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Het resultaat van de renovatie ontmoet-
te alom lof. En wat een nieuwe spullen: 
verwarming, geluid, lift en beamer. Nu 
ook plek voor een stiltehoek. En de 
kerkzaal zoveel mogelijk terug in de 
oorspronkelijke staat.
Een prachtig bloemstuk van de rooms-
katholieke parochies te Amstelveen 
met daarbij de tekst: ‘samen verder 
groeien’. Dat beamen we van harte 
met: Deo Volente.

Het werd een vrolijke en vrome 
eredienst met cantorij, cantor-organist 
en pianist. Aan het eind van de dienst 
werden zelfs de jarigen op die zondag 
van harte toegezongen.

Na de dienst, waarin de drie 
wijkpredikanten voorgingen, werd 
vanuit de nieuwe keuken koffie en 
thee geserveerd. Even later ook nog 
een vrolijk glas en fris.

De vertegenwoordigers van de 
kerkelijke gremia en van de Kruiskerk 
in Noord en de Pelgrimskerk in 
Buitenveldert hebben we gezien en 
hartelijk de hand gedrukt.

Grote dank komt toe aan allen 
die in de afgelopen zes maanden 
hun bijdrage leverden. De PWAZ 
– de protestantse wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid – heeft nu een 
prachtgebouw voor vieringen en 
overige activiteiten. 
De bakken voor de kerk waren gevuld 
met nieuwe viooltjes. Laat de lente nu 
maar komen.

Gerben Drost

De Paaskaars brandt weer in de Paaskerk in het Augustinuspark.  Een volle 

Paaskerk - er moesten stoelen bijgezet en er was geen liturgieboekje meer over - 

in de viering van de heropening van de Paaskerk op zondag 3 maart.

Zie
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Nieuw leven
Als deze Present verschijnt, loopt de 
veertigdagentijd alweer ten einde. Het omslag 
heeft nog een paarse achtergrond, maar er 
ontkiemt een plantje met de witte kleur van 
Pasen. Nieuw leven, dat is het thema van dit 
paasnummer. Maar wat verstaan we eigenlijk 
onder nieuw leven? Anita Winter stelt zich 
die vraag in haar column. Er zijn verschillende 
aspecten aan te onderscheiden. Zelf heb ik het 
in mijn hoofdartikel gekoppeld aan wat de Bijbel 
zegt over leven en dood. Is nieuw leven iets 
dat na de dood komt of slaat het ook al op hier 
en nu? Als u naar het kerkdienstenrooster kijkt, 
valt meteen op dat er rond Pasen veel extra 
vieringen zijn: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Stille Zaterdag/Paaswake, Paasmorgen. Voor de 
kerk klopt hier haar hart. Nieuw leven gaat niet 
allereerst over het ontluiken van de natuur, maar 
heeft te maken met de levensweg, het sterven 
en de opstanding van Jezus Christus. Ook een 
kerk(gebouw) kan een nieuw leven beginnen; 
we schenken aandacht aan de heropening van 
de Paaskerk. Een gebouw is altijd dienstbaar 
aan de mensen die erin samenkomen. In 
alle drie wijkgemeenten bruist het van nieuw 
leven; lees het wijknieuws. Vanaf nu is er 
ook nieuw leven voor de algemene website 
van de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert en de websites van de 
wijkgemeenten; Freek de Vries vertelt ons hoe 
hard daar achter de schermen aan is gewerkt. 
Iedere nieuwe generatie kinderen brengen we 
in aanraking met geloof en kerk. Dat gebeurt 
zowel op de openbare basisscholen als in de 
eigen kinderkerk; in de interviews gaat een 
nieuwe wereld voor u open. Als redactie zeggen 
wij: geen nieuw leven zonder Present. 

Sieb Lanser

Colofon
Contact  
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 6413648 
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Zo/ 24-03
Palmzondag
1e collecte: Diaconie, Kerk-in-Actie totaal
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke, m.m.v. koor United  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
kinderpaasviering

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

Do/ 28-03 
Witte donderdag
1e collecte: Diaconie, zorg-en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, communicatie in en 
vanuit onze gemeente

Kruiskerk
19.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen 
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
Westwijk Ons Tweede Thuis
19.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries 

Vr/ 29-03 
Goede vrijdag

Kruiskerk
20.00 uur: uitvoering Markus Passion  
Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
19.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
cantatedienst  
De Buitenhof
19.00 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
15.00 uur: ds. M. Ockhuysen

Za/ 30-03 
Stille zaterdag

Handwegkerk
21.00 uur: drs. R.J. Prent
Kruiskerk
21.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
21.00 uur: ds. M.M. Bogaard  
Pelgrimskerk
21.00 uur: ds. H.U. de Vries 

Zo/ 31-03 
Pasen
1e collecte: Diaconie, het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, jeugd-en jongerenwerk 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen, m.m.v. de cantorij 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, met koor 
en cantorij Anthem  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. G. Lustig, Nieuwerkerk a/d 
IJssel
2e Paasdag 9.30 uur ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
! 10.00 uur: ds. H.U. de Vries, m.m.v. 
de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver en  
ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-Geudeke

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’ 
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo/ 07-04 
1e collecte: Diaconie, hulp 
uitgeprocedeerde asielzoekers
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin, m.m.v. 
koor Alegría; slotviering 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. H. Westerhout, 
Harderwijk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist

De Buitenhof
10.30 uur: ds. P.A. de Bres
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zo/ 14-04 
1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, eredienst & 
kerkmuziek

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen
17.00 uur: muzikale vesperdienst, 
liturg: ds. J.J.A. Doolaard 
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.P. van den Broek
15.30 uur: ds. P.R. van Ankeren, 
Vuren, Dienst van Woord & Gebed
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, Veenendaal 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

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: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

Zo/ 21-04 
1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.L. Schoch, Den Haag 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. R. Kranenborg 
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: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 28-04 
1e collecte: Diaconie, jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk & kerkgroei

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. Dekkers, Wierden 
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, 
Dordrecht
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
cantatedienst  

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet - Holtrust

Zomertijd

In de nacht van 30 op 31 
maart gaat de zomertijd 
in. Uw klok mag een uur 
voor uit. 
Vanaf deze zondag 
starten de kerkdiensten 
in de Pelgrimskerk om 
10.00 uur.

Data kopij 
Present

Mei - Pelgrimage
inleveren kopij: 9 april
op de mat: 2 mei

Juni - Lied
inleveren kopij: 14 mei
op de mat: 6 juni

Oproep aan alle lezers

In juni is het thema van Present: Lied. Wij zijn benieuwd wat uw 
favoriete lied, psalm, gezang is en waarom. Mail uw kort verhaaltje 
voor 13 mei aan redactie.present@pga-b.nl. 
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Het thema ‘Nieuw leven’ is het 
thema van Kerk in Actie voor de 
veertigdagentijd en Pasen. Het accent 
ligt daarbij helemaal op een nieuwe 
manier van leven, meer aandacht 
voor een duurzame levensstijl, in dit 
leven iets zichtbaar maken van Gods 
Koninkrijk. 
Dit nummer van Present is het 
paasnummer en graag wil ik met u in 
hoofdlijnen nagaan wat de Bijbel zegt 
over leven en dood. 

Oude Testament
Anders dan sommigen 
wellicht denken, is het 
Oude Testament heel 
nuchter en realistisch over 
de dood. Je zou haast 
zeggen: heel modern. De 
mens is een vergankelijk 
wezen. Hij is van stof 
(aarde) gevormd en 
keert weer tot stof terug 
(Genesis 2:7; 3:19). Bij 
zijn geboorte ontvangt 
de mens van God de 

levenskracht (levensadem) en op een 
gegeven moment neemt God die 
weer terug. Het valt mij regelmatig 
op, dat veel christenen geloven in iets 
als een eeuwige ziel, die los van het 
lichaam zou kunnen bestaan en die na 
het sterven naar God zou gaan. Dat is 
geen Bijbelse gedachte. 
De dood is een door God bepaald 
einde en de Bijbelschrijver beschrijft 
dat als een gevolg van de menselijke 
ongehoorzaamheid (Genesis 3). Het 
maakt uiteraard verschil of je jong 
sterft of ‘oud en der dagen zat’. Dit 
laatste is een goede dood, zeker als 
je wordt vergaderd bij je voorgeslacht 
in een familiegraf en je voortleeft in je 
nageslacht. 
Na de dood wacht je niet echt een 
nieuw leven. Je komt terecht in de 
sjeool, de onderwereld, een rijk waar 
krachteloze schimmen wonen. Je 
bent daar afgesneden van God en 
mensen. Het stemt Prediker bitter 
dat er geen onderscheid is in het lot 
van de mensen. Of je nu goed of 
slecht hebt geleefd, alle mensen treft 

eenzelfde lot: ze gaan dood en komen 
in de onderwereld terecht. Volgens 
hem kun je dan ook maar het beste 
genieten van de goede gaven die 
God je schenkt (Prediker 9:1-12). Een 
ander leven heb je niet. 
Soms verwijzen mensen naar het 
visioen van de dorre doodsbeenderen 
in Ezechiël 37:1-14. Maar het gaat hier 
niet om een wederopstanding van de 
doden, maar om een metafoor voor 
de herrijzenis van Israël als volk na de 
Babylonische ballingschap. 
De oudste Bijbeltekst, waarin expliciet 
sprake is van een opstanding van de 
doden, is tegelijk één van de jongste 
van het Oude Testament, namelijk uit 
de tweede eeuw voor Christus. In 
Daniël 12:2 lezen we: ‘Velen van hen 
die slapen in de aarde, in het stof, zullen 
ontwaken, sommigen om eeuwig te 
leven, anderen om voor eeuwig te 
worden veracht en verafschuwd.’ Deze 
tekst markeert al de overgang naar een 
volgende periode. 

Tussen de Testamenten
In de eeuwen voor het begin van 
onze jaartelling voltrok zich binnen 
het jodendom een hellenisering, 
een vergrieksing van de cultuur, 
de leefwijze, de taal. In de tweede 
eeuw voor Christus kwam het tot 
een bloedige confrontatie, toen 
de Syrische koning Antiochus 

Nieuw leven
Sieb Lanser

‘Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood?’ Dat is één van de slogans 

waarmee het Humanistisch Verbond de laatste tijd aan de weg timmert. 

Een beetje suggestief, want de impliciete vooronderstelling is natuurlijk, dat 

christenen vooral geloven in een leven na de dood, hoofdzakelijk bezig zijn met 

het hiernamaals. Dat is op zijn minst een karikatuur. 
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IV Epifanes allerlei maatregelen 
nam om de joodse godsdienst 
te onderdrukken. Dit leidde tot 
de opstand van de Makkabeeën. 
In deze strijd ontstaat het eerste 
martelaarschap waarvan we horen: 
Joden die bereid zijn te sterven 
om zo hun God niet ontrouw te 
worden. Dat maakt de bitterheid 

van Prediker dat elk mens, goed 
of slecht, eenzelfde lot treft, heel 
actueel. In deze periode ligt de basis 
voor het Bijbelse opstandingsgeloof. 
God zal de martelaren belonen met 
een nieuw, eeuwig leven. Deze strijd 
van de Makkabeeën vormt ook de 
achtergrond van de geciteerde tekst 
uit Daniël 12. Dit is interessant. 

Je hoort vandaag de dag mensen 
soms zeggen dat het geloof in een 
hemel of in een eeuwig leven bedoeld 
is als zoethoudertje om mensen 
te laten berusten in een treurig lot 
tijdens dit leven. Maar het geloof in 
de opstanding is van oorsprong juist 
een daad van verzet. Het heeft te 
maken met rechtvaardigheid. >>
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In het kader van de hellenisering 
ontstond ook een Griekse vertaling 
van het Oude Testament, de 
Septuaginta. Het Hebreeuwse woord 
nefesj (levenskracht, ‘ziel’) wordt 
vertaald met psychè. Gaandeweg 
kwam toch ook de Griekse 
voorstelling mee van een ziel, die 
los van het lichaam kan bestaan. 
De Bijbelse visie op de mens als 
een eenheid van lichaam en ziel 
kwam onder druk te staan. Zowel in 
jodendom als christendom vond het 
idee van een onsterfelijke, van te 
voren al bestaande ziel ingang. 
Overigens was er ten tijde van Jezus 
zeker geen eenheid in het denken 
over leven en dood. Zo ontkenden 
de Sadduceeën de opstanding van 
de doden. De Farizeeën geloofden 
hier wel in en Jezus stond dicht bij 
hen, ondanks zijn kritiek op hen. In 
het Nieuwe Testament zien we die 
discussie over de opstanding terug 
(Matteüs 22:23-33; Marcus 12:18-27; 
Lucas 20:27-40; Handelingen 23:6-8).

Nieuwe Testament
Voor christenen is het nieuwe 
leven vooral gerelateerd aan Jezus 
Christus. Op zich past zijn opwekking 
binnen de hierboven geschetste 
ontwikkeling van de opstanding van 
de martelaren en rechtvaardigen. 
Hem wordt recht gedaan; het is ook 
een eerherstel, rehabilitatie. 
Maar het Nieuwe Testament tekent 
Jezus’ betekenis breder. Door zijn 
opstanding is er verlossing gekomen 
voor wie in hem als Messias gelooft. 
Ook hier wordt de dood gezien als 
gevolg van de zonde, als vijand. Maar 

aan de heerschappij van de dood 
is een einde gekomen door Jezus’ 
opstanding (Romeinen 5:12-21;  
1 Korintiërs 15:21). 
Vooral Paulus koppelt Jezus’ 
opstanding uit de dood aan de 
persoonlijke verlossing van zijn 
volgelingen uit de macht van zonde 
en dood. De opstanding van Jezus is 
voor hem het bewijs dat er aan het 
einde der tijden een opstanding van 
de doden zal plaatsvinden. Zie voor 
zijn gedachten over de opstanding 
vooral 1 Korintiërs 15, een hoofdstuk 
dat dit jaar als alternatieve lezing op 
het leesrooster staat voor de periode 
tussen Pasen en Pinksteren. 
Als het gaat om nieuw leven is 
een andere gedachtegang van 
Paulus heel belangrijk: dat nieuwe 
leven begint al met een geestelijke 
opstanding in het leven nu. Gods 
herschepping begint al op het 
moment dat je je in Jezus’ naam laat 
dopen. Vooral in Romeinen 6:1-14 
legt Paulus een verband tussen de 
doop van een gelovige en de dood 
van Jezus. Wie wordt gedoopt, 
heeft deel aan de kruisdood van 
Christus, waardoor voor hem/haar 
nieuw leven mogelijk wordt, zoals 
Christus is opgewekt uit de dood. 
Waar het gewone leven begint met 
de geboorte, begint het nieuwe leven 
met deze wedergeboorte. 
Paulus verwachtte de wederkomst 
van Christus op korte termijn. Dit 
is niet uitgekomen. Binnen het 
christendom is sindsdien wel een 
sterk verlangen ontstaan naar de 
hemel, naar een nieuw leven in het 
hiernamaals. Dat het Humanistisch 

Verbond aandacht vraagt voor het 
leven vòòr de dood is van hieruit wel 
verklaarbaar. In de joodse traditie, 
waartoe ook Jezus en zijn leerlingen 
behoorden, ligt een sterk accent op 
het leven; voor veel christenen is dat 
vandaag de dag niet anders. 

Nieuw leven als Paashaas
Wat kan ik hier nu mee? Eerlijk 
gezegd houdt een leven na dit leven 
mij niet zo bezig. Ik geloof dat mijn 
huidige leven er voor God toe doet. 
Dat hoor ik in de verwoording van 
de Apostolische Geloofsbelijdenis ‘ik 
geloof de opstanding des vleses/van 
het lichaam’. Met een zogenaamde 
onsterfelijke ziel heb ik niets; geef 
mij maar het concrete, bijbels-joodse 
van de eenheid van lichaam en ziel. 
Mijn geleefde leven in het vlees, 
in dit lichaam, met alle groeven, 
wonden, littekens, ervaringen die 
daarbij horen, vertrouw ik toe aan de 
Eeuwige, bij Wie – zoals we dat bij 
het gedenken van een overledene 
zeggen – de bron van leven is en de 
gedachtenis der namen. God zal zich 
er wel mee redden en zo is het goed. 
Mijn relatie met God relativeert de 
grens tussen leven en dood. 
Vroeger werd er in de paasnacht 
gedoopt. Wij kennen nog de 
doopgedachtenis. Met Christus 
gestorven en opgestaan. Ik ben al 
eens kopje onder gegaan en niets of 
niemand kan mij er nog onder krijgen. 
Ik ben geroepen om op te staan 
tegen alles wat het leven bedreigt en 
kapot maakt. Ik leef een nieuw leven, 
opgewekt en opstandig, niet als 
angsthaas maar als Paashaas. 

>>
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Zij dacht dat het 
de hovenier was.
Joh. 20: 15

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed 
wandelend in de ochtendstond. 
En, naar erbij geschreven stond: 
Hij was een hovenier. 

En nòg laat ik mijn tranen gaan 
als in de gaarde ik Hem zie staan, 
en - wat terzijde - in stille schrik 
die éne, zij die dacht als ik: 
Het was de hovenier. 

O kinderdroom van groen en goud - 
géén die ontnam wat ik behoud. 
De laatste hoven naderen schier 
en ijler wordt de ochtend hier. 

Hij is de hovenier. 

Ida Gerhardt (1905 - 1997) 

Christus als hovenier

Dit schilderij van Rembrandt inspireerde Ida Gerhardt 
bij het schrijven van ‘De Hovenier’.
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Mareke is niet bepaald het type om 
stil te zitten. ‘Ik had mijn werk op de 
bibliotheek van de Vrije Universiteit 
afgesloten. Thuis nietsdoen, 
dat wilde ik niet. Ik heb altijd 
vrijwilligerswerk in de kerk gedaan, 
zondagsschool, kinderkampen, 
diaconie. Ik dacht: er moet iets op 
mijn pad komen om te doen. Op 
een gegeven moment viel mijn oog 
op een oproep voor een leerkracht 

voor het GVO op de 
Westwijzer, de openbare 
school in Westwijk. Ik heb 
geen onderwijsopleiding 
gevolgd maar wel ervaring 
in informatieoverdracht 
en kreeg daarom de 
mogelijkheid me in het 
lesgeven in te werken. 
Vanaf het begin zat het 
werk als een jas om 
me heen. Ik vind het 
schitterend’, vertelt 
Mareke levendig. Haar 
handen vertellen mee. 

Een zakje verliefdheid
Ze geeft op basis van een vrijwilligers-
contract vier uur per week les aan 
zeventig kinderen. Twee keer een 
groep 6 en twee keer een groep 7, 
waaronder ook kinderen van joodse en 
moslimafkomst. ‘De eerste lessen in 
het seizoen gaan over wat godsdienst 
eigenlijk is. Ik laat zien dat er meer is 
dan een speelgoedboekje van Bart 
Smit, dat er meer is dan wat je ziet. 
Via verhalen kun je dat aanreiken. Een 
kind zei eens: Mijn vader zegt dat het 
niet kan. Toen vroeg ik: Kun je in de 
winkel een zakje verliefdheid kopen? 
Nee natuurlijk en toch heeft het 
misschien meer betekenis dan veel 
wat je wel ziet, probeer ik duidelijk te 
maken. Die beginlessen zijn eigenlijk 
het mooist’, concludeert ze.
‘Als de basis er is, ga ik verder. 
We hebben het bijvoorbeeld over 
symbolen. Over een hartje dat geen 
gewone tekening is, maar liefde 
betekent. Zo bouwen we het op 
tezamen met de verhalen. Met het 

GVO willen we ook respect voor 
andere opvattingen bijbrengen. 
Dat start met kennis van de heilige 
boeken, heilige huizen en feesten. 
Ik vertel dat een feest niet alleen 
je verjaardag is, maar dat er ook 
religieuze feesten zijn.’ 

Gepest
Verhalen – uit de Bijbel of uit andere 
wereldgodsdiensten – zijn belangrijk in 
de lessen, dat blijkt ook uit het GVO-
leerplan. Mareke vervolgt: ‘Het zijn 
niet zomaar verhalen, maar verhalen 
met een bedoeling, leg ik dan uit. 
Het thema heb ik sterk in mijn hoofd. 
Bij het verhaal van Jona leg ik niet 
de nadruk op de walvis, maar op de 
nieuwe kans die Jona van God krijgt. 
Dat elk mens uniek is en dat iedereen 
een taak heeft om de wereld mooi te 
maken. Een meisje vertelde dat een 
kind in haar klas werd gepest. Toen 
zij er iets van zei, werd ze zelf ook 
gepest. Ze vertelde het thuis en de juf 
besprak het in de klas. Daarna stopte 
het pesten. Eigenlijk heeft zo de hele 
klas een nieuwe kans gehad, zeg ik 
dan. We hebben toch ook een walvis 
geplakt – dat vonden ze wel leuk. Ze 
kunnen het in hun map stoppen en 
thuis laten zien.

Verhaal met  
een bedoeling
Willeke Koops

Vroeger heette het Bijbelles, tegenwoordig godsdienstig 

vormingsonderwijs (GVO). Mareke Kniep, betrokken bij de Kruiskerkgemeente, 

is een van de vier docenten die de lessen op de openbare scholen verzorgt. Ze 

draait voor het zesde jaar mee.
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Voor Pasen zijn we bezig met de lessen 
‘Op weg met Jezus’. Ze gaan over 
wat Hij heeft verteld en meegemaakt. 
Ik laat zien dat Jezus bijzonder is. De 
kinderen zijn dol op die verhalen. Het 
Paasverhaal, het opstaan, dat laat ik 
een beetje zo als verhaal. Wat moet 
je ervan zeggen? Ik maak duidelijk dat 
Jezus altijd koos voor de richting die 
God heeft bedoeld. En dat het niet 
altijd makkelijk is om het goede te 
kiezen. Niet voor ons, en ook niet voor 
Jezus. En we praten erover wat voor 
de kinderen moeilijk is om te kiezen. En 
dat er, als het niet goed gaat, toch een 
nieuw begin mogelijk is.’

Pannenkoek
‘Bij de start van de lessen steken we 
altijd een kaars aan om een beetje 

over de drempel van verstand naar 
gevoel heen te komen. We hebben 
aandacht voor een overleden opa, een 
zieke cavia of een broer die de CITO-
toets moet doen. Dat is een belangrijk 
ritueel. 
Een beetje vreemde constructie is 
het wel: de meeste kinderen volgen 
GVO, de rest blijft bij de juf en mag 
computeren. Daar moet je tegenop 
boksen. Maar ze komen graag. De 
kinderen ervaren dat een school meer 
is dan hoge cijfers proberen te halen, 
ze kunnen bij GVO op adem komen 
en een eigen mening vormen. En 
omdat via het digibord afbeeldingen 
over het onderwerp zoals schilderijen 
vertoond kunnen worden, gaan ze 
dingen herkennen. Een meisje had 
overnacht in een klooster dat was 

omgebouwd tot hotel. Ze had het 
herkend aan de gekleurde ramen en 
‘een mannetje met een pannenkoek 
om zijn hoofd’.

Vrolijk hervormd
‘Ik ben opgegroeid in een vrolijk 
hervormd gezin. Het geloof wás er 
gewoon, er werd niet over gesproken. 
Als je werkt met kinderen die er vaak 
weinig of niets van weten, merk je 
pas hoeveel bagage je zelf hebt en 
ook hoeveel je opzij moet zetten. 
Het lesgeven is ook een leerproces 
voor jezelf. We keken eens naar een 
film over Mozes. Een jongen vroeg: 
‘Kon’ Mozes ook hiërogliefen? Hij had 
Mozes en de geschiedenis van het 
oude Egypte gecombineerd. Daar had 
ik nou nog nooit aan gedacht. Jij wel?’

Dankzij de wet op het Openbaar Onderwijs 
kunnen leerlingen van groep 6 en 7 Godsdienstig 
Vormingsonderwijs (GVO) volgen. In die lessen 
maken ze kennis met belangrijke verhalen uit 
de Bijbel en van andere wereldgodsdiensten. 
De organisatie van de lessen in Amstelveen 
is in handen van het Interkerkelijk Overleg in 
Schoolzaken (IKOS). Ineke van Gelderen-Roos, 
betrokken bij Protestantse Wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid, is sinds zeven jaar voorzitter van 
het IKOS en licht toe hoe de organisatie werkt. ‘Tot 
enkele jaren geleden draaide het GVO op basis 
van donaties en kerkelijke collectes. Het waren 
vooral ervaren en betrokken vrijwilligers die de 
lessen gaven. In 2008 is de wet veranderd. De 
financiering loopt nu via de rijksoverheid en de 
rechten en plichten van docenten zijn aangescherpt. 
In Amstelveen maken vier openbare scholen ruimte 
voor godsdienstig vormingsonderwijs. Het is een 
keuzevak, waarvoor ouders hun kinderen kunnen 
aanmelden. Zo’n 85% van de leerlingen doet mee.’
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college van diakenen

Duurzaam leven

De kerk heeft dus een voortrekkersrol 
in duurzaamheid. Het staat zelfs in onze 
kerkorde: 'De gemeente is geroepen 
tot de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid door het bevorderen 
van de zorg voor het behoud van de 
schepping (ordinantie 8 artikel 3).' 
Hoe kunnen wij dat in Amstelveen-
Buitenveldert vorm geven?

Als kerken doen we al erg veel aan 
duurzaamheid. Soms zelfs ongemerkt. 
Een rommelmarkt bijvoorbeeld is niet 
alleen goed voor de wijkkas, maar 
ook voor het milieu: gebruikte spullen 
worden niet weggedaan, maar krijgen 
een nieuwe bestemming. Op 20 april 
vindt in alle wijken weer de kledingactie 
plaats. Vorig jaar werd er in drie uur 
tijd maar liefst 5800 kilo kleding 
ingezameld! De Pelgrimskerk besteedt 
een kerkdienst aan het thema en zowel 
de diaconie als de kerkrentmeesters 
beleggen in fondsen en bij banken die 
zich richten op duurzaamheid. En bij 
de wereldwinkels kopen we duurzaam 

geproduceerde spullen, waar mensen 
in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs 
voor krijgen.

Het kan altijd nog beter. De geijkte 
voorbeelden zijn bekend: minder papier 
gebruiken, minder energie en water 
verbruiken, afval scheiden, carpoolend 
of fietsend naar de kerk gaan. Toch is 
hier nog veel verbetering in mogelijk! 
We zouden nog meer biologische en 
fairtrade producten kunnen gebruiken in 
de kerk. De bloemen in de kerk zouden 
we een deel van het jaar zelf kunnen 
kweken in de kerktuinen. We kunnen 
onze activiteiten nog beter op elkaar 
afstemmen: stoken we drie gebouwen 
warm op een doordeweekse avond, als 
we ook in één gebouw zouden passen, 
of gewoon bij iemand thuis?

Een heel andere manier van 
duurzaamheid bevorderen blijft ook: 
letten op hoe we met elkaar omgaan. 
Zorgen voor de schepping is vooral 
ook zorgen voor elkaar! Hoeveel 
mensen zijn er niet afgehaakt vanwege 
communicatieproblemen, conflicten 
en teleurstellingen, terwijl dat eigenlijk 
niet nodig was? En bij hoeveel 
buitenkerkelijke mensen staat de kerk 
bekend als de plek van openheid en 
vergevingsgezindheid? Hoeveel doen we 
nou echt voor de mensen in de wijken 
om ons heen, zònder als doel te hebben 

de kerk voller te krijgen? De kerk heeft 
niet alleen een voortrekkersrol qua zorg 
voor het milieu, maar ook als het gaat 
om goed burgerschap en de opbouw van 
de samenleving.

Duurzaamheid is: dat, wat duurt. Dat 
wat tijd krijgt om zolang te bestaan, dat 
ook andere mensen er in kunnen delen. 
Door duurzaam te leven kan er, ook in 
de kerk, nieuw leven zijn!

Geert-Jaap Welsing

Duurzaamheid is tegenwoordig 

een veelgebruikt woord. In de jaren 

zeventig werd het voor het eerst gebruikt 

op een kerkelijke conferentie, waar de 

vraag centraal stond hoe er beter voor de 

schepping gezorgd kon worden. 

Sam’s kledinginzameling
Heeft u uw winterkleding al 
opgeruimd? Daar zijn vast wel wat 
kledingstukken bij die u de afgelopen 
winter niet heeft gedragen. Deze, 
maar ook zomerkleding en schoeisel 
(gebruikt maar in goede staat) en 
huishoudtextiel (dekens, lakens, 
handdoeken, tafelkleden, gordijnen) 
kunt u op zaterdag 20 april van 9.30 
uur tot 12.00 uur inleveren bij een kerk 
in uw buurt. Aanleveren in gesloten 
vuilniszakken of goed gesloten dozen. 
Brillen graag apart inleveren.

De opbrengst van de verkochte kleding 
is bestemd voor water projecten: 
het maken van waterputten en het 
realiseren van waterreservoirs in o.a. 
Kenia. 

Inzamelpunten zijn: Augustinuskerk, 
Heilige Geestkerk, Kruiskerk, Paaskerk, 
Pelgrimskerk, Roelof Venemaschool 
aan de Amsterdamseweg 209, Titus 
Brandsmaparochie, Urbanuskerk.

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secr.: Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR 
Amsterdam, tel. 5353700, 
e-mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88FVLB0699743532 of 
NL32INGB0000526833 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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college van kerkrentmeesters

Nieuw leven in veiligheid

Bij deze eisen moet u denken aan 
eisen op het gebied van toegestaan 
gebruik, bestemmingsplan, milieu 
maar ook (brand)veiligheid. Sinds de 
vuurwerkramp in Enschede en de 
café brand in Volendam zijn burgerlijke 
gemeenten strenger gaan handhaven 
(eerst de cafés, toen de scholen en 
wijkcentra en nu bij sportclubs en 
kerken). 
In de gebruiks vergunning staat 
bijvoorbeeld exact beschreven hoe 
de stoelen en banken in de kerken 

opgesteld moeten staan, hoeveel 
mensen er in de kerk aanwezig 
mogen zijn en dat we altijd iemand 
in de kerk moeten hebben die de 
eisen van de vergunning handhaaft 
(meestal de koster). Ook eisen aan de 
brandveiligheid zijn omschreven.
Op dat gebied ziet u bijvoorbeeld de 
noodplattegronden, brandblussers, 
AED’s (Automatische Externe 
Defibrillator), noodverlichting en 
nooduitgangen van de kerk gebouwen. 
Daarnaast zijn wij verplicht om de 
kerk goed te kunnen ontruimen en te 
oefenen met een ontruimingsoefening. 
Komend jaar zullen we deze oefeningen 
gaan uitvoeren in de kerken. 
Naast apparatuur hebben we daar 
natuurlijk ook mensen voor nodig. Dit 
zijn zogenaamde BHV-ers. Binnen de 
kerk hebben alle Bedrijfshulpverleners 
een BHV-diploma. Er zijn echter 
ook heel wat mensen die privé of 
via hun werk een EHBO en/of BHV-
diploma hebben. Graag wil ik deze 
mensen oproepen of zij zich willen 
melden bij het Kerkelijk Bureau e-mail: 
kerkelijkbureau@pga-b.nl of telefoon: 
(020) 641 36 48 op dinsdag t/m 

Cor Waringa

De Kerk en veiligheid. Ondanks deze spirituele waarheid staan 

we als kerk ook volop in de maatschappij. In deze realiteit dienen wij 

ook te voldoen aan de eisen die bijvoorbeeld onze overheid aan ons 

stelt op het gebied van het gebruik van onze kerkelijke gebouwen.

Naam:
Cor Waringa
Burgerlijke 
staat:
gehuwd, twee kinderen
Werk:
productontwikkelaar  
bij Heineken
Functie:
Kerkrentmeester met als bovenwijks 
aandachtsgebied vergunningen, 
verwarming, alarm-, brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties
Kerk:
Handwegkerk, straks Paaskerk

Pasen: Geef om kinderen! Goed nieuws!
Met Pasen is er nieuws. Goed nieuws! We 
vieren de opstanding van Jezus. Het verhaal 
van Jezus gaat door! Er is nieuw leven! Ook 
vandaag vertellen wij het verhaal door aan de 
nieuwe generatie, aan onze (klein)kinderen. 
De Paascollecte is bestemd voor het plaatse-
lijk jeugd- en jongerenwerk. Voor het organi-
seren van activiteiten, voor de ontwikkeling 
van werkvormen en ondersteuning van de 
vrijwilligers is financiële steun nodig.
Draagt u hieraan bij? Dan danken wij u 
hiervoor hartelijk! U ontvangt van ons een 
acceptgiro of u kunt uw gift geven in de 
 collecte op Paasmorgen.

donder dag van 9.00 uur - 12.30 uur. 
Ook mensen die BHV-er willen worden 
zijn welkom.

Een brandveilige manier van kaarsen branden
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Afscheid Episcopal  Church 
Ramallah en  Zababdeh

Daarvoor is een aantal redenen. De 
belangrijkste is dat we de laatste 
tijd geen goed contact meer hadden 
met de predikanten in Ramallah en 
Zababdeh. Tot twee jaar geleden 
was dat het wel het geval. Met ds. 
Diab hadden via de e-mail regelmatig 
contact, maar met zijn opvolger lukte 
dat niet meer. Het is mogelijk dat hij 
geen Engels sprak of dat zijn situatie 
zo zwaar was dat hij niet tot reageren 
kwam. Aan onze kant speelt dat we 
ouder worden en dat reizen moeilijker 
wordt. Vandaar deze beslissing.

We kijken nu terug op de jarenlange 
partnerrelatie die we met onze 
medechristenen in het Midden-Oosten 
hadden. Het was een intensieve 
ontmoeting die niet altijd even
gemakkelijk was. Na de traumatische 
herinneringen aan de tweede 
wereld oorlog waren we blij dat het 
Joodse volk een thuis gevonden 
had in de staat Israël. Maar door de 
gesprekken met onze Palestijnse 

medechristenen op de West Bank 
werden we geconfronteerd met 
hun leed, met het onrecht dat hun 
dagelijks wordt aangedaan, o.a. 
door de bouw van de Muur en door 
het vernietigen van hun olijfbomen. 
Voor sommige gemeenteleden was 
het oog hebben voor zowel Israël 
als de Palestijnen moeilijk, maar 
toch hebben we dat gesprek op een 
goede manier geprobeerd te voeren. 
Daaraan hebben de verschillende 
uitwisselingen tussen ouderen en 
jongeren uit Ramallah en Zababdeh 
bijgedragen. Deze persoonlijke 
ontmoetingen tussen christenen daar 
en hier zijn heel vruchtbaar gebleken 
voor wederzijds begrip.

De eerste contacten met de St. 
Andrew's in Ramallah dateren uit 
1994/1995, toen we ds. Dawani, nu 
Bisschop Dawani, benaderden via Toke 
en Anton Wessels. Hij was meteen 
enthousiast over een partnerrelatie 
tussen onze kerken.

In 1997 heeft ds. Dawani op onze 
uitnodiging een bezoek gebracht aan 
onze gemeenten en toen diepe indruk 
op ons gemaakt. Hij is een bevlogen 
christen die op gemeentebijeenkomsten 
gesproken heeft en duidelijk gemaakt 
heeft wat het betekent om christen te 
zijn als minderheid, altijd bedreigd in het 
bestaan. Wij, christenen in Nederland, 
kennen al sinds eeuwen zo'n situatie 
niet.
Hij legde ook uit wat de bezetting 
door Israël betekent voor het dagelijks 
leven. 'De christenpalestijnen 
verlangen naar gerechtigheid', zei hij, 
'maar op een geweldloze manier'.

In 1998 was een hoogtepunt het 
bezoek van een aantal jongeren uit 
Ramallah aan onze gemeenten. Zij 
logeerden bij gemeenteleden. Voor 
hen was het gevoel van vrijheid heel 
bijzonder. Ze konden zomaar door 
ons land reizen. Voor hen is de West 
Bank een klein stukje land waar je 
opgesloten zit.
Het jaar daarop heeft er een tegen-
bezoek plaats gevonden door jongeren 
van onze kerk aan Ramallah, waar ze 
hartelijk en gastvrij ontvangen zijn. 
Deze contacten zijn van grote waarde 
gebleken voor de betrokkenen, die 

Jeannette de Boer-de Leeuw

Na jarenlange boeiende contacten met de St. Andrew’s Episcopal 

Church in Ramallah en met de St. Matthew's Episcopal Church in Zababdeh 

hebben we als CZWO en Algemene Kerkenraad in onderling overleg 

besloten dat we deze contacten gaan beëindigen.
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over hun ervaringen in gemeente-
bijeenkomsten verteld hebben. Ook 
zijn er persoonlijke vriendschappen uit 
voort gekomen.

In 2000 hebben volwassen leden van 
de St. Andrew's Episcopal Church in 
Ramallah onze gemeenten bezocht. 
Ds. Diab, de opvolger van ds. Dawani 
heeft in 2004 een bezoek gebracht aan 
Nederland om kennis te maken met 
onze gemeenten.
In de jaren van het gemeentecontact 
hebben we een Midden-Oosten-
Bulletin uitgegeven, waarin informatie 
over en weer gepubliceerd werd. 
Toen ds. Diab naar Zababdeh 
overgeplaatst werd, hebben we 
onze partnerrelatie verlegd naar de 
Episcopal Church van Zababdeh. We 
ondersteunden projecten van de 
Episcopal church ter plekke, zoals de 
Evangelische School in Ramallah en 
het jeugdwerk in Zababdeh. 
Het is hier de plaats om alle 
gemeente  leden die ruimhartig bijge-
dragen hebben aan deze projecten 
te bedanken voor hun gaven en hun 
trouw daarin. 

Van bisschop Dawani hebben we een 
bedankbrief gekregen, waarin hij zijn 
dank uitspreekt voor alle steun, die 
wij hun door de jaren heen gegeven 
hebben.

In 2009 hebben gemeenteleden onder 
leiding van Renger Prent een bezoek 
gebracht aan Zababdeh en aan chris-
telijke instellingen in o.a. Bethlehem. 
Maar sedert het vertrek van ds. 
Diab uit Zababdeh naar zijn nieuwe 
standplaats in Jordanië (2009) is het 
niet meer  mogelijk geweest om per 
telefoon of per e-mail informatie uit te 
wisselen. 
Het is moeilijk om na zoveel jaren een 
gemeentecontact te beëindigen. Maar 

we kunnen terugkijken op vele vrucht-
bare jaren, waarin het begrip over en 
weer gegroeid is. De ontmoetingen en 
schriftelijke uitwisselingen hebben een 
grote verrijking betekend voor onze 
gemeente leden en hun inzicht gege-
ven in de moeilijke situatie waarin de 
christenen in het Midden-Oosten zich 
bevinden.
Het beëindigen van dat contact met 
Zababdeh betekent niet een einde aan 
onze solidariteit. Met ons gebed zullen 
we doorgaan hen te steunen, een 
steun die ze als slinkende minderheid 
zeer nodig hebben. Naast onze steun 
verdienen ze ook onze bewondering 
dat ze het als kleine getuigende 
minderheid volhouden. 
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Afgelopen jaar organiseerde hij samen 
met de Kinderkerk Amstelveen-Zuid de 
kerststal en de lichtjestocht. 

Hoe rolde jij in de kinderkerk?
‘In mijn vorige kerk, de Woest duin-
kapel, speelde ik tijdens kerkelijke 
hoogtijdagen toneel met de kinderen. 
Toen we net in Amstelveen woon-
den, ging ik met de jongens naar het 
kinderkerstfeest in de Paaskerk en dat 
vond ik niet aansprekend genoeg voor 
kinderen. Ik wilde iets meer maken 
van die viering en daarover raakte ik 
in gesprek met de predikant. En zo 
gebeurde het …..’

Waar komt jouw belangstelling 
voor toneel vandaan? 
‘Op de middelbare school deed ik 
al aan schooltoneel. Tijdens mijn 
studententijd in Groningen zat ik 
bij de studenten theaterclub. Mijn 
meubels stonden in die tijd vaker in 
het Kruithuis – de kleine zaal van de 
stadsschouwburg – dan thuis. Ik heb 
heel veel theater gemaakt. Zo heb 
ik ook mijn vrouw leren kennen. Die 
kwam eigenlijk kijken naar haar zus 
met wie ik op het toneel stond in een 
heel heftig toneelstuk. Ik speelde 
de rol van een rotzak. Na afloop 
kwam ik met haar in gesprek. Ze was 
verbaasd dat ik zo’n leuke jongen 
bleek te zijn.’  

Wat is je drive om actief te zijn in 
de kinderkerk?
‘Met mijn ouders ging ik vroeger 
graag naar de kerk. Toen Martien en ik 
kinderen kregen, ben ik gaan nadenken. 
Het joods-christelijk gedachtegoed met 
de normen en waarden erbij is voor mij 
een wezenlijk deel van mijn opvoeding. 
Dat wilde ik ze meegeven, zodat ze 
later zelf kunnen kiezen of ze daarmee 
verder willen. Ik wil degene zijn die ze 
dat aanbiedt en voordoet. Daarin wil 
ik een actieve rol spelen. Door mijn 
kinderen kwam ik weer in aanraking 
met mijn eigen religieuze wortels. Dat 
voedt mij.’ 

Tollenaar
Half gekscherend zegt hij: ‘Ik vind 
het prima om op zondag samen 
met andere gelovigen stil te staan 
bij wat je zo uitvreet in het dagelijks 
leven. Mezelf afvragen: vind ik geld 
verdienen en carrière maken niet te 
belangrijk? Hoever sla ik daarin door? 
Wil ik nog harder werken, nog gretiger 
zijn, een nog belangrijker baan? Het 
verhaal van de tollenaar, dat ik aan de 
kinderen vertelde, maakt dingen in 
mezelf los. Die man hield ook op om 
te streven naar macht en geld. 
Ik vind het niet erg dat we het in 
Nederland wat minder hebben. God 
mag ik danken voor dingen zoals mijn 
gezondheid, mijn gezin.’

Uitvreten
Janet Parlevliet

Met zijn ouders ging hij graag 

naar de Gereformeerde Kerk in Epe. 

Maar op zijn achttiende ‘vlucht’ hij zijn 

geboortedorp ‘uit’ om zijn vleugels 

uit te slaan. Het is een tijd waarin hij 

afstand neemt van de kerk. 

Een korte serie interviews waarin 
de mannen van de kinderkerk in de 
schijnwerpers staan. Deze maand: Hans 
Bosman (1966), werkt met groep 2 van de 
kinderkerk in de leeftijd van 8-12 jaar.

Daarin komt verandering wanneer hij 
kinderen krijgt. Sinds vijf jaar woont 
Hans met z’n gezin in Amstelveen. 
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Gaat het bij nieuw leven nu om leven 
dat pas is ontstaan of om leven dat 
na ‘oud’ leven komt? Schrijf ik over 
het nieuwe leven in de natuur dat 
we nu in de lente weer overal zullen 
zien ontstaan of over mensen die een 
nieuw leven beginnen? Of over de 
Mensenzoon door wie we nieuw leven 
kunnen ontvangen?

Al deze vormen van nieuw leven 
hebben echter wel wat gemeen: het is 
er niet zomaar. Aan de pijn en moeite 
van een bevalling die leidt tot nieuw 
leven gaat een periode van (ver)wachten 

vooraf. Ook wie een nieuw leven wil 
beginnen, heeft meestal een periode 
van voorbereiding nodig. Iemand die 
emigreert doet dat niet van de ene op 
de andere dag, maar moet van te voren 
van alles regelen. En alleen door lijden 
en dood heen kon Jezus Christus ons 
nieuw leven aanbieden.
Er is nog een andere overeenkomst: 
nieuw leven is alleen mogelijk door 
iets achter je te laten. Een baby wordt 
alleen nieuw leven als hij de veilige 
baarmoeder achterlaat. Een nieuw 
leven beginnen in het buitenland 
betekent het leven in het vaderland 
achterlaten. En de Mensenzoon moest 
het aardse leven achter zich laten.

Een kerk kan ook een nieuw leven 
beginnen. En ook voor kerken is een 
nieuw leven er niet zomaar en moet 
daarvoor iets worden achtergelaten. 
Heel fysiek is dat te zien in 
Amstelveen-Zuid waar onlangs na een 
intensieve verbouwing de Paaskerk 
opnieuw in gebruik is genomen en het 
moment nadert dat de Handwegkerk 

buiten gebruik wordt gesteld. 
In de Kruiskerk is na rijp beraad 
besloten gefaseerd over te gaan 
van aanbodgericht naar vraaggericht 
pastoraat. En de kerkdiensten zullen 
niet meer elke zondag dezelfde vorm 
hebben en misschien op den duur 
ook niet meer allemaal op zondag 
gehouden worden. Dat vraagt om het 
achterlaten van het vertrouwde dat je 
erg lief kan zijn.

Nieuw leven klinkt als een belofte en 
wekt de verwachting dat het goed 
of beter zal gaan. Een pasgeboren 
baby heeft de belofte in zich uit te 
groeien tot een goed mens, ook al 
weten we dat dat niet altijd gebeurt. 
Wie emigreert verwacht in een nieuw 
land beter tot zijn recht te komen. 
Ook in de kerk verwachten we dat 
vernieuwingen ertoe zullen leiden 
dat de kerk beter tot haar recht komt 
als gemeente van Christus, die door 
zijn opstanding de belofte van nieuw 
leven voor heel de wereld heeft 
waargemaakt.

column

Nieuw leven
Anita Winter, gemeentelid van de Kruiskerk

‘Waar denk jij aan bij 

nieuw leven’, vroeg ik aan onze 

jongste zoon. ‘De geboorte 

van een baby…’, antwoordde 

hij spontaan, ‘of opstanding…’, 

vervolgde hij. Hij kwam op 

dezelfde dubbelzinnigheid van 

het woord nieuw uit als ik. 
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ontwikkelingen in zuid

Het is stil in Westwijk  

Ik praat met Peter van Leeuwen, 
voorzitter van de Stuurgroep nieuwbouw 
Westwijk, die zich inzet voor de realisatie 
van het combinatiegebouw in Westwijk. 
 
‘Het is inderdaad erg stil, maar dat 
betekent niet dat er niets gebeurt. De 
offertes van aannemers zijn – op verzoek 
van OTT – nog niet geopend. Het 
koopcontract voor de grond is getekend 
en de plannen zijn ingediend bij de 
gemeente. Alleen hebben omwonenden 

daar bezwaar tegen aan getekend. Dus 
die procedure moet nog doorlopen 
worden. Als dat rond is, nemen we 
de grond af en kunnen we onze 
bouwplannen realiseren.’

Wat is de reden dat OTT de offertes 
niet wil openen?
‘Door de regeringsplannen van het 
kabinet Rutte - Samsom op het terrein 
van de zorg is voor Ons Tweede Thuis 
een totaal nieuwe situatie ontstaan. 
Daardoor neemt het aantal cliënten 
van OTT – met tal van vestigingen in 
de regio – op den duur met de helft af. 
Ook de wijze van vergoeding verandert 
drastisch. De vergoeding vindt niet meer 
plaats op basis van capaciteit, maar op 
basis van het aantal bezette plaatsen. 
Daarom bekijkt een consultant nu hoe 
OTT zijn vastgoedportefeuille moet 
aanpassen.’   

Wat betekent dat voor het 
bouwproject aan de Jasmijnlaan?
‘OTT heeft ons gevraagd of we kunnen 
wachten tot begin april 2013. Dat is 
het moment waarop de consultant 

zijn bevindingen presenteert. Daarna 
volgt een beslissingstraject van een 
paar maanden waarin onder andere 
de raad van toezicht het nieuwe 
vastgoedbeleid moet goedkeuren. Wij 
hopen vanzelfsprekend op realisatie 
van het huidige plan, maar dat is 
momenteel onzeker. Daarom heeft OTT 
ons ook gevraagd of wij open staan voor 
eventuele alternatieven.’ 

Wat gebeurt er momenteel?
‘In deze situatie is er nauw overleg met 
het College van Kerkrentmeesters, 
met de Algemene Kerkenraad en 
de kerkenraad van PWAZ. Ook is er  
inmiddels juridisch advies ingewonnen 
en de kerkenraad van PWAZ heeft de 
stuurgroep, bestaande uit Wilm Merckel, 
Haico Taekema en mijzelf, een aantal 
richtlijnen meegegeven.’

Welke richtlijnen zijn dat?
'De kerkenraad is van mening dat een 
goede relatie met OTT voorop moet
staan. De kerkenraad wil zo snel 
mogelijk de bouwplannen aan de 
Jasmijnlaan realiseren maar gegeven 
het belang van de goede relatie niet 
koste wat kost de plannen doorduwen. 
We wachten dus in spanning de eerste 
uitkomst af van de vastgoedstudie.’ 
‘Zo zie je maar,’ zegt Peter, ‘je ziet 
en hoort niet alles, maar er gebeurt 
ondertussen heel veel.’   

Janet Parlevliet  

Aan de Jasmijnlaan ligt naast het Zonnehuis een kale plek. Samen met Ons 

Tweede Thuis (OTT) wil de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B) 

daar een gebouw neerzetten met een kerkplek voor De Protestantse Wijkgemeente 

Amstelveen-Zuid (PWAZ). Maar het blijft de laatste tijd erg stil rond deze plannen. 
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De Stille of Goede Week
De Goede Week beginnen we in 
beide kerken op de palmzondag. In de 
Handwegkerk is er een optocht van de 
kinderen met hun palmpasenstok door 
de kerk, terwijl de anderen ook een rol 
kunnen spelen door met buxustakjes 
te ‘zwaaien’. 
De 'drie dagen van Pasen' zijn voor 
mijn besef het middelpunt van al ons 
vieren. Hoe vaak heeft u het niet al 
gehoord: alles draait in ons geloof 
om Pasen. De drie dagen vinden 
hun begin op Witte Donderdag, het 
wit van die dag loopt vooruit op het 
licht van Pasen. Jezus viert met 
zijn vrienden Pesach, de uittocht uit 
Egypte. Hij geeft de maaltijd een 
extra lading door brood en wijn met 
zichzelf te verbinden. Wij vieren de 
Witte Donderdag in de Paaskerk 
door een dienst van Schrift en Tafel 
waarbij voor de Maaltijd een kring 
gevormd wordt. Ook vieren we in 
het dagcentrum van ‘Ons Tweede 
Thuis’ in Westwijk (Augusta de 
Witlaan), zittend aan tafel, met enkele 
elementen uit de Sederviering, 
zonder dat we dit joodse feest willen 
imiteren of annexeren. Omwille 
van de kinderen die mee voorgaan 
in de dienst begint de dienst in 
Westwijk om 19.00 uur. De dienst 
in de Paaskerk begint om 19.30 

uur. Op Goede Vrijdag hebben we 
niet twee samenkomsten maar één 
gemeenschappelijke dienst. In een 
ingetogen uur in de Paaskerk waken 
we rond het kruis en luisteren naar 
het lijdensevangelie, ditmaal naar 
de beschrijving van Matteüs. Er zijn 
gesproken en gezongen gebeden en 
er is stilte.
Tussen de dag van Jezus' dood en de 
dag van het ongekende bericht van zijn 
opwekking is tijd nodig. In de stilte van 
die zaterdag kan er iets gaan groeien. 
We houden onze adem in met oog op 
wat er staat te gebeuren. ’s Avonds 
zijn er paasnachtdiensten in beide 
kerken en wordt de nieuwe paaskaars 
binnengedragen. We worden weer 
herinnerd aan onze doop. 
Op paasmorgen vieren we Gods trouw 
aan Jezus in beide kerken en zingen 
we opgetogen van leven ‘dat door 
aarde en steen breekt’ (Gezang 210). 
In de Paaskerk is er medewerking van 
de cantorij en Anthem.

Na Pasen
Op 7 april hebben we in Zuid, 
terwijl de Paaskerk gesloten is, de 
slotviering in de Handwegkerk. Meer 
dan 110 jaar zijn mensen naar dit huis 
gekomen om te zingen en te bidden, 
naar woorden uit het heilig Verhaal 
te luisteren en aan tafel te gaan. 

Op deze zondag wordt er afscheid 
genomen van deze ‘vierplek’. Nogal 
wat mensen in Amstelveen hebben 
ervaring met het sluiten van een 
kerk en weten wat dit kan oproepen. 
Ik heb de laatste weken de nodige 
verhalen gehoord en gemerkt hoe 
verschillend mensen erin staan. De 

Zuid

website www.pwaz.nl  nieuw!
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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één is meer gehecht aan een plek, 
een Godshuis dan een ander. En 
wie vijf jaar in Amstelveen woont, 
heeft een ander verhaal dan wie er 
vijfenzeventig jaar woont. We kunnen 
elkaar die verhalen gunnen door 
een oor te bieden, en al luisterend 
voor even los te komen van onze 
eigen beleving. Ik schreef voor de 
afscheidsdienst een klein lied over 
de drempelmomenten die mensen 
in de Handwegkerk kunnen hebben 
beleefd in de achterliggende jaren. 
Eigenlijk in elke kerk… Door het 
rooster valt ons het prachtige verhaal 
van de Emmaüsgangers toe. Alegría, 
voor de gelegenheid aangevuld met 
vroegere leden van het koor, draagt 
bij aan de lofzang. Marion Velten en 
Evelien Groot spelen mee op hobo en 
klarinet. Voor de andere diensten in 
april verwijs ik u naar het rooster van 
kerkdiensten.

Bij de deur
Hoe neem je goed afscheid als je bij 
iemand op bezoek geweest bent? 
Hoe verhuis je naar een andere 
streek van het land als je ergens 
lang gewoond hebt? Hoe trek je op 
een goede manier weg uit een kerk? 
Simpele vragen, maar misschien 
zijn er geen simpele antwoorden en 
zal er op heel verschillende manier 
geantwoord worden. In een dienst 
kun je bidden: ‘Wees in ons midden, 
ga met ons mee.’ Deze regel lees ik 
in het Dienstboek, in een orde voor 
de buitengebruikstelling van een 
kerkgebouw. ‘Moedig voorwaarts’ 
zei iemand me een uur geleden en 
dat geef ik maar door. Een hartelijke 
groet,

G.J. de Bruin
Even wat anders
Dat was het zeker op zaterdag  
9 februari in het Zonnehuis 

Amstelveen. Een oecumenische dienst 
van Schrift en tafel, waarin de 85 jarige 
mevrouw B. Dubbis-van Vlaanderen 
gedoopt werd. Ds. J.A. Verkerk was 
de voorganger, haar toespraak was 
geënt op Lucas 5, 1-11. Vanuit de 
PWAZ waren Roeltje Mentink en 
Nelleke de Bres en ondergetekende 
present, als diakenen en ouderling 
van dienst. Met aan de vleugel: Jan 
Regelink en op de fluit: Lida van den 
Broek. De doopschaal uit de Dorpskerk 
in ons midden. Het werd al helemaal 
een feest met de aanwezigheid van 
man, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van mevrouw 
Dubbis. Bewoners van het Zonnehuis 
voelden zich merkbaar betrokken bij 
de dienst. De zaal was goed gevuld. Al 
met al een uniek samenzijn.

Drukke agenda
Na de heropening van de Paaskerk 
was er op 18 maart een vergadering 
van de grote kerkenraad over het 
op te stellen beleidsplan voor de 
komende tijd. Het mag duidelijk zijn 
dat de gemeente geraadpleegd wordt 
over het plan. Bij het schrijven van dit 
artikel is helaas nog niet aan te geven 
wanneer die gemeentevergadering zal 
plaatsvinden.
Nu eerst op naar de erediensten op 
Palmpasen, in de Goede week en met 
Pasen.
Na Pasen de week met activiteiten 
uitmondend in de slotdienst op  
7 april in de Handwegkerk, waarin 
het gebouw wordt onttrokken aan de 
eredienst.
Op 2 april een seniorenmiddag in 
de Handwegkerk, verzorgd door de 

Maart 
Do  21 10.00 uur   Bijbelkring met ds. M.J. Aalders.
Do 21 20.00 uur  Dertigersgroep, in de Paaskerk

April
Di  2  14.00 uur  Ouderenmiddag door diaconie, Handwegkerk
Vrij  5  17.00 uur  Vrolijk theater, Handwegkerk
Vrij  5  20.00 uur  Feestelijke slotavond Handwegkerk
Zo  7  10.00 uur  Laatste viering Handwegkerk
Ma  8  19.30 uur  Gebedskring, benedenhuis Paaskerk, info Freja Slot-Koelbloed, 

tel. 6455948
Vrij 12 - Zo 14   Kloosterweekend Maarssen
Ma  22  19.30 uur  Gebedskring, benedenhuis Paaskerk, info Freja Slot-Koelbloed, 

tel. 6455948
Do  25  10.00 uur  Bijbelkring met ds. M.J. Aalders, info Gera Stronkhorst,  

tel 6450139
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diaconie. Een programma van zang 
en gedichten met medewerking van 
Marcel den Dulk, Elke Heemskerk en 
stadsdichter Koos Hagen.
Op vrijdag 5 april van 17.00 tot 17.45 
uur – aanvang is stipt 17.00 uur! – is er 
voor de kinderen van 4 tot 12 (en hun 
ouders) een Vrolijk Theater van Jan-
Marcel Vellinga. De kinderen mogen 
een verhaal verwachten met zichtbare 
elementen. Denk aan: spelletjes 
met letters, goocheltrucs en poppen. 
Na afloop van de voorstelling zijn er 
pannenkoeken! Alle kinderen uit de 
protestantse kerk te Amstelveen-
Buitenveldert zijn welkom. Er is ook 
nog een presentje voor een ieder.
Daarna volgt die avond een feestelijk 
slotprogramma van 20.00 tot 22.00 
uur. Laat u verrassen, ook met een 
afscheidsboekje Handwegkerk en een 
doorwrocht geschiedkundig artikel 
van dr. Maarten Aalders. De avond 
wordt een bont geheel van muziek, 
zang en bijzondere presentaties. Ook 
dan is Marcel den Dulk present. Komt 
allen.

Nieuw leven
En zo komt het nieuwe leven met 
rasse schreden op ons af. De nieuwe 
website www.pwaz.nl gaat op 21 
maart de lucht in. De beroepings-
commissie is voor de te beroepen 
predikant  voluit aan de bak. 
Meer in het volgende nummer van 
Present begin mei. 
Noteer alvast bij zondag 1 september 
in de agenda: gemeentezondag!

Gerben Drost, voorzitter

Levensboek (leren) schrijven
Als kind zou ik willen dat het in 
de tijd van ouders en grootouders 
mogelijk was geweest. Ik heb nu vele 
foto’s waar ik niets van begrijp. Mijn 
familie, zeker mijn vader en moeder 
vertelden best veel. En ik draag veel 
herinneringen met me, maar sommige 
foto’s en feiten weet ik gewoonweg 
niet (meer?). Navragen kan ook niet. 
Jammer.

In een column van de nieuwsbrief 
had ik het er een tijdje geleden al 

Johanna van Soest
Op 5 februari overleed in vol 
vertrouwen op haar Heer en Heiland 
Hannie van Soest, op de leeftijd 
van 92 jaar. Hannie was een trouw 
gemeentelid van eerst de Advent- en 
later de Paaskerkgemeente. Bij iedere 
gespreksbijeenkomst was zij aanwezig. 
Haar grote interesse op geloofsgebied 
gaf zij daarnaast vorm door veel te 
lezen. Die interesse was ontstaan 
in de tijd dat in de drukkerij van haar 
vader ‘Het Zoeklicht’ werd gedrukt, een 
tijdschrift dat werd opgericht door de 
evangelist Johannes de Heer. ‘Gewijd 
aan het onderzoek der Schriften en de 
teekenen der tijden’ was de ondertitel. 
Daaraan zou Hannie een leven lang 
gevolg geven. 
Zij bleef alleen, maar met de kinderen 
van haar broer en zus was er een 
warm contact. Ze genoot ervan 
om in de kring van familie te zijn. 
Sowieso genoot ze van het goede 
dat haar geschonken werd, ook van 
de kleine dingen, tot en met de zorg 
in het hospice in Beverwijk waar ze 
zich voorbereidde op haar dood. In 
geloof zag ze uit naar wat kwam. 
‘Het kan alleen maar beter worden’, 
zei ze tegen ds. Atmadja en mij 
(ds. Bogaard) toen we haar samen 
bezochten. 
Op 12 februari dankten wij voor haar 
leven in de aula van uitvaartcentrum 
Bouwens. Daarna brachten wij haar 
naar haar laatste rustplaats. Moge zij 
rusten in vrede.

Weg van de 
Handweg

Afscheid van  
de Handwegkerk  

op 7 april 2013
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over: levensboeken. Achtergrond 
was een dissertatie van Thijs Tromp: 
Het verleden als uitdaging. Het liet 
mij niet meer los. Gelukkig was ik de 
enige niet, zoals bleek toen we met 
het beleidsplan van de diaconie bezig 
gingen in Zuid.
Levensboeken hebben heel veel 
verschillende functies. Voor de verteller 
die terug kijkt, voor familie en vrienden, 
voor eventuele nabestaanden en 
kinderen.
Gedurende een aantal bezoeken vertel 
je wat je kwijt wilt over je leven aan 
iemand die dat opschrijft. Samen leg je 
het vast in een levensboek, geprint en 
al, eventueel met foto’s er bij. Een CV 
maar dan wat uitgebreider, een balans 
opmaken soms ook. Een lach en een 
traan, naar gelang de verteller vast wil 
leggen.
Voor een goede opzet zoeken we nu 
‘schrijfsters’ die straks naar vertellers 
willen gaan. Vaak zullen dat jongeren 
zijn die naar ouderen gaan, maar 
alle variaties zijn natuurlijk mogelijk. 
Hoe dan ook een boeiende insteek: 
gedurende drie maanden ongeveer 
één gesprek per 14 dagen. Samen 
terugzien, vertellen en verhalen. 

Schrijven vraagt voorbereiding en 
deskundigheid. Om een goed resultaat 
te krijgen, hebben we een cursus 
kunnen vastleggen van één dag en wel 
in Amstelveen op donderdag 18 april: 
‘s morgens en ‘s middags. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, maar natuurlijk 
wel graag van te voren aanmelden. 
Graag voldoe ik aan het verzoek van 
de diaconie om dat te coördineren, 
meld u even aan tel. 4539670 of per 

mail jcschaap@euronet.nl en u staat 
genoteerd! Of als u nog verdere 
vragen hebt.

Ds. Cor Schaap 

Glasramen
Graag praten wij u even bij over de 
voortgang in het ontwerpproces van 
de glasramen in het nieuwe kerkelijk 
centrum aan de Jasmijnlaan in 
Westwijk.
Glaskunstenares Brenda Bleijenberg 

ontwerpt en maakt deze ramen. 
Brenda maakt glaskunst, waarin 
mensen hun eigen verhaal herkennen. 
Ze laat zich dan ook inspireren door 
gesprekken met de mensen voor wie 
zij het werk maakt. In onze ramen wil 
zij dus kleur en vorm geven aan wat 
wij als gemeente te vertellen hebben - 
in abstracte zin uiteraard.
In het afgelopen jaar zijn we drie 
keer bij elkaar geweest. In de eerste 
bijeenkomst hebben we nader 
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Geertje Vijzelaar-Verkerk
Op 18 februari was in de Handwegkerk 
de uitvaartdienst van Mevrouw 
Vijzelaar-Verkerk. Geertje voor som-
migen, Gerda voor anderen.
Na een korte periode in het zieken-
huis, is ze overleden op 85-jarige leef-
tijd. Ze hoorde thuis in de Dorpskerk, 
waar ze vaak met haar zus Teunie te 
vinden was.
De rouwdienst hebben we voor-
bereid met de familie van dochter 
Lia en zoon Gertjan en kinderen. 
Briefjes, knipsels en verwijzingen 
naar teksten wezen ons het spoor. 
Het is waardevol om zo als ware een 
soort geestelijk erfenisdossier te 
maken, denk ik.
In de uitvaartdienst kwamen 
liederen van God als vaste burcht, en 
teksten als Psalm 27 aan de orde, 
maar ook Willem de Merode en de 
avondliedekes van Alice Nahon. (http://
users.telenet.be/gaston.d.haese/
nahon_avondliedekens.html). 
Indrukwekkend vond ik ook het lied 
van haar jaren geleden overleden 
echtgenoot over ‘Eén die alles weet..’.
Het spoor van klassieke muziek en 
geestelijke muziek, met haar man 
die ook dirigent was. Het is een 
geheim van oudere generaties, denk 
ik, dat ze zulke stevige stepstones 
van geloof in zich dragen en die door 
kunnen geven: teksten en liederen die 
boekdelen spreken en je dragen op 
momenten dat je zelf geen woorden 
meer hebt. In dankbaarheid namen 
we afscheid en legden haar te ruste 
in het familiegraf in Ouderkerk aan de 
Amstel.

kennisgemaakt en gesproken over 
hoe wij het beleven samen gemeente 
te zijn. Belangrijk gesprekspunt was 
de vraag welke boodschap wij willen 
uitdragen met de nieuwe glasramen 
in onze kerkzaal, zowel naar binnen 
als naar buiten. Brenda heeft uit 
onze verhalen twee kernwoorden 
opgevangen: ‘verbondenheid’ en 
‘beweging’. Met deze twee begrippen 
als inspiratiebron is zij aan de slag 
gegaan en heeft zij vijf ontwerpen 
gemaakt. Zij presenteerde deze 
tijdens de tweede bijeenkomst en 
allemaal kozen wij hetzelfde ontwerp 
als favoriet; allemaal herkenden we in 
dat ontwerp het meest de begrippen 
‘verbondenheid’ en ‘beweging’.
Vanuit het door ons gekozen 
ontwerp heeft Brenda opnieuw vijf 
versies gemaakt en die hebben 
wij in een derde bijeenkomst met 
elkaar besproken. Met de op- en 
aanmerkingen uit dat gesprek is zij 
verder gegaan en zo zijn er nu twee 
voorlopige ontwerpen uitgekomen
Het ligt in de bedoeling deze twee 
voorlopige ontwerpen in april aan u als 
gemeente te presenteren. Een aantal 
weken zullen zij in de Paaskerk hangen, 
zodat een ieder de gelegenheid 
krijgt de ontwerpen op zich te laten 
inwerken. Wij hopen vervolgens dat 
u uw reactie op de ontwerpen met 
ons wilt delen, zodat onze dialoog met 
Brenda Bleijenberg zich kan uitbreiden 
van de commissie naar de hele 
gemeente. Als alle reacties verzameld 
zijn, zal Brenda toewerken naar het 
definitieve ontwerp. 
Namens de glascommissie, 

Marieke Sinnige

Jongerendienst
Al een aantal zondagochtenden geven 
wij nu leiding aan de tienerdiensten. 
Het lijkt nog niet zo lang geleden dat 
wij zelf nog naar de 12+ diensten 
gingen in de Handwegkerk. Toentertijd 
waren deze diensten nog bij de bar 
boven. We waren toen nog met een 
aardige club tieners. Het aantal is 
de laatste tijd dan wel gezakt, dat 
betekent niet dat het er minder 
gezellig op is geworden!

Nu geven we beiden leiding aan deze 
groep tieners en zitten we zelf al bij 
de 16+ diensten. Zo’n tienderdienst 
is toch weer anders als je het zelf 
tot in de puntjes voorbereidt. Je 
bedenkt hoe je de dienst vorm geeft 
en opeens ben jij degene die het 
gesprek leidt, in plaats van af en toe 
wat inbreng te geven.

Gelukkig krijgen we nu nog elke keer 
hulp van een al ervaren kracht bij de 
tienerdiensten. Langzamerhand weten 
we nu zelf hoe je een 12+ dienst 
voorbereidt en ga je merken hoe je 
het voor jezelf en de jongeren ook 
leuk kunt maken. Elke keer beginnen 
we dan wel met een kaars en gedicht, 
maar het gedeelte daarna is elke keer 
anders. Wat dacht je van een quiz 
tussendoor of even creatief in de weer 
zijn met een wegwijzer; welk (levens)
pad bewandel jij en wie helpen je de 
richting kiezen?
Oh ja, en als afsluiting hebben we 
uiteraard altijd een koekje en wat te 
drinken. Deze traditie zouden we niet 
graag willen breken ;-).

Tako en Lianne Verburg
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Kruiskerk
Bij de diensten
Op zondag 24 maart vieren we samen 
met de kinderen Palmpasen, in een 
bijzondere kinderviering. De kinderen 
lopen in een optocht om hun mooi 
gemaakte palmpasenstokken te laten 
zien. We lezen Marcus 11: 1-11. Mirjam 
Buitenwerf is de voorganger.
Op Witte Donderdag 28 maart gaat 
Mirjam Buitenwerf voor in een dienst 
van Schrift en Tafel. De lezingen 

volgens het leesrooster zijn Exodus 
12: 15-20 en Johannes 13:1–15. De 
alternatieve lezingen zijn 2 Samuël 16: 
1-2a en 2 Timoteüs 2: 8-13. De cantorij 
verleent haar medewerking. Deze 
viering begint om 19.30 uur. 
Op Goede Vrijdag 29 maart brengt 
de cantorij de Markus Passion van 
Reinhard Keiser ten gehore. Aanvang 
om 20.00 uur.
Op zaterdag 30 maart vieren we 
om 21.00 uur een paaswake, met 
meerdere lezingen en bijzondere 
rituelen als het binnenbrengen 
van de nieuwe paaskaars en de 
doopgedachtenis. Sieb Lanser gaat 
hierin voor.
Het feest van Pasen zetten we 
voort op paasmorgen 31 maart. 
Na een gezamenlijk paasontbijt 
is er een feestelijke viering met 
Mirjam Buitenwerf als voorganger. 
De lezingen zijn Jesaja 51: 9-11 en 
Johannes 20: 1-18. Het alternatief:  
2 Samuël 22: 1-20 en Handelingen  
13: 16b-33. 
Op 7 april gaat Sieb Lanser voor in 
een dienst van Schrift en Tafel. Het 
leesrooster geeft als lezingen aan: 
Genesis 28: 10-22 en Lucas 24: 
13-35. Op deze zondag begint ook 
een alternatief spoor, dat doorloopt 
tot Pinksteren, met een doorgaande 

lezing uit 1 Korintiërs 15, het hoofdstuk 
waarin Paulus schrijft over de opstan-
ding. De eerste elf verzen staan voor 
deze zondag op het rooster. 
Op 14 april is er een themaviering (wat 
vroeger een laagdrempelige dienst 
heette) met Mirjam Buitenwerf. Zie het 
berichtje elders in deze wijkberichten. ’s 
Middags om 17.00 uur is er een muzikale 
vesper, waarin Jaap Doolaard voorgaat. 
Zondag 21 april gaat onze oud-
predikant Pieter Masmeijer voor. Het 
leesrooster geeft als lezingen Numeri 
27: 12-23 en Johannes 10: 22-30, met 
als alternatief 1 Korintiërs 15: 20-28. 
De vijfde zondag van Pasen, 28 april, 
heet in het Luthers Dienstboek zon-
dag Cantate (Zingt). Mogelijk wordt 
het een zangdienst, waarin we – vier 
weken voordat het nieuwe liedboek 
verschijnt – nog een keer de canon van 
het protestantse kerklied zullen zingen. 
Liederen die hun bijzondere plaats heb-
ben verworven, met steeds een korte 
toelichting bij de liederen. Voorganger is 
Sieb Lanser en de cantorij verleent haar 
medewerking. Volledigheidshalve –  
mocht de zang dienst niet doorgaan 
– meld ik ook de officiële lezingen: 
Deuteronomium 6: 1-9 en Johannes  
13: 31-35, met als alternatieve lezing:  
1 Korintiërs 15: 29-34.

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 Ineke Norel, tel. 
6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Uit de Kerkenraad
In de kerkenraads vergadering van 
18 februari stond de definitieve 
vaststelling van het beleidsplan 
2013-2016 op de agenda. De 
gemeente bijeenkomst van 6 februari 
over dat plan vonden we geslaagd: 
ondanks de minder gunstige 
weersomstandigheden was er 
een behoorlijk aantal mensen. De 
sfeer was goed, er was een grote 
betrokkenheid en de afsluitende 
borrel werd goed bezocht en was 
geanimeerd. Het belangrijkste 
discussiepunt tijdens de bijeenkomst 
waren de maandelijkse laagdrempelige 
themavieringen. Hopelijk is duidelijker 
geworden wat de bedoeling van de 
kerkenraad daarmee is, in het kader 
van onze gerichtheid op nieuwe 
generaties. We gaan nu een halfjaar 
experimenteren en daarna evalueren. 
Op detailniveau heeft de kerkenraad 
nog enkele wijzigingen in het beleids-
plan doorgevoerd en het daarna 
vastgesteld. U kunt de definitieve 
versie van het plan op de website 
terugvinden.
Verder bezonnen we ons deze 
kerkenraadsvergadering op het 
Heilig Avondmaal, en hoe dat in 
onze gemeente functioneert. Ook 
bespraken we een plan om het aantal 
pastorale secties (ook wel wijken 
genoemd) te verminderen door secties 
samen te voegen, en lieten we ons 
bijpraten over de nieuwe structuur 
voor de permanente educatie van 
predikanten.
Het was voor mij de laatste vergadering 
als voorzitter. Ik ben erg blij dat ik de 
voorzittershamer mocht overdragen 

aan een ervaren en gemotiveerde 
voorzitter: Rudie van Balderen. Met 
veel plezier ben ik in deze boeiende 
periode voorzitter van de kerkenraad 
geweest. Graag wil ik u allen bedanken 
voor de opbouwende sfeer waarin we 
konden werken. Voor de kerkenraad 
en de voorzitter is dat erg motiverend. 

Rudie neemt ook 
de pen voor het 
schrijven van deze 
berichten van mij 
over. Net als u blijf 
ik Present lezen, 
benieuwd hoe het 
verder gaat.

Erik Schouten 

Paasontbijt zondag 31 maart
Op de ochtend van de eerste paasdag, 
zondag 31 maart, is er weer een 
gezellig paasontbijt in de kerk. Om 
9.00 uur staat er een heerlijk ontbijtje 
voor u klaar. Komt u ook? Meer 
informatie (over opgave e.d.) in de 
Kruispuntjes.

Kinderdienst op paaszondag
Op paaszondag 31 maart is er een 
bijzondere kinderdienst. We beginnen 
om 10.00 uur in de kerk, en hebben 
daarna onze eigen kinderdienst. Daar 
gaan we samen gezellig iets eten 
en drinken, en luisteren we naar het 
paasverhaal. Alle kinderen van 4 tot 12 
jaar zijn van harte welkom!

Palmpasenstokken maken
Op zondag 24 maart aanstaande vieren 
we Palmpasen, het feest van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Op de zaterdag 
ervoor, 23 maart, gaan we samen 

palmpasenstokken maken, een stok 
in de vorm van een kruis die je kunt 
versieren met gekleurd papier, snoepjes 
en natuurlijk een broodhaantje. Alle 
kinderen en hun papa’s en mama’s en/
of opa’s en oma’s zijn van harte welkom 
in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, 
op zaterdag 23 maart, van 16.00 tot 
17.00 uur. Als de kinderen knutselen, 
kunnen de volwassenen een kopje 
koffie drinken (maar ze mogen natuurlijk 
ook meehelpen). Na afloop eten we 
samen pannenkoeken (voor wie dat 
gezellig vindt).

Als je wilt kun je op zondag 24 maart 
in de kerk meelopen met de optocht 
tijdens een bijzondere kinderviering. 
De palmpasenviering begint om 10.00 
uur en duurt een klein uurtje. Voor de 
kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar is er 
crèche.
Wil je meedoen? Geef je dan zo snel 
mogelijk op bij ds. Mirjam Buitenwerf, 
tel. 3312456, e-mail: buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl. Hier kun je 
ook terecht voor vragen.

Markus Passion van Reinhard 
Keiser
Op Goede Vrijdag wordt in de 
Kruiskerk de Markus Passion van 
Reinhard Keiser uitgevoerd door de 
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Kruiskerkcantorij met professionele 
instrumentalisten en solisten. 
Het geheel staat onder leiding van 
Henk Trommel. Aanvang om 20.00 uur, 
duur van de Passion ongeveer  
75 minuten.
Reinhard Keiser (1674 - 1739) leefde en 
werkte bijna z’n hele leven in Hamburg. 
Hij was zeer productief en had vooral 
als operacomponist veel succes. In de 
laatste jaren van zijn leven wijdde hij 
zich meer aan kerkmuziek. 
De invloed van de opera is in de 
Markus Passion duidelijk hoorbaar 
in de manier waarop hij als echte 
barokcomponist emoties toonzet 
en woorden muzikaal schildert. 
Met koralen voegt hij liturgische 
elementen toe. Het werk is 
overgeleverd in het handschrift van 
Bach en het is ook meerdere malen 
door hem uitgevoerd. In zijn Matthäus 
Passion zijn er overeenkomsten 
met Keisers Markus Passion in 
compositietechnieken en in de keuze 
van de koralen.

Themaviering zondag 14 april
Op zondag 14 april is er weer een 
themaviering in de Kruiskerk. We 
beginnen om 10.00 uur samen 
met een kop koffie. Om 10.15 uur 
begint de viering. We luisteren naar 
een inspirerend verhaal over God 
en mensen. We staan stil bij wat 
het leven mooi of moeilijk maakt. 
En we gaan op een heel nieuwe 
manier zingen (waaraan iedereen kan 
meedoen). 
Voor de kinderen is er een leuke 
eigen viering, en er is opvang voor 
de allerkleinsten. Iedereen is van 

harte welkom, dus neem gerust uw 
(klein)kinderen, buren, vrienden of 
vriendinnen mee!

Mirjam Buitenwerf

Expositie Hannelieke van de Beek 
Vanaf 21 april tot 18 mei wordt in de 
Kruiskerk een expositie gehouden 
onder de titel Zicht op Licht, van 
scheppingslicht tot pinkstervuur.
Er komen werken te staan en te 
hangen van beeldend kunstenares 
Hannelieke van de Beek die woont en 
werkt in Leersum. 

Hannelieke van de Beek
Hannelieke heeft haar opleiding 
genoten aan de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Den Haag. 
De techniek die zij gebruikt is die van 
'mixed media'. Ze werkt o.a met verf, 
hout, lood, zand, glasresten, vezels, 
stenen, zaden, bladeren, takken 
en foto's. Een kunstwerk kan een 
samenvoeging zijn van wat zij zelf 
noemt 'vreemdsoortige materialen'. 
Toch stralen haar werken een eenheid 
uit, ze zijn kleurrijk, rijk aan symboliek 
en hebben vaak een bijzondere lichtval.

Inspiratiebronnen
Door haar levensbeschouwing is de 
Bijbel een belangrijke inspiratiebron 
voor haar, maar ook de reizen die ze 
gemaakt heeft naar landen als Turkije, 
Marokko, Egypte, Jordanië, Jemen, 
India, Peru, Bolivia, Iran, Ethiopië en 
Lybië zijn voor haar werk voedend en 
inspirerend.
Op deze reizen zijn het zeker ook de 
woestijnen die haar fascineren. De 
foto's die ze op die reizen maakt, 

An Ammerlaan 
Op 3 februari overleed Annie Elbreg 
Ammerlaan-Zwaan (An), zij werd 82 jaar. 
Zij woonde lang in Amstelveen, deed 
kinderkerkwerk in ’t Open Hof. Nadat 
zij plotseling bericht kreeg dat zij was 
overgeschreven van de Kruiskerk naar de 
Bankraskerk maakte zij daar van dichtbij 
het in elkaar schuiven van gereformeerde 
en hervormde kerkstructuren mee en het 
wennen aan elkaars eigenaardigheden. 
Later waren beide dochters betrokken bij 
activiteiten van de Jeugdraad in ’t Open 
Hof. Zij stond daar wat dubbel tegenover, 
het was weliswaar kerkbetrokken, 
maar had wel een eigen gezicht. ‘Jullie 
maakten je meer druk over Chili dan over 
de situatie thuis’, zei ze van tijd tot tijd. Op 
latere leeftijd werd ze met veel lichamelijk 
ongemak geconfronteerd. Zij sloeg zich 
daar op bewonderenswaardige wijze 
doorheen. 

Na amputatie van een onderbeen moest 
zij verhuizen naar een aanleunwoning in 
Klaasje Zevenster en haar tuin opgeven. 
Het werken daarin was haar lust en haar 
leven. Na de verhuizing werd dat het op 
pad gaan met de scootmobiel, waarmee 
ze met hoge snelheid heel Amstelveen 
onveilig maakte. In haar Bijbel vonden 
we twee uitgetypte liederen van 
Huub Oosterhuis, ‘Uit vuur en ijzer’ 
en ‘Komen ooit voeten gevleugeld mij 
melden de vrede’ (melodie ‘Lof zij de 
Heer’) Twee liederen die in Amstelveen 
vooral hun weg hebben gevonden via ’t 
Open Hof. Samen met goede woorden 
van kinderen en kleinkinderen en 
Psalm 8 hebben we daarmee afscheid 
van haar genomen in de aula van 
crematorium Bouwens.
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worden vaak als basismateriaal gebruikt 
voor haar kunstwerken. Verder spelen haar 
eigen levenservaringen een rol in haar werk.

Werkwijze
Hannelieke werkt experimenteel, intuïtief 
en associatief. De onder werpen van haar 
werk zijn herkenbaar, laten een duidelijk 
thema zien. Vaak wordt een tekst of gedicht 
toegevoegd aan het kunstwerk, wat niet 
wegneemt dat haar werk ook ruimte biedt 
aan eigen interpretatie en beleving. 
Sommige kunstwerken zijn te koop, 
maar een groot aantal wordt regelmatig 
'verhuurd' via haar kunstuitleen voor 
exposities en kerkdiensten. Op die 
manier kunnen steeds andere mensen 
kennismaken met haar werk. Veel 
kerken hebben reeds gebruik gemaakt 
van haar aanbod. Vorig jaar was een 
overzichtstentoonstelling van haar te zien 
in de Grote Kerk in Dordrecht.

Thema expositie
De expositie in de Kruiskerk valt in de 
periode tussen Pasen en Pinksteren. In de 

expositie Zicht op Licht zal tot uitdrukking 
worden gebracht hoe het licht in zijn 
ruimste betekenis kan wisselen. We 
krijgen zicht op het licht en de kleuren van 
de schepping en de scheppingselementen 
aarde, water, lucht en vuur. Geplaatst 
in de tijd zien we het licht wisselen in 
de jaargetijden. Het licht van de winter 
is anders dan dat van de zomer en de 
kleuren van Pasen zijn anders dan die van 
Pinksteren. Zo zal het licht spelen door de 
tijd in deze tentoonstelling en krijgen we 
wellicht ook zicht op het licht in ons eigen 
leven.

Wie nieuwsgierig is geworden kan vast 
een kijkje nemen op de website van 
Hannelieke van de Beek: http://www.
hanneliekevandebeek.exto.nl/.
De kunstenares heeft toegezegd een 
toelichting op haar werk te geven op 
zatermiddag 27 april in de Kruiskerk. 
Op de website van de Kruiskerk zal 
actuele informatie verstrekt worden over 
openingstijden en andere actviteiten rond 
de tentoonstelling.

Antje Anna de Roos-Braaksma
Na een periode waarin haar 
krachten gaandeweg minder 
werden, overleed op 21 februari 
Anny de Roos (Amsterdamseweg 
445). Ze is op 92-jarige leeftijd 
vredig ingeslapen. De kinderen 
typeren haar als een lieve en 
zeer betrokken moeder. Ze was 
een warme, hartelijke vrouw, 
belangstellend, gastvrij. Door 
zelf veel liefde te geven, ontving 
ze ook veel liefde. Ze hield van 
gezelligheid, vooral thuis, en 
kon genieten van kleine dingen. 
Trouw was ze in haar contacten. 
Ook in kerkelijk verband heeft ze 
mensen bezocht en haar steentje 
bijgedragen; in de Pauluskerk was 
ze de eerste vrouwelijke ouderling. 
Het geloof betekende veel voor 
haar; Anny was daarin wat minder 
streng en dogmatisch dan haar in 
2000 overleden man Folkert. Het 
ging haar om de liefde. 
In de dankdienst voor haar leven 
op 27 februari in de Kruiskerk 
hebben we haar lievelingstekst 
gelezen uit het slot van Romeinen 
8, die ook – samengevat – op 
de rouwkaart staat: Niets kan 
ons scheiden van de liefde 
van Christus. Tevens lazen en 
overdachten we Psalm 103, die 
binnen de familie De Roos altijd 
op verjaardagen werd gelezen. 
Aansluitend vond de begrafenis 
plaats op Zorgvlied. 
Voor de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen is het een 
gemis, maar blijven de mooie 
herinneringen. 
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Sam’s KLEDINGACTIE
Zaterdag 20 april van 9.30 tot 12.00 
uur bij de Kruiskerk de jaarlijkse 
kledinginzameling. Meer informatie op 
pagina 12. Er komen flyers beschikbaar. 
Zegt het voort aan buren en familie!

Herdenken, wat kun je doen?
Wandelen in de Kennemerduinen, 
voor de Nationale Dodenherdenking. 
Verzamelen 4 mei om 9.30 uur in 
de Titus Brandsmakerk, Westelijk 
Halfrond 1. 

Opgeven bij: Tonneke van der Mede, 
tel. 6413388 of vandermede.derooij@
planet.nl. (Voorlopige gegevens; nader 
bericht in Present 2 mei.)

Kerk en buurt ontmoeten 
elkaar in

Een goed begin: 35 bezoekers 
vonden hun weg naar de 
openingsavond van het Café op 
vrijdag 22 februari. Jaap Doolaard 
liet zien hoeveel onvermoede 
spirituele boodschappen de 
romantische film Chocolat bij 
goed kijken inhoudt. We gingen 
vrolijk naar huis – in afwachting 
van de volgende open avond 
op vrijdag 22 maart. Dan komt 
Hessel Posthuma, protestants 
theoloog die boeddhist werd, ons 
het Boeddhisme in hoofdlijnen 
duidelijk maken. 
Op 19 april het vervolg met 
dr. F.L. Bakker: ontmoeting van 
christelijk geloof en boeddhisme. 
Wie geïnteresseerd is in 
wereldreligies mag deze avond 
niet missen. Iedereen hartelijk 
welkom, neem vrienden en 
vriendinnen mee! Zie Agenda.

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.

maart
vr  22 19.45 uur Boeddha en Christus (1) met Hessel Posthuma
zo  24 12.00 uur koffieconcert
wo  27 14.30 uur Bijbelkring De kleine profeten met Sieb Lanser
wo  27 19.15 uur gebedsgroep
vr 29 20.00 uur Markus Passion van Reinhard Keiser

april
do  4  20.00 uur De Dode-Zeerollen met dr. R. Buitenwerf
vr  5 10.00 uur  kring Omgaan met verdriet na verlies met Mirjam 

Buitenwerf
wo  10 19.15 uur gebedsgroep
wo  10 20.00 uur gespreksgroep 25+
do  11 20.00 uur kring Vrouw en geloof
za  13 10.00 uur Landelijke Pastorale Dag in Gouda
zo 14 10.15 uur themaviering
zo  14 17.00 uur muzikale vesper
wo  17 14.30 uur Bijbelkring De kleine profeten met Sieb Lanser
vr  19 19.45 uur Boeddha en Christus (2) met dr. F.L. Bakker
za 20 09.30 - 12.00 uur Sam’s kledingactie
wo 24 14.00 uur pastoraal overleg
wo  24 19.15 uur gebedsgroep
zo  28 12.00 uur koffieconcert

mei
vr  3 19.45 uur film Der letzte Zug met pastor Tom Buitendijk
za  4 09.30 uur  wandeling in de Kennemerduinen, verzamelen Titus 

Brandsmakerk
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Bij de diensten
Zondag 24 maart, Palmpasen, zal 
onze kinderpaasviering plaatsvinden. 
Het thema luidt ‘Een Goede Week!’ 
Kinderen (en ouderen) die willen 
weten wat er met Jezus gebeurt in de 
laatste week van zijn leven en wat dat 
voor ons betekent, krijgen daarover op 
een speelse manier uitleg.
Woensdag 27 maart komen paro-
chianen van De Goede Herder en 
gemeenteleden van de Pelgrimskerk 
samen voor een oecumenische 
vesperviering in de stiltekapel van de 
Pelgrimskerk. Aanvang 19.30 uur.
Witte Donderdag staan we stil bij 
het laatste paasmaal dat Jezus 
met zijn leerlingen vierde en bij zijn 
daaropvolgende innerlijke strijd en 
arrestatie. Zittend in een kring om 
de tafel vieren we de maaltijd van de 
Heer. Aanvang 19.30 uur.
Goede Vrijdag brengt vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis ‘Les Sept 
Paroles du Christ sur la Croix’ van de 
in Luik geboren Parijse componist 
César Franck (1822-1890) ten gehore. 
Aanvang 19.30 uur.
In de avond van de Stille Zaterdag vindt 
in de stiltekapel een Taizéviering plaats, 
waarvoor met name jongeren en al 
wie zich jong voelt van harte wor den 
uitgenodigd. Bij het vallen van de nacht 

wordt de nieuwe paaskaars binnenge-
bracht en het licht van Jezus’ verrijzenis 
ontstoken. Aanvang 21.00 uur.
Zondag 31 maart vieren we de opstan-
ding van onze Heer in een feestelijke 
dienst waaraan de cantorij en instrumen-
talisten hun medewerking zullen verle-
nen. Aanvang 10.00 uur (zomertijd!).
De eerstvolgende bijzondere dienst is 
de cantatedienst van 28 april. Vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis en 
instrumentalisten zullen de Mis in C 
(opus 169) van de uit Liechtenstein 
afkomstige Beierse componist Josef 
Rheinberger (1839-1901) tot klinken 
brengen. We vieren in deze dienst het 
heilig avondmaal.

Laatste bijeenkomst bijbelkring
De laatste bijeenkomst van de bijbel-
kring over de werken van Johannes 
vindt plaats op dinsdag 9 april, aanvang 
14.00 uur. Uitgangspunt voor de bespre-
king is het slotgedeelte van de eerste 
brief van Johannes. In de zomermaan-
den start een nieuwe kring, die zich 
gedurende een beperkt aantal bijeen-
komsten gaat bezighouden met thema’s 
uit de wijsheidsliteratuur (wijsheidspsal-
men, Spreuken, Prediker, Job, Wijsheid 
van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach). 
Nadere mededelingen volgen.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad 
De kerkenraad is heel blij mevrouw  
P. J. Versteeg bereid te hebben 
gevonden ouderling te worden met 
als speciale opdracht de afvaardiging 
naar de Algemene Kerkenraad. 
Daarin zal ze, samen met mevrouw 
M.J.C. Hellema, de Pelgrimskerk 
vertegenwoordigen. 
Voor de nieuwe website van de kerk 
zijn de laatste teksten aangeleverd. 
Binnenkort moet u het resultaat ervan 
kunnen zien op uw computer. 
Het moderamen zal met de voorzitter 
van de Thomaskerk spreken over 

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



3130

de rol die de beide kerken kunnen 
spelen bij De Nieuwe Poort, het 
nieuwe project op de Zuidas. Daar-
over las u al meer in de vorige 
Present.
Er werd getwijfeld over het doorgaan 
met het brengen van fruit naar het 
Stoelenproject op de zondagmorgen. 
Maar de laatste weken werd er ge-
lukkig weer meer fruit meegebracht. 
We houden dus vol!

Het college van kerkrentmeesters 
stuurde ons een notitie waarin werd 
meegedeeld dat de wijkkas voortaan 
alleen gevuld zal worden met de 
opbrengst van de tien collectes per 
jaar bestemd voor de wijkkas.
Het is ons duidelijk dat we die 
collectes vanaf nu heel sterk bij 
u moeten aanbevelen om geen 
tekorten te krijgen in onze wijkkas.

Henk Stok

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

maart
zo  24  10.30 uur  Kinderpaasviering Een 

goede week!
ma  25 19.30 uur  Boeteviering, De Goede 

Herder
wo  27 19.30 uur Oecumenische vesper
do  28 19.30 uur Witte Donderdagviering
vr  29 19.30 uur  Goede Vrijdagviering met 

César Franck, Les sept 
paroles du Christ sur la 
croix

za  30  21.00 uur  Stille Zaterdag, 
Taizéviering

zo  31 10.00 uur  Paasmorgenviering, can-
torij en instrumentalisten 
met romantische liederen 
voor Pasen

april
vr  05 18.00 uur Kostje geKocht
di  09 14.00 uur Bijbelkring Johannes
do  11 20.00 uur  Het Woord spreekt,  

in De Goede Herder
vr  12 10.15 uur Menno Simonskring
do  18/25 20.00 uur  Het fundament van 

Europa en de Europese 
samenleving, in De 
Goede Herder

do  25 15.00 uur  Kom vanmiddag met 
verhalen

zo  28 10.00 uur  Cantatedienst, J. G. 
Rheinberger, Mis in C

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

Nieuw leven - levend hart
‘Kom je gauw langs in het nieuwe 
jaar, dan zijn we beiden aan onze 
ogen geholpen’... stond er op de 
kerstkaart die ik ontving.
Eind februari was het zover, opgetogen 
deden ze mij samen open. Een hoog-
bejaard echtpaar: 86 en 88 jaar. Heel 
gezond maar sinds vorig jaar beiden 
met snel achteruitgaande ogen. Met 
succes was dat eind 2012 verholpen!
Nu popelden ze om mij het resultaat 
te tonen. Op de tafel lagen weer twee 
kranten: Trouw, kerkblad.... ‘Kijk, we 
hebben na twee jaar weer een abon-
nement genomen. Je moet het echt ie-
dereen aanraden! We zijn zo dankbaar!’
Nu durfde ik ook mijn meegebrachte 
liturgieen te geven. Ik spaarde ze 
altijd op. Beiden zijn heel meelevend 
en lezen graag over andere kerken, 
hoe het daar gaat, nu ze op de 
Utrechtse Heuvelrug wonen. 
Mevrouw was jaren lid van het 
kerk koor en meneer een heel goed 
amateur organist. Hij begeleidde tot 
voor kort nog invaldiensten in kerken 
en tehuizen.
‘We moeten je iets vertellen’, zeiden 
ze bij de koffie. ‘We worden er aldoor 

nog emotioneel van.’ Meneer nam 
het woord. ‘Ik ervaar de Bijbel steeds 
meer als een menselijk boek bij het 
ouder worden, 't komt steeds dich-
terbij... maar... nu ook het liedboek, 
moet je horen. 
We zaten samen weer voor het eerst 
in de kerk na die ogengeschiedenis 
en toen was het slotlied nr. 487. Dat 
eerste couplet, het leek opeens voor 
ons geschreven’. Hij kreeg weer een 
brok in zijn keel. ‘Ik weet wel, je moet 
het geheel zingen en dat is zo waar... 
maar toch... dit couplet is voor nu mijn 
lijflied... nu die mist is opgetrokken...’ 
Weer tranen.... Mevrouw begon het 
toen voor te lezen:
 
‘De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht,
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de 
nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe 
ogen.
Zo komt Hij steeds met stille 
overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn 
onvermogen.’

Wil Kruijswijk
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Uitnodiging voor de 
bijeenkomst over Pastoraat 
 Aan allen die bezoeken brengen 
of op wat voor manier bij het 
pastoraat betrokken zijn. 
Twee maal per jaar komen wij bij 
elkaar en dat is niet teveel. 
Op maandagmiddag 15 april om 
14.00 uur in de Pelgrimskerk is een 
bijeenkomst voor u. Ds. de Vries 
zal de leiding nemen en er is ruim 
gelegenheid om vragen te stellen. 
U krijgt geen persoonlijke 
uitnodiging. Wij hopen u te 
ontmoeten op 15 april!

Pastorpraat
Bent u al uw kleding en dergelijke aan 
het sparen voor de inzameling van de 
diaconie op zaterdag 20 april van half 
10 tot 12 uur! 
Palmzondag 24 maart is er weer 
dienst met groot en klein, de kinderen 
laten dan ook hun kleurplaten zien 
over de Goede Week. Neem uw kind, 
kleinkind, buurkind mee en die mogen 
ook een Paastekening meenemen. Zo 
wordt het dan een Goede Week!
Al bent u erg aan huis gebonden, 
we hopen toch zo dat u er iets van 
meemaakt. Een extra bezoekje, een 
kaart... In elk geval Gods nabijheid, 
ook in het gebed in de diensten in de 
Pelgrimskerk.
Gezegende week en Paasdagen.

Wil Kruijswijk

Uit de wijkdiaconie
Eind maart: begin van de lente en de 
zomertijd, maar bovenal Paasfeest. Dit 

feest is wel in het bijzonder de viering 
van nieuw leven! Het is toekomstgericht 
en stimuleert tot het bijdragen aan de 
mogelijkheden voor nieuw leven.
De wijkdiaconie heeft niet voor niets 
het project Mwabuka (Ik zie je staan) 
in Zambia en de aandacht voor duur-
zaamheid als speerpunten voor dit jaar 
gekozen.
Voor duurzaamheid is in de kerkdienst 
van 17 maart een oproep gedaan: stuur 
eenvoudige tips in waarmee water of 
energie bespaard kan worden. Deze 
kunnen tot 24 maart in de Pelgrimskerk 
of bij Dirk Westra ingeleverd worden 
(d.westra67@upcmail.nl). Daarna wordt 
alles gebundeld en op een geschikt 
moment gepresenteerd. We hopen dat 
we zo met elkaar een kleine bijdrage 
kunnen leveren aan een wereld waarin 
nieuw leven kansen gegeven wordt.
Ook St. Mwabuka is recent gestart 
met verbetering van de leefomgeving. 
In samenwerking met het Canadese 
'Bee World Project' en de afdeling 
Landbouw Zambia gaat men lokale 
boeren helpen met het houden van 
bijen en het verkopen van honing en 
bijenwas (kaarsen). Dit geeft diversiteit 
in de bedrijven. Bovendien moet 
iedere boer tenminste dertig bomen 
planten voor de nodige pollen en 
nectar, wat de ontbossing tegen kan 
gaan. Dus nieuw leven voor de boeren 
en de bossen!
Of zoals Albert Schweitzer heeft 
gezegd: 'Ik ben leven dat leven wil, te 
midden van leven dat leven wil!'

P.S. Tweedehands laptops zijn meer 
dan welkom voor de leerlingen van het 
Educational Fund in de St. Mwabuka.

Koor- en orkestleden gezocht!
Tijdens de Pelgrimsweek zal op vrij-
dagavond 24 mei het muziekproject 
‘De reis van je leven’ worden uitge-
voerd. Daarvoor heeft in januari een 
tiental mensen op een zaterdagmiddag 
teksten geschreven die door Gert Jan 
Slump zijn bewerkt tot een schitterend 
geheel. Inmiddels is Nico Hovius aan 
de slag gegaan om er muziek bij te 
compo neren voor koor en orkest.

Nu zoeken we nog enthousiaste 
zangers voor het koor en mensen 
die met hun instrument in het orkest 
kunnen spelen. Je hoeft niet veel 
ervaring te hebben, maar eerder in 
een groepje te hebben gespeeld is 
gewenst.
Iedereen mag meedoen, buren, 
vrienden, kennissen. Kijk eens rond in 
je omgeving en nodig mensen ervoor 
uit. Hoe meer zielen hoe meer muziek 
en vreugd!

De koorrepetities zijn op zondag 21 
en 28 april en 12 mei om 19.30 uur 
en zaterdag 18 mei van 15.30-17.30 
uur. Het orkest repeteert op zaterdag 
18 mei van 14.30-15.30 uur alleen 
instrumenten en van 15.30-17.30 
instrumenten en koor.
Op vrijdag 24 mei om 18.30 uur is 
de generale repetitie en om 20.00 
uur de kroon op ons werk: de 
wereldpremière. En dat allemaal in de 
Pelgrimskerk!

Inlichtingen en opgave bij: Wil Vos,  
06-51046268, voswil@gmail.com
Henk Stok, 6442570, h.stok10@
kpnplanet.nl.
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PJR

Theaterweekendreünie op 22 maart
Fantastisch, gezellig, inspirerend, slopend… dat is het Theaterweekend allemaal. Van 8-10 februari zetten tieners en vrijwilligers weer een enorme prestatie neer. In één weekend werd het verhaal van Jona verwerkt tot een musical! 

Om op te halen wat er allemaal gebeurd en gedaan is, om de film te bekijken en om plannen te maken voor volgend jaar is er een reünie op vrijdag 22 maart om 19.30 uur in de Achterkant bij de Handwegkerk.

In de vorige Present 

kondigde ik aan da
t het 

rustig was, de komende tijd 

is er weer genoeg te doen!

JOP COACH Live  
op 3 april
Of je kindernevendienstleiding bent, of tienerleiding, 

of jeugddiaken… JOP COACH Live is dé plek om 

inspiratie op te doen. Ieder jaar zijn er interessante 

sprekers en workshops. Dit jaar gaan de workshops 

over geloofsopvoeding en de kerk, van jeugdwerkeiland 

naar samen gemeente zijn, creatieve werkvormen 

voor kinderen en jongeren (door een bekende 

jeugdwerker ;-) ), communiceren met je doelgroep, 

rondetafelgesprek met een jeugdwerkadviseur, groep 

7/8 in de kindernevendienst? 

JOP COACH Live vindt door het hele land plaats, de 

dichtstbijzijnde editie is op woensdag 3 april in de 

Taborkerk Maasstraat 2 in Purmerend. Het programma 

ziet er als volgt uit: 
18.30 uur Deur open en warme maaltijd
19.30 uur Opening
20.00 uur Workshopronde 1
21.00 uur Workshopronde 2
21.45 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden: www.jop.nl/

jopcoachlive.

Agenda

22 maart reünie Theaterweekend

28 maart  The Passion in Den Haag

3 april   JOP COACH Live

7 april   BarBoven

21 april   Kinderzondag

Dorien Keus 
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op 28 maart
Afgelopen twee jaar was The Passion 
(in Gouda en Rotterdam) een groot 
succes. Dit jaar wordt de Passion 
opgevoerd op Witte Donderdag 
rondom de hofvijver in Den Haag. 
De hoofdrolspelers: Jörgen Raymann 
(verteller), René van Kooten (Jezus) 
en Anita Meyer (Maria). 

Alle tieners, 16+ers én hun ouders 
zijn welkom om dit evenement mee 
te maken.
We verzamelen op donderdag 
28 maart om 18.00 uur bij het 
Busstation (halte bus 300 richting 
Schiphol). Neem iets te eten en te 
drinken mee voor onderweg!
We zijn tegen 23.00 uur weer terug. 
Opgeven: jeugdraad@pga-b.nl. 

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

De trein...
...voor nieuwe websites voor alle kerken in 
Amstelveen-Buitenveldert dendert verder…

Beginstation
De gezamenlijke trein startte eind 
januari 2012, nadat de webmasters 
van de verschillende wijkkerken en 
van de algemene website in 2011 
met elkaar in contact kwamen. 
Toen in februari 2012 de Algemene 
Kerkenraad toestemming verleende 
om een gezamenlijk platform voor de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert op te richten, ging 
de trein pas echt rijden met als 
eindstation: een gemeenschappelijk 
platform van 
verschillende 
wijkwebsites.
Rond kerst 
2012 moest 
het eindstation 
bereikt zijn – 
hoewel ...de 
trein rijdt daarna 
gewoon door…

Tussenstations
Veel tijd is 
besteed aan het 
kiezen van het 
platform en de 
internet-service-
provider. Na lang 

overleg is ervoor gekozen om met 
Joomla te gaan werken en de hosting 
van de websites bij Neostrada onder 
te brengen.

Eind mei 2012 maakte Freek de 
Vries, webmaster van de Kruiskerk, 
een eigen proefsite in Joomla. Deze 
werd met enthousiasme ontvangen 
door alle projectleden. Het heeft 
Freek een aantal weken zwoegen 
gekost, zonder ook maar een cursus 
te volgen. Hij lanceerde deze site als 

voorlopige site op startzondag van 9 
september 2012. Dit leverde hem de 
titel hoofdwebmaster op, hij werd 
de hoofdconducteur. Freek kan door 
zijn ervaringen andere webmasters 
begeleiden en zich het nieuwe 
platform eigen maken.

Het bouwen van de websites ging 
dus wel lukken. De vormgeving van 
de websites vraagt echter om een 
hele andere expertise. Na goedkeuring 
van de Algemene Kerkenraad op de 
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ingediende budgetbegroting, is in de 
zomer van 2012 contact gezocht met 
enkele vormgevers voor het ontwerpen 
van de templates. Uiteindelijk is er 
gekozen voor Dutch Design Office. Rob 
van Kesteren, Yvonne Teitsma en Wessel 
Koornstra zijn met deze vormgever aan 
de slag gegaan. Het resultaat laat zich 
inmiddels bewonderen. 
Voor de lay-out werd unaniem gekozen 
voor de huisstijl van de PKN in 
combinatie met de kleurstelling die 
ook in Present gebruikt wordt. Voor 
de Kruiskerk is gekozen voor rood, 
de Pelgrimskerk blauw, Zuid (PWAZ) 
groen, de algemene site is PKN-oranje 
en voor PJR is gekozen voor grijs.

De indeling van de nieuwe website 
vroeg ook het nodige denkwerk. 
Het doel van de website in namelijk 
tweeledig. Enerzijds de gemeentele-
den informeren, wat veel ruimte vraagt 
voor tekst. Anderszijds is de website 

er om belangstellenden interesseren, 
wat meer om een wervende website 
vraagt met weinig tekst en veel beeld.

Vertraging
Het maken van zo’n platform met web-
sites bleek ingewikkelder dan gedacht. 
Om ervoor te zorgen dat de template, 
de vormgeving van een ‘bladzijde’, ook 
echt werd zoals voorgesteld. De verfij-
ning van het ontwerp kostte ook meer 
tijd dan gedacht. 

Freek heeft de tijd benut door de 
nodige opleidingsbijeenkomsten 
te organiseren voor de mede-
webmasters. In januari 2013 waren 
er onder leiding van Wessel en Freek 
twee brainstormmiddagen in de 
Kruiskerk. Daarin was niet alleen 
ruimte voor vragen – want deze 
middagen leverden een fiks aantal 
verbeterpunten op – de webmasters 
leerden er ook van elkaar. 

We zijn er bijna…
Maar nog steeds konden we niet de 
lucht in. De website was zo traag dat 
er nauwelijks mee te werken viel. 
En al helemaal niet geschikt om te 
bezoeken.

Eindstation
Na interventie van een Joomla- 
des kundige is het dan uiteindelijk 
gelukt om de knelpunten op te lossen 
en kunnen de websites de lucht in. De 
sneltrein is nu een stoptrein geworden, 
maar het hoofdstation is gehaald. De 
trein rijdt door, want het onderhoud van 
de sites stopt niet. Naast het continue 
voorzien van nieuwe informatie vraagt 
de site ook voortdurend om verbetering.

We mogen na de lancering terugkijken 
op een bijzonder traject. Het heeft ons 
tot een hecht team gemaakt. Zonder 
dit enthousiaste team en deze team-
spirit waren wij nooit zover gekomen!



agenda
Vr/ 22-03
Boeddha en Christus (1) in de 
Kruiskerk
Hessel Posthuma, protestants 
theoloog die boeddhist werd, maakt 
ons het Boeddhisme in hoofdlijnen 
duidelijk. Welkom! Om 19.45 uur.

Zo/ 24-03 
Koffieconcert in de Kruiskerk 
Drie eeuwen trompetmuziek van 
Bach, Krebs, Langlais en Hansen. 
Uitgevoerd door Gerda Postma, 
trompet en Henk Trommel, orgel en 
piano. Om 12.00 uur.

Vr/ 29-03 
Cantatedienst in de Pelgrimskerk 
Les Sept Paroles du Christ sur la 
croix van César Franck (1822-1890), 
uitgevoerd door vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis, solisten en 
instrumentalisten, o.l.v. Bert ’t Hart. 
Liturg Ds. Harmen de Vries. Om 
19.30 uur.

Vr/ 29-03 
Markus Passion in de Kruiskerk
Markus Passion van Reinhard Keiser 
uitgevoerd door de Kruiskerkcantorij 
met professionele instrumentalisten 
en solisten, o.l.v. Henk Trommel. 
Om 20.00 uur.

Di/ 09-04 
Bijbelkring in de Pelgrimskerk
Het slotgedeelte van de eerste brief 
van Johannes wordt besproken. 
Leiding ds. Harmen de Vries. Van 
14.00-16.00 uur.

Wo/ 10-04, 24-04, 
08-05
Lentewandelingen in de heemtuinen
Het voorjaar komt er weer aan, het 
moment om een bezoek te brengen 
aan ‘onze’ heemparken De Braak 

en het Thijssepark. Piet Mulder 
(Kruiskerk) en Nelleke de Bres 
(Zuid) nodigen u uit voor een serie 
twee-wekelijkse wandelingen. Tijd: 
10 uur. Verzamelplaats: Belladonna; 
Inlichtingen en opgave: Nelleke de 
Bres, tel. 6412654.

Zo/ 14-04 
Muzikale vespers in de Kruiskerk
Motetten van Bruckner en 
Rheinberger uitgevoerd door het 
oratoriumkoor Stella Maris. Liturg 
ds. Jaap Doolaard. Om 17.00 uur.

Do/ 18-04 en 25-04 
Het fundament van Europa en de 
Europese samenleving 
Rond het jaar 1000 en in de eerste 
eeuwen van het tweede millennium 
worden overal in Europa nieuwe 
kloosters gesticht en op alle 
levensterreinen is er sprake van een 
geweldige dynamiek. Pastor Kint zal 
een inleiding houden op donderdag 
18 en 25 april om 20.00 uur in de 
achterzaal van de Goede Herder.

Vr/ 19-04 
Boeddha en Christus (2) in de 
Kruiskerk 
Dr. F.L. Bakker vertelt over de 
ontmoeting van christelijk geloof en 
boeddhisme. Wie geïnteresseerd is 
in wereldreligies mag deze avond 
niet missen. Om 19.45 uur.

Za/ 20-04
Sam’s kledingactie voor 
Mensen in Nood
Breng al uw overtollige, maar 
bruikbare kleding, schoeisel , 
huishoudtextiel en brillen naar 
een kerk bij u in de buurt! Van 
9.30 tot 12.00 uur. Zie pagina 12 
voor inleveradressen.

Zo/ 21-04 tot 18-05
Expositie in de Kruiskerk
Hannelieke van de Beek, beeldend 
kunstenares, houdt haar expositie 
Zicht op Licht. Meer informatie bij 
de wijkberichten.

Do/ 25-04 
Kom vanmiddag met verhalen… 
Eind april / begin mei denken velen 
van ons weer terug aan de jaren 
1940-1945. Jeannette de Boer-de 
Leeuw schreef in 2012 het boek 
Hervonden tijd. Samen met haar 
willen we onze verhalen en vragen 
over de oorlogstijd delen. Om 15.00 
uur in de Pelgrimskerk.

Zo/ 28-04 
Cantatedienst in de Pelgrimskerk 
Mis in C, opus 169 van Josef 
Gabriel Rheinberger (1839-
1901), uitgevoerd door vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis en 
instrumentalisten o.l.v. Bert ’t Hart. 
Liturg ds. Harmen de Vries.  
Om 10.00 uur.

Zo/ 28-04 
Koffieconcert in de Kruiskerk
Om 12.00 uur.

Vr/ 03-05
Film: Der letzte Zug in de 
Kruiskerk
Met pastor Tom Buitendijk.  
Om 19.45 uur.

Za/ 04-05 
Herdenken, wat kun je doen?
Wandelen in de Kennemerduinen, 
voor de Nationale Dodenherden-
king. Verzamelen 9.30 uur in de Titus 
Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1. 
Opgave: Tonneke van der Mede, tel. 
6413388 of vandermede.derooij@
planet.nl 

Di/ 02-04
Seniorenmiddag
Een programma van zang en 
gedichten met medewerking 
van Marcel den Dulk, Elke 
Heemskerk en stadsdichter 
Koos Hagen, verzorgd door de 
diaconie. Van 14.00 tot 16.30 uur. 

Vr/ 05-04
Vrolijk Theater
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
en hun ouders. Theatervoor-
stelling van Jan-Marcel Vellinga, 
met letterspelletjes, goochel-
trucs en poppen.  
Van 17.00 tot 17.45 uur.  
Na afloop pannenkoeken. 

Vr/ 05-04
Feestelijk slotprogramma
Laat u verrassen door muziek, 
zang, bijzondere presentaties, 
wetenswaardigheden uit 
de allereerste geschiedenis 
van de gemeente en het 
afscheidsboekje Weg van de 
Handweg. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.

Zo/ 07-04
Slotviering
Met medewerking van Chr. 
Koor Alegría onder leiding 
van Nico Ph. Hovius, Marion 
Velten (hobo) en Evelien Groot 
(klarinet). Om 10.00 uur.

Iedereen is van harte 
welkom in de Handwegkerk, 
Handweg 117.

Sluiting 
Handwegkerk

Nieuw webadres voor alle 
wijkgemeenten: www.pga-b.nl


