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Willeke Koops

Het is al begonnen

In huis gonst het van activiteiten 
voor het festival. Als partner van een 
bevlogen organisator zijn er dan twee 
opties: je ergeren aan het feit dat het 
al weken bijna nergens anders meer 
over gaat, of gewoon meedoen. Ik heb 
gekozen voor het laatste. Als vrijwil-
liger neem ik een stukje van de PR op 
me: folders op een plek van bestem-
ming krijgen. 
Een grote kring van mensen helpt 
mee. Een gouden PWAZ’er neemt 
heel Waardhuizen voor haar rekening, 
een voetbalmoeder biedt spontaan 
hulp aan, koorleden folderen. Op een 
zondagmiddag loop ik met folders in 
een voor mij onbekende buurt. Veel 

mensen zitten buiten. ‘Leuk, je ziet me 
wel verschijnen’, is de eerste reactie 
die ik krijg. Dat houdt de moed erin. 
Even later bij een tuinhek: ‘Wat willen 
jullie hiermee? Probeert de kerk haar 
imago te veranderen?’ Het wordt een 
leuk gesprek. Er gaan folders naar 
de bibliotheek en de boekhandel, 
naar katholieken en doopsgezinden, 
naar collega’s en jarigen. Bij de deur 
wissel ik zelfs foldertjes uit met twee 
Jehovagetuigen. 
Gelukkig gaat er ook veel digitaal. De 
Pinkstergemeente, refo’s en evangeli-
sche kringen reageren het eerst: dit is 
missionair! Een kerk in het Belgische 
Hasselt vermeldt het evenement op 

haar website. Alleen onze eigen PKN 
vindt ons een wat moeilijk te plaatsen 
geval: we worden tussen haakjes op 
de lijst van deelnemers aan de lande-
lijke kerkennacht geplaatst. 

En dan te bedenken dat nog honderd 
andere vrijwilligers zich inzetten om dit 
festival tot een succes te maken: voor 
de vergunning, als posterontwerper, 
parkeerwacht, kok, gastvrouw/heer, 
boekverkoper, toiletschoonmaker. Dat 
er tientallen artiesten, sprekers, voor-
gangers en dichters staan te popelen 
om de (te) Gekke Kerk te vullen. Laat 
maar waaien, die Geest. Het borrelt, 
het broeit, het bruist. 

Het is al begonnen, merk je het niet?

Wat je kunt beleven in de (te) Gekke 
Kerk vind je op pagina 34-35.

Er staan vijfduizend folders van het (te) Gekke Kerk festival in de hal. 

Op het moment dat Present verschijnt, is het evenement in volle gang. 

Terwijl ik dit bericht schrijf, is er nog van alles te regelen. 
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Lied
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. 
Dat is de titel van het nieuwe liedboek dat 
op 25 mei is gepresenteerd. Een mijlpaal 
voor onze kerk en voor de redactie reden om 
‘Lied’ te kiezen als thema van deze Present. 
Geertien Morsink, die zelf nauw betrokken 
was bij de totstandkoming van het liedboek, 
schrijft in haar hoofdartikel met name over 
de psalmen en over de waarde van een 
zingende gemeenschap. ‘Drie maal drie is 
negen, ieder zingt zijn eigen lied’ – dat geldt 
wel heel letterlijk voor Gert Jan Slump, die 
in zijn bijdrage heel persoonlijk schrijft over 
zijn affi niteit met muziek. Natuurlijk kan 
een interview met één van onze kerkmusici 
niet ontbreken: Janet voert een gesprek 
met Bert ’t Hart, cantor-organist van de 
Pelgrimskerk. Heel verrassend zijn de 
bijdragen van u als lezer over uw favoriete 
lied. De tijd tussen Pinksteren/Trinitatis en 
advent noemen we wel eens de feestloze 
periode in het kerkelijk jaar. Al heeft het 
(te) Gekke Kerk Festival geen plaats op de 
liturgische kalender, het belooft zeker een 
feest te worden en er zit muziek in. Ook in 
wat er in de verschillende wijkgemeenten en 
colleges gebeurt, zit muziek. Het durffonds 
van onze protestantse gemeente maakt 
nieuwe initiatieven mogelijk: zingt een 
nieuw lied… Zo is in de Kruiskerk Ria Keijzer 
als kerkelijk werker aan de slag gegaan; zij 
presenteert zichzelf. Als ‘liederlijke’ redactie 
van Present hopen wij dat dit nummer u een 
lied ontlokt: een lofl ied, een klaagzang, een 
verzuchting… Lees en zing. 

Sieb Lanser

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

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

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

De abonnementsprijs 
bedraagt € 25 per jaar.

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

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

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

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

Medewerkers aan dit nummer 
Gerben Drost, Belia de 
Geus, Bert ’t Hart, Joke 
Hartman-Rood, Hans Koster, 
Judith Meij, Melis Melissen, 
Geertien Morsink, Ria Keijzer-
Meeuwse, Loes Oostenrijk, 
Anita Pfauth, Janny Schuijt-ter 
Horst, H.J. van der Sluijs, 
Gert Jan Slump, Hans van 
Strien, Arjen Teitsma, Gerda 
Vinkenborg, Harmen U. de Vries, 
wijkredacties, Anita Winter.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers

Juli – Groei
inleveren kopij: 18 juni
op de mat: 11 juli

September – Inspiratie
inleveren kopij: 20 augustus
op de mat: 12 september

Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar, juni 2013, jaargang 4, nummer 5

02 Het is al begonnen
03 Van de redactie, inhoud, colofon
04 Kerkdiensten
06 Hoofdartikel: Zing, mijn ziel
09  Gastartikel: Drie maal drie is negen...
10 Uw favoriete lied
14 Interview met Bert ‘t Hart
16 Uit de Algemene Kerkenraad
17 College van Kerkrentmeesters 
18 College van Diakenen en nieuws

19 Column 
20 Zuid
24 Kruiskerk
27 Pelgrimskerk
29 PJR
32 Even voorstellen: Ria Keijzer
33 Lintjesregen
34 Programma (te) Gekke Kerk 

Festival
36 Agenda



54

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

Zo/ 09-06  

1e collecte: Diaconie, stg De Regenboog
2e collecte: Kerk, werk binnen de Classis

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
17.00 uur: muzikale vesperdienst. Liturg: 
dr. R. Buitenwerf 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.P. van den Broek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. P.J. Koens

Zo/ 16-06 

1e collecte: Diaconie, landelijke en 
regionale organen
2e collecte: Kerk, jeugd-en jongerenwerk 
in onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
met jongerendienst 12+
15.30 uur: ds. A. Schrage-Buitenbos, 
Ouderkerk, dienst van Woord en Gebed 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C. Blenk, Den Haag 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: mw. E. Kok

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van den Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

 

Zo/ 23-06 

1e collecte: Diaconie, stg Exodus
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. P.F. Bouter, Bodegraven
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. A.N. Drost

De Buitenhof
10.30 uur: drs. W.A. Nijkamp 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters Oproep aan alle lezers

Het thema van september is Inspiratie. Wie of wat inpireert u 
in uw leven? Schrijf in het kort uw beleving hierover op en mail 
uw bijdrage voor 20 augustus aan redactie.present@pga-b.nl.
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Zo/ 30-06 

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

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J.Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.van Vuuren 
18.30 uur: ds. A.van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. T.J.Oosterhuis 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke

Zo/ 07-07 

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en 
jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. G.W. Morsink, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. D.J. Budding, Elspeet
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek  
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

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

Juli - Groei
inleveren kopij: 18 juni
op de mat: 11 juli

September - Inspiratie
inleveren kopij: 20 augustus
op de mat: 12 september

Data Present

 woensdag voorganger te organist

 3 juli dr. Stephan de Jong Bussum Everhard Zwart

 10 juli mw. ds. A.A. van den 
Berge-Geudeke

Wilnis Wim Magré

 17 juli evangelist Johan Krijgsman Amsterdam Wim Magré

 24 juli dhr. Leo Fijen Maartensdijk Everhard Zwart

 31 juli dr. R.J. Bakker Amsterdam Rob van Dijk

 7 aug. mw. ds. Harmke Heuver Barneveld Rob van Dijk

 14 aug. mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam Everhard Zwart

 21 aug. mw. ds. M.A.T. van der 
Kooi-Dijkstra

Driebergen Wim Magré 

 28 aug. prof. dr. E.H. Cossee Rotterdam Rob van Dijk

 4 sept. drs. Wim J.W. Scheltens Lunteren Everhard Zwart

 11 sept. ds. Kees van Atten Rijswijk Rob van Dijk

 18 sept. ds. Bas van der Graaf Amsterdam Wim Magré

 25 sept. ds. Robert-Jan van Amstel Amsterdam Everhard Zwart

 2 okt. mw. ds. A.N. Driebergen Papendrecht Rob van Dijk

 9 okt. ds. Jan Offringa Kesteren Rob van Dijk

 16 okt. dr. Wilken Veen Amsterdam Everhard Zwart

 23 okt. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Wim Magré

 30 okt. ds. Ruurd van der Weg Uithoorn Wim Magré

 6 nov. ds. Hans van Ark Wezep Everhard Zwart

 13 nov. ds. Ad van Noord Kampen Rob van Dijk

 20 nov. prof. dr. Antoine Bodar Amsterdam Wim Magré

 27 nov. dr. Ad van Nieuwpoort Bloemendaal Everhard Zwart

 4 dec. ds. Martin Theile Amsterdam Rob van Dijk

 11 dec. mw. ds. Leonie Bos Gouda Wim Magré

 18 dec. ds. T.H.P. Prins Aalsmeer Everhard Zwart

 25 dec. GEEN DIENST 
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Zing, mijn ziel...
Geertien Morsink, emerita predikant, Zeist

Psalmen 
De Bijbel telt vele liederen. De psalmen 
voorop natuurlijk, maar ook liederen als 
de lofzang van Hanna (1 Samuel 2) en 
die van Maria, Zacharias en Simeon – 
en niet te vergeten de engelenzang in 
de kerstnacht (Lucas 1 en 2). In Paulus´ 
brieven zijn teksten als lied bedoeld, 
zoals Het lied van de mensenzoon 
(Filippenzen 2) en het laatste Bijbelboek 

Openbaring weergalmt van 
de lofzangen op het Lam.
Voorop dus de psalmen: 
die oerteksten van alle 
joodse en christelijke 
liturgieën. Door de eeuwen 
heen hebben ze steeds 
(nieuwe) muziek gekregen 
als voertuig voor het 
gebed en de dank van 
individu en gemeenschap: 
gregoriaans, anglicaans, 
onberijmd, berijmd, in 
kerkelijke opdracht en 
door componisten zelf 

gekozen. In het nieuwe liedboek zijn 
de 150 psalmen van Genève allemaal 
(weer) opgenomen. Allemaal? Ja – 
er is geen keuze gemaakt tussen: 
welke worden veel gezongen en 
welke nooit… Men heeft gemeend 
dat dit geheel van liederen in hun 
geheel bewaard moet blijven: het 
verbindt ons met de reformatie – 
toch één van de bronnen van ons 
bestaan als protestantse kerk – en 
met de synagoge. Daarnaast (of 
liever: daartussen) zullen andere 
vormen van de psalmen te vinden zijn, 
bewerkingen van Huub Oosterhuis, 
onberijmde psalmen op anglicaanse 
chants, Psalmen voor Nu, éénregelige 
flarden van psalmen – als mantra’s 
– uit de gemeenschappen van Iona 
of Taizé, bewerkingen van Luther en 
Karel Eijkman. Alleen al aan wat er aan 
psalmen bijeen staat in het nieuwe 
liedboek, is te zien hoe verschillend 
van sfeer en taal, hoe breed van 
muziekstijlen en hoe wereldbreed van 

herkomst de inhoud van het liedboek 
geworden is. 
In de psalmen zijn loven en klagen, 
smeken en danken, zegenen en (ver)
vloeken, verwijt en dankbaarheid 
allemaal manieren waarop de mens 
zich tegenover God uit. Of ik nu veel 
te mopperen heb tegen God of ik 
schrei mijn ziel uit mijn lijf of ik juich 
mijn stem schor – omdat dit ‘adres’ – 
God! – er is, is dat in goede en kwade 
dagen – een reden tot dankbaarheid, 
vreugde, blijdschap. De rabbijnen 
zeggen dat dit een blijdschap is 
met twee kanten: dat wij door God 
gedragen worden en tegelijkertijd dat 
wij op eigen benen worden gezet. Net 
als ik in het begin zei: vertrouwen en 
verantwoordelijkheid. 

Het lied op and’re lippen
De ziel komt veel voor in de psalmen. 
Ik noemde al: Zing mijn ziel... en 
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor 
de Heer uw God. Maar moet die 
ziel nog apart genoemd – naast ‘ik’? 
Zo’n ouderwets woord kan toch wel 
weggelaten. Sommige vertalingen doen 
dat ook. Als het om zingen gaat ben 
‘ik’ soms te klein of: te alleen om alles 
te verwoorden wat er in mij leeft. De 
ziel is een innerlijke gesprekspartner, 
waarmee ik kijk en begrijp en zing en 
twijfel en soms niet weet en toch. 
Ze is mijn levensadem, oogopslag, 

Zing mijn ziel …komt uit de berijmde versie van psalm 146. Voor 

mij komt in deze psalm  – en in veel kerkliederen – het musische en het 

praktische van geloven bij elkaar. De psalmregel Ziel, gij zijt geboren / 

tot zingen voor de Heer uw God is mijn levensmotto en tegelijk geeft de 

psalm een profiel van God dat navolgenswaard is: de hongerigen spijzen, 

de verdrukten recht doen... (couplet 3). Geborgenheid, vertrouwen èn 

verantwoordelijkheid – als het ware in één adem. 
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uitstraling (Huub Oosterhuis). Mijn ziel 
laat mij zingen als ik blij en dankbaar 
ben. Maar ook in droefheid: Wat buig 
je neer, mijn ziel... (psalm 42). En: Hart, 
onrustig vol van zorgen, vleugellam 
geslagen ziel… die mooie berijming 
is dus bewaard! In een andere psalm 
treurt een hele gemeenschap: onze 
ziel ligt neergebogen in het stof (psalm 
44: 26 NBV). Juist in momenten van 
verdriet of rouw kan het zingen al die 
‘ikken’ verbinden tot een gemeenschap, 
de muziek is een bedding voor onze 
individuele emoties, samen worden ze 
één stroom waarop ‘ik’ met anderen 
word meegevoerd. opgetild, gedragen. 
Al is mijn adem zonder kracht / het 
lied op andere lippen / draagt mij dan 

door de nacht. Stom van verdriet of 
met een brok in de keel zit ik daar, in 
de zingende menigte/gemeente en ik 
weet: de mensen hier om mij heen, bij 
wie ik hoor en zij bij mij, zij zingen nu 
voor mij, ik kan het zelf niet maar het 
lied op andere lippen draagt mij ….door 
de nacht. 

Bovenpersoonlijk verbonden
Dat kan ik hier en nu ervaren, in 
de mensen om mij heen. Maar 
die zingende gemeenschap ervaar 
ik ook in die oude psalmen als ik 
niemand hoor zingen en ik lees ze 
moederziel alleen, hardop of stil – of 
ik zing ze heel zachtjes, eigenlijk 
zingt dan mijn ziel in mij – dan is er 

verbondenheid door de eeuwen heen. 
Een ‘bovenpersoonlijke’ verbintenis. 
Samen zingen schept eenheid, en 
al is het niet vast te houden – de 
beleving van, en de herinnering aan, 
zo’n moment is kostbaar. Al die ‘ikken’ 
die op het moment van zingen één 
lichaam worden, en één ziel’ – als 
dat gebeurt, in een kerkdienst of 
waar ook, dan is dat een wonder, 
telkens weer – even. Een moment van 
eeuwigheid. 
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Drie maal drie is negen
Ieder zingt zijn eigen lied

Gert Jan Slump

Een
Ik schrijf dit artikel bij het verschijnen 
van het nieuwe ‘Liedboek – Zingen en 
bidden in huis en kerk’. De media en 
websites verzuchten en versmachten: 
‘eindelijk is het er’. De inhoud van de 
bundel is zorgvuldig geordend in acht 
aandachtsvelden. Dat zijn psalmen, 
gezangen, nieuwe Nederlandse 
liederen, nieuwe buitenlandse 
liederen, kinder-, jeugd- en tiener-
liederen, liturgische gezangen, overige 
zangvormen en gebeden en teksten 
voor meditatie. Bij elkaar zijn het 
ruim 1.100 nummers ingenaaid en 
ingebonden. Ik ben benieuwd wat het 
liedboek ons aanreikt. Een liedboek 
is voor mij gestolde, overgeërfde 

godsdienstcultuur en zet wat 
mij betreft bij verschijning al 
aan tot vernieuwing.

Twee
Liederen en liedjes zijn 
overal. In mijn leven kom ik 
ze op verschillende plekken 
tegen. In de boekenkast 
staan muziekboeken 
met klassieke liedkunst, 
liedbundels met koor-
zettingen, songbooks en 
boeken met liedteksten. 
In het dressoir staan 

CD’s, op zolder elpees en op mijn 
computer MP3’s van artiesten die 
me dierbaar zijn. Hun werk is voor mij 
van betekenis is. Een aantal van mijn 
favoriete liedschrijvers is Jeroen Zijlstra, 
Stef Bos, Bruce Cockburn, Loreena 
McKennitt, Wende, Marc Cohn, Billy 
Joël. Ik wil ze graag in de eredienst 
zingen want ze zeggen zoveel. 
O ja, er zitten ook liedjes in mijn hoofd 
en lijf.

Drie
We groeien op met het lied. Zowel 
op de basisschool (vroeger op de 
kleuterschool) als op de middelbare 
school (hoewel met de baard in de keel 
was het vooral schrikken) wordt veel 
aan zangonderwijs gedaan. Ik herinner 
mij als eerste ‘Leesje Bijbel bidt elke 
dag’ Dat schrijf je toch anders? Wist 
ik veel. Het tweede couplet klonk 
toch: ‘Rietje Bible pray every day’. 
Rietje en Leesje waren voor een nog 
ongeletterde kleuter als ik voornamen 
van twee twijfelloze vrome meisjes. 
Het blijft mijn dierbare interpretatie 
van dit lied. Het zal het liedboek niet 
gehaald hebben.

Vier
Er is niks leukers dan teksten 
schrijven en die te zien transformeren 

tot muziek. Ik schrijf sinds 1996 
liedteksten en liturgische en andere 
muziekprojecten met mijn goede vriend 
en componist Nico Ph. Hovius. De 
basis daarvoor is zielsverwantschap. De 
wonderlijke ervaring  van teksten die 
beademd worden en tot leven komen 
in de klank van noten deel ik graag met 
anderen. Mijn teksten doen er voor mij 
steeds minder toe. Teksten van anderen 
inspireren mij in muziekprojecten 
steeds meer. 

Vijf
Vroeger stond ik op de trap als dominee 
met een douchemuts als hoofddeksel 
(blijkbaar droegen dominees in die 
tijd hoofddeksels) en de lange overjas 
van pappa als toga en een slab als 
bef. In mijn handen heb ik in mijn 
herinnering een rood klein boekje met 
119 gezangen en ongetwijfeld een 
Bijbel. Het rode boekje herinner ik me 
het best. Vier jaar later was het rode 
boekje plotseling verzevenvoudigd 
in omvang. Mijn kinderen zijn te oud 
voor een soortgelijke herinnering. Het 
nieuwe boek is niet meer rood maar 
veelkleurig.

Zes
Zingen doe je samen. In kerk, koor, 
stadion, theater, bij geboortes, 
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huwelijken en begrafenissen, op feest- 
en gedenkdagen en vooral met Kerst. 
Ik vind het helemaal te gek als ik 
tachtig kinderen met instrumenten uit 
hun dak hoor gaan op het podium in 
de kerk op ‘Midden in de Winternacht’. 
Ik krijg kippenvel als ik met vrienden 
en vriendinnen ‘Goed om hier te zijn’ 
van Stef Bos zing of ‘Ga niet weg’ 
van Jeroen Zijlstra. Ik kan boven 
mijzelf uitstijgen bij het zingen van 
een hondsmoeilijk lied uit de modern 
klassieke literatuur met het Hollands 
Vocaal Ensemble.  

Zeven
Een lied schrijven is moeilijk. Ik ben 
gaan schrijven uit diepe drang (het 
wil naar buiten) en uit ongenoegen 
over de tekstkwaliteit van muziek 
in onze kerken. Vooral teksten die 
puur beschrijvend en stellend zijn en 
daardoor voor mij aan de oppervlakte 
blijven. Ik wil duiden, ik wil breken en 
door het ijs zakken. Ik wil zweven en 
in vervoering raken. Ik wil betekenis 
achter de woorden. Ik wil in elk 
lied, elk gezang een watermerk dat 
pas zichtbaar wordt als je het tegen 

het licht houdt. Ik ben oprecht 
geïnteresseerd in wat liederen en 
gezangen voor anderen betekenen.

Acht 
Wij stuurden liedjes en liederen naar 
de Interkerkelijke Stichting voor het 
Kerklied. Omdat we die graag wilden 
delen. Het zijn liedjes en liederen die 
overigens niet noodzakelijkerwijze in 
een gekaft, ingenaaid en ingebonden 
liedboek terecht hoeven komen. 
Het zijn liedjes en liederen die hoe 
dan ook naar buiten willen. Het zijn 
liedjes en liederen die de liturgische 
beleving opnieuw willen 
openbreken, willen doorleven. 
Dat ze ontvangen zijn 
bleek uit een bericht. Wat 
ermee gebeurd is, is mij 
onbekend: nooit meer 
wat van gehoord. Er is 
gelukkig meer dan het 
liedboek.

Negen
Ik ben nieuwsgierig en kijk uit naar het 
nieuwe liedboek. Ik hoop van ganser 
harte dat wij blijven zingen en vooral 
dat wij blijven ontmoeten tijdens 
het zingen. Ik hoop van ganser harte 
dat wij blijven schrijven: teksten en 
muziek. Ik hoop van ganser harte dat 
wij blijven geloven in de kracht van de 
betekenis van lied, psalm en gezang. 
Ik hoop van ganser harte dat we die 
betekenis blijven delen. En ik hoop van 
ganser harte nog vaak met mensen 
ervaring, betekenissen en gevoelens 

te vangen in woorden, in zinnen 
en in teksten. Er is leven, 

ook naast en na het 
liedboek!

Ik zie een tafel uit het goede hout gesneden
die tafel is gedekt met brood en wijn
Hij die daar aanzit nodigt mij tot het verleden
en zegt: ”Ik ben de jouwe, jij bent Mijn”

Uit: Watermerk, liederencyclus voor de 
eredienst, april 2008
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Uw favoriete lied
Wat is uw favoriete lied, vroegen we in de vorige Present. Nooit eerder 

leidde een oproep aan onze lezers tot zo veel reacties. Een lied – of een 

dans – raakt, geeft hoop, houdt je op de been in moeilijke tijden, troost, 

haalt herinneringen van veilige jeugd en geboortegrond naar boven of is 

zelfs een vriend voor het leven. We geven als redactie van harte alle ruimte 

aan deze persoonlijke verhalen.

Judith Meij
Sweet Goodbyes - Krezip

Liedjes staan centraal in veel levens 
en zeker in dat van mij. Muziek is 
generatieoverstijgend. Iedereen 
heeft wel iets met muziek. De een 
denkt bij zijn lievelingslied aan zijn 
trouwlied en de ander denkt aan 
het nummer waar hij zo lekker op 
kan dansen of juist heel rustig van 
wordt. Vaak verandert de smaak van 
muziek ook. De muziek van vroeger 
is anders dan de muziek van nu. Ik 
ben na een tijdlang luisteren naar 
muziek wel klaar met die artiest.
 
Maar hoe komt het dat muziek 
je zo raakt? Met het afscheid 
van de Handwegkerk heb ik voor 
mijn moeder een dans gedaan. 
Daar moest een nummer onder, 
maar welk nummer was nou een 
passend? Waarop kon ik dansen 

en was passend voor de situatie. 
Het was moeilijk om hier een lied 
voor uit te kiezen, wat was nou 
‘het lied’? Uiteindelijk hoorde ik in 
een reclame het nummer Sweet 
Goodbyes van Krezip. Ik wist 
meteen dat dit een goed nummer 
was, het was een dansnummer en 
de tekst was precies goed.

Muziek en dans gaan in mijn ogen 
altijd samen. Al zit je alleen maar met 
je hoofd heen en weer te wiegen op 
het ritme van de muziek. Dansen is 
voor mij belangrijk, op die manier kan 
je een mooi verhaal laten zien zonder 
te praten. Ik vind het geweldig dat ik 
dit kan doen met de jeugddiensten 
en theaterweekenden, om door deze 
manier een verhaal uit te spelen door 
dans. En als ik er dan voor zorg dat ik 
iemand raak met de combinatie van 
mooie muziek en een dans, is dat 
een eer.

Janny Schuijt-ter Horst
Gezang 290 - Liedboek

Een lied dat ik heel mooi vind, is 
gezang 290 uit het Liedboek.
Er is een land van louter licht
Waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar 
dicht in duisternis of pijn.

Als je denkt aan alle onrecht, 
oorlog, onderdrukking van 
mensen, ziektes en nog meer 
akeligheden, word je toch blij 
van dit lied. Het refereert aan 
de brief uit Openbaring. Aan 
dit vooruitzicht wil ik me graag 
vasthouden. Bovendien is het 
een mooie eenvoudige, Engelse 
melodie. Heel jammer dat het 
nooit wordt gezongen in de 
Pelgrimskerk.
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Hans Koster
De dorre vlakten der woestijnen

Mijn favoriete lied? Toen ik uw oproep in Present zag, 

begon ik het al spontaan te zingen: De dorre vlakten der 

woestijnen... Mooiste lied, mooiste boodschap (Jesaja 35), 

mooiste zin: De zandzee zal herschapen schijnen. Was het 

toeval dat het in de oude Hervormde bundel als Gezang 

111 (één, één, één) was opgenomen? Het lied was voor 

mij als de beste vriend uit mijn jeugd, die ik, ook al hebben 

we elkaar vele tientallen jaren niet gezien of gesproken 

en zal dat mogelijk nooit meer gebeuren, altijd mijn beste 

vriend blijf noemen. Het was het lied dat ik zondagmorgen 

meenam uit de kerk op weg naar huis. Ik zie het me nog 

in de Dorpsstraat zingen en het lied zong met me mee. 

Het was het lied dat me tegelijkertijd verzoende met die 

lastige verborgenheid van God, voor mij als kind van het 

met groei en rozenbloei zo mild bedeelde Amstelveen. In 

de woestijn was God in de Bijbel altijd het meest nabij. 

Uitgerekend in dat stuk van Gods schepping dat niet uit de 

verf was gekomen kwam het er in de relatie tussen God 

en mens echt op aan. Ik vond het een troost en een zekere 

rechtvaardiging voor de dorre vlakte zelf dat het ook daar 

eens zou bloeien als een roos. Mits Gods aanwezigheid 

dan ook in groenere streken als Amstelveen wat duidelijker 

merkbaar zou zijn? Nee, dat was misschien niet eens nodig. 

Het samen zingen van psalmen en gezangen was in mijn 

geloof nabijheid genoeg. Vaak meer dan bidden en preken. 

Dus bij mij op één: De dorre vlakten der woestijnen. Van 

heil'ge vreugde zal zij beven, doortinteld van een heerlijk 

leven.

Belia de Geus
Gezang 223:2

Misschien herkent u dit: dat er soms met een bepaalde 
regelmaat een versregel, lied of melodie in je gedachten 
passeert. Mij overkomt dit met Gezang 223:2. Dit lied is 
gedicht door Willem Barnard (15-8-1920 - 21-11-2010).
Eén zin houdt mij steeds bezig:
‘Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen;
Zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.’

Inside information leerde mij dat in 1998 het 25-jarig 
bestaan van het (nog) huidige liedboek in Amstelveen 
gevierd werd. Willem Barnard was bij deze viering 
aanwezig. Hij vertelde toen gezang 223 in 1958 geschreven 
te hebben. ‘Jullie denken toch niet dat ik wist wat ik 
schreef?’ Lezend in de psalmen, welke soms zo opgetogen 
zijn, dacht hij: ‘zo is het toch niet altijd?’ En dan vloeit strofe 
2 uit Barnards pen.
Dankbaar in voorspoed, geduld in tegenspoed… het laatste 
vind ik niet makkelijk. Is God er dan niet voor ons? God Uw 
goedheid gaat in alle nood door heel ons leven heen.

Gezang 223:7 De oogst ruist in de wind als psalmen 
in de nacht. Wat een mooie serene zin voor hen 
die op Gods goedheid wachten.  

Gerda Vinkenborg
Wat de toekomst brenge moge

Mijn lied is Wat de toekomst brengen moge. Daar zit 
heel veel in wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En 
daar zit heel veel in wat mij op de been houdt.
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Joke Hartman-Rood
Tussentijds 119:1,4 / 175

U vraagt naar een lied dat ik mooi en fi jn vind 
om te zingen. Dan noem ik onderstaande liede-
ren met de versen uit het boekje 'Tussentijds'.
Nr. 119, 1 en 4. Nr 175, alle verzen.
 
En waarom? Omdat de tekst me iets doet. Het 
gaat over adem en zingen dat kracht en troost 
geeft. Soms tegen beter weten in. Dit is zo 
basaal in het leven.
Lied 119 geeft in de tekst ook het beeld van de 
natuur dat gericht is op de cirkelgang van de dag 
en het jaar. Je kunt altijd opnieuw beginnen door 
bijvoorbeeld samen te zingen. De stijgende melo-
dielijn van dit lied versterkt dit alles.

Gerben Drost
In spyltuech bin ik

Tja, te Dokkum geboren, half-Fries, 

kan en wil ik er niet omheen. Het is 

een lied van Fedde Schurer. Hoop 

dat Fedde het Nieuwe Liedboek gaat 

halen... Mijn favoriete lied is: ‘In spyl-

tuech bin ik -
 
Vers 6 van het lied luidt als volgt:

 
Ik song it wurd oer berch en dún

fan libben en bihâld -

en moarn, dan romje wy it pûn

en bouwe in nije wrâld.

 
Het lied is te vinden in de bundel: de 

gitear by it boek - 1969, Utjouwerij 

Bosch en Keuning BV, Baarn.

H.J. van der Sluijs
Psalm 118 / Gezang 393:1

Mijn favoriete psalm èn mijn favoriete lied.

Psalm 118, het 1e couplet spreekt mij heel sterk aan 

om de herhaling in alle even regels: ‘Zijn liefde duurt 

in eeuwigheid’. Dit couplet wil ik ook in de dankdienst 

voor mijn leven laten zingen door de kerkgangers. Om 

die Liefde dus. Bovendien houd ik van de warme melo-

die van deze psalm.

Gezang 393, 1e couplet. De tekst raakt mij om de 

belofte die erin ligt. Een nieuwe dag breekt aan! Er is 

dus altijd een nieuw begin mogelijk! En ook hier is de 

melodie heel belangrijk vanwege de warmte en een-

voud, die ervan uitgaan.
Op deze melodie heb ik zelf een couplet geschreven, 

dat ik (net als psalm 118:1) tijdens de dankdienst ge-

zongen wil hebben. Het gaat als volgt:
Mijn leven door Uwe gunst ontvangen, 
is nu voorbij, een nieuw brak aan.
En dankbaar hoef ik nu niet 
meer te verlangen,
omdat ik naar 't Huis van 
mijn Vader mocht gaan.

Hiermee hoop ik de nabe-
staanden een stukje troost 
te kunnen geven, over de 
dood heen.

En dankbaar hoef ik nu niet 
meer te verlangen,
omdat ik naar 't Huis van 
mijn Vader mocht gaan.

Hiermee hoop ik de nabe-
staanden een stukje troost 
te kunnen geven, over de 

is nu voorbij, een nieuw brak aan.
En dankbaar hoef ik nu niet En dankbaar hoef ik nu niet 

omdat ik naar 't Huis van 
mijn Vader mocht gaan.

Hiermee hoop ik de nabe-
staanden een stukje troost 
te kunnen geven, over de 
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Anita Pfauth
De maan is opgekomen, 
de aarde ligt in dromen

Waarom vind je in elk huishouden ergens 

op zolder of onderin een boekenkast wel 

een doos, waar nooit meer iemand naar 

omkijkt? Waarop nadrukkelijk geschreven staat: 

NIET WEG. Dan lees ik de oproep om een stukje te schrijven 

over een favoriet lied of gezang. Op het moment dat ik de 

oproep lees, ruik ik verse paarse stencil-inkt. Na enig zoeken 

vind ik een oude archiefmap met schrijfschriftjes, rapporten 

(Anita praat te veel en let slecht op), en ja hoor, daar is het 

liedjesschrift: Meneer Plansoen kwam op maandagochtend 

de klas binnen met vers gestencilde blaadjes, die nog de 

licht zure geur van stencil-inkt hadden. Hierop stond het lied 

afgedrukt waarmee we in de komende week elke ochtend 

de dag zouden beginnen. De teksten werden in een schrift 

geplakt. Onder begeleiding van de melodica zongen we 

'Rechter in het licht verheven', 'Laat ons nu vrolijk zingen', 

'Looft overal, looft al wat adem heeft, looft God die leeft'. In 

dat schrift vind ik ook weer het prachtige avondlied 'De 

maan is opgekomen. De aarde ligt in dromen'. Thuis zong ik 

tot dan toe, voor het slapen gaan, samen met mijn jongste 

zusje het zo bekende 'Ik ga slapen, ik ben moe'. Als 9-jarige 

was ik daarvoor een beetje te groot geworden. Dus klonk 

vanaf dat moment vanuit onze slaapkamer:

De maan is opgekomen. De aarde ligt in dromen.

De nacht is stil en klaar. De donk're bossen zwijgen.

En van de beemden stijgen de nevels wit en wonderbaar.

Doe ons uw heil aanschouwen,
niet op ons oog vertrouwen, niet blij zijn met de schijn.

Doe ons de eenvoud vinden, en, God, voor U

als kind'ren op aarde vroom en vrolijk zijn.

Laten wij amen zeggen en ons te slapen leggen.

't Wordt kil. Wij huiv'ren haast.
God, weer van ons het kwade en wees in uw genade

ook met de zieke van hiernaast.
Ik ben dol op het zingen van Glorialiederen. Maar dit lied 

herinnert me aan een veilige warme jeugd, zowel thuis als 

op school. Dat zal de belangrijkste reden zijn waarom het 

schrift in de doos NIET WEG terechtgekomen is.

Anita Winter
Het ruwhouten kruis

‘Eens op een heuvel ver hier vandaan,
zag ik een ruw houten kruis opgericht.
Daar hing een mens van zijn luister ontdaan,
die ’t zagen verborgen ontsteld hun gezicht.’

‘Als ik denk aan dat kruis, o dan ben ik stil,
de pijn die Hij leed om mijnentwil,
door God en de mensen verlaten was Hij.
Hij hing daar voor mij, Hij hing daar voor mij
en nu ben ik vrij, ben ik vrij.’

Als tiener was ik met mijn ouders op vakantie in een huis van mensen die hun huis verhuurden terwijl ze zelf op vakantie waren. De bewoners van dat huis hadden een aantal elpees van een jongerenkoor. Ik heb die 
elpees opgenomen op een cassettebandje. Het bandje jengelt inmiddels na ruim dertig jaar afgrijselijk, maar toch luister ik er nog regelmatig naar in de auto. Met name bovenstaand lied kan me telkens opnieuw raken. Het doordringt me van de ongeloofl ijk grote 
liefde van God (in Jezus) voor mij. En dat 
Jezus daar ook hing voor ‘jou’ is voor mij een 
oproep om elke willekeurige ‘jou’ te zien 
door de ogen van Jezus.
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’t lukt gewoon 
Janet Parlevliet

Een foute inzet bij de sopranen. De 
ene sopraan hakkelt wat, waarop ze 
een por krijgt van haar buurvrouw die 
haar iets toefluistert: Ik moet van mijn 
buurvrouw zeggen, dat je de inzet niet 
goed aangeeft. Gelach. De repetitie 
gaat verder. Een paar dagen eerder 

vertelde Bert me dat hij als 
jongetje huppelend met 
zijn zusje naar school ging 
in Eindhoven. Als dirigent 
heeft hij dat nog niet 
verleerd. 

Bert: ‘Als kind vond ik het 
leuk om naar bed te gaan, 
want dan kon ik heerlijk 
dromen over hoe wij als 
gezin op vakantie gingen 
naar Zuid-Duitsland. In 
mijn fantasiewereld reed 
ik dezelfde route en dacht: 

jeetje, wat duurt dat lang. Als ‘t vrij 
druk was op de weg, kon ik zelf auto’s 
inhalen door erover heen te vliegen.’ 

Hoe ontstond jouw liefde voor 
muziek? 
‘Ik vond muziek heel mooi, ‘k luisterde 
naar lp’s en de radio of televisie. Eerst 
kreeg ik blokfluitles en daar was ik vrij 
goed in.' Vol trots vertelt hij: ‘met een 
concours was ik de op één na beste 
en kreeg ik een speciale medaille. 
Daarna ben ik orgel en piano gaan 
spelen en via de muziekschool kwam 
ik op het conservatorium in Utrecht 
terecht met orgel als hoofdvak en 
zang en piano als bijvak. Later heb ik in 
Tilburg koordirectie gestudeerd.’ 
We praten verder over de combinatie 
van orgel en piano. Volgens hem zijn 
er nauwelijks verschillen. Hij maakt 
één kanttekening: ‘Als je echt alleen 
orgel speelt en je speelt nooit piano, 
en je gaat dan piano spelen, dan gaat 
’t niet klinken. Ik begon met orgel en 
daarna piano. Na een paar jaar had ik 
dat onder de knie. Op een orgel kan je 
niet hard en zacht spelen. Je touche 
moet helemaal gecontroleerd zijn, bij 
piano ook. Als je een fuga speelt op 
een piano moet je zo egaal mogelijk 
spelen, dat moet ook bij een orgel.’
Zijn eerste aanstelling is als organist in 
de Opstandingskerk in Eindhoven met 
een Van Vulpenorgel. Te vergelijken 

met het orgel in de Kruiskerk. Allebei 
de orgels zijn in de neobarokstijl 
gebouwd. 

Hoe ben je gaan schilderen?
Bert kijkt me met een bedenkelijke 
blik aan. ‘Dat had een heel triviale 
reden. Mijn toenmalige vriendin – ze 
studeerde aan de kunstacademie – 
ging weg en nam al haar schilderijen 
mee. Daar zat ik met kale muren. In 
1985 had ik een aantal lessen gevolgd 
aan de Academie voor Beeldende 
Vorming in Tilburg bij Henkes. Dat 
was mijn grote inspiratiebron. Toen 
zij wegging, ben ik pas echt gaan 
schilderen.’ Verbaasd zegt hij: ‘Na 
een maand of drie had ik mijn eerste 
schilderij verkocht en na negen 
maanden had ik mijn eerste expositie. 
Dat je die dingen kon verkopen!’ 

Bert exposeerde onder andere in 
de Holland Art Gallery. ‘Dat vond ik 
geweldig, want daar hing een Appel 
èn een Corneille met een werk van 
mij ertussen. Ik ben fan van Karel 
Appel. Die maakte de mooiste 
dingen en rotzooi en alles wat daar 
tussenin zat. Eén van zijn mooiste 
uitspraken heb ik altijd onthouden: 
een interviewer stelde Karel de vraag, 
wanneer een schilderij voor hem af 
was. Appel antwoordde: Ik ga net zo 
lang zitten voor ’t schilderij, totdat het 

Op een zondagmiddag zie ik 

dirigent Bert in actie in de Kruiskerk. 

Hij repeteert met het koor Linguae 

atque Cordis dat die middag een 

cantate van Scarlatti zingt. Hij beweegt 

met heel zijn lijf. Ik hoor de stemmen 

heel mooi kleuren. Het lijkt alsof de 

muziek uit zijn tenen komt. Intens, 

bezielend. Plots zwaait hij af. 
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af is. Hij ‘keek’ het ‘af’! Eén van de 
moeilijkheden met tekenen is dat je 
niet op tijd stopt. Bij een tekening is 
dat funest. Boven de piano hangt een 
schilderij van mij, waarvan iemand 
vond dat er nog wat kleur in moest. 
Ik dacht: Nou ik weet ‘t niet hoor. Ik 
heb het maanden zo laten hangen en 
kwam tot de conclusie dat er echt 
niets bij moest! Ik keek het af.’

Wat heb jij met lied, met liederen?
In de kerk zingen we natuurlijk altijd 
liederen. Hij denkt even na: ‘De 
basis van de 19de eeuwse en 20ste 
eeuwse klassieke muziek is bepaald 
door de hymne, het koraal. Bij de 
katholieken was ‘t het gregoriaans. 
Bij ons de psalmen en gezangen. In 
alle grote composities zitten liederen, 
zoals in de Negende van Beethoven: 
Alle Menschen werden Brüder. Dat 

is een hymne, een gezang. Ook de 
Bachcantates, zoals cantate 140 
Wachet auf, ruft uns die Stimme, die ik 
onlangs uitvoerde met Linguae atque 
Cordis.’ Ondertussen zingt Bert het 
koraal. ‘Op verschillende manieren 
krijgt het vorm in de compositie, je 
hoort het in alle delen terugkomen en 
in het slotkoraal hoor je het sec. Het 
lied is het basismateriaal voor grote 
composities. Als het protestantse 
koraal er niet was geweest, had 
de muziekgeschiedenis een totaal 
andere wending genomen.’ En dan 
te bedenken dat tweederde van de 
psalmen oorspronkelijk gregoriaans 
was. 

Klinkende koren
Een normale dag van Bert bestaat uit 
koorpartijen doornemen, orgelles en 
zangles geven, schilderen en muziek 

uitzoeken voor de vijf koren waarmee 
hij werkt. Tussendoor kookt hij en 
denkt hij na over muzikale problemen: 
‘Hoe krijg ik de koren zo, dat het echt 
goed klinkt. Ik kom erachter dat hoe 
meer ik weet, hoe meer oplossingen 
ik weet te vinden. Je hebt overal trucs 
voor, dat bedoel ik niet onaardig. Als ik 
onzuiverheden hoor bij mensen van wie 
ik weet dat ze goed kunnen zingen, kan 
ik het nu in orde krijgen. Daar denk ik 
soms jaren over na. Op een gegeven 
moment lukt het gewoon en dan is 
het tsjakkk! Maar uiteindelijk moet je ‘t 
uit handen geven, want zìj zingen. Als 
het lukt, voel ik me machtig en als het 
meeste goed gaat, ben ik tevreden.’

Over de offi ciële uitvoering in de 
cantatedienst kan Bert meer dan 
tevreden zijn. Heerlijk om deze man 
mee te maken als dirigent!

Bert ‘t Hart (1956) is cantor-organist van de Pelgrimskerk, dirigent van vijf koren en schilder.
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Op de agenda stonden de jaarrekenin-
gen van de Colleges van Diakenen en 
van Kerkrentmeesters. Het zijn mis-
schien geen boeiende en spectaculaire 
stukken, en dat is maar goed ook. Een 
spectaculaire jaarrekening is niet iets 
wat je wenst. Het zijn goede en dege-
lijk in elkaar gezette stukken, waarin 
duidelijk te lezen is hoe het er in onze 
gemeente financieel voor staat. 
Een belangrijk aandachtspunt is het 
teruglopend ledenaantal, niet alleen 
door overlijden, maar ook door vertrek. 
Ongeveer twee jaar geleden heeft de 

AK een beleid voor nieuw-ingekome-
nen vastgesteld en het lijkt niet zo gek 
ook een beleid te hebben voor leden 
die de kerk verlaten. De ervaring met 
exit-gesprekken is, dat die heel zinvol 
kunnen zijn.
De AK keurde de stukken goed, met 
dank aan de opstellers, zodat u nu aan 
zet bent. Nadat de gemeente haar licht 
erover heeft laten schijnen worden de 
stukken definitief vastgesteld. Op onze 
website kunt er er kennis van nemen; 
ook liggen ze in de kerken ter inzage.  

Jaarvergadering
Op 13 juni kunt u er uw zegje over doen 
in de Paaskerk. Voor wie het nog niet 
eerder deed: een mooie gelegenheid 
om te zien hoe mooi de Paaskerk er na 
de verbouwing uitziet, dus mensen uit 
Kruis- en Pelgrimskerk: grijp uw kans. 
Op deze vergadering kunt u ook iets 
horen over de toename van individuele 
hulpvragen en hoe ook het College van 
Diakenen met de crisis te maken krijgt. 
Geert Jaap Welsing, voorzitter van dit 
college, houdt er een inleiding over. 

Handwegkerk
Een volgend punt was de Handweg-
kerk. Na de laatste dienst op 7 april 
staat deze kerk nu leeg. In juni wordt 
er een geweldig festival gehouden, 
waarvan het uitgangspunt is: wat kun-
nen we met een lege kerk doen?

Het College van Kerkrentmeesters 
had een stuk gemaakt met een aantal 
stappen, die er uiteindelijk toe kunnen 
leiden dat het onroerend goed aan de 
Handweg verkocht wordt. De eerste 
stap is het onttrekken van de kerk aan 
de eredienst. Deze stap heeft de AK 
op 24 april gezet. Na 114 jaar dienst 
te hebben gedaan is de Handwegkerk 
dus nu onttrokken aan de eredienst, 
dat wil zeggen: er worden geen regu-
liere kerkdiensten meer gehouden. 

Vlaggen en kerkklokken
Het laatste inhoudelijke punt van 
de agenda was een ingelast punt. 
Alle gemeenten in Nederland zijn 
aangeschreven door de minister van 
Binnenlandse Zaken om op 30 april 
te vlaggen en klokken te luiden. De 
burgemeester van Amstelveen had dit 
verzoek doorgezonden naar de kerken 
en nu lag de vraag op tafel of wij een 
gemeenschappelijk beleid ten aanzien 
van het luiden van de kerkklokken 
konden vaststellen. Al spoedig bleken 
de meningen hierover sterk uiteen 
te lopen, variërend van instemming 
tot de wens naar een geheel ander 
koningslied (Psalm 45:2, zie ook de 
Naardense weergave van dit vers). Er 
was maar één conclusie mogelijk: er 
wordt geen gemeenschappelijk beleid 
vastgesteld, het wordt aan de wijken 
overgelaten. 

Voor wie de klok luidt...
Melis Melissen, voorzitter

Op 24 april kwam de Algemene 

Kerkenraad (AK) weer bijeen, nadat 

we de vergadering van maart hadden 

overgeslagen. Na een afwezigheid 

van enkele jaren was Nelly Versteeg 

terug, afgevaardigd door de 

Pelgrimskerk, zodat de AK nu geen 

vacatures meer heeft. 

Uit de Algemene Kerkenraad
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Terugblik op fi nanciën 2012
Hans van Strien, penningmeester

De jaarrekening over 

2012 is opgesteld en wordt 

op 13 juni besproken op de 

gemeentevergadering. Ik hoop 

dan al uw vragen te kunnen 

beantwoorden. Het over 2012 

behaalde financiële resultaat is 

als volgt weer te geven:

college van kerkrentmeesters

Het tekort uit kerkelijke activiteiten is 
in 2012 gedaald ten opzichte van 2011 
met € 35.000. 

Lagere inkomsten
De baten waren lager. Zo daalden de 
vrijwillige bijdragen met € 66.000. 
Deze daling lijkt structureel. Het aantal 
bijdragende leden daalde met 85 tot 
1.766. Ook de gemiddelde bijdrage per 
betalend lid daalde tot € 344 (in 2011: 
€ 364). De huurinkomsten daalden 

met € 62.000. Dit komt door de tijdelij-
ke sluiting van de Paaskerk en minder 
verhuur bij de Kruiskerk. Schenkingen, 
legaten en giften (€ 106.000) maakten 
deze dalingen voor een belangrijk deel 
goed. Maar deze baten zijn niet struc-
tureel: je mag er niet op rekenen.

Lagere uitgaven
De uitgaven waren lager. Dit komt 
vooral door de lagere kosten voor 

kerkgebouwen (€ 53.000). De 
kosten van Present waren
€ 45.000. Op deze kosten 
konden ontvangen bijdrage 
van € 25.000 (2011: € 21.000) 
in mindering worden gebracht. 
Hogere lasten zien we bij de 
pastoraatkosten (€ 35.000). 
Bij de huidige invulling van het 
pastoraat moeten we onge-
veer met dit niveau aan kosten 
rekening houden.

Positief resultaat uit beleggingen
De resultaten uit beleggingen (exclu-
sief koersresultaten) waren € 416.000 
(2011: € 358.000). De stijging komt 
door de ontvangst van extra inciden-
tele rente (€ 48.000) bij afl ossing van 
een obligatielening waarbij de rente 
mede afhankelijk was van de infl atie. 
De opbrengsten uit verhuur van de 
beleggingspanden waren over 2012 
en 2011 nagenoeg gelijk. De directe 

opbrengsten uit effecten en deposito’s 
waren, afgezien van koersverschillen, 
€ 52.000 hoger dan in 2011 (waarvan 
€ 48.000 incidenteel). Tegenover koers-
verliezen in 2011 (€ 155.000) stonden in 
2012 koerswinsten van € 214.000.

Zoals u ziet waren de resultaten uit be-
leggingen ruim voldoende om het tekort 
uit de directe kerkelijke activiteiten te 
dekken. Er was sprake van een over-
schot van € 140.000 (2011: € 47.000).

De gehele jaarrekening is beschikbaar 
op de website. In de kerken zijn ook 
exemplaren beschikbaar.

2012 (€) 2011 (€)

Baten uit kerkelijke activiteiten *) 964.000 984.000

Lasten uit kerkelijke activiteiten *) 1.240.000 1.295.000

Resultaat uit kerkelijke activiteiten 276.000- 311.000-

Resultaat beleggingen (exclusief 
koerswinsten/-verliezen)

416.000 358.000

 140.000 47.000

Koerswinsten en –verliezen (per saldo) 214.000 155.000-

Resultaat uit verkoop onroerend goed 17.000 700.000

Totaal resultaat kerkgemeenschap 371.000 592.000

*) exclusief baten en lasten wijkkassen

Solidariteitskas 2013
Er wordt u een brief en acceptgiro toegezonden met 
de vraag om € 10,- per persoon bij te dragen aan de 
Solidariteitskas, het steunfonds van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Alle kerkelijke gemeenten worden 
verplicht hieraan bij te dragen. De Solidariteitskas biedt 
tijdelijke fi nanciële steun aan gemeenten die hulp nodig 
hebben op geestelijk of op fi nancieel gebied. Daarnaast 
wordt dit fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten 
te verrichten die niet door één gemeente op te brengen 
zijn. Bijvoorbeeld bijzonder pastoraat, zoals voor doven, 
studenten, koopvaardij en binnenvaart.

Voor wie de brief gemist heeft: ons bankrekeningnum-
mer is 5493.16.523 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, onder vermelding van 
Solidariteitskas 2013.
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Sam’s Kledinginzameling
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood van zaterdag 20 april heeft bijna 5600 
kilo aan kleding en schoeisel opgeleverd! Een prachtig resultaat en de organisa-
tie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. 

Met de opbrengst van de kleding worden projecten gesteund van Cordaid 
Mensen in Nood, dit jaar een watervoorzieningsproject in Kenia. Voor verdere 
informatie over de gesteunde projecten zie www.samskledingactie.nl.

college van diakenen

nieuws

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,
1018 DR Amsterdam, tel.: 020-5353700,
mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88VLB0699743532 
of NL32INGB0000526833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Na de zomervakantie start de PKN 
weer een nieuwe cursus Theologische 
Vorming voor gemeenteleden in 
Amsterdam. Ruimte om met nieuwe 
ogen naar de Bijbel te kijken. Dat is, 
zeggen veel cursisten, wat ze het 
mooist vinden. Meedoen met de 
cursus verrijkt, verrast en inspireert. 
Kortom, het is een ervaring. 

De cursus duurt drie jaar. Per jaar 
worden er op de dinsdagochtend 
gedurende 30 weken van september 
tot april bijeenkomsten belegd. 
In die periode wordt de ‘hele’ 
theologie doorlopen. Allereerst komen 
het Oude en Nieuwe Testament aan 
de orde. Hoe zijn ze gelezen, met welk 
doel zijn ze geschreven? Welke rol 
hebben ze door de eeuwen gespeeld 
en wat kunnen we er nu mee? Zo 

is het een kleine stap naar vakken 
die meer over de inhoud van het 
geloof gaan, zoals geloofsleer. Maar 
ook kerkgeschiedenis, verschillende 
vormen van gemeente-zijn, ethiek, 
liturgiek, pastoraat en diaconaat 
komen aan bod.

De kosten bedragen € 225, gespreide 
betaling is mogelijk. Het is ook 
mogelijk niet de gehele cursus maar 
een aantal lessen te volgen.

Meer informatie en aanmelding kan 
bij de secretaris: Elly Scherpenisse-
Werkman, tel. 023 5657265, email: 
elly@scherpenisse.info. Op verzoek 
is een uitgebreide studiegids te 
verkrijgen. Of kijk voor meer informatie 
over de cursus in Amsterdam op 
www.tvg-amsterdam.nl

Cursus Theologische Vorming 
 gemeenteleden, een ervaring!

Mijn ervaring
Loes Oostenrijk, Kruiskerk

Vorig jaar september ben ik 
begonnen aan de driejarige cursus. 
Het is me zeer goed bevallen. In de 
lessen komen veel onderwerpen 
ter sprake, die voor geïnteresseerde 
gemeenteleden heel verhelderend 
zijn. Soms ga ik een uitleg van een 
Bijbelgedeelte beter begrijpen, 
een andere keer hoor ik over de 
achtergrond van bepaalde gebruiken 
en rituelen. Of kan ik ‘een kerkvader’ 
beter plaatsen in de tijd en kan ik een 
link leggen naar de huidige tijd. De 
bijeenkomsten zijn heel afwisselend 
en gevarieerd door de verschillende 
docenten en de reacties die zij bij de 
cursisten oproepen. Er is altijd ruimte 
om vragen in te brengen en vaak 
krijgen we suggesties mee om zelf 
verder te studeren. Het is een zeer 
inspirerende cursus.
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Toen ik over het liedboek voor 
de kerken nadacht, gingen mijn 
gedachten vanzelf naar mijn kindertijd. 
Kerkdiensten waren in die tijd vooral 
iets voor volwassenen, waardoor veel 
van wat werd gesproken en gezongen 
langs me heen ging. Vreemd genoeg 
had ik veel houvast aan het liedboek, 
maar op een andere manier dan u 
denkt. Ik telde namelijk de blaadjes 
van het liedboek om de tijd te doden 
en ik kan u zeggen dat het er veel 

waren! Een andere herinnering die 
ik heb aan het liedboek is, dat ik 
altijd hoopte dat een predikant niet 
alle coupletten zou laten zingen van 
een psalm of gezang. Een overdaad 
aan liederen kon de kerkdienst zo 
langdradig maken. Als er in een dienst 
veel gezongen werd, kwam altijd 
de gedachte op, dat als ik nog eens 
predikant zou worden, ik Psalm 119 
tijdens mijn intrededienst zou laten 
zingen. Alle coupletten!

Nieuwsgierig geworden ging ik 
deze week op internet toch eens 
op zoek naar informatie over het 
nieuwe liedboek. Er is een speciale 
website, liedboek.nl, waar ik alle 
informatie over de totstandkoming, 
inhoud en vormgeving van het 
nieuwe liedboek vond. Zoals bij elke 
kerkelijke verandering, is ook hier 
goed nagedacht voordat begonnen is 
met de uitwerking van de opdracht. 
Zo goed en zo lang zelfs, dat ik het 
gevoel kreeg dat als we niet oppassen, 
het nieuwe liedboek al achterhaald is, 
voordat het is gepresenteerd. Maar dat 
is misschien wat te sceptisch gedacht. 
Ik hoop in elk geval dat er lekker veel 
liederen van Huub Oosterhuis in het 
nieuwe liedboek zitten, omdat ik dat 
zulke beeldende teksten vind. En ik 
hoop dat het aantal coupletten per 
lied beperkt blijft. Al was het maar 
om aankomende predikanten onder 
ons niet op bepaalde gedachten te 
brengen over hun intredepsalm…

column

Psalm 119
alle coupletten
Arjen Teitsma

Alles is in beweging: na de nieuwe Bijbelvertaling hebben we 

nu ook een nieuw liedboek voor de kerken. Voor de één betekent dit 

het zoveelste afscheid van iets, wat vertrouwd is in de kerk, terwijl een 

ander het als een bevrijding zal ervaren om in eigentijds idioom te 

kunnen zingen. Zelf heb ik er geen uitgesproken mening over. Bij mij 

blijft vooral de melodie van een lied hangen en niet zozeer de tekst. Dat 

geldt niet alleen voor kerkliederen maar ook voor liedjes die ik op de 

radio hoor en muziek die ik in mijn koor zing. Ik kan met een glimlach 

op mijn gezicht de meest vreselijke teksten zingen -en omgekeerd.
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Met Pinksteren in de rug
Kom, o Geest en vuur ons aan,
van oudsher weet Gij harten te raken.
Geef ons moed uw weg te gaan,
wees de gloed in ons bestaan.

Om de Geest hebben we op 
Pinksterzondag gebeden en de 
bovenstaande woorden over de Geest 
gezongen. Liturgisch gesproken zijn 
we inmiddels beland in de ‘feestloze’ 
tijd, de kleur van het antependium 
is groen. Het rooster brengt ons bij 
lezingen uit het evangelie van Lucas. 
Iemand noemde dit evangelie een 
reisverhaal, Lucas componeert zijn 
verhaal aan de hand van Jezus’ reis 
van Galilea naar Jeruzalem. 
Op de zondagen 9 en 16 juni 
zijn er twee vieringen. Naast de 
ochtenddienst is er op de tweede 
zondag de Taizéviering aan het begin 
van de avond, op de derde zondag 
in de middag de sobere dienst 
van Woord en gebed. Op 16 juni 
bereiden tieners de ochtenddienst 
van de jongerendienst voor en nemen  
jongeren uit groep acht afscheid 
nemen van de kinderkerk. Op zondag 
7 juli mag Lotte, dochter van Margreet 
Poot en Christiaan Nederhof, het teken 
van de doop ontvangen.

U heeft wellicht het nieuwe Liedboek 
net in uw bezit. Ik ben erg benieuwd 
naar de inhoud, maar die inhoud 
is nu ik dit schrijf nog in nevelen 
gehuld. Wel weet ik dat er maar 
liefst veertienhonderd items in het 

Liedboek komen, naast liederen 
ook teksten om te lezen en te 
bidden. Naast de honderdvijftig 
Psalmen uit het huidige Liedboek 
zijn er andere, vaak niet strofi sche 
psalmbewerkingen opgenomen. Ook 
psalmen die we al zingen, uit de 
tradities van Taizé en Iona. Op 25 mei 
is het Liedboek in Monnickendam 
gepresenteerd.

G.J. de Bruin

Van de kerkenraad

Groen in de kerk: niks te doen…
Groen in de kerk: niks te doen. Dit 
jaar anders? Het Gekke Kerk Festival 
loopt aan de Handweg in een leeg 
gebouw. Vol programma aan zingeving. 
Amstelveen mist nog altijd een 
stadsgehoorzaal, dus wie weet…

Kijk niet om
Goed advies, maar toch. Kan het niet 
laten. Wat een toespraak van ds. 
Coosje Verkerk op Hemelvaartsdag. 
Inspiratie voor de rest van ons leven. 
Jezus is niet weg, maar overal. Sterker 
nog: God wil in ons wonen. In jou en 
in mij. Accepteer dat je geaccepteerd 
wordt door de Heer.
Ik was op Hemelvaartsdag te 
Zorgvlied. Even poetsen. Met water 

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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tappen kan ik niet om het graf van Ramses Shaffy heen. Op 
zijn steen een enkel woord: LEEF! Ik ging met goede moed 
weer op weg. God is bij, is in ons!
Het sacrament van de Doop aan twee kinderen – Julia en 
Guido – met Pinksteren. In de precies 50-jarige Paaskerk en 
precies één jaar PWAZ. In de hoop dat zij mogen groeien 
tot echte Christenen. 
We hebben de pelgrimsweek in de 50-jarige Pelgrimskerk 
verstaan. We zullen doorgaan!

PWAZ
In Amstelveen-Zuid is het nodige aan de hand. Want wie 
wordt de nieuwe predikant? Op zondag 9 juni zal u in de 
gemeentevergadering horen welke kandidaat de kerkenraad 
voordraagt. Het zou fraai zijn de nieuwe predikant en zijn 
gezin in de nazomer welkom te heten.

Thomas Bout
Hij wilde anderen graag laten delen in zijn kennis, werd leraar 
en later directeur van een christelijke MAVO. Zijn hobby was 
fotograferen en fi lmen. Zijn vrouw kwam uit Duitsland en hij 
voelde zich zeer met dat land verbonden, m.n. het Zwarte Woud.
Elke vakantie werd op dezelfde plaats doorgebracht, niet 
helemaal tot genoegen van de beide zonen. Maar toen dat 
mogelijk was, bleef hij er enkele jaren met zijn vrouw wonen. Zij 
overleed vijf jaar geleden, vrij kort daarna kreeg hij problemen 
met lopen en drie jaar geleden een ernstig infarct. Met hulp van 
de kinderen probeerde hij zo actief mogelijk te blijven. In zekere 
zin kwam zijn overlijden dan ook tamelijk onverwacht, ook al 
werd hij 84 jaar. Bovenaan de kaart stond: ‘Bleib’ bei mir Herr’, hij 
was een gelovig mens, maar geen kerkganger. Als liederen voor 
de uitvaartdienst gaf hij op ‘Wat de toekomst brengen moge’ en 
‘Blijf bij mij Heer’, als Schriftlezing Psalm 121. ‘Ik sla mijn ogen 
op naar de bergen’, teksten waar vertrouwen uit spreekt. Vanuit 
deze woorden hebben wij zijn leven herdacht in de Paaskerk, 
waarna hij begraven is, bij zijn vrouw, op de begraafplaats van 
Emmerich am Rhein. 

Francina de Graaff-Exalto
Op 17 april overleed, na een ziekbed van ruim een half jaar, 
Ina de Graaff. Haar ‘kerkelijke rondreis’ – met haar man en 
een groeiende kinderschaar – door Amstelveen begon in 1956 
in de Handwegwerk. Daarna volgden de Adventkerk en de 
Bankraskerk, om de laatste tien jaar weer aansluiting te vinden bij 
de Handwegkerk. In die tussenliggende jaren is er veel gebeurd. 
Belangrijk was de ontmoeting met de Charismatische Beweging. 
Ina vond een nieuwe roeping in het pastoraat. Velen bood ze 
een luisterend oor, soms werden er mensen tijdelijk in het gezin 
opgenomen, en altijd werd er gebeden in het goede geloof dat 
God ons gebed hoe dan ook verhoort. Haar eigen gezondheid 
liet haar echter nogal eens in de steek. Haar overkwam wat 
Johannes de Doper overkwam: allerlei beloften gingen in 
vervulling, maar hij zelf werd niet bevrijd uit zijn gevangenschap. 
Het was geen reden haar geloof in de reddende en helende 
macht van Jezus op te geven. Integendeel. Op 23 april namen 
we in een dienst in de Handwegkerk afscheid. We lazen over 
Johannes in de gevangenis, en het visioen uit Openbaring 21. 
Met dat visioen voor ogen hebben we afscheid genomen van 
deze bijzondere vrouw. 

tappen kan ik niet om het graf van Ramses Shaffy heen. Op 
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Hebben we in de kerkenraad het 
beleidsplan – een van de vele eisen 
uit Utrecht – voor de komende jaren in 
concept voor de zomer afgehamerd? 
Het zal er om spannen, we hebben 
gekozen voor een aanpak van onderop. 
Dat kost tijd, maar zorgt ook voor het 
broodnodige draagvlak. Weet dat het 
laatste woord over dat plan aan u 
allen is, lieve mensen. Wanneer… nog 
even wachten… Bespreking in een 
gemeentevergadering zal in de tweede 
helft van dit jaar plaatsvinden.

Kerkelijk centrum in Westwijk
Door de aanstaande rigoureuze 
bezuinigingen op de zorg is Ons 
Tweede Thuis niet meer in staat om 
het bouwplan aan de Jasmijnlaan 
uit te voeren. En daarmee is ook de 
bouw van een kerkelijk centrum aan 
de Jasmijnlaan van de baan. Dat is 
een diepe teleurstelling, zeker ook 
voor alle vrijwilligers die zich enorm 
hebben ingezet voor het project in 
de afgelopen jaren. We gaan hen op 
passende wijze bedanken voor de 
inzet, maar ook proberen warm te 
houden voor de toekomst.

Het is nu eerst zaak om het project 
Jasmijn netjes af te ronden in goed 
overleg met OTT. Daar is tijd mee 
gemoeid. Pas daarna gaan we kijken 
naar een mogelijke doorstart. De 
planvorming zal dan weer van voren 
af aan moeten starten. We zijn 
niet zonder hoop over de kansen, 
maar het is nu nog te vroeg om er 
mededelingen over te doen. Dus over 
de afsluiting van het project Jasmijn 
later meer in Present. We blijven 

strijden voor een kerkelijk centrum 
in Westwijk. We werken mee, dan 
wel bidden, voor het werk van de 
community in Westwijk.

Lied
Mooi, een fonkelnieuw liedboek voor 
ons. Op dit moment weet ik niet 
veel meer dan dat de 150 psalmen 
behouden bleven.. Maar… halen Fedde 
Schurer en Paul Gerhardt het ook? Van 
mij mag alles, maar ik wil geen stijve 
nek. Hoop dat de beamercultuur de 
kerk niet geheel in bezit neemt. Wat als 
de stroom uitvalt bijvoorbeeld?
Op Wezenzondag was ik present in 
de kerkgemeente Edam. Ik zong in 
Amstelveens tempo en merkte dat 
ik ietwat uit de pas liep – dacht niet 
dat het aan de organist lag. ‘k Denk 
dat we in Amstelveen iets rustiger 
aan moeten. In die NH-regio was veel 
aandacht voor het nieuwe liedboek. Ik 
scoorde na de eredienst een Edammer 
kaas – de op één na oudste. Op 
zondag geld uitgeven behalve voor de 
collecte in de kerk was in mijn jeugd 
ondenkbaar.

Groei
Het volgende nummer van Present 
heeft als thema: groei. Je moet maar 
durven om een dergelijk thema te 
stellen in tijden van krimp. Of is er een 
samenhang tussen krimp en groei? Ik 
weet het niet. Probeer al bijna 55 jaren 
om een echte Christen te worden. Ben 
het bij lange na nog niet. Hoe zit dat bij 
u/jou? 

Hoezo, groen in de kerk, niks te doen?
Gerben Drost, voorzitter

Nederlandse Johannes Passion
In je eigen taal zingen brengt je dichter 
bij de betekenis van een tekst. Onder 
dat motto vertaalde (ex-)cantor-
organist Marcel den Dulk de Johannes 
Passion van J.S. Bach. Op Palmzondag 
2011 bracht een projectkoor van de 
Handwegkerkgemeente delen ten 
gehore, ingebed in een eredienst. In 
maart 2012 werd de passie uitgevoerd 
in het concertgebouw in Amsterdam. 
Een aantal gemeenteleden zong mee 
en heeft ervaren hoe warm en direct 
dit prachtige werk in concertvorm 
overkwam bij koorleden, solisten en 
publiek. Inmiddels is deze Passion 
offi cieel uitgegeven (€ 12,90). Ook is 
een DVD (€ 18,50) en een CD 
(€ 15,00) van dit bijzondere concert te 
verkrijgen. Te bestellen bij: 
www.nederlandsejohannes.nl of via 
Gert Groot, tel. 6438558. 

Heeft de slang gesproken?
Een nieuw boek van Maarten Aalders. 
Het vertelt over het strijdbare leven van 
de Amsterdamse ds. Jan Geelkerken 
die in 1926 door de synode van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland 
werd geschorst, en afgezet. Of de 
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Anna Maria Carolina Rensenbrink-Rhebergen
Op 3 mei is, zoals treffend op de kaart stond, ‘in vrede ontslapen’ Rie Rensenbrink. Zij zag 
uit naar dat moment, na een lang en gelukkig leven van negentig jaren. Met velen was zij 
verbonden. Met haar gezin van herkomst, waarin zij al jong een zorgende taak had. En met 
het gezin dat zij zelf opbouwde met haar man Henk. Vier kinderen werden hen geschonken, 
drie dochters en een zoon. Door haar betrokkenheid op anderen antwoordde zij op haar wijze 
op de belofte van Gods trouw.
Vanuit Nigtevegt kwam zij met haar man enkele jaren terug naar Amstelveen, waar zij goede 
jaren hadden aan de Praam. De laatste tijd in de Olmenhof was niet gemakkelijk. Zij ging snel 
achteruit. Maar die belofte van trouw bleef in haar klinken in de woorden van vertrouwde 
liederen. Psalm 118 was er één van. De Heer is bij mij, ‘k zal niet vrezen. Wij lazen en zongen 
uit die Psalm toen wij op woensdag 8 mei afscheid van haar namen in de Paaskerk. Daarna 
begroeven wij haar vlakbij de plek waar zij vandaan kwam, op de begraafplaats Driemond.

Ellen van Eijkern-Bossenbroek
Op 2 mei namen we in Amsterdam afscheid van mevrouw Van Eijkern. Haar schoonzoon 
vertelde over haar leven, er klonk muziek van Bach en anderen en er mochten woorden 
gelezen worden uit het grote Verhalenboek dat Israël de wereld schonk. Voor Ellen was het 
geloof van betekenis en ze wilde graag dat dit in het uur van haar uitvaart gememoreerd zou 
worden. Door het werk van haar man heeft ze veel gereisd, een groot deel van haar leven 
in het buitenland gewoond en daarvan genoten. De laatste fase van haar leven bracht ze in 
Nederland door, met belangstelling voor heel veel zaken en betrokken op de Paaskerk. We 
hebben haar gezegend voor haar laatste reis, nu zij na meer dan 94 jaar mag terugkeren naar 
haar Schepper.

Anna Maria Charlotta Doornhof
Met een dienst in de aula van begraafplaats Zorgvlied hebben we op 18 april afscheid 
genomen van Anna Maria Charlotta Doornhof. Annie, zoals velen haar hebben gekend. 
Vroeger was de familie bij de Adventkerk, de laatste jaren bij de Handwegkerk aangesloten. 
Op 76-jarige leeftijd is ze in het ziekenhuis van Almere overleden, na een lange tijd van 
gezondheidsproblemen. Door die gezondheid was ook de kerkgang steeds moeilijker 
geworden. Goed als er dan andere netwerken en contacten ontstaan en de techniek 
te hulp wordt geroepen met TV, radio of internet. Naast een pastoraal netwerk van 
sectiemedewerkers.
Met haar twee zonen, broer en zuster, kleinkinderen, familie, vrienden en bekenden namen 
we afscheid en herinnerden ons ook haar gestorven dochter Anne-Marie. Met muziek voor 
zondag-en-door-de-week luisterden we naar warme en waarderende woorden van kinderen 
en familie. Uit de Bijbel hoorden we de woorden van de Heer in het Johannesevangelie over 
de weg, de waarheid en het leven. Waar menselijke wegen doodlopen, mogen we geloven 
dat Gods weg doorloopt.
Zo vertrouwden we haar lichaam toe aan de schoot der aarde en wensten we elkaar te gaan 
op de weg van de Heer, als de waarachtige weg naar het leven. Nu en tot in eeuwigheid.

slang ‘zintuiglijk waarneembaar’ 
gesproken had, zo werd de 
kwestie-Geelkerken vaak 
neergezet. Maar tijdgenoten en 
latere historici beseften dat er 
iets heel anders aan de hand 
was. Maarten Aalders schetst 
een nieuw beeld van deze 
markante en soms lastige man.
Heeft de slang gesproken? Het 
strijdbare leven van dr. J.G. 
Geelkerken (1879-1960).

De dienst 16 Juni
De jongeren van de 
JongerenDienst 12+ hebben 
elk jaar een eredienst 
die ze zelf helpen voor te 
bereiden. De aanpak en 
invulling is heel anders dan 
het Theaterweekend, de 
uitvoering dus ook ;-)
De leiding dacht met 
Hooglied aan de slag te gaan, 
maar de jongeren wilden veel 
liever met Jacob en Ezau 
werken. Het is hun dienst, 
dus zo geschiedde. Ook de 
overstappende kinderen van 
de kinderkerk helpen mee in 
de voorbereiding. Zo wordt 
hun overstap naar de JD12+ 
nog makkelijker. 
Dus als u de jeugd van Zuid 
wilt laten zien dat u om hen 
geeft, kom dan op 16 juni naar 
de Paaskerk. De dienst is wel 
wat anders. Ds. Marianne gaat 
voor, maar de preek zal echt 
niet langer (kunnen) duren dan 
3 minuten!

Anko Verburg
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Bij de diensten
Op zondag 9 juni is de voorganger 
onze nieuwe kerkelijk werker Ria 
Keijzer. We zijn blij dat zij op 9 en 
23 juni de diensten van ds. Mirjam 
Buitenwerf kan en wil overnemen nu 
Mirjam met ziekteverlof is. De lezingen 

van het leesrooster op 9 juni zijn: 1 
Koningen 17: 17-24 en Lucas 7: 11-17. 
’s Middags om 17.00 uur is er een 
muzikale vesper. 
Op zondag 16 juni gaat ds. Sieb 
Lanser voor. In deze dienst vindt de 
overstap plaats van kinderen van de 
kinderdienst naar de tieners. We vieren 
de Maaltijd van de Heer. De lezingen 
volgens het leesrooster zijn Hooglied 
4:16 – 5:8 en Lucas 7:36 – 8:3. 
De dienst op zondag 23 juni wordt 
voorgegaan door Ria Keijzer. Het 
leesrooster vermeldt als lezingen: 
Jesaja 65: 1-9 en Lucas 8: 26-39. 
Op 30 juni gaat een goede bekende 
voor: Renger Prent. De lezingen 
volgens het rooster zijn: 1 Koningen 
19: 19-21 en Lucas 9: 51-62. 
Zondag 7 juli treffen we ook een oude 
bekende (zij het iets minder bekend 
dan haar man Jaap Doolaard): ds. 
Geertien Morsink, emeritus predikante 
uit Zeist. De lezingen volgens het 
leesrooster zijn: Jesaja 66: 10-14 en 
Lucas 10: 1-20.

Sieb Lanser

Pastoraat
Per 1 mei is Ria Keijzer in dienst getre-
den als kerkelijk werker en is een nieu-
we taakverdeling van kracht geworden 
tussen haar en de twee predikanten. 

Ds. Mirjam Buitenwerf richt zich 
vanaf nu – dat wil zeggen: na haar 
ziekteverlof – op jongeren en nieuwe 
generaties; het reguliere pastoraat in 
haar wijk – grotendeels de voormalige 
Bankraswijk– heeft zij dientengevolge 
moeten beëindigen. Het ligt voor de 
hand dat pastorale contacten die uit dit 
nieuwe werkterrein voortvloeien – zeg 
maar met mensen tot ongeveer vijftig 
jaar – door ds. Mirjam Buitenwerf 
worden behartigd. 
Het ouderenpastoraat is het 
aandachts gebied van ds. Sieb Lanser 
en Ria Keijzer. Hierbij is ds. Sieb 
Lanser het eerste aanspreekpunt 
voor de gehele Kruiskerkgemeente. 
Het is dus niet zo dat Ria Keijzer 
de wijk van Mirjam overneemt of 
er (alleen) zou zijn voor voormalige 
Bankraskerkleden. Een groot ac-
cent in haar takenpakket ligt op het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten 
voor ouderen, waardoor de onderlinge 
verbondenheid wordt versterkt en 
verdiept. Het valt te verwachten dat 
uit deze activiteiten ook individuele 
pastorale contacten zullen voortvloei-
en. Voor de pastorale zorg in Klaasje 
Zevenster blijft Renger Prent echter 
de eerstverantwoordelijke, zoals 
enkele jaren geleden in de kerkenraad 
is afgesproken. 

Kruiskerk

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
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938; 06-50228250,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, 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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Contact Kruiskerk
Het is de bedoeling om het Contact 
Kruiskerk een meer centrale rol in 
de coördinatie van het pastoraat te 
geven dan nu het geval is. Wilt u 
bezoek – voor uzelf of een ander – of 
wilt u iets kwijt van pastorale aard, 
dan kunt u bellen of mailen met het 
Contact Kruiskerk: 06-2112 4567; 
contact@kruiskerk-amstelveen.
nl. U kunt natuurlijk ook één van de 
coördinatoren, Anna Uiterwijk, Belia 
de Geus, Henk van der Meulen, 
Josje Dijkstra en Saskia de Jong, 
rechtstreeks aanspreken. 
Wilt u in dringende gevallen toch direct 
een predikant spreken, bijvoorbeeld 
bij ernstige ziekte of bij een sterfgeval 
in de naaste omgeving, dan is ds. 
Sieb Lanser de aangewezen persoon: 
tel. 4534540; lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl. 
Uiteraard is ook Ria Keijzer beschikbaar 
voor individueel pastoraat en in 
voorkomende gevallen kan ook ds. 
Mirjam Buitenwerf waarnemen. 
Maar de hierboven beschreven opzet 
lijkt ons het meest passend bij de 
huidige situatie. Met elkaar zullen 
we regelmatig overleggen om het 
pastoraat in onze wijkgemeente zo 
goed mogelijk vorm te geven. Van 
u verwachten we dat u het ook zelf 
aangeeft als pastorale aandacht nodig 
is. Dan zijn we er voor u. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
Als u dit leest hebben we, hopelijk, 
een mooie Pinksterdienst achter 
de rug, is Ria Keijzer aan onze 
wijkgemeente verbonden en is Tine 
de Lange bevestigd als diaken. Goed 
dat er weer een diaken bij is, vele 
handen maken het werk lichter. De 
ene vacature is vervuld, de ander komt 
er aan. De termijn van Aletta Dijkhuis 
zit er bijna op. Vele jaren heeft ze als 
kerkrentmeester haar beste krachten 
gegeven, vooral binnen het College 
van Kerkrentmeesters. Aletta, zeer 
bedankt! We moeten dus op zoek naar 
een opvolger.
Een minder leuk bericht, ds. Mirjam 
Buitenwerf heeft, samen met 
haar huisarts, vastgesteld dat ze 
oververmoeid is, en de komende 
tijd rustig aan zal moeten doen. 
Haar diensten in mei en juni worden 
door de collega’s overgenomen. 
Heel gelukkig waren we dus dat de 
themadienst van 14 april door kon 
gaan dankzij de hulp van ds. Wies 
Houweling en Jan Marten de Vries met 
zijn muzikanten. Dank.
Na zo veel jaar een vertrouwd gezicht 
in onze gemeente: rabbijn Awraham 
Soetendorp, en toch ieder jaar weer 
bijzonder. Samen met ds. Piet de 
Bres werd het een goede dienst op 
5 mei. De speciale collecte voor zijn 
‘Jacob Soetendorp Institute for Human 
Values’ bracht ruim € 700,- op.
Lodewijk Palm heeft op 5 mei de 
groeten van de Kruiskerk overgebracht 
aan ds. Frans Breukelman bij zijn 
afscheid van zijn gemeente op 
West-Terschelling.
In de wijkkerkenraad hebben we 

Contact Kruiskerk
omzien naar elkaar

Harmina Trientje Hakman-Beks
Op 23 april overleed op 92-jarige leeftijd 
Mien Hakman. Een periode van tegenslag 
en ziekte ging aan haar overlijden vooraf, 
maar ze bleef bewonderenswaardig 
positief en optimistisch. Met grote 
volharding ging ze door, tot ze het over 
moest geven. Bovenal was ze dankbaar 
voor alle aandacht en vriendschap die 
ze ontving. Haar leven lang was Mien 
zorgzaam geweest voor anderen, vooral 
voor haar in 1980 overleden man Piet en 
haar drie zoons Sybolt, Eelco en Wieger. 
De laatste weken van haar leven kon ze 
toelaten dat anderen haar verzorgden en 
trad ook een andere kant van haar meer 
op de voorgrond. Het geloof betekende 
veel voor haar en toen ze nog kon, ging 
ze iedere zondag naar de Kruiskerk. 
De afscheidsbijeenkomst is gehouden 
op 29 april in de aula van begraafplaats 
Zorgvlied. Centraal stond haar trouwtekst 
die veel voor haar betekende en die ook 
op de rouwkaart stond: ‘De Heer houdt 
de wacht over je gaan en je komen, van 
nu tot in eeuwigheid.’ In verschillende 
variaties klonk het lied ‘Abide with me’. 
Aansluitend vond de bijzetting in het 
familiegraf plaats. 

gesproken over de ziekenzalving. 
Ds. Sieb Lanser gebruikte daarbij 
een tekst van ds. Harmen de Vries 
van de Pelgrimskerkgemeente. In 
de discussie blijkt dat er nog weinig 
bekend is over (behoefte aan) 
ziekenzalving, maar als het wordt 
aangeboden, kan de vraag groter 
worden. Belangrijk is om de gemeente 
goed te informeren, bijvoorbeeld 
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tijdens groothuisbezoek en middels de 
kerkdienst. 
Ook hebben we gesproken over het 
openbaar maken van de kerkdiensten 
via internet. De kerkwebradio dus, 
maar dan zonder kastje. Ieder met 
een computer kan dan onze diensten 
volgen. Besloten wordt om de 
kerkwebradio uit te zetten, behalve 
wanneer we die open willen hebben 
bij kerkdiensten of op verzoek, 
bijvoorbeeld bij begrafenissen. Voor 
mensen zonder computer verandert er 
niets. Aan de realisering van dit alles 
wordt gewerkt.
Het migrantenproject ‘Stap Verder’ in 
Amsterdam-Zuidoost doet heel goed 

werk en zou een opvolger kunnen zijn 
van project Debora. Besloten wordt 
om dit project mee te laten delen in de 
opbrengst van de rommelmarkt.
Tot slot, het nieuwe liedboek voor de 
kerken kunt u behalve in de boekhandel, 
ook bij de boekentafel kopen.
Berichten voor de Kruispuntjes graag 
naar het e-mailadres: mededelingen@
kruiskerk-amstelveen.nl.

Rudie van Balderen

Opbrengst collecte
Tijdens de bijzondere dienst met 
rabbijn Soetendorp op zondag 5 mei 
werd door de wijkdiaconie het mooie 
bedrag van € 712 opgehaald. Met 
dit geld wordt het mogelijk om in 
een wereldwijde alliantie van religies 
samen te werken aan de realisatie van 
watervoorzieningen en sanitatie. Alle 
gulle gevers hartelijk dank.

Geen drinkcafé, maar een ontmoetingsplek voor mensen uit kerk 
en buurt. Eind april trok dr. Bakker, oud-Amstelvener en docent 
interreligieuze theologie (Utrecht) een zeer verhelderende vergelijking 
tussen Jezus en Boeddha. Zij bleken belangrijke eigenschappen gemeen 
te hebben – barmhartigheid, kritiek op de bestaande religie, zoeken naar 
waarheid –, wat verschillen – het kruis! – niet uitsluit. 
Op 3 mei werd alweer de voorlopig laatste Café avond georganiseerd, 
met de fi lm Der letzte Zug, een benauwend beeld van de deportatie 
naar Auschwitz van Joden uit Berlijn. 
Bezoekers, ruim twintig bij de lezingen, dertig bij de fi lms, toonden 
zich erg tevreden over de experimentele periode. Een programma 
voor komend seizoen is in voorbereiding. We werken aan meer 
naamsbekendheid, zoeken nog nieuwe medewerkers en hopen het 
contact met buurtbewoners uit te breiden. Hebt u suggesties? Stuur 
een mailtje aan jan_schipper@wxs.nl.

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.

Juni
wo 5 - wo 12  oecumenische 

Luther-Müntzer-
Bach-reis

zo 09 17.00 uur muzikale vesper
wo  12 19.15 uur gebedsgroep
do  13 20.00 uur  kring Vrouw en 

geloof
wo  26 19.15 uur gebedsgroep

Juli
wo  03  20.00 uur gespreksgroep 25+
wo  10 14.00 uur fi lm
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Bij de diensten; de wijze van vieren 
Zondag 30 juni is de eerste zondag na 
mijn studieverlof waarop ik weer hoop 
voor te gaan. We willen dan nog een-
maal het avondmaal vieren op de wijze 
waarop we het de laatste tijd hebben 
gevierd: door lopend brood en wijn te 
ontvangen. Sommige gemeenteleden 
blijven deze wijze van vieren als minder 
devoot ervaren en missen bovendien 
het gemeenschapsgevoel dat bij de 
voormalige viering in een kring er voor 
hen wel was. De kerkenraad heeft zich 
op deze situatie bezonnen en besloten 
met ingang van zondag 25 augustus 
terug te keren naar de kringvorm, maar 
dan zo dat men minder lang hoeft te 
staan dan vroeger: de ambtsdragers 
zullen reeds brood en wijn gebruiken 
voordat de gemeente in een kring gaat 
staan, de kring wordt bovendien op een 
later tijdstip in de liturgie gevormd, en 
brood en wijn zullen sneller dan voor-
heen op elkaar volgen. U zult te zijner 
tijd nader worden geïnformeerd.
Op zondag 30 juni, maar ook op 7 juli 
en 21 juli hoop ik te preken uit het 
eerste boek Koningen.

Uilenstede
De kerkenraad heeft, na overleg met de 
Kruiskerk, besloten voor het komende 
kerkenwerkseizoen het benaderen van 

studenten op Uilenstede tot een van 
de speerpunten van nieuw beleid te 
maken. Ik heb intussen enkele malen 
contact gehad met studentenpastor ds. 
Riekje van Osnabrugge, die in dezen 
graag met de Pelgrimskerk wil samen-
werken. We denken aan een kring ‘ken-
nismaken met het christelijk geloof’, 
te combineren met een gezamenlijke 
maaltijd voorafgaande aan of volgend 
op de kringgesprekken, en aan het per-
soonlijk benaderen van bewoners van 
Uilenstede, mogelijk door een daarvoor 
aan te stellen kracht. Ik hoop u na mijn 
studieverlof op de hoogte te houden 
van verdere ontwikkelingen.

Wijsheidskring
Dinsdag 25 juni maken we een begin 
met de ‘wijsheidskring’, een kring die, 
ingekaderd in het zomerprogramma, 
zich een vijftal keren zal bezighouden 
met thema’s uit de joodse wijsheids-
literatuur (canoniek en deuterocano-
niek). Op 25 juni zal het basale thema 
‘het begin van de wijsheid is de vrees 
(eerbied) voor de Heer’ aan de orde 
komen. Tijdens de daaropvolgende 
bijeenkomst, op dinsdag 9 juli, willen 
we ons buigen over het raadsel van 
de levensweg en van het lijden. De 
bijeenkomsten worden gehouden in 
de Pelgrimskerk, steeds van 14.00 tot 

ongeveer 15.30 uur en staan onder 
mijn leiding. Van harte welkom!

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad 
Voor het beleidsplan voor het komende 
jaar worden enkele speerpunten ge-
noemd. Vanuit de diaconie ondersteu-
ning van de mantelzorgers en vanuit 
het pastoraat aandacht voor Uilenstede. 
Verder een serie bezinningsmiddagen 
in het winterwerkprogramma over ziek 
zijn/ouder worden/rouwverwerking. Het 
defi nitieve stuk komt volgende keer aan 
de orde.

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas 660904 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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Gezien het geringe aantal deelnemen-
de kinderen is er besloten, dat er geen 
speciale kinderdiensten met Kerstmis 
en Pasen meer komen.
Zoals u reeds weet gaat ds. De Vries 
aansluitend aan onze feestweek een 
maand met studieverlof. Het on-
derwerp van zijn studie zal zijn ‘Het 
paulinisch spreken over het werk van 
de Heilige Geest’.

Adri Lodder

Neuriën in de rij
Na een uur wachten staan we bijna 
vooraan in de rij voor het RIJKS. Nog 
lang? Het is wel gezellig in de rij, een 
meisje (tien jaar) neuriet zachtjes voor 
zich uit. ‘Zullen we een liedje zingen?’ 
zeg ik. ‘Nee, dat kan mijn moeder 
helemaal niet’. Moeder lacht ons toe, 
zegt niets. 
Naast ons haalt iemand zijn vinger open 
aan een gesp. ‘Wacht’, zegt het meisje 
en haalt een pleister uit één van haar 
vele jaszakken. Dan wordt er een papier 
met een prijsvraag rondgedeeld. Je 
kunt het oplossen tijdens het wachten 
en straks inleveren als je naar binnen 
gaat. Wel je 06 nummer erop schrijven, 
je wordt gebeld als je iets wint! Wie 
heeft een potlood? Ze tovert er direct 
één uit haar zak en samen lossen we 
alles op, want ze wil graag winnen!
‘Handig, dat je dat ook weer bij je 
had’ zeg ik. ‘Zo kunnen we nog heel 
lang wachten, jij hebt erop gerekend.’ 
Ze vindt het helemaal niet lang duren 
want het RIJKS is toch bijzonder in 
Nederland en gratis vandaag! Ze haalt 
nu haar zakken leeg: fl esje water, 
ingepakt koekje, een touwtje, een 
opschrijfboekje en een appel. Ze laat 

het allemaal zien en zegt: ‘Hebben 
we allemaal nodig gehad toen wij 
vluchtten’. Moeder geeft haar nu een 
duw en kijkt haar heel boos aan. Ze 
spreekt in een vreemde taal lief met 
haar moeder en dan tot ons. ‘Mama 
wil daar nooit meer over praten, maar 
dat geeft toch niks? Als we naar bin-
nen mogen pak ik uw hand en ik pak 
mijn moeder. Doen we net of wij bij 
elkaar horen, goed?’ 
Er is weer een uur om en dan... opeens 
mag er een pluk mensen naar binnen. 
Ze grijpt mij en haar moeder vast. Even 
zijn we een familie... binnen groeten ze 
ons en lopen opgewonden heen.
Later zien we ze aandachtig kijken naar 
het schilderij van de bedreigde zwaan 
van Jan Asselijn. Ze ziet ons, wijst. 
‘Kijk’, zegt ze, ‘ook een boze moeder’. 
Nu lachen ze beiden en genieten... ze 
delen een koekje...

Wil Kruijswijk

Pastorpraat
De feestweek is voorbij als u dit leest. 
We hopen dat u allen genoten heeft. 
Heeft u opgemerkt dat de vormgeving 
van de liturgie veranderd is? Handiger? 
Neemt u hem nu ook steeds mee naar 
huis, want het is echt fi jn later nog 
eens in te kijken of... door te geven 
aan een zieke of aan huis gebondene. 
Bovendien, met dat nieuwe liedboek is 
misschien niet alles zo direct terug te 
vinden.
Het gele zomerprogramma is nu ook 
in uw bezit, er zijn de hele zomer weer 
contactmogelijkheden. Bewaar het en 
kijk erop tot eind september. Als het 
mogelijk is graag tot ziens!

Wil Kruijswijk

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

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

Elke woensdag 09.00 uur Morgengebed in 
De Goede Herder.

juni
vr  07 12.30 uur   Concert Urbanuskerk, 

Ouderkerk
ma  10 20.00 uur   Film: The Kings’ speech, 

De Goede Herder
do  13 20.00 uur   Het Woord spreekt, De 

Goede Herder
vr  21  10.15 uur  Menno Simonskring
za  22  18.30 uur   Kerkennacht, 

verzamelen lijn 5, 
Strawinskylaan

di  25  14.00 uur   Joodse 
wijsheidsliteratuur

juli
do  04  20.00 uur   Lucasevangelie, De 

Goede Herder
di  09  14.00 uur   Joodse 

wijsheidsliteratuur
wo  10  10.00 uur   ArtZuid, verzamelen 

Hema, Mahlerplein, 
Station Zuid

do  18  10.10 uur   Scheveningen, 
verzamelen infobalie 
Station Zuid

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



29 jaargang 4 | nummer 5

PJR

Kinderzondag 2013: 
tien geboden
Aan de slingers en ballonnen was al 
te zien dat het geen ‘gewone’ dienst 
zou worden. Binnen was de kerkdienst 
net zo vrolijk als de versiering. De tien 
geboden, daar ging het over. Tien regels 
om met elkaar in vrede te kunnen leven.
 
Bij ieder gebod had een kind een 
tekening gemaakt. We hoorden alle 
geboden voorbij komen. Bij ieder gebod 

hoorde een stukje uit de liturgie. De 
kinderen spraken over dat je zelf een 
beeld van God bent (2e gebod) en voor 
wie je zorgt (5e gebod). Sascha, Stijn 
en Jeroen deden een toneelstukje 
over druk zijn (4e gebod) en de papa’s 
en mama’s zongen een liedje over 
schelden (3e gebod). Voor één keer 
mocht iedereen heel hard ‘Oliebol, stom 
konijn’ zingen! Want de regel die volgde 

was: schelden doet van binnen pijn. 
Bij het 8e gebod collecteerden we. De 
tekening die daarbij hoorde, is die van 
Maud, hieronder. 
Na afl oop kregen alle kinderen een 
spiegel, met de tekst ‘Je mag er zijn’. 

Wie de geboden en tekeningen nog 
eens wil nalezen en bekijken kan 
terecht op www.pwaz.nl. 

jaargang 4 | nummer 5
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Taizéreis in zicht
De vertrekdatum komt nu dichtbij. Over precies een maand vertrekken 

we vanuit Amstelveen naar Taizé. We, dat zijn in elk geval Mirthe, Linde, 

Lisette, Roza, Suzanne en Freek. Een aantal jongeren denkt nog na als 

ik dit schrijf. Het is ook niet zo maar wat, een week naar een klooster. 

Maar iedereen die ooit in Taizé is geweest, wil er naar terug. 

Als je dit bericht leest en je wilt nog mee, meld je dan voor 15 juni bij 

Dorien. 
Alle informatie over de reis vind je op www.pjramstelveen.nl. Je kunt je 

aanmelden via het digitale formulier. 

Jeugddiaconaat
Hoera: ook in Amstelveen-Zuid is een 
jeugddiaken gevonden! Selma van Ee, 
al een paar jaar diaken, neemt deze 
taak op zich. In Zuid zet ze acties op 
voor de kinderen en voor de jongeren. 
Samen met Marleen Jongeneel en mij 
gaat ze nadenken over beleid. 

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

Dorien Keus 

PJR
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Ter inspiratie: een kort verhaal over 
diaconaat en geloven

Het feit dat een rabbijn iedere sabbatavond verdween, maakte 
zijn gemeente nieuwsgierig. Ze verdachten hem ervan dat hij een 
geheime ontmoeting had met de Almachtige en ze stuurden een van 
hun leden achter hem aan.
En dit was wat hij zag: de rabbijn trok boerenkleren aan en ging een 
verlamde, niet-joodse vrouw in haar huisje helpen. Hij maakte het huis 
schoon en zorgde voor het eten.
Toen de spion terug was, vroeg de gemeente hem: ‘Wat heb je gezien? 
Steeg de rabbijn ten hemel?’ ‘Nee,’ zei de man, ‘hij ging nog hoger.’
Bron: Totaalbox Jeugddiaconaat, HGJB/ JOP/Kerk in Actie

Met veel plezier loop ik sinds december stage in Amstelveen. Helaas heb 
ik al langere tijd te maken met stemmingswisselingen en lichte depressies. 
Afgelopen weken zijn deze toegenomen, en belemmeren ze me meer in 
mijn werk. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk te doen binnen deze 
stage, maar heb ik niet meer de energie om deze af te maken. In gesprek 
met Dorien heb ik besloten de stage defi nitief te beëindigen.
Ik vond het erg fi jn om jullie beter te hebben leren kennen, de een beter 
dan de ander, maar vond het vooral mooi om te zien hoe jullie je enthousiast 
inzetten voor het jeugdwerk in Amstelveen. Bedankt voor wat ik heb mogen 
zien en horen van jullie werk, visie en enthousiasme, en ik wens jullie veel 
sterkte in het jeugdwerk. Hopelijk tot ziens, en Gods zegen!

Bericht van
Willem Overes Willem Overes 
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Het werd eerst de sociale acade-
mie en aansluitend theologie. Mijn 
beroepsleven begon in het kerk- en 
buurtopbouwwerk van Delfshaven, 
gevolgd door een jeugdwerkbaan in 
Voorburg. Daar leerde ik mijn man 
Wim kennen, met wie ik intussen ruim 
26 jaar gelukkig getrouwd ben. Samen 
kregen wij twee zonen, Tim en Bart, 
die nu 25 en 24 jaar oud zijn.

Vanuit mijn woonplaats Voorburg kreeg 
ik, na advieswerk en journalistieke 
bezigheden, kerkelijke contractbanen 
in Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam-
IJsselmonde, Dordrecht-Sterrenburg 
en Vleuten. Het accent verschilde per 
baan: eerst betrof het jeugdwerk, later 
kwam ik mijn interesse en talenten 
tegen op het gebied van toerustings-
werk en gemeenteopbouw. In Vleuten 
(mijn laatste baan) werden die benut 
bij het opzetten van een kerkelijk 

centrum in het stadshart van Vinexwijk 
Vleuterweide. Zo kijk ik, nu 54 jaar 
oud, terug op een mooie beroepsloop-
baan van 32 jaar. 

Ik houd van mensen, voel me prettig 
in een open en doorzichtige kerkstruc-
tuur, organiseer en herbergier graag, 
vind gezamenlijkheid en concreetheid 
belangrijk bij activiteiten en beleid. Met 
kapsones heb ik niet veel op. Mooie 
momenten beleef ik als om me heen 
knoppen opengaan, in persoonlijke le-
vens, door ontmoetingen en inzichten, 
op de werkvloer, in de spiritualiteit. De 
kerk mag dan statistisch gezien leden 
en relevantie verliezen, ik ben er 'niet 
weg te slaan': mensen hebben er veel 
voor elkaar over, houden elkaar vast, 
vieren het leven, doen er nieuwe adem 
op. In de ‘herbergkerk’ is goeds te 
beleven: diaconale zorg, een muziekcul-
tuur, kunst, leeractiviteiten, jeugd- en 
kinderwerk en activiteiten gericht op de 

buurt en de wijdere wereld. De kerk is 
voor mij een unieke plek waar ouderen 
en jongeren op elkaar betrokken zijn. 
Toch gaat het niet om de kerk: we 
vinden er vormen waarin we toelopen 
op de toekomst van God.

Ik wil graag bijdragen aan uw geloofs-
gemeenschap. In de zestien uur per 
week die voorhanden zijn is mij ge-
vraagd ouderenwerk op te zetten, dat 
de onderlinge banden versterkt en het 
geloof verdiept. Voorlopig is dinsdag 
mijn vaste dag in Amstelveen, aange-
vuld met afspraken en besprekingen 
op wisselende dagen. 
De kennismaking met de gemeente 
vindt groepsgewijze plaats. Hierover 
leest u meer in een brief, die alle ge-
meenteleden persoonlijk thuis ontvan-
gen. Als u mij wilt spreken, dan kan dat 
via het thuisnummer (Voorburg, 070-
3191938) of mobiel (06-50 22 82 50).
Graag tot ziens.

“Present”...
Ria Keijzer-Meeuwse

Nu ik per 1 mei in dienst ben als 

kerkelijk werker in de Kruiskerk stel ik 

me graag aan u voor. Kerkenwerk en 

muziek zijn vanaf mijn jeugd in Zeeland 

deel van mijn leven geweest. Die erva-

ringen versterkten het verlangen om 

een studie te kiezen op het kruispunt 

van theologie, mens en cultuur. 

even voorstellen
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Lintjesregen 2013

De heer H. van der Meulen, Lid in 
de Orde van Oranje Nassau 
De heer Van der Meulen zet zich vanaf 
1974 in voor de kerk. Tot 2010 was 
hij actief in de Bankraskerk, onder 
andere als lid van de kerkenraad; na de 
fusie met de Kruiskerk in 2010 was hij 
tot 2012 ouderling-kerkrentmeester. 
Nu houdt hij zich nog bezig met de 
ledenadministratie, de coördinatie 
van het pastoraat, en de muziek in de 
Kruiskerk. 
In 1983 werd hij voorzitter van de 
Vereniging van Eigenaren van de 
fl at Fideliolaan. Vanaf 1996 is hij 
bestuurslid van Stichting Oranjehotel, 
die belangrijke monumenten uit de 
Tweede Wereldoorlog beheert. 
In 2003 werd hij lid, later bestuurslid, 
van het Nederlands Concert 
Mannenkoor. Ook is hij sinds 
2005 secretaris van de Christelijke 
Oratoriumvereniging Amstelveen.

Mevrouw R. Ran-Pels, Lid in de 
Orde van Oranje Nassau
Rina Ran is sinds 1976 actief voor de 
Paaskerkgemeente in Amstelveen, 
nu de Protestantse Wijkgemeente 

Amstelveen-Zuid. Jarenlang maakte zij 
deel uit van de leiding van de kinderkerk 
en een aantal van hen heeft ze zelf 
opgeleid. Vanaf 1988 - 2000 was zij 
jeugdouderling en lid van de kerkenraad.
Ook zat zij in de toneelgroep Kameleon 
- gelieerd aan de Paaskerk - en trad 
op voor de eigen gemeente en in 
tehuizen en instellingen.
Van 2004- 2012 was 
zij scriba van de 
Paaskerkgemeente. 
Dat waren drukke 
jaren, omdat in rap 
tempo twee fusies 
tot stand kwamen. 
Eerst de fusie met de 
Adventkerkgemeente, 
later volgde de fusie 
met de Handwegkerk 
en de Dorpskerk.

De heer J. Reijenga, 
Lid in de Orde van 
Oranje Nassau 
Al 44 jaar is de heer Reijenga als 
vrijwilliger actief voor de protestantse 
gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
Van 1981 tot 1985 begeleidde hij 

– als lid van een commissie – de 
integratie van de gereformeerd-
hervormde evangelisatiegemeente in 
de hervormde gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. Tot 2012 was hij scriba 
van de Algemene Kerkenraad en 
ouderling van de Bankraskerk en (later) 
de Kruiskerk. Nog steeds adviseert 
hij in kerkordelijke zaken. Sinds 1979 
maakt hij het centrale preekrooster 
voor de verschillende wijkkerken van de 
protestantse gemeente. Tevens verzorgt 
hij de administratie van Present.

Op vrijdag 26 april heeft burgemeester Van Zanen in het 

Raadhuis – uit naam van Hare Majesteit de Koningin – aan een 

aantal inwoners van de gemeente Amstelveen de versierselen 

uitgereikt die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Drie 

gemeenteleden ontvingen een onderscheiding.

H. van der Meulen

J. Reijenga

R. Ran - Pels
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(te) Gekke Kerk Festival

In volle gang

Een festival op het snijvlak van
kerk en samenleving
zoeken en vinden
geloven en twijfelen
zingeving en spiritualiteit

Tot en met vrijdag 21 juni 2013 in de Handwegkerk

 Vr/ 07-06  20.00 - 22.00
Dolende Dichters
Kom luisteren naar stadsdichter Koos 
Hagen, sjamanistische trommeldichter 
Stef Wouters, tekstdichter Gert Jan 
Slump en toondichter Nico Ph. Hovius 
(piano).

 Za/ 08-06  20.30
PUUR Kraayenhof Tango Ensemble
In het programma ‘Puur’ van het 
ensemble van bandoneonist Carel 
Kraayenhof staat componist Astor 
Piazzolla centraal. Deze veelzijdige 
‘ vader van de tango nuevo’ lukte het 
een prachtige verbinding te maken 
tussen Argentijnse tango, Noord-
Amerikaanse jazz en klassieke muziek. 
Kaarten € 15,-. Reserveren via tegek-
kekerk@pwaz.nl of verkrijgbaar aan de 
zaal.

 Zo/ 09-06  15.30 - 16.30
High Hine Ma Tea
Joods-Christelijke zang, muziek en 
chassidische vertellingen. High tea na 
afloop.

 Ma/ 10-06  19.30 - 21.00
Ruimte voor Stilte in jezelf
Meditatie en muziek met ds. Marianne 
Bogaard

 Di/ 11-06  20.00 - 22.00
Met Lef! 
Inger van Nes en Karel Smouter 
over nieuwe spiritualiteit. Beide zijn 
intensief betrokken geweest bij de 
Vluchtkerk in Amsterdam en pioniers 
op het gebied van vernieuwingen op 
de grens van samenleven en geloven.

 Wo/ 12-06  20.00 - 22.00
Gospel meets pop!
Zin in zingen en swingen? Welkom bij 
het inloopkoor onder leiding van Diane 
Ranselaar, professioneel zangeres en 
koordirigente. Diana neemt ons mee 
in gospel, pop, jazz en muziektheater. 
Met haar gedrevenheid, enthousiasme 
en passie voor muziek weet Diana 
mensen te raken en jong en oud te 
interesseren voor muziek.

 Vr/ 14-06  20.00 - 22.00
Sing Your Song 
Singer Songwriters van lokale bodem, 
in samenwerking met Muziek- en 
Dansschool Amstelveen. Het belooft 
een geweldige avond te worden waarin 
jong talent uit Amstelveen 'unplugged' 
favoriete songs zal uitvoeren en u zal 
weten te verrassen.
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 Za/ 15-06  20.30
Geen krimp
Zijlstra – jazz/pop – als vanouds en 
nieuw! Zijlstra speelt een preview van 
het programma ‘Geen Krimp’, afgewis-
seld met bestaand repertoire. Zijlstra 
blijft onverdroten en met engelenge-
duld klare taal uitslaan, recht in de 
wind vissend naar noten en woorden 
die er toe doen. Wie zelf ooit heeft 
besloten zijn muze achterna te reizen, 
de paradox aan te gaan tussen ‘de 
schutterende veiligheid’ en de ‘schit-
terende twijfel’ wordt bij Zijlstra op zijn 
wenken bediend. 
Kaarten € 15,-. Reserveren via 
 tegekkekerk@pwaz.nl of verkrijgbaar 
aan de zaal. 

 Zo/ 16-06  15.30 - 16.30
Heavenly High Tea
Close harmony en andere muzikale 
verrassingen. Close Heavenly o.l.v. 
Arjen Göbel zingt muziek van onder 
meer Sting, U2, Stef Bos. Met Jenny 
Stoeckart (sax) en Peter van Dongen 
(piano). Met high tea.

 Ma/ 17-06  19.30 - 21.00
Monday Mantra & Meditation
Mantra’s en meditaties met Jeroen 
Groot.

 Di/ 18-06  20.00 - 22.00
Bewogen en Bevlogen
Interviews en dialogen over bewogen 
en bevlogen politiek, wetenschap en 
samenleven. Met Ruard Ganzevoort 
(Eerste Kamer), Monique Samuel 
(publiciste) en Ronald van Steden (Vrije 
Universiteit).

 Wo/ 19-06  17.00 - 21.00
On the Move
Ooit gesport en in beweging gekomen 
in en rond een oud kerkgebouw? Dit is 
je kans!
Sport&spel in de kerk voor jong&iets 
ouder inclusief maaltijd.

 Vr/ 21-06  20.00
From Alegría with love
Koor Alegría o.l.v. Nico Ph. Hovius 
neemt afscheid van geboortegrond 
(Mendelssohn, Elgar, Rutter, Hovius). 
Met Marion Velten (hobo) en Evelien 
Groot (klarinet).

 Vr/ 21-06  23.00 - 03.00
Nacht van het Toeval (onderdeel 
Kerkennacht NL 2013)
Een nacht van ontmoeting, dialoog, 
voordracht, muziek, meditatie en stilte.
Afsluiting festival met Monique 
Samuel, Nico Ph. Hovius (piano) en 
anderen.

Handwegkerk
Handweg 117,
1185 TV Amstelveen

Handwegkerk

Interviews en dialogen over bewogen 

35

Op dinsdag 11 en 18 juni en op 
vrijdag 7 juni is boekhandel Venstra 
aanwezig met een speciale festival 
boekentafel. Boeken van sprekers 
zijn al deze avonden te koop. 

Voor zover geen toegangsprijzen 
staan vermeld vragen wij per 
activiteit bij de uitgang een 
vrijwillige bijdrage.
Wilt u donateur of sponsor 
worden? Wilt u meedoen? 
Ambassadeur worden? Meer 
weten?
Mail ons dan op tegekkekerk@
pwaz.nl. Wilt u ons helpen dit 
festival breed bekend te maken? 
Vertel en deel! Wij zien u graag! 

www.tegekkekerk.nl
www.facebook.com/gekkekerk
Wilt u onze nieuwsbrief 
ontvangen dan kunt u mailen naar 
tegekkekerk@pwaz.nl.



3636

 t/m 21 juni  (te) Gekke Kerk
Het programma van het (te) Gekke 
Kerk Festival staat op pagina 34-35.

 Vr/ 07-06  Lunchconcert
Het programma  van het lunchconcert 
in de Sint Urbanus kerk te Ouderkerk, 
van 12.30 - 13.10 uur, staat in het 
teken van Spaanse muziek, ten gehore 
gebracht door Laurens de Boer (piano) 
en Matthijs Berger (viool).

 Za/ 08-06  Historische 
stadswandelingen
Een wandeling ‘Luthers Amsterdam 
Oud-West’ o.l.v. kerkhistoricus drs. Arno 
Fafi é. De wandeling start bij de Ronde 
Lutherse Kerk aan de Singel. Meer info 
en aanmelden: (luthers) diaconaal cen-
trum: info@diaconie.com, tel. 4044708.

 Zo/ 09-06  Muzikale Vesper
‘Jesu, meine Freude’, van Johann 
Sebastian Bach, uitgevoerd door Voci 
Vivaci o.l.v. Peter van Ouwerkerk. 
Met Jeroen Koopman: kistorgel, 
Henk Trommel: orgel, Dr. Riewerd 
Buitenwerf: liturg. Aanvang 17.00 uur, 
vanaf 16.30 uur koffi e en thee.

 Do/ 13-06  Jaarvergadering
Als vanouds worden de jaarverslagen 
2012 van het College van Kerkrent-
meesters en College van Diakenen 
besproken en toegelicht, waarna deze 
goedgekeurd kunnen worden. De ver-
slagen zullen tijdig in de verschillende 

kerkgebouwen klaargelegd worden. 
Om 20.00 uur.

 Vr/ 21-06  Uitbundige barokmuziek 
Op het programma: italiaanse can-
tate Armida abbandonata, aria’s van 
G.F. Haendel, een bewerking van het 
beroemde Spaanse lied La Folia van A. 
Vivaldi en een Vioolsonate van J.S. Bach.
Aanvang 20.00 uur (zaal open:19.30 
uur) in de Johanneskapel, Amster-
damse weg 311. De toegang is vrij.

 Za/ 22-06  Concert Alpha en Omega
Het muziekstuk Alpha en Omega van 
componist en dirigent Bert Noteboom 
wordt uitgevoerd door het Christelijk 
gemengd koor Cum Laude, samen 
met koor Rejoice uit Mijdrecht, het 
Jeugdselectie koor van Bert Noteboom 
en een selectie van het Shaare 
Zedekkoor, o.l.v. Wim van Dijkhuizen.
Met Marco den Toom: orgel, Peter van 
Dongen: piano, Njola Ritzen: dwars-
fl uit, Jacoline Brouwer: hoorn, Johan 
Boelema: viool en spreekstem Esther 
Koole. Om 20.00 uur in de Pauluskerk. 
De toegang is vrij.

 Za/ 22-06  Kerkennacht
De kerken in de binnenstad van 
Amsterdam presenteren zich in de 
Kerkennacht van 19.00-23.00 uur. De 
opening is in de Oude Lutherse kerk, 
hoek Spui/Singel om 19.00 uur door 
wethouder Carolien Gehrels. Na de ope-
ning kunt u andere kerken bezoeken.

 Di/ 25-06   Di/ 09-07  De joodse 
wijsheidsliteratuur
De joodse wijsheidsliteratuur bevat 
boeken die in de oudtestamentische 
canon terecht zijn gekomen, maar ook 
boeken die door protestanten gere-
kend worden tot de deutero-canonieke 
geschriften. Tot deze literatuur behoren 
o.a. de Wijsheidspsalmen, Spreuken, 
Prediker, Job, de Wijsheid van Salomo 
en de Wijsheid van Jezus Sirach. In vijf 
bijeenkomsten bespreken we onder-
werpen als de vrees (eerbied) voor de 
heer, het raadsel van het lijden en het 
gevaar van verleiding en onmatigheid. 
Tijd: 14.00-15.30 uur. Leiding: ds. H.U. 
de Vries.

 Wo/ 10-07  ArtZuid
ArtZuid is een kunstroute, samen-
gesteld door o.a. Henk van Os. Het 
startpunt is op de Zuidas en loopt 
verder tot het Hilton-hotel. Gaat u 
mee, al lopende, de kunst bekijken, de 
hele route of een deel ervan? We ver-
zamelen op het G. Mahlerplein, voor 
Station-Zuid bij de Hema. We kijken 
naar u uit als u zich opgeeft bij Irene 
Hillers (tel. 642 8243), Wil Kruijswijk 
(tel. 642 7703) of Janny Schuijt (tel. 
644 1065). Vertrektijd: 10.00 uur. 

 Wo/ 10-07  Film
Welke fi lm het wordt, is nog een 
 verrassing. Om 14.00 uur.

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

!

Paaskerk Kruiskerk Pelgrimskerk Handwegkerk

De activiteiten hebben de kleur van de kerk waar ze plaatsvinden.
Activiteiten op een andere locatie zijn oranje gekleurd.
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