zeer intensieve 
jaren, maar jij laat een andere situatie 
achter dan je aantrof. Taken die vroeger 
in eigen beheer werden verricht, zijn 
nu belegd bij externen. Ik noem slechts 
de administratie en het onderhoud van 
de gebouwen. Twee voorbeelden dat 
sommige werkzaamheden net zo goed, 
of misschien zelfs beter extern kunnen 
worden gedaan. Daarnaast had je te 
maken met de sluiting en de verkoop 
van de Dorpskerk, ter uitvoering van 
een besluit waar je niet bij was toen het 
werd genomen. Er was het aangaan 

van een samenwerkingsovereenkomst 
met Ons Tweede Thuis, zodat eindelijk 
de kerkelijke presentie in Westwijk 
tot stand komt, en wel in een 
combinatiegebouw. 

Persoonlijk gezegd, het was prettig 
met jou samenwerken. Je dacht 
vanuit je eigen verantwoordelijkheid 
positief mee, en nam ook wel eens 
een initiatief als je dat nodig vond, 
zoals samen met het College van 
Diakenen bij het jeugdwerk. Alleen 
over de veiligheid bleven we totaal 
verschillend denken, zodat ik maar niet 

zal vermelden hoe mooi ik bij Songs of 
praise al die mensen vind, die met een 
kaarsje in de hand staan te zingen.  

En natuurlijk waren er het afgelopen 
jaar nog heel veel anderen en zullen er 
het komende jaar nog veel anderen zijn, 
die allemaal het hunne bijdragen om 
onze kerk overeind te houden. Zonder 
die weinige betaalde krachten en vele 
vrijwlligers zou het niks worden. Dank, 
dank, dank. 
Namens de AK wens ik u toe dat u daar 
nog lang mee kunt doorgaan, met de 
zegen van de Allerhoogste. 
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Zo veel te doen
Bij de 30ers gespreksgroep waar 
ik deel van uitmaak, is het een 
regelmatig terugkerend thema: hoe 
vind je balans in alle dingen die van je 
verwacht worden? Je wilt graag een 
goede ouder zijn en veel kwalitatieve 
tijd met je kind(eren) doorbrengen. 
Liever samen op de bank een boekje 
lezen dan de was sorteren. Die was 
moet echter wel gebeuren.

Daarnaast is werk erg 
belangrijk. Carrière 
maken hoeft nog niet 
eens voor iedereen, 
maar je wilt wel jezelf 
ontplooien en groeien in 
je bezigheden. Ook dat 
kost tijd. Bovendien wil je 
sporten, vrijwilligerswerk 
doen, naar familie
aangelegenheden, 
afspreken met vrienden 
en naar de musical of 
bioscoop. En, oh ja, het 

is ook wel fijn om af en toe uit te 
rusten. Vaak past dat niet in de 168 
uur die ons per week ter beschikking 
staat. Bovendien, al denk je alles op 
orde te hebben en goed gepland, 
een ziek kind of een lekke band gooit 
direct roet in het eten.

Zoeken naar balans
Als je zo bezig bent met alle activi
teiten die je moet, kunt of wilt doen, 
zou je jezelf kunnen vergelijken met 
een jongleur. Je probeert alle ballen 
die op je af komen op te vangen, daar 
even tijd aan te besteden en weer 
los te laten. Het maakt echter nogal 
verschil of je met drie of zes ballen 
jongleert. Proberen alle ballen in de 
lucht te houden kan een behoorlijke 
klus zijn. Het is dan lastig om in balans 
te blijven.

Wie ‘balans in je leven’ intypt 
bij Google komt op de meest 
uiteenlopende websites terecht. 
Er is een hele industrie ontstaan 

rondom de moderne mens die niet 
meer weet alle ballen in de lucht te 
houden. Eierdoostheorieën, retraites, 
ayurvedische types  alles wordt uit de 
kast getrokken. Er is zelfs een LOI
cursus om meer balans te vinden in 
werk en leven.

Kiezen?
Eén van de oplossingen is kiezen.  
Op het eerste gezicht heel envoudig: 
je schrapt gewoon wat activiteiten. 
Het liefst kiezen we dan de kaas
schaafmethode: één keer in de week 
sporten in plaats van twee keer 
of minder vaak naar een concert. 
Zodat we van alles toch een beetje 
kunnen doen. Écht kiezen is veel 
lastiger. Kiezen voor het één betekent 
dat je het ander niet kiest. Op 
zondagochtend naar de kerk betekent 
niet uitslapen of niet hardlopen. En 
eigenlijk zouden we het liefst alle drie 
doen. En dat laatste is het lastigst: 
genoegen nemen met het feit dat 
je door je keuze voor het één iets 
anders laat. 

Benedictijnse wijsheid
Zo gemakkelijk als kiezen lijkt, 
zo moeilijk blijkt het soms in de 
praktijk. Je wilt jezelf of anderen niet 
teleurstellen. Bovendien, kun je niet 
gewoon meer dingen doen met toch 
meer rust? Een antwoord vind ik in 

Alle ballen in de lucht…
Dorien Keus

‘Lukt het om werk en zorg te combineren?’ Deze vraag wordt 

me regelmatig gesteld sinds ik drie maanden geleden na mijn 

zwangerschapsverlof weer aan de slag ben gegaan. Het is ook niet niks, 

er is een grote verantwoordelijkheid in ons leven bij gekomen. Daarnaast 

maakt een baby nogal inbreuk op de organisatie van je leven. Ineens 

moet je rekening houden met de slaap- en voedingstijden van je kind.
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de Benedictijnse spiritualiteit. De 
oprichter van de orde, Benedictus, 
die in de zesde eeuw leefde, schreef 
een Regel voor zijn orde. Eén van 
de Benedictijnse geloftes is die van 
‘stabilitas loci’, het commitment aan 
het leven waarvoor de broeders en 
zusters gekozen hebben. 

Deze gelofte is echter ook ruimer uit te 
leggen: stabilitas kan ook betekenen, 
dat je je voorneemt om niet weg te 
lopen voor taken of situaties in de 
gemeenschap die je moeilijk vindt. Op 
een nog dieper niveau betekent het 
eigenlijk, dat je probeert evenwicht in 
je dagelijkse activiteiten te vinden, dat 
je een evenwichtig mens wilt zijn.

Van harte
Wil Derkse heeft een mooi boekje 
geschreven om deze regels naar 
je dagelijks leven te vertalen (Een 
levensregel voor beginners, uitgeverij 
Lannoo, 2002). Volgens hem zijn 
volhouden en trouw kernbegrippen. 
Dus van harte bezig zijn met je 
activiteit van dat moment en niet 
eindeloos dagdromen over wat je ook 
had kunnen of willen of moeten doen. 
Deze dromen zijn niet alleen niet in 
overeenstemming met de realiteit, 
ze kosten ook erg veel energie en 
aandacht. 

Het antwoord op de aan het begin 
gestelde vraag is dan ook ‘Ja’. Het 
lukt goed om de zorg voor een kind 
te combineren met mijn werk. Dat 
heeft deels te maken met het maken 
van keuzes. Ik sport nu niet en spreek 
minder af met vrienden. Maar juist 

door de geboorte van Jonathan ben 
ik meer in balans dan voorheen. Op 
de dagen dat ik oppas heb, moet ik 
aan het werk en op de dagen dat ik 
geen oppas heb, kan dat niet. Dat 

zorgt voor een strikte scheiding tussen 
werk en privé en voor meer rust in 
mijn werkweek. Als ik werk, is dat vol 
commitment en als ik zorg idem dito. 
Stabilitas in de praktijk dus.
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Wat doen we met uw bijdrage?
In de folder vertellen wij u wat we met 
uw bijdrage gaan doen. Naast het 
betalen van salarissen, gebouwen
onderhoud, energie en kosten van 
de eredienst doen we veel meer. Er 
zijn verschillende activiteiten door het 
jaar heen die uit de Actie Kerkbalans 
worden gefinancierd: bestaande en 
nieuwe activiteiten. Een aantal van die 
activiteiten wordt in de folder uitgelicht. 
Als we naar de cijfers kijken dan zien 
we dat het totaal van de vrijwillige 
bijdragen helaas niet voldoende is om 
de traktementen voor de predikanten, 

organisten en kosters te betalen. Met 
meer bijdragende leden kunnen we dat 
verhelpen. Een levende gemeente kan 
toch niet zonder?  

Waarom toezeggingsformulier?
In de envelop vindt u naast de 
informatiefolder een toezeggings
formulier. Wij vragen u dit formulier 
zo snel mogelijk ingevuld naar ons 
terug te sturen. Zo weten wij welke 
financiële bijdrage wij in 2013 kunnen 
verwachten. Voor ons is het belangrijk 
dat u dit toezeggingsformulier 
terugstuurt. Wij kunnen dan snel 
vaststellen of onze begroting nog 
steeds ‘overeind’ blijft. Die begroting 
hebben we vorig jaar al opgesteld. U 
vindt hem op de website.

Stuurt u het toezeggingsformulier 
terug?
U kunt het formulier terugsturen via 
de antwoordenvelop naar het Kerkelijk 
Bureau, maar u kunt de envelop ook 

meenemen naar de kerk. Hier vindt u 
een speciale retourbus om de envelop 
in te deponeren. 
Nieuw dit jaar is de digitale toezegging. 
U kunt uw toezegging ook digitaal 
invullen via de website. Houd wel uw 
papieren toezeggingsformulier erbij, 
want hierop is uw registratienummer 
vermeld. Dit nummer heeft u nodig. 
Mocht u het formulier kwijt zijn, dan 
kunt u dit nummer altijd opvragen bij 
het kerkelijk bureau. De medewerkers 
zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag 
tot en met donderdag van 9.00 uur  
12.30 uur, telefoon (020) 641 36 48, of 
email kerkelijkbureau@pgab.nl.

Wat is de kerk u waard?
De Actie Kerkbalans heeft als thema 
‘Wat is de kerk jou waard?’. De vraag 
kan ook worden omgekeerd en 
luidt dan: ‘Wat kan ik voor de kerk 
betekenen?’ Is dit een brutale vraag? 
Door u in te zetten als vrijwilliger in 
het plaatselijke kerkenwerk, waarin 
iedereen van harte welkom is, met 
handen en hoofd. En natuurlijk door 
uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijk 
kerk! Zo blijft de kerk van waarde voor 
ons allemaal, nu en in de toekomst.

Actie Kerkbalans: 
u geeft toch ook?

Vorige week is de Actie Kerkbalans 2013 van start gegaan. Vrijwilligers 

hebben de enveloppen weer verspreid. In de envelop vindt u een 

informatiefolder. Anders dan afgelopen jaren is deze folder speciaal gemaakt 

voor de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert. 

college van kerkrentmeesters

Hans van Strien, penningmeester

Wij zijn blij met uw extra financiële steun, 
met uw bijdrage aan de eindejaarscollecte 
2012. Op het moment van dit schrijven zijn 
nog niet alle betalingen verwerkt, maar we 
hebben inmiddels een bedrag van € 18.500 
mogen ontvangen.
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Geert-Jaap Welsing

Divers en duurzaam beleid maken
Een kleine kerngroep, samengesteld 
uit leden van de wijkdiaconieën en 
het college, is bezig om het diaconale 
beleid van de komende jaren voor te 
bereiden. We maken met elkaar de 
balans op: waar staan we nu, wat gaat 
goed en wat kan beter of anders? 
En ook: wat moet minder, doordat er 
minder middelen zijn en vooral ook 
minder vrijwilligers? Hoe kunnen we 
diaconaal present blijven in Amstelveen 
en Buitenveldert en met minder 
menskracht meer kwaliteit leveren? De 
kerngroep bereidt het maken van deze 
plannen voor en alle diakenen zullen 
hierin betrokken worden.

Twee sleutelwoorden zijn hierbij tot 
nu toe genoemd: duurzaamheid en 
diversiteit. Wij willen duurzaam beleid 
maken: beleid dat een tijdlang kan uit
werken en dat daardoor van duur zame 

betekenis kan zijn voor de wereld 
om ons heen. We hebben een divers 
scala aan hulpvragen en problemen 
in onze leefwereld: de grootstedelijke 
problematiek van Amsterdam, de 
nabijheid van een wereldluchthaven 
met onder andere een detentie
centrum, de aanwezigheid van veel 
zorginstellingen om ons heen (Ons 
Tweede Thuis!) en ook toe nemende 
armoede in het als rijk bekend staande  
AmstelveenBuitenveldert.

Rijk en arm
Diakenen hebben als roeping om de 
samenleving in balans te houden. De 
rijkdom en welvaart moeten eerlijk 
verdeeld worden. Iedereen heeft recht 
op hetzelfde geluk, omdat iedereen 
kind is van dezelfde God. Gelukkig 
zijn er rijken: zij kunnen de armeren 
bijstaan. De komende jaren zal er meer 
van de rijken gevraagd worden, omdat 
er meer armen bijkomen. Wij zien het 
aantal hulpvragen stijgen, ook in onze 
eigen kring. Velen van u steunden ons 
fi nancieel tijdens de najaarsactie, dit 
stellen wij zeer op prijs! Uw gift zal 
goed besteed worden, aan mensen die 
het echt nodig hebben. Aan de andere 
kant weten we ook, dat tot nu toe 

ongeveer de helft van de betrokken – 
aan de kerk betalende 
en Present lezende 
– leden ons fi nancieel 
heeft kunnen steunen. 
Als u uw eigen balans 
opmaakt en nog wat 
ruimte ziet, denkt 
u dan ook aan de 
diaconie?

Vrede
Diakenen hebben 
twee bijzondere 
taken tijdens de 
kerkdiensten: het 
inzamelen van uw 
gaven en het uitdelen 
van brood en wijn. Hierdoor leren 
wij met elkaar te delen, aan elkaar te 
geven en van elkaar te ontvangen. 
Dit brengt onszelf weer in balans en 
brengt vrede in onze gemeenschap. 
Voor het komende jaar wens ik u dan 
ook: de vrede van Christus.

In balans komen

college van diakenen

Balans is het thema van 

deze Present en zou ook het 

thema van de diaconie voor 

2013 kunnen zijn. Ik geef u 

alvast een voorproefje.

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,
1018 DR Amsterdam, tel.: 0205353700, 
mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening 69.97.43.532 of 526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert
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Slim is het niet: een afspraak willen 
plannen rond de feestdagen, met 
iemand die is aangekondigd als een 
van de meeste actieve vrijwilligers van 
de Kruiskerk. ‘Zondagochtend kerk, ’s 
middags koor, ’s avonds oefenen voor 
het kinderkerstfeest, dan maandag 
het kinderkerstfeest, kerstnachtdienst, 

dinsdagochtend de 
kerstdienst en tussendoor 
de prcommissie’, somt 
Freek op. Het lukt 
uiteindelijk om hem te 
spreken op een avond 
na de kerstdrukte, in 
de computerwerkplaats 
van zijn elektronicazaak. 
Een gesprek te midden 
van kabels, gerepareerde 
computers en kerst
verlichting, met zijn pc 
binnen handbereik. 

Facebookpagina
Freek de Vries is een geboren en 
getogen Amstelvener. Samen met 
zijn twee zussen groeide hij op in 
een organistengezin in en om de 
Bankraskerk. Hij is geboren als 
één van een tweeling, maar zijn 
broertje leefde maar tien dagen. 
Bij zijn geboorte bleek Freek duim 
en spaakbeen aan beide handen 
te missen. ‘Mijn handicap is vooral 
visueel. Ik kan alles met mijn handen: 
werken, computeren, autorijden.’ 
Hij volgde de MAVO en de MTS, 
was een tijdje werkloos en kwam 
uiteindelijk in de ICT terecht. In 
2000 kwam hij in de elektronicazaak 
te werken waarvan hij sinds 2005 
medeeigenaar is. 
Freek groeide op met twee vrienden: 
Marco Engels en Gerard Kok. ‘Kijk, 
dit is Gerard’, zegt hij, en hij heeft 
ondertussen de Facebookpagina van 
zijn vriend opgezocht. Zijn vriend 
Marco is vijf jaar geleden overleden 
aan een hersentumor. Een ingrijpende 
ervaring. ‘Het heeft nu een plek 
gekregen. Zijn ouders zie ik vaak 
in de kerk. Onze band is anders, 
misschien wel volwassener en sterker 
geworden.’ 

Iets doen
In de Bankraskerk was Freek sinds 
1994 actief als geluidstechnicus. ‘De 
geluidsinstallatie stond daar eerst in 
de keuken. Niet echt handig, want je 
moest vanuit de keuken de kerkzaal 
in de gaten houden. Op een dag 
besloten mijn vader en ik dat het 
handiger was de installatie naar de 
kerkzaal te verplaatsen. Een klus waar 
ik een stijve nek aan over hield, terwijl 
ik nét de volgende dag moest afrijden. 
Omdat ik mijn nek niet goed kon 
bewegen, zakte ik. Gelukkig slaagde 
ik de tweede keer wel voor mijn 
rijexamen.’
Na de sluiting van de Bankraskerk 
stapte Freek in juni 2010 over naar 
de Kruiskerk. Hij nam allerlei nuttige 
spullen mee: de beamer, boxen, 
draadloze microfoons en vond daar 
opnieuw zijn plek als vrijwilliger achter 
het geluidspaneel. Hij werd goede 
maatjes met kosteres Marian van 
Leeuwen. ‘Ik kan lezen en schrijven 
met haar. Als ik het geluid doe, kan zij 
andere dingen doen. Ik ben er bijna 
elke zondag. En als ik er een keer niet 
ben, neemt zij of mijn zus Jellie het 
over.’ Leuk was die overgang naar de 
Kruiskerk in zijn beleving niet. Freek: 

Verstaanbaarheid, dat 
woord past bij mij
Willeke Koops

Freek de Vries (42) is 

geluidstechnicus en webmaster 

van de Kruiskerk. Hij verdeelt 

zijn tijd tussen zijn bedrijf en het 

vrijwilligerswerk voor de kerk.

interview
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‘Het was balen. De Bankraskerk had 
bijvoorbeeld veel zalen die verhuurd 
konden worden, hier in de Kruiskerk 
heb je er maar een paar. Maar ik heb 
me erover heen gezet. Ik heb wel met 
de gedachte gespeeld te stoppen, 
maar ik moet iets doen in de kerk. Ik 
weet niet of ik anders naar de kerk zou 
komen op mijn vrije ochtend.’ 

Audiopreek
Eenmaal in de Kruiskerk beland, 
bleek dat er een tweede man voor 
de website nodig was. En dat werd 
Freek. ‘Begin 2011 heb ik het helemaal 
overgenomen. Vorig jaar heb ik een 
nieuwe website gebouwd.’ Al pratend 
surft hij naar de website van de 
Kruiskerk om het resultaat van zijn 
inspanningen te laten zien. Freek 
maakt ook de foto’s voor de site en 

zet na de dienst de preek erop, om 
te lezen of te beluisteren. Hij klikt op 
audiopreek van 23 december en we 
horen de stem van ds. Sieb Lanser 
door de donkere winkel klinken.
De webmasters van de andere kerken 
keken met verbaasde blikken naar 
zijn snelle en mooie resultaat. Toen 
de AK vorig jaar besloot dat er een 
overkoepelende website voor de drie 
protestantse kerken in Amstelveen
Buitenveldert moest komen, wezen 
alle vingers dan ook al snel naar Freek 
als hoofdwebmaster. ‘Tja, heb ik dat?’ 
vraagt hij zichzelf vertwijfeld af. Er is de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan 
de site, die binnenkort online zal zijn. 

Oefenen
Het vrijwilligerswerk slokt behoorlijk 
wat van Freeks tijd op, ook omdat 

hij naar kwaliteit streeft. Voor het 
kinderkerstfeest oefende hij met de 
muzikanten, zodat ook de zachter 
klinkende instrumenten goed tot hun 
recht kwamen. ‘Uiteindelijk kwamen 
er zo’n vijfhonderd mensen, dus je 
weet wel waarvoor je het doet. Ik heb 
het kippenhok met al die kinderen 
overleefd’, vertelt Freek, terwijl hij 
op de computer de foto’s van het 
kinderkerstfeest opzoekt. 
Na een werkdag trekt hij meestal pas 
om een uur of zeven de deur achter 
zich dicht. ‘Ik kan mijn bedrijf en mijn 
vrijwilligerswerk combineren, omdat 
ik alleen woon en mijn eigen tijd kan 
indelen. Dat heeft in dit geval zijn 
voordelen. Maar deze week was het 
wel heel druk, dan ben ik blij dat ik 
even zit.’ 
 
Technisch oog
‘Ik kijk altijd met een technisch oog. 
Als ik als toerist een kerk bezoek, 
valt mij op waar de lampen en boxen 
hangen. Ook in de dienst ben ik 
meestal met de techniek bezig. Maar 
ik kan van leuke liederen genieten, en 
de ene preek spreekt me meer aan 
dan de andere. Ik zing niet actief mee. 
Vroeger heb ik bij het kinderkoor de 
Stemsleuteltjes gezongen, maar ik ben 
eruit geschopt omdat ik een brommer 
was. Het is allemaal zo gegroeid. 
Er was in de Bankraskerk ooit een 
gemeentezondag met een puzzeltocht 
waarbij mensen woorden en 
portretten bij elkaar moesten leggen. 
Bij het woord ‘verstaanbaarheid’ 
moesten ze mij zoeken. Ik zorg ervoor 
dat de dominee verstaanbaar is. Dat 
woord past bij mij.’ 
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We mogen ons in Nederland gelukkig 
prijzen. Met die blinddoek zit het in 
ons land doorgaans wel goed. Met 
steekpenningen hoef je bij de rechter 
niet aan te komen en zelfs bij de schijn 
van partijdigheid kun je de rechter 
al wraken. Het zwaard is ook het 
probleem niet. Dat wordt voortdurend 
geslepen. Telkens als er iets aan de 
hand is volgen nieuwe regels en 

nieuwe sanctiemogelijkheden. Het 
probleem zit dus in de weegschaal. 
Wat wordt er gewogen in het recht? In 
strafzaken wordt het bewijsmateriaal 
gewogen. Maar is die getuige wel 
betrouwbaar of zit hij te liegen? 
Het zou natuurlijk handig zijn als de 
rechter van het gezicht van de getuige 
af kon lezen of deze de waarheid 
spreekt of niet. Maar dat is helaas niet 
mogelijk. Technisch bewijs dan, zoals 
camerabeelden of DNAmateriaal, dat 
heet 'hard' te zijn. Maar is het wel 
de verdachte die we daar zien? En 
dan de bekentenis van de verdachte. 
Vroeger werd dat de koningin van de 
bewijsmiddelen genoemd, maar in 
een aantal gevallen is de bekentenis 
aantoonbaar onjuist gebleken. Veel 
succes Justitia! 
Als de eerste hobbel genomen is, 
namelijk dat de verdachte schuldig is, 
wordt het pas echt moeilijk. Welke 
straf weegt dan op tegen deze daad? 
Daarbij moet Justitia niet alleen het 
feit, maar ook de persoon van de dader 

meewegen. Was het bijvoorbeeld de 
eerste keer dat hij de fout in ging of 
is het iemand met een dik strafblad? 
Kon de verdachte beseffen dat wat hij 
deed? Onder welke omstandigheden 
beging hij zijn daad? En weegt 
mee dat de verdachte volgens het 
slachtoffer 'nooit meer vrij mag'? 
Hoe Justitia ook haar best doet een 
passende straf op te leggen, na een 
strafzaak blijven slachtoffers en ook 
de maatschappij als geheel vaak met 
onvrede achter. Misschien niet omdat 
er geen recht is gedaan, maar omdat 
ons recht zo beperkt is. Wat gebeurd 
is, is gebeurd en er zijn misdaden die 
door een straf niet ongedaan kunnen 
worden gemaakt.

Vrouwe Justitia is een Godin. 
Maar onze rechtspleging is feilbaar 
mensenwerk, dat slechts hier en daar 
een stukje vrede brengt. Pas in het 
koninkrijk der hemelen zal het zijn 
zoals psalm 85 zegt: recht en vrede 
begroeten elkaar met een kus. 

column

Vrouwe Justitia 
in onbalans

Han Jongeneel
Rechter, lid van de Kruiskerk

Vrouwe Justitia kan de laatste tijd 

haar evenwicht niet goed bewaren. En 

daar was ze nu juist voor: zij heeft een 

zwaard in de ene en een weegschaal 

in de andere hand en is geblinddoekt. 

Dat staat toch voor de rechter die 

een eerlijke en zorgvuldige afweging 

maakt en zich niet laat leiden door 

persoonlijke sympathie of antipathie. En 

door de straf wordt de daad uitgewist en 

de vrede hersteld. 



17 jaargang 4 | nummer 1

Rond de diensten
Een paar zinnen over de komende 
vieringen. Op zondagochtend 3 fe
bruari hebben we een dienst in het 
teken van ZWO in de Handwegkerk 
en een viering met Ons Tweede Thuis 
in Westwijk (lees laatste alinea). Op 
10 februari is er de theaterdienst. 
Jongeren gaan een weekend aan 
de gang met de thematiek van het 
Bijbelboekje Jona. Op zondagochtend 
zien we het resultaat van al hun 
inspanningen. Ik ben heel benieuwd.
De veertigdagentijd gaan we in 
met een dienst op Aswoensdag, 
13 februari, in de Heilige Geestkerk. 
Op 17 februari, de eerste zondag in de 
bezinningsperiode op weg naar Pasen 
is er een dienst van Schrift en Tafel. 
En verder is er de maandelijkse 
Taizéviering op de tweede 
zondagavond en een sobere dienst 
van Woord en Gebed op de derde 
zondagmiddag van de maand.

Fijn om met veel te zijn…
We kerken al weer meer dan vier
maanden gezamenlijk in de Hand
wegkerk. Veel mensen genieten 
ervan dat er in de kerkzaal weinig 
stoelen onbezet blijven. Dat geeft 
een gevoel van verbondenheid 
hoor ik steeds, al zeggen degenen 
die hun vreugde daarover met 

mij delen er wel bij dat het ook 
wennen is. Zoals men bij fusies 
van bedrijven stuit op verschillende 
bedrijfsculturen, zo ontdekken wij 
dat de voormalige wijkgemeenten 
hun eigen ‘cultuur’ hadden, eigen 
gebruiken en gewoonten. Ik wens 
ons allen een grote nieuwsgierigheid 
toe naar de gegroeide praktijken van 
de ‘anderen’. Dat kan voorkomen 
dat de eigen manieren van doen als 
vanzelfsprekend worden aangenomen. 
Ik voeg er in één adem aan toe 
dat die nieuwsgierige houding niet 
altijd eenvoudig is, maar wel heel 
nodig. Laten we elkaar steeds weer 
bevragen. 
In de Paaskerk gaat het goed met 
de verbouwing, in maart is het 
Godshuis gereed voor de diensten 
en alle activiteiten die op stapel 
staan. Dat betekent dat de sluiting 
van de Handwegkerk ook nadert met 
rasse schreden. Op 7 april, de eerste 
zondag na Pasen, hebben we dan de 
afscheidsdienst.

Diaconale vakantieweken
Ook dit jaar is er weer een heel 
aanbod van vakantieweken, georga
niseerd door het vakantiebureau 
van de Protestantse Kerk. Een 
goede mogelijkheid voor mensen 
die hun vakantie graag met anderen 

beleven en soms (enige) hulp kunnen 
gebruiken. Zelf ben ik in de afgelopen 
jaren al een heel aantal keren mee
gegaan en na een wat langere break 
gaf ik me nu weer als vrijwilliger (elke 
vakantiegroep heeft een pastor) op. 

Zuid

website www.handwegkerk.nl
www.paaskerkamstelveen.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
scriba Esther Velten tel. 6455406,
scriba@pwaz.nl
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
present@pwaz.nl
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl
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Als u interesse heeft, kunt u zich 
wenden tot één van de diakenen of 
rechtstreeks tot het vakantiebureau, 
tel. 0318  48 66 10.

Viering Westwijk
We hebben in de eerste helft van dit 
jaar drie vieringen in Westwijk. Bij 
gebrek aan een beter woord spreken 
we van ‘vernieuwende vieringen’. De 
eerste dienst is op zondag 3 februari 
om 10.30 uur in de locatie ‘Ons 
Tweede Thuis’ aan de Augusta de 
Witlaan. Het thema is: dwaas. Als je 
gewoon doet, doe je al gek genoeg, 
wordt er vaak gezegd. Maar wat is 
gewoon? Wie bepaalt dat? Paulus 
zegt het nodige over dwaasheid en 
wijsheid en noemt zijn boodschap 
aanstootgevend en dwaas. Zou in 
de dwaasheid iets van God zichtbaar 
kunnen worden? Hoe dwaas was 
Jezus in zijn dagen en hoe dwaas is 
het om vandaag een nieuw kerkelijk 
centrum te willen bouwen? Enkele van 
die vragen worden in de dienst aan 
de orde gesteld en we gaan er ook 
met elkaar over in gesprek. Voor de 
jongsten is er kinderkerk en na afloop 
drinken we koffie of thee. 

G.J. de Bruin

Vertrouwen op balans, altijd
Geloof, hoop en liefde: de balans van 
de kerk. De balans van vertrouwen 
tussen God en mensen. Om Jezus wil. 
Het begint met een bijzonder Kind. 
Het oogt armoedig. Het is een kapitaal 
voor het leven. Voor ons, tevens 
trouwe lezers (v/m) van Present. Voor 
heel de wereld, God met ons.
Dus niet enkel voor ons kerkmensen in 

AmstelveenZuid, inclusief Westwijk, 
maar ook voor hen in Amstelveen
Noord, Buitenveldert, ja voor alle 
mensen in AmstelveenBuitenveldert. 
Voor alle mensen in heel de wereld.
Beter laat dan nooit: grote hulde en 
dank voor al het ‘grondpersoneel ’dat 
bijdroeg aan alle acties, bijeenkomsten 
en erediensten voor en tijdens de 
Kerstperiode vorig jaar. Ja, je bijdrage 
hebben we gezien, gehoord en 
gevoeld (ook letterlijk in handen).
Voor het echte verhaal, voor eerlijke 
samenzang is en blijft de kerk de juiste 
plek. Van de kerk krijg je noch kiespijn 
noch gehoorbeschadiging. 

Kom je door het maartje dan leef 
je nog een jaartje
We staan voor de maand februari. 
Ook dan erediensten en zang 
in de kerk. Een bezoek aan de 
Amstelveense heemparken op de 
vrije zondagmiddag is ook aan te 
raden. Nog erg pril alles, maar toch 
altijd indrukwekkend. In de eredienst 
in de Handwegkerk komende 
zondag nemen we af scheid van vier 
ambtsdragers: Alice Stronkhorst, Jan 
Bossenbroek, Desiree Schuringa en 
Gerard Hoogerwerf. In de kerkenraad 
gebeurde dat deels al in december 
vorig jaar. We namen ook afscheid van 
Cilia Vroonland, notuliste. Het belang 
van goede notulen in het kerkenwerk 
werd niet onder stoelen of banken 
gestoken!

Veel gedaan, veel te doen
Op weg naar Pasen gaat de 
Paaskerk op de eerste zondag in 
de veertigdagentijd voor ons allen 

Jacoba Holtrop-de Haan
Ze groeide op net buiten Utrecht, op een 
boerderij. Ze stak er haar handen graag uit 
de mouwen. Jammer vond ze het dat ze als 
meisje niet mocht doorleren. Terugkijkend 
vond ze dat ze geen gemakkelijke jeugd had. 
Ze was graag onder de mensen, had altijd 
wel gespreksstof en kon gevat uit de hoek 
komen. Samen met haar man die ze via een 
zangkoor leerde kennen, kreeg ze twee zonen 
en later kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Anderhalf jaar geleden vierde ze haar negen
tigste verjaardag. Die feestelijke gebeurtenis 
stond voor Coby ook in het teken van afscheid 
nemen. Ze vond dat haar leven wel voltooid 
was, zeker nu de ouderdom met steeds meer 
gebreken kwam. De laatste maanden in het 
Zonnehuis vielen haar zwaar. Op 11 december 
hebben we tijdens de uitvaartdienst, geheel 
in haar geest, de nodige liederen gezongen 
en Coby vervolgens toevertrouwd aan haar 
Schepper in het vertrouwen dat de Eeuwige 
haar zal blijven herinneren.

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de 
Handwegkerk tenzij anders vermeld 

Februari 
wo 13 10.00 uur  Aswoensdag dienst 

Heilige Geestkerk
do  14  10.00 uur  Bijbelkring Doordenken 

over de mens met Miep 
Habing, Achterkant

Maart
do  14  10.00 uur  Bijbelkring Doordenken 

over de mens met Miep 
Habing, Paaskerk
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wederom open. Wees niet bang van 
de eventuele steigers rondom: de 
kerk zoekt naar verse kleur. Die derde 
maart en de daaropvolgende week 
worden een passende blockbuster in 
ons kerkelijk leven dit jaar. Over balans 
gesproken.
Daarna golven de erediensten 
zo’n beetje heen en weer. Om uit 
te monden op 7 april 2013: einde 
Handwegkerk. De slotviering en 
onttrekking van het gebouw aan de 
eredienst. Pal daarvoor op 5 april een 
feestelijke avond in de Handwegkerk. 
Denk alstublieft na wat u/je die avond 
te berde wilt brengen. 
Richtlijn voor de inbreng: dankt, dankt 
nu allen God, met hoofd en hart en 
handen…

Countdown
Wat een opluchting dat begin dit 
jaar de balans in de USA werd 
gevonden. Maar we zijn er nog 
lang niet, mondiaal. Laten we 
altijddurend bidden en werken voor 
de wereldvrede en de eenheid van de 
wereldkerk.

Beroepen
Willen we bij dit alles een nieuwe 
Dienaar des Woords (V/M) 
beroepen. Hopelijk vinden we 
iemand – een herder – die ons bij 
de tijd brengt en kan houden. De 
beroepingscommissie is compleet 
en aan de slag met fulltime aanbod 
inclusief woning. 
Daarnaast zoeken we voor allerhande 
taken in het kerkwerk mensen die die 
taken willen doen. Wordt u aan uw 
jasje of jurk getrokken dan bent u het 

haasje. Want weigeren/vluchten kan 
niet meer.

Fris
Ben ik onderwijl mijn Engelen (Ilse en 
Alice) kwijtgeraakt of beter gezegd: 
heb ik moeten laten gaan voor hogere 
doelen. Dan is voor mij de tijd ook 
aangekomen om mijn tijdvol te 
melden. Op 1 september 2013 is er 
de jaarlijkse gemeentezondag in de 
Paaskerk. Een goed moment voor 
me. Niet dat ik daarna niets meer wil 
doen. Maar – Deo Volente – wil ik me 
verbinden aan iets… een cantorij... 
een koor... om te oefenen en te 
zingen, ook in de kerk, met oog op: 
geloof, hoop en liefde. De balans van 
vertrouwen.

Gerben Drost, voorzitter

Diaconaal zorgsysteem ook
voor u!
Graag wil ik opnieuw het zorgsysteem 
onder de aandacht brengen, waarmee 
de diaconie een jaar geleden startte. 
In die tijd hebben we verschillende 
mensen kunnen helpen met allerlei 
klussen. Een paar voorbeelden: 
iemand rijden naar het ziekenhuis 
voor een bezoekje of hulp bieden 
met facturen voor het energienet. 
Ons grootste project tot nu toe was 
het opknappen van een tuin. Een 
paar zaterdagochtenden hebben 
vrijwilligers daar hard aan gewerkt. 
Dat was heel leuk om te doen, zelfs 
zo leuk dat één van de vrijwilligers 
vroeg: ‘wanneer gaan we weer zo’n 
tuinproject doen?’
Mocht u iemand weten die hulp nodig 
heeft, laat het één van de diakenen 

Wilhelmina Maria Roodhart-Klomp
Op 15 december overleed in het 
ziekenhuis Mieke RoodhartKlomp. Zij 
hoopte op tijd te herstellen van een 
zware operatie om voor kerst weer thuis 
te zijn. Maar op 21 december moesten 
wij afscheid van haar nemen, in een 
dienst van Woord en Gebed in Uithoorn 
die geleid werd door ds. Bogaard. Zij 
werd 80 jaar.
Wij herdachten haar als een vrouw met 
meerdere talenten van hart, hoofd en 
handen. Door haar man Frans groeide 
zij in het geloof, dat zij niet van huis uit 
had meegekregen. Na de geboorte van 
twee dochters en een zoon kwamen ze 
in Amstelveen te wonen. Ze was zeer 
betrokken op haar gezin en ook had ze 
veel aandacht voor anderen. Altijd met 
een luisterend oor. Daarin gaf zij vorm aan 
haar trouwtekst: ‘Wandelt in de liefde, 
zoals ook Christus U heeft liefgehad.’ In 
het laatste jaar wisselden, door ziekte 
van zowel haarzelf als haar man, hoop en 
vrees elkaar af. Steeds heeft zij die zorgen 
toch weer in vertrouwen in Gods hand 
kunnen leggen. De dienst mocht dan ook 
 ondanks ons verdriet  in het teken staan 
van het licht dat schijnt in de duisternis. 
Wij wensen Frans Roodhart, kinderen 
en kleinkinderen toe dat zij zich omringd 
weten door dat Licht. 

weten. U mag natuurlijk ook zelf aan 
de bel trekken. De weg wijzen naar de 
juiste instantie voor uw probleem of 
de juiste persoon voor u vinden, daar 
kan de diaconie u ook bij helpen. 
Bel Marjo Valkier 0610174428 of stuur 
haar een mail marjovalkier@gmail.com. 



2120

Foto’s van het 
kinderkerstfeest
Een kerststal met een paar schapen, Jozef, Maria en het 
kind en drie koningen. Overal lichtjes en blije mensen. 
Na het zingen van een paar kerstliederen in optocht naar 
de Handwegkerk. Een waar feest. 
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Balans in jongerendiensten 
De jongeren beoordelen de 
jongerendiensten over het algemeen 
positief. Gelukkig zijn er jongeren die 
heel regelmatig komen, maar steeds 
meer zie je dat ze op zoek zijn naar 
een balans tussen kerk en andere 
activiteiten. Sporten en huiswerk 
kosten de nodige tijd en winnen 
het regelmatig van de gang naar 
de jongerendienst. Hoe kunnen we 
daarmee omgaan? Als leiding geven 
we de jongerendiensten zo goed 
mogelijk inhoud en sfeer. Maar het 
zijn de ouders die verantwoordelijk zijn 
en blijven of kinderen wel of niet naar 
de kerk gaan. We beseffen, omdat 
we zelf kinderen hebben, dat dat niet 
altijd eenvoudig is. Zo veel mogelijk 
willen we de samenhang in de groep 
stimuleren om zo de jongeren (en 
de ouders?) te motiveren te blijven 
komen.

Avond met ouders
In de afgelopen periode hebben Anko 
en Dorien een avond voor ouders 
georganiseerd, om hen kennis te laten 
maken met de gang van zaken tijdens 
de jongerendiensten.
Van die avond zijn mij enkele dingen 
bijgebleven. Allereerst de verbazing 
van de ouders over de vaste 

structuur die wij hanteren tijdens de 
jongerendiensten: van het aansteken 
van een kaarsje bij een gebed via het 
lezen uit de bijbel tot een gesprek over 
het thema van die periode. Daarnaast 
bleken sommige ouders grote moeite 
te hebben om hun kinderen naar de 
jongerendienst te laten gaan, andere 
ouders (gelukkig) helemaal niet. And 
last, but not least: de ouders vonden 
de bijeenkomst nuttig en heel gezellig. 
Leuk om met elkaar – vanuit de 
Paaskerk en de Handwegkerk – kennis 
te maken.
Hieruit ontstond een initiatief om met 
jongeren en ouders op 16 december 
een kerstlunch te houden. Iedereen 
had wat te eten meegebracht en 
naast een hoop geklets was er 
een leuke, informatieve, en soms 
melige kerstquiz. Een zeer geslaagde 
afsluiting van het jaar. Bij het 
kinderkerstfeest en bij de dienst op 
kerstmorgen waren veel jongeren 
actief als koning bij de kerststal 
of als invalMaria, als musicus, of 
cadeautjesuitdeler.
Geweldig om te zien en mee te 
maken. 
Voor allemaal: een goede start voor 
2013!

Namens de JD12+, Anne Marie Dees

Programma heropening Paaskerk 
Alvast een vooraankondiging zodat u de data 
kunt noteren en zich alvast kunt opgeven 
voor de stiltedag en de muzikale avond. In 
het volgende nummer van Present vindt u 
meer details. 

Zo/ 03-03 Her-in-gebruik-name 
De eerste dienst in de vernieuwde Paaskerk. 
Na afl oop is er koffi e met iets lekkers.

Di/ 05-03 Stiltedag 
Om 13.30 uur is de opening, daarna 
volgt een programma met lezen, 
meditatie, gebed en stilte. Om 18.30 
een vastenmaaltijd en om 19.30 uur 
de inwijding van de stiltehoek met een 
vesper. Voor informatie en opgave stiltedag 
meldt u zich bij ds. M.M. Bogaard email: 
dsbogaard@pwaz.nl 

Wo/ 06-03 Ouderenmiddag 
Georganiseerd door de Diaconie. De 
ouderen krijgen hiervoor een uitnodiging.

Vr/ 08-03 Borrel voor buurt, huurders en 
gemeenteleden 
Aan het eind van de middag een hapje en 
een drankje. Om 19.30 uur start de muzikale 
avond waarin gemeenteleden zich met 
zang of instrumenten aan elkaar, met zelf 
meegenomen muziek, willen laten horen. 
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan bij Leo 
Kramer: lfkramer@ziggo.nl of 6411869.

Alice Stronkhorst, onze scheidende voorzitter, blinkt 
uit door haar uitstekende inzicht, maar ze is het 

allerbeste in goed overzicht houden. Ze heeft nog 
een grote taak om handen: de verbouwing van de 

Paaskerk naar een goed einde brengen. 
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van de ouders over de vaste 

Alice Stronkhorst, onze scheidende voorzitter, blinkt 
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Sara Maria Rigter-Uittenbogaard
De leeftijd van haar naamgenote en 
stammoeder van Israël haalde zij 
niet, die stierf volgens Genesis 23:1 
op de leeftijd van 127 jaar. Zij werd 
wel 91 jaar oud, waarvan 64 jaar 
getrouwd, haar man en zij kregen vier 
kinderen. De eerste overleed na vijf 
maanden, daarna werden nog drie 
kinderen geboren. Zij bewaren goede 
herinneringen aan de jaren thuis en 
de zorg en de ruimte die hun werd 
geboden. 
Kerkelijk waren ze betrokken bij 
de Pauluskerk, na verhuizing naar 
de aanleunwoningen van het Huis 
aan de Poel bij de Handwegkerk. 
Zij stond met overtuiging binnen de 
geloofstraditie en accepteerde dat dat 
vragen met zich meebrengt waarop 
geen afdoend antwoord te geven is. 
Voor haar viel dat binnen de ruimte 
van het vertrouwen op God. De tekst 
´Mijn genade is u genoeg’ wilde zij 
bovenaan de kaart. 
De laatste jaren werd haar gezondheid 
broos, zij kreeg een eigen kamer, waar 
haar man haar elke dag trouw bezocht. 
Vlak voor kerstmis overleed zij. In de 
Handwegkerk die in alles nog aan 
de kerstvieringen deed herinneren, 
namen wij afscheid van haar. Zo was 
er ruimte om stil te staan bij haar 
tweede voornaam Maria. 
Met woorden uit het Hooglied van de 
Liefde (1 Kor. 13) eerden haar man, 
kinderen en kleinkinderen haar. Daarna 
werd zij op Karssenhof begraven.

Trijntje Wilhelmina Meima-Vedder
In de nacht van Eerste op Tweede 
Kerstdag is ingeslapen Tiny Meima
Vedder. Na het overlijden van haar 
man Jan in 2010 verhuisde zij van 
Waardhuizen naar het Huis aan de 
Poel. Haar gezondheid ging achteruit, 
maar ze behield de regie over haar 
eigen leven en paste zich aan de 
situatie aan. Verbonden met haar twee 
dochters en zoon, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen bereikte zij de 
hoge leeftijd van 90 jaar.
De afscheidsdienst op 2 januari, 
waarin ds. Bogaard voorging, 
werd gehouden in de aula van de 
begraafplaats Rustoord in Diemen. 
Haar familie van beide kanten kwam 
uit Diemen, en daar heeft ze het 
grootste deel van haar leven gewoond. 
Ze groeide er op en bracht er haar 
eigen kinderen groot. Wij lazen psalm 
90, de oudejaarspsalm die spreekt 
van Gods trouw van geslacht op 
geslacht. Het geloof dat zij ontving 
van haar ouders en grootouders, 
heeft zij op ruimdenkende en trouwe 
wijze doorgegeven aan wie na haar 
kwamen. 
In het vertrouwen dat de Eeuwige 
onze tijden omspant gaven wij haar uit 
handen. Mogen haar broer, kinderen, 
klein en achterkleinkinderen zich 
gedragen weten door Zijn zegen.

Hilda Juliana Baarda-Giliam
Op 2 januari overleed in het VU
ziekenhuis Hilda Baarda, omringd door 
haar man en vijf kinderen. Zij werd in 
1933 geboren op Java, waar haar vader 
in de zending werkte. Ingrijpend was de 
internering in de oorlog in het Japanse 
kamp Ambarawa. Daar kreeg ze al jong 
als één van de oudste kinderen van 
het gezin grote verantwoordelijkheid, 
en leerde overleven door te doen wat 
gedaan moest worden.
Na een verblijf in Groningen en 
opnieuw in Nederlands Indië vestigden 
haar ouders zich rond 1950 defi nitief 
in Nederland. In 1951 leerde zij 
Tjitze Baarda kennen, met wie ze 
haar belangstelling deelde voor 
ontwikkelingen op het terrein van 
kerk en wereld. Samen bouwden zij 
hun leven op. Vanaf 1969 woonden 
ze in Amstelveen, waar Hilda zowel 
in de Adventkerk als in de Unie 
Vrouwelijke Vrijwilligers actief was 
in het bezoekwerk. Naar velen heeft 
zij omgezien. In de laatste jaren van 
ziekte werd zij liefdevol verzorgd door 
Tjitze. 
We dankten voor haar leven in 
een dienst in de Handweg kerk op 
11 januari. Ds. Bogaard ging voor. 
Leidraad waren de eerste verzen uit 
Psalm 31: 'In uw hand beveel ik mijn 
geest'. Daarna werd zij begraven op 
de begraafplaats DriehuisWesterveld. 
We wensen Tjitze, hun zonen en 
dochter, toe dat zij zich gedragen 
mogen weten door de Eeuwige.
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Kruiskerk
Bij de diensten
Op zondag, 27 januari, gaat Mirjam 
Buitenwerf voor. De lezingen volgens 
het leesrooster zijn Jesaja 61: 19 en 
Lucas 4:14–21.
Eén keer per jaar gaat Sytze de Vries 
in de Kruiskerk voor. In 2013 is dat op 
3 februari. Het leesrooster geeft als 
lezingen aan: Jeremia 1: 410 en Lucas 
4: 2130. 

Op 10 februari is er een dienst van 
Schrift en Tafel met Mirjam Buitenwerf. 
De lezingen zijn Jesaja 6: 18 en Lucas 
5: 111.
Zondag 17 februari gaat Pieter 
Masmeijer voor, vroeger predikant van 
de Kruiskerk en sinds enige maanden 
met emeritaat. Dit is de eerste 
zondag van de veertigdagentijd; deze 
voorbereidingstijd op Pasen is enkele 
dagen eerder, met Aswoensdag, 
begonnen. Vanouds leest de kerk op 
deze eerste zondag het verhaal van 
de verzoeking in de woestijn, dit jaar 
uit Lucas 4: 113. Jezus weerstaat de 
verzoeker met woorden uit het boek 
Deuteronomium; de ondersteunende 
lezing is Deuteronomium 5: 621. Maar 
op Aswoensdag is ook een spoor van 
alternatieve lezingen gestart uit de 
Samuëlboeken. Deze serie loopt tot 
en met Paaszondag; waarschijnlijk zal 
de kinderdienst hierbij aansluiten. Voor 
vandaag is de lezing 1 Samuël 16. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
In het vorige nummer van Present 
schreef ik over een verzoek vanuit 
de Kruiskerk aan de Algemene 
Kerkenraad om extra menskracht voor 
het realiseren van onze plannen met 
nieuwe generaties en met ouderen. 

Inmiddels konden we na de dienst van 
zondag 2 december melden dat de 
Algemene Kerkenraad positief op het 
verzoek heeft gereageerd!
We hopen op korte termijn een extra 
predikant of kerkelijk werker voor 
twee dagen per week in de Kruiskerk 
te kunnen verwelkomen, voor een 
periode van maximaal 3½ jaar. 
Deze gaat helpen bij het pastoraat, 
nieuwe activiteiten voor ouderen 
ontwikkelen en zal ook kerkdiensten 
leiden. Ds. Mirjam Buitenwerf gaat 
zich voor een groter deel van haar tijd 
richten op jongeren en jonge gezinnen, 
om samen met hen te zoeken naar 
nieuwe vormen van kerkzijn. Zij 
moet daarvoor het pastorale werk 
in de Bankraswijk loslaten, wat niet 
zo’n makkelijke keuze was. Het hart 
van ds. Sieb Lanser ligt vooral bij het 
pastoraat. Hij gaat samen met de 
nieuwe collega het pastoraat voor 
de hele wijk van de Kruiskerk doen. 
Daarvoor zal hij enkele (bestuurs)taken 
moeten overdragen. Een en ander 
zal, zo gauw er een nieuwe collega 
gevonden is, in werking treden. Tot die 
tijd blijft alles zoals het was.
We hopen dat er zegen op deze 
verschuivingen en uitbreidingen rust, 
en dat onze gemeente en het werk 
in de buurten zal groeien en bloeien. 

website www.kruiskerkamstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerkamstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerkamstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerfvan der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, 
voorzitter@kruiskerkamstelveen.nl
scriba Bep Boekestijn, tel. 6416664, 
scriba@kruiskerkamstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
Gemeente AmstelveenBuitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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Klaasje Brouwer-van der Laan
Zij overleed op maandag 26 november, op de grens 
van het kerkelijk jaar. Zij kende zowel de ernst van de 
Evangelielezingen in november als de verwachtingsvolle 
teksten van Advent. Ze werd 92 jaar, maar haar leven 
was niet altijd gemakkelijk. Ze kwam uit Friesland naar 
Amsterdam, daar is ze getrouwd en werd al na zes jaar 
weduwe. Van tijd tot tijd werd ze getroffen door depressies. 
Ze ging werken in de verpleging en heeft dat lang gedaan. 
Haar familieleden woonden bijna allemaal ver weg, in 
Friesland, Canada, Verenigde Staten. Een neef bezocht haar 
elke week en nam haar regelmatig mee uit. Ze was een 
trouw kerklid, eerst in de Pauluskerk, toen de Kruiskerk en 
na verhuizing naar Klaasje Zevenster, de Bankraskerk. Veel 
jaren heeft ze met plezier in kerkkoren gezongen. In Klaasje 
Zevenster fl eurde ze op, ze bezocht trouw de maandelijkse 
diensten, soms ook de katholieke diensten en na de 
sluiting van de Bankraskerk kwam ze in het begin nog weer 
in de Kruiskerk. Op 30 november namen we afscheid van 
haar op Zorgvlied, daarna is ze bijgezet in het familiegraf. 

Jan de Lange
Op zondag 2 december overleed Jan de Lange. Hij werd 
75 jaar. De laatste maanden van zijn leven verbleef hij in 
verpleeghuis Groenelaan. Daarvoor woonde Jan samen 
met zijn vrouw Tine aan de Alpen Rondweg. Jan werkte 
40 jaar lang met veel plezier bij Fokker. Hij deed daarnaast 
veel vrijwilligerswerk, bij voetbalclub Amstelveen, bij 
wijkcentrum Westend en in de kerk. Hij was collectant, en 
hij heeft jarenlang ouderen gehaald en gebracht naar de 
kerkdienst, eerst in de Pauluskerk, later in de Kruiskerk. 
De laatste twee jaar waren voor Jan en Tine heel zwaar. 
Jan leed aan Parkinson, hij kon daardoor steeds minder, en 
werd afhankelijk van de hulp van anderen. Dat vond hij erg 
moeilijk om te accepteren.
Op vrijdag 7 december hebben we afscheid genomen van 
Jan, in een dienst van Woord en gebed in de Kruiskerk. 
We lazen een gedeelte uit 1 Korintiërs 13, de trouwtekst 
van Jan en Tine. Daarna hebben we Jan naar zijn laatste 
rustplaats gebracht op de begraafplaats in Uithoorn.

De goedbezochte en mooie kerstvieringen geven ons 
in ieder geval goede moed. Een kinderkerstfeest met 
tegen de 200 kinderen, wie had dat durven hopen?
In de kerkenraadsvergadering van 17 december 
stelden we het profi el van de te werven predikant/
kerkelijk werker vast. Ook spraken we over de 
wervingsprocedure. We proberen een tijdrovende 
procedure met advertenties en dergelijke te vermijden, 
en spreken eerst onze contacten aan.
Daarnaast waren er enkele kleinere agendapunten. 
Zo bespraken we met elkaar hoe we het werk als 
ambtsdrager beleven, en of we behoefte hebben aan 
toerusting. Diverse ambtsdragers vertelden dat het 
werk in de kerk mooi is, maar soms ook eenzaam. Er 
is behoefte aan meer uitwisseling van ervaringen. Daar 
gaan we mee aan de slag.

Erik Schouten

Café Monpensier – dat geeft te denken
Vanaf februari 2013 opent Café Monpensier, 
experimenteel, op vrijdagavond zijn deuren. Toevlucht 
voor ieder die een interessant thema en goed gesprek 
weet te waarderen, op de grens tussen kerk en 
samenleving. 
Op de eerste van vier avonden (22 februari) draait de 
fi lm Chocolat, waarin een zelfstandige jonge vrouw, 
Vianne (Juliette Binoche), de tradities en samenhang 
in een kleine franse stad op de proef stelt. Zij opent, 
midden in de vastentijd, een chocolaterie ... Zij doet 
niets op de manier die men er gewend is, maar alles 
uit liefde. De stad wordt getransformeerd door haar 
chocolaterie en haar gratie. Dat roept vragen op over 
goedheid en gemeenschap, over genade en de macht 
van het kwaad, over gerechtigheid en generositeit. De 
Geest waait waarheen hij wil...

Contact Kruiskerk: omzien naar elkaar
Op zondag 11 november ging Contact Kruiskerk van 
start. 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 
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dat ieder die graag bezoek wil dat kan 
melden bij het Contact Kruiskerk. U kunt 
zowel voor uzelf een bezoek vragen als 
ook voor een ander. Daarnaast kunt u zich 
ook tot het Contact Kruiskerk richten met 
andere vragen, bijvoorbeeld op diaconaal 
terrein, of met praktische vragen over de 
kerkwebradio, Present of de autodienst. 
Kortom, over alles waarvan u denkt dat 
de kerk daarin iets kan betekenen.

Natuurlijk kunt u zelf ook iets betekenen. 
Het Contact Kruiskerk kan alleen goed 
functioneren als er ook bezoekers zijn. 
En vele handen maken licht werk. Als u 
zelf ook eens een bezoekje wilt brengen 
aan een ander gemeentelid, laat het ons 
weten.
Nu zijn er ook heel wat gemeenteleden 
die met enige regelmaat andere 
gemeenteleden bezoeken. Graag willen 
we daar als Contact Kruiskerk een 
overzicht van hebben, zodat we – als 

het op een gegeven moment nodig is – 
weten wie door wie wordt bezocht. U 
helpt ons door ook dat aan ons kenbaar 
te maken. Telefoon: 0621 12 45 67, 
email: contact@kruiskerkamstelveen.nl

Muziek in de Kruiskerk
Op zondag 27 januari spelen Leonard 
Trommel (cello), Henk Trommel (orgel) 
en Hugo de RodasSanches (theorbe) 
muziek van Boccerini, Frescobaldi en 
Vivaldi (12.00 tot 13.00 uur).

Op 10 februari weer een muzikale vesper, 
met Cantate BWV 144 van Bach (17.00 
uur). Projectkoor en solisten staan onder 
leiding van Henk Trommel. Opgave voor 
het projectkoor is niet meer mogelijk.

24 februari wordt het volgende 
koffi econcert verzorgd door Henk 
Trommel en een gast. Nadere informatie 
volgt in Kruispuntjes.

Adventsmiddag
Op 11 december vond de Ontmoeting in 
Adventtijd, kortweg de Adventmiddag, 
plaats. Een groot aantal oudere 
gemeenteleden had zich opgegeven 
voor deze gezellige middag, waarbij veel 
vrijwilligers betrokken zijn. De kerkzaal 
was (achterin) omgetoverd tot een 
gezellige ontmoetingsruimte, net als de 
Pauluszaal. Niet alleen met een kopje 
koffi e/thee en een gebakje kwamen de 
gesprekken lekker op gang maar ook 
tijdens de pauze lukte dat heel goed onder 
het genot van een advocaatje, glaasje 
wijn of een sapje en hapjes. De middag 
was gevuld met samenzang waarbij 
Haijo geregeld een couplet solo zong. 
Tine Romers vertelde een kerstverhaal, 

Agenda
Zie ook het activiteitenprogramma 20122013 van de Kruiskerk in samenwerking 
met de Titus Brandsmaparochie en Augustinusparochie. En de Kruispuntjes. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in de Kruiskerk.

januari
zo  27  12.00 uur koffi econcert (Italiaans programma)
wo  30 14.30 uur Bijbelkring De kleine profeten met Sieb Lanser
do  31 14.00 uur kring De dood als levenspartner met Sieb Lanser

februari
vr  01 10.00 uur  kring Omgaan met verdriet na verlies 

met Mirjam Buitenwerf
do  07 20.00 uur kring De Bijbel voor ongelovigen met Mirjam Buitenwerf
zo  10 17.00 uur muzikale vesper (Bachcantate)
wo  13 19.15 uur gebedsgroep
do  14 14.00 uur  Van twistappel tot oogappel met Renger Prent – Titus 

Brandsma
do  14  20.00 uur kring Vrouw en geloof
vr  15 10.00 uur  kring Omgaan met verdriet na verlies 

met Mirjam Buitenwerf
wo  20 18.00 uur vastenmaaltijd – Titus Brandsma
wo  20 19.15 uur vesper – Titus Brandsma
wo  20 20.00 uur Heer, leer ons bidden met Tom Buitendijk – Titus Brandsma
do  21 14.00 uur kring De dood als levenspartner met Sieb Lanser
do  21 20.00 uur  relatie jodendom – christendom met ds. P. de Bres 

en rabbijn H. Groenewoudt – Synagoge aan de Max 
Havelaarlaan

vr  22 19.45 uur fi lm Chocolat met ds. Jaap Doolaard
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dominee Sieb hield een overweging 
en er waren muzikale intermezzo's 
met Haijo Hemminga als solist en Tiny 
de Vries die begeleidde op keyboard 
en kistorgel. Freek heeft het geluid 
verzorgd. Anna Uiterwijk heeft als 
gastvrouw het programma 'aan elkaar 
gepraat'. Marijke Labohm coördineerde 
het cateringgedeelte en Herma 

Hemminga zorgde voor de aankleding 
van de tafels. De organisatie was in 
handen van Saskia de Jong.
De diaconie kijkt terug op een zeer 
geslaagde middag en wil (nogmaals) 
iedereen, die heeft geholpen bij dit 
moment in de Advent, hartelijk danken 
voor zijn of haar inzet. 

Saskia de Jong

Milca Pascuala Sprock-Faulborn 
Zij woonde een aantal jaren in Klaasje 
Zevenster. De combinatie van zorg 
met een zeker behoud van vrijheid, 
beviel haar goed. Tot op hoge leeftijd 
ging ze elke week boodschappen 
doen op de Albert Cuypmarkt in 
Amsterdam. Ze werd geboren op 
Curacao, groeide daar op en trad 
daar in het huwelijk. Uit dat huwelijk 
werden zes kinderen geboren. Na 
33 jaar kwam het tot een scheiding 
en vertrok ze naar Nederland. De 
meeste van haar kinderen waren haar 
daarin voorgegaan. Na enkele jaren 
werken kwam er ruimte voor wat zij 
beleefde als de goede dingen van het 
leven; reizen, lezen, theaterbezoek 
en kaarten. Toen ze 82 jaar was 
verloor ze in één jaar twee kinderen. 
Het betekende voor haar o.a. een 
verdieping van haar geloof, geen 
vlucht, maar een groeiend vertrouwen 
dat de dood niet het laatste woord 
heeft. In Klaasje Zevenster bezocht 
ze met regelmaat de protestantse 
kerkdiensten. Haar laatste viering 
daar was de RK kerstviering, op 
30 december overleed zij in de 
leeftijd van 92 jaar. Op 9 januari 
vonden op de Oosterbegraafplaats 
de afscheidsviering en de 
crematieplechtigheid plaats. 
Wij gedenken haar kinderen en 
kleinkinderen.

27
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Het is maandagavond 24 december: vanaf half zeven 
beginnen kinderen en ouders, opa’s en kleinkinderen, 
vriendjes en vriendinnen de Kruiskerk binnen te lopen 
om het Kinderkerstfeest mee te maken. 
Bij het vertrek, een uurtje later, worden alle tweehonderd 
klaar liggende geschenkjes uitgereikt ...
Een bomvolle kerk dus,
vol vrolijke peuters, kleuters en oudere kinderen. Tieners 
spelen op de fl uit, bij het zingen klinkt de piano, het is 
een vrolijke avond.
Al raakte dominee Mirjam in paniek omdat zij de 
engeltjes die het Kindje in de kribbe zochten, de deur 
had gewezen – haar preek was nog niet klaar.... We zien 
dat allemaal gebeuren op het beeldscherm, maar het 
komt weer goed. Aan het eind spelen kinderen op hun 
trommel en tamboerijn
 – iedereen gaat blij de donkere avond weer in.
Tot volgend jaar!

Kinderkerstfeest
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Bij de diensten
Zondag 3 februari wordt de eerst
volgende cantatedienst gehouden. 
Vocaal ensemble Linguae atque Cordis 
brengt de schone cantate ‘Herr, wie 
du willst, so schick’s mit mir’ (BWV 73) 
van J.S. Bach ten gehore.
Zondag 17 februari is de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd. Professor 
Stoker hoopt dan bij ons voor te gaan.
Zondag 24 februari, de tweede zondag 
van de Veertigdagentijd, zal de cantorij 
delen zingen van de ‘Messe brève no 
7 (Aux Chapelles) in C’ van Charles 
Gounoud (18181893). 

Bijbelkring
Dinsdag 5 februari verkennen we in 
de Bijbelkring rond ‘de werken van 
Johannes’ het kernachtige gedeelte 
1 Johannes 4:16 en die gedeeltes 
uit het evangelie naar Johannes die 
met de inhoud hiervan overeenkomst 
vertonen. Aanvang 14.00 uur.
 
Lezing ziekenzalving
Op woensdag 20 februari (dus 
een week later dan in het winter
programma staat aangekondigd) 
hoop ik op verzoek van verscheidene 
gemeenteleden een lezing te houden 
met als thema ‘Ziekenzalving: waartoe, 
wanneer en hoe?’
Ziekenzalving is in de Rooms 

Katholieke Kerk al lang geen 
sacrament der stervenden meer, 
maar (opnieuw) een teken van 
ondersteuning en herstel. In de 
Protestantse Kerk in Nederland is 
sinds enige tijd meer ruimte aan het 
ontstaan voor het zalven van zieken; in 
het tweede deel van het protestantse 
dienstboek uit 2004 is een orde van 
dienst voor de zegening en zalving van 
zieken opgenomen.
In mijn lezing zal ik de Bijbels
theologische achtergrond van het 
zalven van zieken schetsen en ingaan 
op wat we wel en niet van een 
ziekenzalving verwachten mogen, 
op de omstandigheden die om een 
ziekenzalving vragen, en op de wijze 
waarop een ziekenzalving kan worden 
toegepast. Aanvang 14.00 uur.

Ds. Harmen U. de Vries

Balans 
Als kind wist ik niet wat dat woord 
betekende. Maar ik wist wel al jong 
dat het moest kloppen, die balans. 
Mijn vader kwam met wat lekkers 
thuis als het klopte en dat gebeurde 
meestal. Jaren vond ik het een beetje 
gewichtig woord: zo aan het einde van 
het jaar deed vader de balans en mijn 
moeder vond dat spannend.
Ik vertelde dit aan een paar jongeren 
en eindigde met de vraag: ‘Klopt jullie 

persoonlijke balans?’ Ze hadden een 
nachtje doorgehaald en zaten slaperig 
op de bank, om 12 uur 's middags. 
‘Ach, zei er een, is dat niet erg saai als 
alles klopt. Moet je daar niet ouder 
voor zijn?’ Misschien...

Iemand schreef op de kerstkaart: 
‘Aanvaarding geeft Vrede’. Ze had een 
heel moeilijk jaar achter de rug en een 
groot verlies geleden.

Op de negende verdieping nabij de 
Zuidas zoek ik iemand op die nu 
plotseling geheel aan huis gebonden 
is. Met de rollator gaat het niet meer 

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 AmstelveenBuitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijtter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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en oh ramp haar rolstoel past niet in 
de lift en de nieuwe komt pas eind 
januari. Ik vraag: ‘kun je het uithouden, 
een maand alleen maar thuis zijn nu?’ 
‘Ik zal je vertellen hoe ik dat doe. Ik 
krijg veel bezoek nu en regelmatig zit 
ik voor het raam. De bomen zijn kaal 
dus zie ik de treinen van Station Zuid 
gaan en dan denk ik: waar zal ik eens 
naar toe gaan? Parijs, Antwerpen, 
Zwitserland, Spanje... dan pak ik het 
fotoalbum erbij en maak die reis nog 
eens over en zo, zei ze triomfantelijk, 
zo blijf ik in balans!’

Diezelfde middag was ik met drie 
kinderen tussen de vier en tien jaar 
op de ijsbaan op het museumplein. 
Schaatsen en in balans blijven. De 
jongste had gedacht dat schaatsen 
héél makkelijk was. Toen het niet 
zomaar lukte kreeg alles en iedereen 
de schuld: schaatsen te groot of te 
klein, wind te fel of te koud, ijs te hard 
of te zacht. Na wat gekrijs namen de 
oudsten haar tussen hen in en... het 
lukte een beetje. 
We zullen elkaar moeten helpen om 
in balans te blijven of moet je er ouder 
voor zijn…?

Wil Kruijswijk
 
Pastorpraat
De Pelgrimskerk had een goed 
bezochte kersttijd! Velen belden mij op 
of ik via Present vooral wilde bedanken 
voor alle aandacht die ze hadden 
ontvangen van gemeenteleden tijdens/
na diensten en andere bijeenkomsten. 
Enkele namen: de dames Van der 
Schaaf, Heinhuis, Tadema, Van der Zijp 
en zie ook de briefjes op het prikbord 

in de Ontmoetingsruimte.
Nu zijn we alweer een eindje op 
weg in het nieuwe jaar. Let op: de 
Valentijnsdag in de Thomaskerk 
is defi nitief op zaterdag 9 februari 
aanstaande van 12 tot 18 uur! Elk 
jaar een groot succes. Ging u al eens 
mee? De werkers op de Zuidas willen 
graag een middag uit met de oudere 
bewoners van Buitenveldert. Geef je 
gerust op. Inlichtingen bij mevrouw 
Hetty de Jong, tel. 644 3290.
Kijk ook vooral in het blauwe 
winterprogramma. Fijn als u ergens 
aan mee doet!
Veel sterkte en moed voor het nieuwe 
jaar, vooral als u aan huis gebonden 
bent en...trek aan de bel als wij u 
dreigen te vergeten. 

Wil Kruijswijk 

Adventsbijeenkomst 
Een zeer geslaagd samenzijn in 
de Pelgrimskerk, op een mooie 
zaterdagmiddag. Al bij het binnen
komen in de kerkzaal werden we 
verrast door wat we te zien kregen: 
twaalf feestelijk gedekte tafels met 
kleurige kerststukjes erop in plaats 
van de stemmige rijen stoelen die we 
zondags altijd aantreffen. Het eerste 
half uur werd er heel wat afgebabbeld! 
Na een fors akkoord op het orgel werd 
iedereen stil en werden we welkom 
geheten door Nel Velthorst. Daarna 
zongen we bekende kerstliederen 
met de heer Damman aan het orgel. 
Enkele toepasselijke teksten werden 
uit de Bijbel gelezen. We werden 
verrast met een optreden van violist 
Tony Rous, samen met zijn dochter 
Suzan op de altviool en zelfs met zijn 

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.

februari
zo  03  10.30 uur   Cantatedienst m.m.v. 

Linguae atque Cordis
di 05 14.00 uur  Bijbelkring Johannes
za  09  12.00 uur   Thomaskerk, Valentijn 

‘Voor je het weet, heb 
je een date’

wo  13 19.00 uur   Aswoensdagviering, 
De Goede Herder

wo  13  20.00 uur   Kerk en Synagoge, Dr. 
W.T. Wallet over Het 
Jiddisch in Nederland

do  14  20.00 uur   Het Woord spreekt, 
De Goede Herder

vr  15  10.15 uur  Menno Simonskring
wo  20  14.00 uur  Lezing ziekenzalving
do  21  15.00 uur   Film: We need to talk 

about Kevin
di  26  14.00 uur  Bijbelkring Johannes 

maart
vr  01  15.00 uur   Wereldgebedsdag, 

wereldwinkel 
aanwezig

Zie het winterprogramma voor meer 
informatie of kijk op www.pelgrimskerk.nu.
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9jarige kleindochter Katka op de cello! 
Die kan er ook al wat van!
Eén compositie was een gebed om 
Gods liefde voor ons en vader en 
dochter zongen daarvan een strofe, 
zichzelf begeleidend op de viool. 
Knap en tevens ontroerend! Dit werd 
zo gewaardeerd dat later om een 
herhaling werd verzocht, waaraan 
graag werd voldaan.
Natuurlijk werden de koffi e met 
gebak, het drankje met hapjes en de 
goed verzorgde lunch ook hogelijk 
gewaardeerd!
Na de lunch werden we verrast met 
een mooi kerstverhaal van Tolstoi, 
duidelijk voorgelezen door Coby van 
Zanten. Dominee de Vries sloot de 

bijeenkomst af met een gebed. 
Na de nodige bedankjes, onder 
andere voor onze musici, het ‘keuken
personeel’ en twee charmante 
stagiaires zongen we een slotlied 
en gingen we tevreden huiswaarts. 
We hebben genoten van een mooie 
en waardige voorbereiding op het 
Kerstfeest.

Jettie Lolkema-Timmers 

Ten slotte
Na het genieten van alle goede 
gaven bij deze adventsmiddag was 
er gelegenheid om onze rijkdom te 
delen met medemensen in Zambia. 
De wijkdiaconie heeft als speerpunt 
in dit kerkelijk jaar steun aan de 

stichting Mwabuka (ik zie je staan)
gekozen. Deze stichting bevordert 
basis en vakonderwijs, medische 
zorg en sociale omstandigheden 
in de omgeving van Monze in 
samenwerking met de plaatselijke 
bevolking. Al dit werk is en wordt 
opgezet door een Nederlandse 
zendingsarts die zich daar heeft 
gevestigd. De bezoekers van de 
adventsmiddag hebben een ruime 
vrijwillige bijdrage (ruim € 300) 
geschonken, die vanuit de diaconie 
wordt verdubbeld. Moge ook langs 
deze weg van samen delen en geven 
de verwachting van Advent vervuld 
worden! 

De wijkdiaconie
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Het thema van de kinderkerstviering op de vierde advents
zondag was ‘Hallo Wereld’. Kinderen hadden tekeningen 
gemaakt over Kerstfeest en aan de hand daarvan besprak
ds. de Vries het kerstverhaal met de kinderen. 
Deze gesprekken werden afgewisseld met Bijbellezingen door 
Bettina Williams en Berend Koster, zang onder begeleiding van 
Bert ’t Hart, Elke Heemskerk en Henny van der Sluis. 
Wil Kruijswijk verzorgde de verbindende tekst. Het motto 
voor de collecte was: delen en geven. De opbrengst was voor 
Kinderen in de Knel. Na de dienst werd in de Ontmoeting onder 
het genot van een drankje en een kerstkrans, nog uitvoerig 
nagepraat over deze sfeervolle, fi jne bijeenkomst.

Kinderkerstviering 
Hallo Wereld 
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nieuws

De Stichting Nijkleaster wil een nieuw 
klooster (nij kleaster) vormen in het 
dorp Jorwert. De doelstelling is een 
plek te creëren waar mensen zich in 
alle rust kunnen terugtrekken om zich 
te bezinnen en om op adem te komen. 
Tegelijkertijd is het een plaats zijn waar 
mensen elkaar ontmoeten in liturgie 
en gesprek, stilte en wandeling, plezier 
en recreatie. Zo wordt in ‘Nijkleaster’ 
gezocht naar nieuwe wegen voor het 

evangelie en er wordt een aandeel 
geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en 
maatschappelijke vernieuwing. 
Nijkleaster wil als open klooster 
gastvrijheid bieden aan mannen 
en vrouwen van diverse kerken en 
tradities. Ook aan mensen die geen 
plaats (meer) kunnen vinden binnen de 
bestaande kerken, en verder aan elke 
pelgrim van welke snit dan ook.
www.nijkleaster.nl

Op adem komen in Nijkleaster

SOEMOED, 
ziel van het Palestijnse volk
Dit boek over Geestkracht en 
Veerkracht van Geweldloos Geweld 
is geschreven door Toine van 
Teeffelen, samen met Victoria Biggs 
en het Soemoed Huis van Verhalen in 
Bethlehem. 
Toine van Teeffelen, in 1952 geboren 
in Nederland, heeft sociale psycholoog 
gestudeerd en woont sinds 1995 in 
Bethlehem samen met zijn Palestijnse 
vrouw Mary en hun twee kinderen 
Yara en Tamer. Hij is werkzaam als 
projectontwikkelaar in het onderwijs in 
Bethlehem en sinds 2011 ook directeur 
van het Arab Educational Institute. 
De auteur benadrukt dat Soemoed 
niet statisch is, het is actie, leven. Het 
is een manier van leven, van bestaan 
en werken, die tot uiting komt in 
het bouwen van levende stenen, de 
vorming van mensen en het scheppen 
van relaties tussen mensen. Hoe 
moeizaam ook, maar ook tussen Israëli 

en Palestijnen. Het boek bevat vele 
interview fragmenten en tot nadenken 
stemmende beschouwingen over het 
IsraëlischPalestijnse confl ict.
Jaap Hamburger, voorzitter van 
Een Ander joods Geluid, schrijft in 
het voorwoord dat hij een parallel 
ziet in ‘Soemoed’, de wil van de 
Palestijnen om in waardigheid een 
zelf bepaald leven te leiden met de 
overlevingsdrang die het joodse volk in 
donkere tijden her en der aan de dag 
heeft gelegd.  

Boekaankondiging

Wo/ 27-02 
Radio-opnamen ‘Laat ons de rust-
dag wijden’
De Evangelische Omroep organiseert 
een koor en samenzangavond. Tijdens 
deze avond worden radioopnamen 
voor het programma ‘Laat ons de 
rustdag wijden’ gemaakt. 
De Hervormde Gemengde 
Zangvereniging Vox Jubilans o.l.v. 
André van Vliet treedt op. Marco 
den Toom bespeelt het orgel. 
Overdenkingen door: ds. A. van Vuuren 
en ds. J.B. ten Hove. Iedereen is van 
harte welkom. 

Kerk open om 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur in de Pauluskerk, 
Wolfert van Borsselenweg 116 in 
Amstelveen. 

Meer informatie op 
www.eo.nl/laatonsderustdagwijden.

heeft gelegd.  

Agenda

Het boek is 
uitgegeven 
bij Theologische 
Uitgeverij 
Narratio, 
in Gorinchem. 
Prijs € 18,50.
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Agenda

29 januari Paasimpuls, Pelgrimskerk

1 februari  Sirkelslag YOUNG, Kruiskerk 

en Handwegkerk

8-10 februari  Theaterweekend, 

Handwegkerk

Paasimpuls
De PKN organiseerde al jaren een Inspiratiebeurs voor de Adventtijd en 

één voor de  Veertigdagentijd. De meest recent Inspiratiebeurs – in okto

ber afgelopen jaar – was de laatste.Het Protestants Jeugdwerk Amsterdam en de PJR willen vrijwilligers 

echter niet in de steek laten. Op dinsdag 29 januari organiseren we voor 

kindernevendienstleiding uit Amstelveen en Amsterdam een Paasimpuls. 
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur  Inloop met koffi e en thee19.30 uur  Welkom 19.45 uur  Presentatie projecten20.45 uur  pauze21.00 uur  Zelf een project maken 21.30 uur Afsluiting

Opgeven en meer info: pjramstelveen@hetnet.nl.

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

Dorien Keus 
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mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
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Ooit overwogen van een opdracht weg te lopen?
Ontmoet de man die dit deed...

Het verhaal van Jona is al eeuwen oud, maar nog steeds 
herkenbaar. Jona kreeg de opdracht van God om Ninevé 
aan te klagen. Hij vluchtte echter de andere kant op. Veel 
onderdelen uit het verhaal zijn bekend. Jona belandde in de 
vis en ging uiteindelijk toch naar Ninevé. En Ninevé werd 
gespaard. Maar wist je ook dat…
… de zeelui aan boord van het schip Jona helemaal niet 
overboord wilden gooien? Ze probeerden eerst uit alle 
macht het schip aan land te roeien.
… Jona Ninevé wel introk, maar niet heel erg ver? Ninevé 

was drie dagreizen groot, Jona kwam maar tot een derde.
… God een truc uithaalt met een wonderboom om Jona 
een lesje te leren?
Kortom, nog genoeg te ontdekken aan dit prachtige verhaal.

Op zondag 10 februari is het weer zo ver. Dan kun je om 
10.00 uur in de Handwegkerk komen kijken naar de musical 
Jona. Door de tieners uit onze gemeente in één weekend 
in elkaar gezet. Met de hulp van talloze vrijwilligers en ds. 
Gert Jan de Bruin.
Iedereen tussen 12 en 18 jaar kan meedoen. 
Heb je je nog niet opgegeven? 
Doe dit dan snel: pjr-amstelveen@hetnet.nl.

Theaterweekend
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Zo/ 27-01 
Koffi econcert Kruiskerk
Leonard Trommel (cello), Henk Trommel 
(orgel) en Hugo de RodasSanches 
(theorbe) spelen muziek van Boccerini, 
Frescobaldi en Vivaldi. Van 12.00 tot 
13.00 uur.

Do/ 31-01 
Le gamin au vélo 
Deze fi lm gaat over een jochie Cyril, 
dat vecht om zijn vader, die weg is. Hij 
zoekt hem uit alle macht. Samantha, 
een alleenstaande vrouw krijgt een 
belangrijke rol in zijn jonge leven dat zo 
vol is met confl icten. Aanvang 15.00 uur 
in de Pelgrimskerk. 

Zo/ 03-02 
Cantatedienst in de Pelgrimskerk 
Herrr, wie du willst, so schick’s mit 
mir (BWV 73) van Johann Sebastian 
Bach (16851750), uitgevoerd door 
vocaal ensemble Linguae atque Cordis, 
solisten en instrumentalisten, o.l.v. Bert 
’t Hart. Ds. Harmen de Vries, liturg. 
Aanvang 10.30 uur in de Pelgrimskerk.

Di/ 05-02 
Bijbelkring: de werken van Johannes 
De brieven van Johannes vormen het 
uitgangspunt voor een verkenning van 
zijn boodschap. Leiding ds. Harmen 
de Vries. Van 14.0016.00 uur in de 
Pelgrimskerk.

Zo/ 10-02 
Theater in de Handwegkerk
Met jongeren die zich verdiepen in 
het verhaal van Jona en dat uitwerken 
tot een echte voorstelling. Altijd 

agenda Nieuw webadres voor alle kerken: 
www.pga-b.nl

indrukwekkend hoe zij een oud verhaal 
neerzetten in hun wereld. Liturg: ds. G.J. 
de Bruin. Om 10.00 uur.

Zo/ 10-02 
Muzikale vesper Kruiskerk 
Cantate BWV 144 van Bach uitgevoerd 
door projectkoor en solisten onder 
leiding van Henk Trommel. Liturg dr. W. 
Stoker. Om 17.00 uur.

Wo/ 13-02 
Kerk en Synagoge
Dr. B. T. Wallet houdt een lezing met als 
titel: ‘Bloei en ondergang van een taal, het 
Jiddisch in Nederland’. Van 20.00 uur tot 
22.00 uur in de Pelgrimskerk. Iedereen is 
van harte welkom. Informatie bij ds. Piet 
de Bres, 6412654.

Do/ 14-02 
Doordenken over de mens
Bijbelkring met Miep Habing. 
Donderdag: 14 februari, 14 maart, 
4 april, 2 mei en 30 mei.
Om 10.00 uur in de Achterkant van de 
Handwegkerk.

Za/ 16-02 
Valentijnsdating ‘Voor je het weet 
heb je een date’
Senioren en jonge Zuidasprofessionals 
met eenzelfde interessegebied gaan 
met elkaar op stap. Programma: 12.00 
uur lunch in de Thomaskerk, op pad 
tot omstreeks 16.30 uur, aansluitend 
ervaringen uitwisselen en een quiz 
in WTCafé de Blauwe Engel op 
het Zuidplein. Opgeven per email: 
valentijnsdag@zingevingzuidas.nl.

Wo/ 20-02 
Lezing Ziekenzalving 
Ook in de Protestantse Kerk in 
Nederland is offi cieel ruimte gemaakt 
voor het toedienen van een zalving. In 
zijn lezing zal ds. de Vries de Bijbels
theologische achtergrond van het zalven 
van zieken schetsen en ingaan op wat 
we wel en niet van een ziekenzalving 
verwachten mogen. Van 14.00 tot 15.30 
uur in de Pelgrimskerk. 

Do/ 21-02 
We need to talk about Kevin
Een aangrijpende fi lm van een moeder 
Eva en haar zoon Kevin. Er is iets 
kwaadaardigs in Kevin dat zich vooral 
richt op zijn moeder. We zien de 
worsteling van de moeder om haar 
zoon te begrijpen en normaal met hem 
om te gaan. Aanvang 15.00 uur in de 
Pelgrimskerk.

Vr/ 22-02 
Café Monpensier 
Voor ieder die een interessant thema en 
goed gesprek weet te waarderen, op de 
grens tussen kerk en samenleving. 
Op deze eerste avond de fi lm Chocolat, 
waarin een zelfstandige jonge vrouw 
de tradities en samenhang in een 
kleine Franse stad op de proef stelt. 
Zij opent, midden in de vastentijd, 
een chocolaterie... Zij doet niets op de 
manier die men er gewend is, maar 
alles uit liefde. Om 19.45 uur in de 
Kruiskerk.

!


