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Willeke Koops

Geloofsverdieping? Oecumenisch!

‘De kleine Raad van Kerken in 
Amstelveen-Oost maakte altijd al een 
gezamenlijk boekje, maar in Zuid ge-
beurde dat niet’, vertelt Tom Buitendijk, 
pastor van de Titus Brandsmaparochie. 
‘We hopen dat mensen op deze manier 
sneller bij een andere kerk binnenstap-
pen.’ Het boekje geeft een overzicht 
van het vormingsaanbod dat er is. ‘Het 
woord toerusting vonden sommigen 
te officieel. In ieder geval biedt het 
een gevarieerd aanbod voor mensen 
die hun geloof willen verdiepen.’ De 

bezinnings- en gespreksmogelijkheden 
zijn verdeeld in vier categorieën: Bijbel, 
geloof en leven, religie en cultuur, 
gebed en spiritualiteit. Daaronder zijn 
activiteiten te vinden als icoon schilde-
ren, vastenmaaltijden, Taizévieringen, 
avonden over signalen van spiritualiteit, 
omgaan met ziek zijn, film, literatuur, 
leren bidden en diverse Bijbelkringen.
Ook in het cursusaanbod zelf zit de 
nodige oecumene. Zo verzorgt de 
Protestantse Jeugdraad samen met 
pastor Jaap van der Meij een aantal 

avonden over de geloofsopvoeding van 
peuters en kleuters, boordevol met 
doe-tips: gebaren, riten en gebedjes. 
Voor de kloosterweekends wordt in-
gezet op een mix van protestantse en 
rooms-katholieke deelnemers. 
De Pelgrimskerk is dit jaar nog niet in 
het boekje opgenomen, maar ook daar 
worden handen ineen geslagen. In 
samenwerking met het studentenpas-
toraat start de cursus ‘Ontmoetingen 
met God, een basiscursus geloven’ 
voor studenten en jongvolwassenen. 

Het boekje ‘Aanbod van bezinning  en 
verdieping’, waarvan de Augustinus-
parochie de layout heeft verzorgd, is 
verkrijgbaar in de verschillende kerken 
en op www.pga-b.nl.

Een nieuw seizoen, op zoek naar nieuwe inspiratie. Het aanbod voor 

vorming en toerusting kan daarbij helpen. Dit jaar zijn de highlights van 

het programma voor geloofsverdieping voor het eerst gebundeld in een 

boekje voor kerken die deel uitmaken van de Raad van Kerken Amstelveen-

Buitenveldert, voor protestantse gemeenten en rooms-katholieke parochies. 
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Inspiratie
Hopelijk begint u geïnspireerd aan het nieuwe 
kerkelijke seizoen. Aan ons zal het niet lig-
gen; we hebben voor deze maand het thema 
Inspiratie gekozen. Het is wonderlijk met die 
inspiratie: ze komt tot je, van buitenaf, maar je 
moet er ook ontvankelijk voor zijn. Ria Keijzer 
brengt in haar hoofdartikel algemene en 
Bijbelse lijnen bij elkaar; geïnspireerd leven is 
durven doen wat je raakt. Ja, het gaat ook om 
doen; lees de column van Erik Schouten: 90% 
transpiratie. Er zijn op warme zomerdagen in 
wijkgemeenten en parochies heel wat zweet-
druppels weggeveegd om tot een inspirerend 
activiteitenaanbod te komen. Een boekje van 
de plaatselijke Raad van Kerken geeft een 
oecumenisch aanbod voor geloofsverdieping. 
Kunnen we inspiratie putten uit het verleden? 
Maarten Aalders schrijft over een paradijselijke 
slang die tot onparadijselijke ruzies inspireerde. 
Waar de slang in 1926 scheuring bracht, zoekt 
Community Jasmijn anno 2013 naar nieuwe 
vormen van verbondenheid en inspiratie; Pieter 
Licht schrijft erover. Het eerder genoemde 
‘durven doen wat je raakt’ wordt zichtbaar in 
het leven van Roline Woldinga; Willeke Koops 
interviewt haar. Een jongere generatie kwam 
geïnspireerd terug uit Taizé; lees het verslag. Als 
je leest wat er allemaal gebeurt in wijkgemeen-
ten en colleges: inspirerend! Het durffonds is er 
ook om te doen wat ons raakt; Melis Melissen 
vraagt er aandacht voor in zijn afscheidsbijdra-
ge. Met de nodige transpiratie hebben wij als 
redactie weer dit nummer samengesteld. Maar 
we zijn zeer geïnspireerd door de vele reacties 
op ons lezersonderzoek; volgende maand zul-
len we er uitvoerig over spreken en conclusies 
trekken. U hoort er nog meer van. Voor nu: 
maak werk van wat u echt raakt!

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

Zo/ 15-09

1e collecte: Diaconie, zorg-en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd-en 
jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw M. Keizer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser, startzondag 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. M.J. Aalders, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. van Daalen, Nijkerk 
18.30 uur: ds. D.J. Budding, Elspeet
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. P.J. Versteeg, 
cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: mw E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuijsen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Zo/ 22-09

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C. Blenk, Den Haag 
18.30 uur: ds. A.J. Goijert, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens

 

Zo/ 29-09

1e collecte: Diaconie, sichting De 
Spreekbuis
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: in Goede Herderkerk: 
oecumenische viering 

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

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

Heeft u een persoonlijk verhaal bij een van 
de volgende thema's? 
Mail uw verhaal voor de inleverdatum kopij 
aan redactie.present@pga-b.nl
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Zo/ 06-10

1e collecte: Diaconie, uitgeprocedeerde 
asielzoekers
2e collecte: Kerk, Kerk & Israël

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. R.H. Kieskamp, Lienden
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
themaviering Franciscus 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: drs. T.J. Koens 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 13-10

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W. Houweling, themadienst
17.00 uur: muzikale vesperviering,
liturg: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, met de 
cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. C.J.P. Ofman
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Vrijwilligers gezocht 
op af en toe een 
zondagmorgen

In verpleeghuis Groenelaan is er elke 
zondag een oecumenische kerkdienst. Dit 
is voor de bewoners van het verpleeghuis 
van groot belang; het is vaak de enige 
manier waarop zij hun geloof nog in 
gemeenschap kunnen beleven.
Hiervoor zijn vrijwilligers onmisbaar. De 
meeste bewoners kunnen niet zelf naar 
de dienst komen, maar moeten worden 
gehaald en weer teruggebracht. 
Naast onze trouwe vrijwilligers zoeken 
we nieuwe mensen die af en toe een 
zondagmorgen vrij willen maken voor onze 
bewoners. Misschien zou u dat willen doen?

Het gaat om een tijdsbesteding van ongeveer 
twee-en-een-half uur. De kerkdienst begint 
om 11 uur. De vrijwilligers zijn actief van 
ongeveer 10.15 uur tot 12.30 uur.

Voor inlichtingen of om u aan te melden:
Catharine Meulenberg, vrijwilliger,
tel. 441 55 05 of
Pauline van Zaalen, geestelijk verzorger,
tel. 7564873 of pvanzaalen@amstelring.nl.

Oktober - Regels
inleveren kopij: 24 september
op de mat: 17 oktober

November - Hoop
inleveren kopij: 29 oktober
op de mat: 21 november

Data Present
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Inspiratie: durven doen 
wat je raakt
Ria Keijzer-Meeuwse, kerkelijk werker in de Kruiskerk

Het verschil maken
Robbert Dijkgraaf, Neelie Kroes, Joop 
van den Ende, Wubbo Ockels, Inez en 
ds. Jos van Oord, Henk Krol, Arnon 
Grunberg en zestien anderen vertellen 
over hun leven. En daarmee over hun 
twijfels, lef, angst, geloof, discipline, 

intuïtie en wilskracht. 
Wie zal niet hun verlangen 
herkennen om ‘het verschil 
te maken’, die steen te 
zijn waardoor het water 
anders is gaan stromen. 
Hun bevlogenheid 
was richtinggevend op 
kruispunten, waar het 
vertrouwde zijn glans 
had verloren, andere 
zin werd gezocht of 
nieuwe mogelijkheden 
zich aandienden. 
Op momenten van 
heroriëntatie dringt de 

vraag zich op: Wat doet er echt toe? Wie 
ben ik? Wat kan ik? 

Lessen
Marja den Boer ontdekte gaandeweg 
de geheimen achter de bevlogenheid 
van de mensen die ze sprak. Ze noemt 
acht kenmerken:
• Ze volgen hun plezier. Den Boer: 
‘Mijn gesprekspartners raakten 
bevlogen omdat ze een ultiem, 
kinderlijk gevoel van plezier bij zichzelf 
ontdekten, soms na jaren en na lang 
zoeken. Plezier is ‘vervullend.’ Blijkbaar 
beloont de natuur je met intrinsiek 
plezier wanneer je iets doet wat je 
in aanleg goed kunt. Gun jezelf het 
plezier in wat je doet.’
• Ze durven zich te laten raken door 
wat op hun pad komt. Zonder grote 
analyses van dé wereld maken ze 
hun wereld overzichtelijk om zich 
daar, in een actueel en bereikbaar 

gebied, te laten raken. Soms haakt 
die geraaktheid – een persoon, 
een uitspraak, een maatschappelijk 
vraagstuk – aan bij wat iemand zelf 
heeft gemist of waaraan iemand 
gehecht is geraakt. Bij waarden 
en dingen waarvoor een diepe 
gevoeligheid is ontwikkeld. 
• Ze laten zich niet weerhouden of 
van de wijs brengen door hun angst 
of twijfel. Die gevoelens zijn er, maar 
ze worden erkend en opgepakt als 
een normaal gevoel. Ze geven iemand 
waardevolle informatie, die helpt om 
beperkingen en risico’s te overzien.
• Ze zijn bereid om risico’s aan te gaan. 
Daarvoor zijn lef en een zekere vrijheid 
nodig, waarin verwachtingen van 
anderen en regels niet doorslaggevend 
– meer – zijn.
• Ze gaan ‘diep’ en vinden (geloof in) 
zichzelf. Soms is het een crisis, die 
mensen ontdoet van hun opsmuk. Dan 
komt iemands unieke kracht en ware 
passie boven. Je bent hierna beter in 
staat illusies te herkennen, het eigen 
ego te doorzien en in wijsheid naar 
een nieuw begin toe te groeien.
• Ze zetten door en leren doseren, 
relativeren en compenseren. 
Doorzetten betekent: verzet incasseren, 

Bevlogen mensen. Schrijver en personal coach Marja den Boer 

interviewde er meer dan twintig en bundelde de portretten. Het boek kreeg 

de titel mee ‘Durven doen wat je raakt.’ Het is sprankelend geschreven en 

leest als een uitnodiging om wijsheid ‘af te tappen’ en inspirerende krachten 

te ontdekken.



7 jaargang 4 | nummer 7

de grens van je bevlogenheid en 
je tijdsbesteding bewaken en met 
regelmaat ontspannen.
• Ze blijven leren, ook van hun fouten. 
Om ruimte en impact toe te staan 
aan bevlogenheid moet je onderweg 
bijsturen en leren van je fouten. 
• Ze beschouwen hun intuïtie als 
gids en zoeken stilte. Voor het 
beoordelen van mensen, situaties, 
grenzen en behoeften is de intuïtie ‘de 
goudmijn van wijsheid.’ Zij groeit door 
levenservaring en door refl ectie. Die 
groei vraagt tijd, rust en afzondering: 
weg van lawaai, mensen, apparaten 
en bezigheden. Daar blijkt wat echt 
belangrijk is, wat mildheid of verzet 
vraagt, waar plezier ligt. Onnodige 
gedachten verstommen.

Eigentijdse ik-religiositeit?
Dit boek biedt inzichten die kunnen 
helpen om na te gaan hoe je zelf 
omgaat met je inspiratiebronnen en 
je eigen talent. Waar zoek je naar zin, 
hoe dien je de humaniteit, hoe kun je 
je eigen bagage en je geloof verbinden 
aan maatschappelijke dromen met 

trouw aan jezelf? Het boek komt 
de zweverigheid voorbij, doordat 
bevlogenheid concreet wordt in liefde 
voor anderen, in engagement, in werk. 
Ik herken in verhalen de gezonde 
balans tussen oog voor jezelf en liefde 
voor de ander. Een belangrijke balans, 
want liefde voor anderen, zonder 
plezier en eigen voldoening, houdt het 
niet. Die ‘ik’ telt mee. Iemand schreef 
over vrijwilligerswerk in de kerk: ‘God 
maakt dankbaar gebruik van iemands 
eigen belang’ en dat geloof ik.

Inspiratie
Het boek schrijft over inspiratie. 
Interessant is de bron van die term, 
gezien vanuit de Bijbel: inblazing, 
bezieling. Je kunt inspiratie niet 
organiseren. Inspiratie komt tot je, van 
buitenaf. In Genesis waait de Geest van 
God (Ruach): met scheppende kracht 
verandert wat woest en ledig is in een 
bewoonbare aarde. De Spiritus brengt 
een omkeer onder vogels van allerlei 
pluimage die op het Pinksterfeest 
bijeen zijn: ze staan in vuur en vlam, 
verstaan en (h)erkennen elkaar. De 

Pneuma van liefde en gerechtigheid 
geeft adem, levensruimte en leven. 
Drie termen: Ruach, Spiritus en 
Pneuma zijn verwant met het woord 
inspiratie. Het gaat om wat tot je komt 
en om de ontvankelijkheid daarvoor. 
Als die twee elkaar raken, ontstaat 
geinspireerd leven. Bevlogenheid 
wordt dan een vermogen om vanuit je 
geraaktheid een liefdevol medemens 
te worden. Inspiratie wordt concreet en 
zichtbaar: het leven wordt een: ‘Durven 
doen wat je raakt.’ 

Nieuwe seizoen
Het nieuwe kerkseizoen begint. Een 
markering, een doorstart, een heroriën-
tatie. Ik wens u allen veel plezier, vol-
doening, goede moed, wijsheid, gevoel 
voor mensen, nieuwe mogelijkheden, 
open antennes, lef en een groot geloof 
toe. Pas goed op uzelf en op elkaar. 
En... maak werk van wat u echt raakt!

‘Durven doen wat je raakt’:
22 gesprekken over lef en bevlogenheid, 
Marja den Boer, uitg. Schouten en 
Nelissen, ISBN 987-98-5871-5487.
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Er zou toch meer 
 moeten gebeuren
Melis Melissen, voorzitter AK 

Weinig vergaderingen in de zomer, 
maar net als de rest van het jaar: veel 
geregel. Ik heb u daarvan veel verteld. 
En ondertussen denk je ook: dit is 
niet genoeg, het is wel nodig, maar er 
moet meer gebeuren. Want als er niet 

iets meer gebeurt 
dan volgt onze kerk 
het ijsschotsmodel, 
en wel de ijsschots 
die richting tropen 
afdwaalt. En dat zou 
toch ongelofelijk - let 
u even op dit woord 
- jammer zijn. 

Onmisbaar 
mensenwerk
Er zijn er die 
zeggen: God zal 
zijn kerk toch wel 
bewaren. Ik ben 

zo vrij het daar niet mee eens te zijn. 
Kijk naar de kerken die Paulus in Klein 
Azië gesticht heeft: ze zijn allemaal 
verdwenen. De kerk is op zijn minst 
ook het werk van mensen. Anders 
zou er niet zo ongelofelijk veel fout 
gaan. Maar je kunt het ook positiever 
zien. Wat mensen doen is onmisbaar 
voor het voortbestaan van de kerk. 
Wat mensen doen is een essentieel 
en onmisbaar bestanddeel van het 
heil. Zoals ik de Bijbel lees is dat 
een van de steeds terugkerende 
thema's. Zoals in mijn geliefde boek, 
de psalmen, het slot van psalm 81 
waar de psalmist God in de mond 
legt, dat Hij wel graag zou willen 
ingrijpen, maar dat Hij dat niet doet, 
omdat Zijn volk niet meewerkt. Zo ben 
je dan met regeldingen bezig terwijl 
je denkt: er zou toch meer moeten 
gebeuren. Maar wat dan wel. Dat 

is niet zo eenvoudig, want als het 
voor de hand zou liggen hadden we 
het allang gevonden. Misschien zijn 
we toch een eindje de goede kant 
op gekomen. Zoals ik er nu tegen 
aankijk biedt Investeren in visie en het 
bijbehorende durffonds kansen die 
we eerder niet hebben gehad. Maar 
vanzelf zal het niet gaan, nu gaat het 
er om die kansen te benutten. Er is 
nu extra geld, en daar moeten echt 
andere dingen van gebeuren dan waar 
we tot nu toe mee bezig zijn geweest. 
Als het alleen maar meer van hetzelfde 
zou zijn, dan wordt ons het leven wel 
veraangenaamd, en dat is ook wat 
waard, maar erg veel schieten we er 
niet mee op. 

Creativiteit
De commissie durffonds, waar ik u 
in juni over schreef, heeft haar eerste 
besluiten genomen, en die geven wat 
dat betreft goede hoop. De commissie 
neemt haar werk zeer serieus, en kent 
niet zomaar gelden toe, maar proeft 
eerst de nieren van de aanvrager. 
Ongelofelijk goed. Veel zal afhangen 
van de creativiteit van degenen die 
nieuwe plannen bedenken. Want als 
AK moet je ook bescheiden zijn: zelf 

In mijn laatste bericht uit de AK heb ik niet zoveel actueels te melden. 

De algemene kerkenraad vergadert zelden in de zomermaanden. Dan ga je 

in je laatste bijdrage vanzelf eens wat verder terugkijken, want we hebben 

ook andere zomers gehad. Dat begon al in 2004, toen de AK – ik was nog 

niet eens in het ambt bevestigd – toch besluiten moest nemen over de drie 

predikantsvacatures. En zo ging dat eigenlijk jaren door. 

uit de algemene kerkenraad



9 jaargang 4 | nummer 7

nieuwe plannen bedenken is een wat 
bedenkelijke aanpak. De gemeente 
moet zelf het vernuft opbrengen om 
goede voorstellen te doen. U dus, die 
dit leest. Leg Present even terzijde en 
vraag uzelf af: wat zou er nu moeten 
gebeuren. En niet van die kreten als: 
we moeten de jeugd weer winnen, 
of: hoe krijgen we de kerk weer vol, 
want a: dat lukt niet, en b: dat is geen 
concrete handeling.
Goed, ik hoop dat u wat bedacht 
heeft, en dat u erin slaagt iets aan de 
commissie durffonds voor te leggen. 
Mijn opvolger zal er op blijven toezien 
dat de commissie wijze besluiten 
neemt, want wat een AK doet is nu 
ook weer niet helemaal onbelangrijk. 
Integendeel.

Aankondiging
Eind september treedt Melis Melissen terug als AK-
praeses. Gedurende een periode van negen jaren 
heeft hij de AK-vergaderingen voorgezeten; eind deze 
maand zal dat voor het laatst zijn.

In dit nummer van Present staat dan ook zijn laatste 
bijdrage als AK-voorzitter.
Het is goed te weten dat op 6 oktober ná de dienst in 
de Kruiskerk aandacht aan dit afscheid wordt besteed 
en dat zal ook het geval zijn in het komende nummer 
van Present.
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Inspiratie van Community
Pieter Licht

Opdracht
Eind 2012 kregen Gert Jan Slump en 
ik een opdracht van de wijkkerkenraad 
van de Protestantse Wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid. Deze luidt: ontwikkel 
kerkvernieuwende activiteiten voor 
gemeenteopbouw en voer deze uit in 
het (nog te bouwen) nieuwe gebouw 
in de nieuwbouwwijk Westwijk van 
Amstelveen. Een duidelijk beeld 
van deze activiteiten stond de wijk-

kerkenraad niet voor 
ogen. Hij verwacht 
dan ook dat de op 
te richten Taakgroep 
Vernieuwing de 
kerkenraad ondersteunt 
om daarvoor beleid te 
ontwikkelen. 

Aansporing
Dat het anders moet, 
maakte het rapport 
Investeren in visie 
duidelijk, dat in 
maart 2012 werd 
aangeboden aan de 

Algemene Kerkenraad in Amstelveen 
– Buitenveldert. De samenstellers zien 
het sombere beeld van een toekomst 
met minder gelovigen en minder kerken 
juist als een uitdaging om het huidige 
beleid te kantelen. De vragen die ze 
daarbij stelden zijn helder: Kunnen we 
in ons denken kantelen? van formeel 
naar inhoudelijk; van versnipperd naar 
gezamenlijk; van intern gericht naar 
open en gastvrij; van beheer naar 
beleid; van angst naar durven; van het 
licht uitdoen naar het licht aandoen; 
van doem scenario naar doen scenario; 
van… naar vertrouwen op God.
Kortom: een krachtige aansporing om 
het anders aan te pakken.

Geïnspireerd door anderen 
Als je goed om je heen kijkt wat er 
allemaal gebeurt op het gebied van 
kerkvernieuwing dan word ik daardoor 
bemoedigd. Ik lees over het cultuurhuis 
‘De Nieuwe Poort’ op de Zuidas, waar 
de kerk de werkende mens op de 
Zuidas ontmoet; over Stadskloosters 
die een ontmoetingspunt worden voor 

de woonwijk waarin ze staan; over de 
‘Preek van de Leek’ in de Singelkerk 
te Amsterdam waar bekende 
Nederlanders – geen predikanten – 
voorgaan in diensten die veel mensen 
aanspreken. Allemaal inspirerende 
manieren om in gesprek te komen met 
die ander buiten de kerk. En zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Toch noem 
ik hier nog één andere inspiratiebron. 
In dagblad Trouw stond op 18 mei 
een deel van een interview met 
kardinaal Jorge Bergoglio, de huidige 
paus Franciscus. Hij zegt daarin: ‘In 
de huidige situatie moet de kerk haar 
structuren en pastorale methoden 
zodanig wijzigen dat ze een missionair 
karakter krijgen. We kunnen niet blijven 
steken in een houding van passief 
wachten op de ‘klant’, de gelovige. 
We moeten structuren ontwikkelen 
om te gaan waar we nodig zijn, waar 
mensen zijn. Waar diegenen zijn die 
wel willen, maar geen toenadering 
zoeken, omdat de kerk verouderd is en 
niet beantwoordt aan hun verwachting 
en gevoeligheid. Door deze pastorale 
ommekeer worden we van een Kerk 
die het geloof regelt tot een Kerk 
die het geloof doorgeeft en mogelijk 
maakt’. 

Community als inspiratiebron
Tegen deze achtergrond hebben 
we de (in ons kerkelijk jargon) 

Je krijgt een opdracht mee en hebt nog geen idee over hoe verder. 

En dan gebeurt er iets. Je gaat anders lezen, luisteren en denken. Je komt 

op een ander spoor. Geïnspireerd ga je samen met anderen nieuwe wegen 

bewandelen en andere middelen beproeven om je zelf en anderen te laten 

nadenken over zingeving en geloof.
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Taakgroep Vernieuwing ‘omgetoverd’ 
tot een Community, die bestaat uit 
elf deelnemers. Deze Community 
komt elke twee weken samen bij 
één van de deelnemers thuis. Zij 
hebben drie verbindende afspraken 
gemaakt die betrekking hebben op 
de kracht van denken, delen en doen. 
Elke bijeenkomst begint met een 
opening door één van deelnemers 
en vervolgens vertelt een andere 
deelnemer haar of zijn levensverhaal. 
In de Community oefenen we ook 
regelmatig het geloofsgesprek (= wat 
geloof ik en waarom geloof ik), omdat 
dit centraal staat in onze missie: 

De Community creëert gelegenheden 
voor ontmoeting en dialoog 
met elkaar en met anderen over 
vragen rond zingeving, geloof en 
spiritualiteit. We experimenteren 
hierbij met nieuwe vormen van 
ontmoeting en treden daarmee 
buiten de traditionele grenzen van 
onze kerk. Wanneer anderen in die 
ontmoetingen doorvragen over wat 
onze inspiratiebron is, zullen wij, ieder 
in onze eigen taal en op onze eigen 
manier, vertellen dat we gegrepen 
zijn door ‘het verhaal van God en 
mensen’, zoals wij dat lezen in de 
Bijbel en zoals dat in het bijzonder 
tot ons komt in het leven van Jezus. 
Wij zijn oprecht geïnteresseerd in 
wat anderen bezighoudt, hoe zij 'zin' 
zoeken en vinden en wat hun ‘bron’ 
en ‘spiritualiteit’ is. Graag willen wij 
ons samen met hen, wij vanuit onze 
geraaktheid door de liefde van God, 
inzetten voor onderlinge gemeenschap 
en liefde en voor vrede, gerechtigheid 

en heelheid van de schepping in 
de samenleving waar wij deel van 
uitmaken.

Sleutelwoorden in deze missie zijn dus: 
dialoog, oprechte interesse in de ander, 
samen, buiten traditionele grenzen en 
geïnspireerd door de Bijbel en Jezus 
kunnen spreken over wat je beweegt.

Waartoe het leidt …..
Gedreven door bovenstaande missie 
gaan de experimenten verschillende 
kanten uit. In het afgelopen half jaar 
was het meest in het oog springende 
experiment het (Te) Gekke Kerk festival 
dat gedurende de maand juni drie 
weken lang de ‘lege’ Handwegkerk 
vulde. Tussen de 30-40% van de ruim 
1600 bezoekers was niet kerkelijk 
en raakte enthousiast van muziek, 
gedichten, voordrachten, discussie of 
creatieve en sportieve activiteiten. Zo 
inspirerend kunnen we als kerk dus 
naar buiten treden. Op uitnodigende 
toon, met volop mogelijkheid tot 
ontmoeting en dialoog. Worden we 
hier als kerk groter van? We weten het 
niet en zijn daar ook niet op gericht. 

Doet het iets met mensen? Beslist! 
Doet het iets met ons zelf? Ja zeker. 
Zie alleen al de 108 vrijwilligers die 
het festival mogelijk maakten. Ik word 
enthousiast over deze rol van een kerk, 
die mensen aanzet om in een open en 
ontspannen sfeer na te denken over 
vragen over geloof en zingeving. 
Geïnspireerd door deze en andere 
concrete ervaringen in het afgelopen 
half jaar gaat de Community in 
ieder geval nog een jaar door met 
het creëren van gelegenheden voor 
ontmoeting en dialoog. En ik hoop 
van harte dat we dit in de nabije 
toekomst samen kunnen doen met 
christenen van andere kerken. Want 
als er één ding onbegrijpelijk is voor 
niet kerkelijken dan is het wel al die 
verschillende christelijke ‘hokjes’.

Laat u inspireren
U kunt ook zelf meedoen: intensief 
in de Community zelf of wat minder 
intensief bij de uitvoering van één of 
meer van de experimenten. Laat het 
ons weten. Laat u inspireren door 
dezelfde Geest die ook velen van ons 
en mij persoonlijk heeft geraakt.
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Vrijwillige bijdrage
We beginnen bij uw inbreng: de vrij-
willige bijdragen. In de begroting over 
2013 hielden we rekening met een da-
ling van circa € 40.000; op halfjaarba-
sis is dat € 20.000. Natuurlijk komen 
de bijdragen nooit zo binnen dat we 
elke maand 1/12-deel kunnen ver-

wachten. U betaalt per 
jaar, per halfjaar, per 
kwartaal of per maand. 
Daarom kijken we naar 
wat er daadwerkelijk 
door u is bijgedragen 
in het eerste halfjaar 
van 2013 (€ 348.000) 
en 2012 (€ 368.000). 
Daar zien we een da-
ling van bijna  
€ 20.000. Helaas is 
dat dus juist inge-
schat. Het lijkt erop 
dat we op de begrote 
baten uitkomen. 

Huuropbrengsten
De huuropbrengsten lopen achter bij de 
begroting voor 2013. In 2012 waren die 
€ 86.000 en voor 2013 € 63.000. De 
tijdelijke sluiting van de Paaskerk voor de 
renovatie lijkt daar de oorzaak van te zijn. 

Lasten uit kerkelijke activiteiten
Bij de lasten uit kerkelijke activiteiten 
moet u denken aan de kosten voor 
pastoraat en andere betaalde krachten, 
kerkgebouwen, kosten van administra-
tie en beheer en de afdrachten aan het 
dienstencentrum en de classis. Daar is 
sprake van een stijging van circa  
€ 67.000. Die wordt in hoofdzaak veroor-
zaakt door een hogere donatie (toege-
wezen bedrag) aan de voorziening voor 
groot onderhoud (€ 24.000) en door 
hogere kosten voor pastoraat (€ 30.000). 

Resultaat van het eerste halfjaar 2013
Het tekort uit kerkelijke activiteiten over 
het eerste halfjaar 2013 is circa  
€ 113.000 hoger dan in 2012 en komt 
uit op € 240.000. 

De baten uit onze beleggingen worden 
sterk beïnvloed door een gerealiseerde 
koerswinst van € 87.000 bij de ver-
koop van aandelen. Deze aandelen zijn 
herbelegd waarbij we zijn overgegaan 
naar duurzame fondsen zoals dat werd 
aanbevolen door ‘Utrecht’ en werd 

overgenomen door de Algemene 
Kerkenraad. Zoals verwacht daalden de 
intrestbaten. 
Onder aan de streep is het tekort  
€ 19.000 voor de kerkgemeenschap als 
geheel. Begroot was € 117.000. 
Met deze kennis gaan we werken aan 
een begroting voor 2014. We houden u 
op de hoogte.

Uw – spontane – bijdrage blijft meer dan 
welkom. U kunt een bedrag overma-
ken op het rekeningnummer van de 
Protestante Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert NL53 ABNA 0549 316523 
o.v.v. Actie Kerkbalans 2013.

2013 financieel
Hans van Strien

Het nieuwe seizoen begint. We 

gaan weer werken aan de begroting 

voor 2014. Als start kijken we terug 

naar het eerste halfjaar. De uitkomst 

zetten we af tegen de begroting over 

2013 en tegen de cijfers over het eerste 

halfjaar van 2012. 

college van kerkrentmeesters

Solidariteitskas
Goed voor elkaar

De Solidariteitskas biedt tijdelijke finan-
ciële steun aan gemeenten die dat nodig 
hebben. Daarnaast wordt dit fonds ge-
bruikt voor activiteiten die niet door één 
gemeente te betalen zijn. Bijvoorbeeld 
bijzonder pastoraat, zoals voor doven, 
studenten, koopvaardij en binnenvaart. 

In mei vroegen wij u dit fonds mee te 
helpen steunen. De opbrengst hiervan 
is € 14.500. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage.
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college van diakenen

Met de jaarlijkse ‘najaarsactie’, onze 
fi nanciële inzamelingsactie, voor de 
deur, is het goed om stil te staan bij de 
opdracht van de diaconie en de manier 
waarop we deze uitvoeren.

Opdracht
Er is geen diaconie omdat we dat 
leuk vinden. Er is een diaconie omdat 
de kerk al sinds het begin van haar 
bestaan wil omzien naar mensen die 
het moeilijk hebben. Daarom wordt 
al in het Nieuwe Testament melding 
gemaakt van diakenen. Dit zijn 
kerkmensen met een speciale taak in 
de zorg voor de mensen om ons heen. 
Dat was en is niet zomaar, maar dat is 
de concrete invulling van wat Jezus van 
ons vraagt: de hongerigen en dorstigen 
voeden en laven, de naakten kleden, 
de gevangenen bezoeken, de zieken 
verzorgen, de vreemdelingen herbergen 
en de doden begraven. Ook hebben 
diakenen een speciale taak als het gaat 
om vrede brengen en zorg voor de 
schepping. De kerk ziet de nood van de 

wereld en stelt als antwoord daarop al 
2000 jaar diakenen aan.

Overheid
We weten allemaal, dat de overheid 
het ons als kerk de afgelopen zestig 
jaar wat makkelijker heeft gemaakt. 
Door de toenemende welvaart 
ontstond een verzorgingsstaat 
en heeft de diaconie een aantal 
traditionele werkvormen kunnen 
overdragen. Een praktisch voorbeeld: 
Vredeveld was een Hervormd 
bejaardentehuis, Nieuw Vredeveld is 
een overheidsvoorziening.
Dit wil echter niet zeggen, dat de 
diaconie niets meer te doen heeft. 
Ten eerste kan zelfs een schatrijke 
overheid nooit alles doen wat nodig 
is, ten tweede is onze overheid niet 
meer zo rijk als voorheen. Sterker nog: 
de overheid is blij met het bestaan 
van de diaconie en ziet ons als een 
belangrijke medespeler aan de randen 
van de maatschappij. Onze opdracht 
is hetzelfde als 2000 jaar geleden. 

In samenspraak met de overheid en 
andere spelers krijgt deze opdracht 
wel steeds een iets andere inkleuring.

Concreet
De diaconie krijgt steeds meer vragen 
om hulp. Op dit moment helpen we 
vooral een toenemend aantal mensen 
met een te laag inkomen, ouderen, 
gehandicapten en vreemdelingen. 
Juist die groepen waar de overheid 
anders mee omgaat dan voorheen. 
We hebben een aardig vermogen, 
dat al jarenlang iets afneemt. Dat is 
niet erg, maar dat moet niet te hard 
gaan. Daarom valt ook dit jaar de 
envelop van de najaarsactie op uw 
mat. Dit keer zonder acceptgiro, om 
overbodige bankkosten te besparen. 
U wordt verzocht om naar vermogen 
bij te dragen. Helpt u mee om onze 
diaconale opdracht te vervullen?

Diaconie: waar gaat 
het echt om?

Regelmatig krijg ik de vraag: wat doet de diaconie nu precies? 

Is het nog steeds nodig dat de kerk een diaconie heeft? De overheid 

doet toch ook heel veel? Is het eigenlijk niet gewoon een hobby van 

een paar mensen die dit in stand willen houden?

Geert-Jaap Welsing

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,
1018 DR Amsterdam, tel.: 020-5353700, mail: 
secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88 VLB 0699 743532 
of NL32 INGB 0000 526833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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Vrouwen die het 
verschil maken
Willeke Koops

Rondom haar stoel staan drie tafeltjes. 
Op één staat een laptop, op de 
tweede ligt het nieuwe liedboek en 
op de derde prijkt het nieuwste boek 
van hofpredikant Carel ter Linden ‘Wat 
doe ik hier in godsnaam?’. Eén ding 
is duidelijk: dit is de huiskamer van 
iemand die volop in het leven staat. 
‘Ik ben nieuwsgierig, wil het allemaal 
meemaken’, verklaart Roline. 

Verzet
Als baby werd ze op 
eerste Pinksterdag in 
het concertgebouw 
van Groningen 
gedoopt. De 
gereformeerde tak 
waartoe het gezin 
behoorde had 
namelijk geen eigen 
gebouw. Ze was 
zestien toen de 
oorlog begon. Haar 
ouders zaten in het 
verzet en hadden een 

joods jongetje in huis genomen. Na 
verraad moest het gezin onderduiken. 
De HBS kon Roline niet afmaken. 
Ze volgde tegen haar zin – ‘ik haat 
huishoudelijk werk nog steeds’- een 
opleiding landbouwhuishoudkunde. 
Direct na de oorlog werkte ze mee aan 
de eerste (diaconale) gezinsverzorging, 
de voorloper van de huidige thuiszorg. 
In 1951 trouwde ze met classicus/
filosoof/theoloog Gerrit Jan Woldinga. 
Ze kregen een zoon en een dochter. Ze 
was actief in het maatschappelijk werk 
en in de schoolcatechese. Met andere 
vrouwen zette ze de groep Vrouw 
en geloof op toen de feministische 
theologie opkwam, een groep die 
nog steeds draait in de Kruiskerk. 
Begin jaren tachtig was ze een van 
de initiators van de grote landelijke 
demonstratie ‘Kruisraketten nee’. 
Vanuit de Franciscaanse Vredeswacht 
heeft ze vele wakes verzorgd. Op haar 
zestigste begon ze een HBO-studie 
theologie. 

Kindsoldaten
‘Het verleden is ver weg, maar ook 
heel dichtbij. Veel ligt nog vers in mijn 
geheugen’, blikt Roline terug. ‘In de 
oorlog bracht ik Trouw rond. Als ik nu 
de krant lees, denk ik daaraan.’ 

Het moment waarop ze pacifist werd 
staat in haar geheugen gegrift. ‘Het 
was 12 april 1945. We deelden water 
uit aan uitgeputte, terugtrekkende 
Duitse soldaten. Het waren eigenlijk 
nog kinderen, van een jaar of zestien. 
Het zien van die kindsoldaten heeft 
een onuitwisbare indruk achter gelaten. 
Ik kan gewoon niet tegen onrecht. In 
mijn jongere leven heb ik dat omgezet 
in actie, nu door erover te praten.’ Die 
levenshouding is te zien in de twee 
schilderijen die in haar huis hangen. De 
een heeft ze zelf geschilderd en laat 
een knielende figuur zien, roepend om 
hulp. De ander is een afbeelding van 
Tamar, een vrouw die met geduld bleef 
volharden, totdat haar schoonvader 
Juda haar gerechtigheid deed. ‘Als ik 
denk ‘wat doe ik hierin godsnaam’ en 
kijk naar deze twee schilderijen, dan is 
dat het.’

Toegevallen
Lange tijd is ze betrokken geweest 
bij de Franciscaanse Vredeswacht. 
‘Het is me struikelend toegevallen. 
Ik was in Woensdrecht met Vrouwen 
voor Vrede. Ik struikelde en met een 
dikke enkel belde ik ergens aan voor 
hulp. De mensen die daar woonden 
waren Franciscanen en ik voelde me 

Jarenlang was ze actief in de 

Franciscaanse Vredeswacht. Roline 

Woldinga-Veldkamp (89): ‘Ik kan 

gewoon niet tegen onrecht’. 
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er onmiddellijk thuis. Al snel werd 
ik voorzitter van de Franciscaanse 
Vredeswacht.’ 
In haar vredesactiviteiten is ze 
kerkelijk vaak tegen een dichte deur 
aan gelopen. ‘Mensen zullen wel 
eens gedacht hebben: daar heb 
je háár weer. Het was moeilijk te 
verkopen, het is nooit ‘namens de 
kerk’ geworden. Ik ben er niet bitter 
over hoor. Maar ik ben wel blij dat er 
nu vanuit de Kruiskerk bloemen naar 
het pastoraat van het detentiecentrum 
Schiphol gaan.’

Hoe heeft u het al die jaren 
volgehouden? 
‘Dat vraag ik me ook wel eens af. 
Het is ook een stuk genieten van 
mensen om je heen, je doet het niet 
alleen. Het is eigenlijk bezopen om 
met vijf mensen op het Beursplein te 
waken. Maar als er dan een jongen 
langskomt die een stuk van zijn worst 
aan je geeft, weet je dat je met meer 
mensen bent.’ 

En God? 
‘Ik ben natuurlijk goed gereformeerd 
opgevoed’, zegt ze met een schalkse 
lach. ‘De Bijbel heeft prachtige verhalen 
van vrouwen die het verschil maken. 
Niet alleen van Tamar, maar ook van 
Rizpa, de bijvrouw van Saul, die dag 
en nacht waakt bij de lijken van de 
kinderen die David heeft vermoord. 
Ik weet niet goed wat God is. Carel 
ter Linden kan niet meer met God uit 
de voeten zoals hij het vroeger heeft 
geleerd. Dat is voor mij ook zo, ik heb 
niet meer het idee van een persoonlijke 
God. God is aanwezig in woorden 

als erbarmen en gerechtigheid. Of 
in Kagiso (‘vrede’), de tweede naam 
van mijn kleinzoon die in Botswana is 
geboren. Dat zijn God-woorden. Toen ik 
de afgelopen maanden ziek was, was 
ik niet zo vrolijk. Maar als er iemand 
langskwam of belde, voelde ik me 
beter. Dat is God.’ 

Jonge mensen
‘Ik ben één keer echt bang geweest, 
of eigenlijk was het meer onzeker. 
Het was tijdens een grote anti-NAVO 
demonstratie rond Joegoslavië op de 
Dam in 1999. Het plein stond vol met 
opgewonden Servische vrouwen en 
de sfeer was gespannen. Om rust te 
krijgen, stelde ik voor met het gebed 
van Franciscus te beginnen: Heer, 
maak mij een instrument van uw 
vrede. En het werkte! De vrouwen 
werden rustig en demonstratie verliep 
goed. Ik zag de ontroering in de 
gezichten van die vrouwen en een 
‘witte’ vrouw legde haar arm op die 
van een vrouw met een hoofddoekje. 
Het werd iets van ‘samen’. Zoiets 
noem ik God.

Bijzonder was ook dat mijn klein-
dochter erbij was. Ik vind het heerlijk 
om jonge mensen om me heen te 
hebben die in dingen geloven, die een 
doel voor ogen hebben, moed en lef 
hebben. Zij inspireren me. Misschien 
is dat een reactie op die Duitse 
kindsoldaten die ik in 1945 zag.‘

Franciscaanse Vredeswacht
De Franciscaanse Vredeswacht is 
ontstaan in 1983, aan de vooravond van 
de grote demonstratie tegen plaatsing 
van kruisraketten in Nederland. 
Aanvankelijk was het een groep ‘echte’ 
Franciscanen en Franciscanessen, die 
naar Den Haag gingen om te waken 
en mee te lopen. Het werd echter al 
snel een gemêleerd gezelschap. De 
Franciscaanse Vredeswacht waakt in de 
tijd voor Pasen bij het detentiecentrum 
op Schiphol uit solidariteit met de 
opgesloten illegalen. Iedere woensdag 
is er een wake op het Beursplein in 
Amsterdam.
Info: www.franciscaansevredeswacht.nu
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CocaCola-automaat 
van Taizé
Dorien Keus en Jos de Heer

Panne
De heenweg leek voorspoedig te 
verlopen – tot de parkeerplaats 
Berchem in Luxemburg. Daar bleek 
de waterpomp van één van de 
auto’s kapot. Drie uur samen op de 
parkeerplaats was erg goed voor 
de groepsbinding, ondertussen 
waren Marianne, Jos en Dorien 
op zoek naar een oplossing. Drie 
autoverhuurbedrijven hadden al hun 
auto’s uitgeleend, er waren geen 
(betaalbare) kaartjes meer voor de 
trein. Uiteindelijk vonden we een 
taxichauffeur bereid om ons voor een 
redelijke prijs naar Taizé te brengen. 
Coen moest helaas achterblijven met 
zijn auto. 
We kwamen om 20.30 uur aan, net 
op tijd voor het avondgebed. Dit 

was waarvoor we 
al die tijd gereisd 
hadden. Verbazing 
en ontroering, zo’n 
gebed is toch wel 
heel anders dan de 
kerkdiensten bij ons 
thuis. Mooie muziek 
en een lange stilte 
– in het begin een 
beetje ongemakkelijk. 
Bovendien zit je de 
hele tijd op de grond. 
Na het gebed hebben 
we alsnog de tenten 
opgezet en konden we aan de week 
beginnen.

Ritme
Het kostte een paar dagen om in 
het ritme te komen: iedere dag drie 
keer naar de kerk, Bijbelinleidingen, 
gespreksgroepen, eten, ’s avonds een 
drankje en muziek bij Oyak. Maar dan 
blijkt dat je leuke mensen ontmoet, 
en veel leert over jezelf, over de 
ander en over God. Of, in de woorden 
van broe(de)r Jasper: ‘Taizé is geen 
all-inclusive vakantie, waar je alles 
aangereikt krijgt. Taizé is eerder een 
CocaCola-automaat. Hoe meer geld je 
erin stopt, hoe meer cola eruit komt. 

Oftewel: hoe meer je je best doet, 
hoe leuker de week is.’ Dat bleek te 
kloppen. 
Op dinsdagmiddag was de auto van 
Coen gerepareerd en kon hij naar Taizé 
komen.

Drie gebedstijden, drie pilaren van 
het gebouw ‘Taizé’
Dat je het leuk vindt een week met 
ongeveer drieduizend leeftijdsgenoten 
uit de hele wereld op een prachtige 
Bourgondische heuvel in de zomerzon 
door te brengen, kan iedereen 
begrijpen. Dat het boeiend is elkaar 
in gespreksgroepjes en tussen alles 
door te spreken ook. Maar dat je die 

Het was stil op zondagochtend 

7 juli om 05.30 uur bij de Paaskerk. 

De rust werd abrupt verstoord door 

een aantal auto’s dat de parkeerplaats 

opreed. Vijftien mensen vertrokken 

naar Taizé. We werden uitgezwaaid 

door ouders en zussen. En door 

Marijke en Jan Bossenbroek. 

Coen bij zijn auto met pech
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hele week door zonder dwang en 
plicht drie keer per dag uitkijkt naar 
de kerkdienst, blijft fascineren! Wat 
gebeurt daar met je? Hoe kun je je 
daar zo rustig en veilig, geborgen 
en verbonden met God en mensen 
voelen? Waarom is het zingen van 
die speciale liedjes die je maar blijft 
herhalen zo intens? 

Het blijft verwonderlijk!
Op zaterdagmiddag namen we even 
‘vrij’ van Taizé om met elkaar te gaan 
zwemmen en op een terrasje te 
zitten. Hoe mooi Taizé ook is, het was 
goed om als groep even samen iets 

anders te doen. Zaterdagavond was 
het gebed waarin de opstanding van 
Christus gevierd wordt. Iedereen krijgt 
een kaarsje en vanuit het midden van 
de kerk geef je het licht aan elkaar 
door. Prachtig om zo zonder woorden 
de opstanding te symboliseren. 

En ja, dan volgt het onvermijdelijke 
moment van het afscheid. Op 
zondagochtend vroeg vertrokken we 
weer richting Nederland. Alle auto’s 
bleven heel en om 18.00 uur kwamen 
we weer bij de Paaskerk aan. Het was 
een intensieve, maar prachtige week. 
Volgend jaar weer!

Achterste rij, vlnr: Mirthe Verburg, Coen Glaser, Linde Dorenbos, Joris de Heer, Vincent 
Wesdorp, Jos de Heer, Ruben Klomp. Middelste rij, vlnr: Freek Gille, Roza Scherer, Dorien 
Keus, Jessica den Hertog, Mariska den Hertog. Zitten, voor vlnr: Suzanne Voordouw, Niels 
Gillebaard en Marianne Bogaard.

Onze tenten

Het is een bijzondere herontdekking 
van manieren om met geloof 
om te gaan. Veel internationale 
ontmoetingen!
Roza

Bijzondere diensten, mooie stiltes, 
aardige mensen. Je kunt helemaal tot 
jezelf komen.
Mirthe

Gezellige week, heerlijk weer, veel 
nieuwe mensen ontmoet, mooie 
diensten en veel te weinig eten.
Jessica

There is a totally friendly mood. 
Trusting and sharing together.
Joris

Mooie momenten, mooie mensen en 
een mooie week. Bidden is niet iets wat 
je bedenkt, maar wat meer uit jezelf 
komt, en wat je ook lastig tegenhoudt.
Freek
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Geneigd tot alle kwaad?
Maarten J. Aalders

Tijdens het schrijven werd ik bijgestaan 
door een handvol ‘meelezers’. Mensen 
die de gereformeerde wereld en 
het historisch ambacht goed kennen 
en met hun inzicht en ervaring een 
bijdrage hebben geleverd aan het 
uiteindelijk resultaat. Een van hen 
verzuchtte, na weer een hoofdstuk 

vol van conflicten: ‘Wat een boeven 
waren het toch, die gereformeerde 
vaderen.’ Hij heeft groot gelijk. En 
als ik dat zeg, hoeft niemand me te 
verdenken van vooringenomenheid. 
Door afkomst, studiegang en loopbaan 
voel ik me zeer verbonden met het 
gereformeerde voorgeslacht, maar ik 
heb bij het schrijven van dit boek geen 
behoefte gevoeld om de zonden der 
vaderen toe te dekken. Dat is ook niet 
de taak van de historicus. Zijn taak is 
het verleden inzichtelijk te maken en 
de doden recht te doen. Zij hebben 
immers geen verweer, en ik hoop dat 
me dat gelukt is: niet goedpraten, 
maar recht doen. Toch bleef de 
opmerking van de ge(l)eerde meelezer 
knagen. Waren het zulke ‘boeven’, die 
gereformeerde vaderen, en moeten 
we ons er voor schamen? 

In de eerste plaats ben ik er niet 
van overtuigd dat het ‘onder ons’ 
erger was dan bij anderen. Men leze 
de biografie van Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis (1846-1919) die in 2012 
verscheen. Ook in zijn linkse kringen 
ging het onderling bepaald niet altijd 
netjes toe, en regelmatig werden 
er rekeningen vereffend. Ook daar 
speelde de discussie om de koers 
van de beweging, ook daar speelde 
de vraag naar de macht, ook daar 
kwamen mensen tegenover elkaar te 
staan, en Nieuwenhuis en Troelstra 
waren geen vrienden. Kortom, het was 
net zo erg als ‘onder ons’, minstens, zo 
voeg ik daar aan toe. Dat scheelt, al is 
het een schrale troost. 

Maar toch, moeten we ons niet 
schamen voor zo’n conflict? Een 

De jonge ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ 
hadden in 1926 hun eerste ‘grote conflict’, 
dat tot een kerkscheuring leidde, waarbij ‘De 
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband’ 
ontstonden. In Amstelveen kregen zij hun kerkje 
op de Amsterdamseweg; nu: de Johannes kapel 
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. In 1946 
gingen de kerken in Hersteld Verband op in de 
Nederlandse Hervormde Kerk.
Aanleiding tot het conflict was het optreden van 
de Amsterdamse predikant dr. J. G. Geelkerken. 
Hij zou in een preek over Genesis 3, het verhaal 

van de zogenaamde zondeval gezegd hebben 
dat het ‘spreken van de slang’ geen ‘zintuiglijk 
waarneembare werkelijkheid’ was. Het werd een 
hele rel, die leidde tot ‘een zaak’ op de synode 
van Assen in 1926. Geelkerken, die weigerde op 
zijn standpunt terug te komen, werd veroordeeld 
en stapte de kerk uit.
Dr. Maarten Aalders schreef een biografie 
over J. G. Geelkerken, die dit jaar uitkwam. 
In bijgaand artikel weegt hij het gebeuren 
van Assen 1926 om vervolgens de lijn door te 
trekken naar onze eigen tijd.

Onlangs voltooide ik de 

biografie van dr. J.G. Geelkerken. 

Deze Amsterdamse predikant werd in 

1926 door de (gereformeerde) synode 

van Assen onder andere veroordeeld 

omdat hij niet zonder meer wilde 

beamen dat de slang in het paradijs 

zintuigelijk waarneembaar had 

gesproken. 
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emeritus-predikant uit Assen merkte 
in een radio-interview naar aanleiding 
van het boek op dat er geen reden 
is om ons voor de synode van 
Assen te schamen. Evenmin is er 
reden om schuld te belijden, zoals 
tegenwoordig nogal in de mode is als 
het gaat om de zonden der vaderen. 
Eerder is er reden om dankbaar te 
zijn voor wat de synode toen heeft 
gedaan. In Assen, zo stelde hij, ging 
het om de wezenlijke vraag: Hoe 
kan ik er zeker van zijn dat wat in 
de Bijbel staat waar is? Daar hangt 
voor een mens nogal wat vanaf. 
En de synode had een open oog 
voor deze existentiële nood van het 
‘gewone’ kerkvolk. Ik vind dat een 
waar woord van mijn Asser collega. 
Voor het besef van ons voorgeslacht 
stond de betrouwbaarheid van de 
Bijbel op het spel, en daarmee de 
geloofszekerheid. Het ging dus echt 
ergens over. Dat is volgens James 
Kennedy tegenwoordig anders. Hij 
wees er onlangs in het dagblad 
Trouw op dat de Protestantse 
Kerk in Nederland een gebrek aan 
‘robuust geloof' kent. En dat een 
kerk het op den duur niet redt met 
het clubgevoel van goedbedoelende 
mensen die iets voor anderen willen 
betekenen. Of die van de kerk een 
ontmoetingsplaats willen maken om 
vorm te geven aan ons spirituele 
leven. Beiden, de emeritus uit Assen 
en de Amsterdamse hoogleraar 
Kennedy, geef ik graag gelijk. 
Het ging ergens over, en dat lijkt 
tegenwoordig wel eens te ontbreken. 
Hetgeen niet wegneemt dat de 
biografi e van Geelkerken ons nu en 

dan onthutsende taferelen uit het rijke 
gereformeerde leven voorhoudt.

Maar er is nog iets anders. Want het is 
de vraag of wij het zoveel beter doen. 
Jaren geleden noteerde ik een citaat 
uit het befaamde boek van Geert Mak, 
De eeuw van mijn vader, nu greep ik er 
op terug en gaf het als motto mee aan 
de biografi e. Terugblikkend op die eeuw 
vol geweld merkt Mak op dat wij geen 
betere mensen zijn geworden, en dat 
het goed is om ons dat te realiseren. 
Onze grootouders en overgrootouders 
waren anders, maar niet slechter 
of minder dan wij. Zo’n uitspraak 
getuigt van wijsheid.  Als dienstdoend 
predikant heb ik het Samen op 
Weg proces van nabij meegemaakt. 
Bij ons ging het gepaard met een 

bittere noodzaak om te bezuinigen. 
In zeventien jaar werd het aantal 
kerkgebouwen en predikantsplaatsen 
gehalveerd, en je hoeft geen insider 
te zijn om te beseffen dat zo’n proces 
wel gepaard moet gaan met wat ik hier 
maar vriendelijk wil omschrijven als 
‘duw- en trekwerk’. Zou de catechismus 
dan toch gelijk hebben met de uitspraak 
dat wij mensen geneigd zijn tot alle 
kwaad? Ik ken er velen die gruwen 
van deze uitspraak, maar diep in mijn 
hart denk ik dat de schrijver van de 
catechismus gelijk had. Maar ik voeg 
daar dan direct aan toe wat meestal 
vergeten wordt, maar ook in de 
catechismus staat: ‘tenzij wij door de 
Geest Gods worden wedergeboren’. 
Laten we daar voor de komende tijd 
dan maar op hopen.

Foto: Henk Visscher
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Wie of wat inspireert u?

Geslaagd
Voor mijn examen moest ik een scriptie maken over 

‘Het mensbeeld in de opvoeding.’ Ik had iets gezien 

van het Montessori-onderwijs aan jonge kinderen. Het 

uitgangspunt was: Het pasgeboren kind komt uit Gods 

hand en is - dus - goed’.

De vraag was: Waar komen al die grote mispunten 

vandaan? Maria Montessori, arts, wist, dat kinderen 

geen miniatuur-volwassenen zijn, maar dat ze een 

ontwikkelingsgang doormaken tot aan de volwassenheid. 

Haar antwoord was: ‘Er gaat dus iets verschrikkelijk mis 

tijdens die groeiperiode.’ Daarop ontwikkelde zij een 

onderwijsprogramma. 

Mijn examen over dit onderwerp liep goed en was al een 

eind op streek. toen de examinator mij ineens vroeg: 

‘Maar hoe was dan het mensbeeld voor die tijd?’.

Ik sloeg dicht, ik wist geen antwoord. De gezichten van 

examinator en gecommitteerde betrokken en weer vroeg 

de examinator: ‘Maar hoe was dan het mensbeeld voor 

die tijd?’
En in een fl its kwam het antwoord tot mij en ik zei: ‘De 

mens is van nature slecht en geneigd tot alle kwaad.’

Opluchting alom en de examinator zei: ‘Dat antwoord 

komt uit de Heidelberger Catechismus.’ Ik was geslaagd.

Ida Burgers

Mijn moeder
Over die vraag hoef ik niet lang 
na te denken, mijn moeder was, 
en is mijn grote inspirator. Een 
gezin van negen kinderen in de 
crisisjaren 1930-1945 te eten 
geven, kleding en schoeisel, 
terwijl vader op de kleine boerderij 
met twaalf koeien de kost moest 
zien te verdienen. Er waren tijden 
dat de melk geen cent opbracht. 
Onze moeder was een creatieve 
opgewekte vrouw die ons 
inspireerde en stimuleerde om te 
zingen. Vele liederen uit Johan de 
Heer, maar zeker ook de psalmen 
werden voorgezongen in de 
schemering, terwijl vader op de 
achtergrond al melkend meezong.
Zij leerde ons te bidden: ik ga 
slapen, ik ben moe. Daarna doken 
we in de bedstee en zongen 

elkaar in slaap. Tijd om ruzie te 
zoeken kregen wij niet: ga maar 
zingen, dat verveelt ook niet! 
Onze familie is uitgebreid, er is 
een goede band met elkaar. Als 
broers/ zussen en aanhang bij 
elkaar zijn in een midweek, gaat 
er geen afscheid voorbij of wij 
zingen de meest bekende liederen 
van vroeger: zoals: Ga niet alleen 
door het leven; Daar ruist langs 
de wolken; Waarheen pelgrim, 
waarheen gaat gij? 
Dit laatste lied blijft ook nu nog 
actueel, want deze vraag wordt 
vandaag de dag ook door veel 
christenen gesteld. Ik, als pelgrim 
blijf op weg, zoekende, zingende, 
met in mijn gedachten mijn moeder.

An Poot

    De Heilige Geest.

Waait al bijna 55 jaren voor, door en in mijn leven.

Gerben Drost
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Hij ging op wereldreis, ‘even niet meer 
de wasmachinereparateur Piet Welten 
zijn, maar mens!’ Hij kwam als herbo-
ren terug. In het laatste plaatje heeft hij 
die dag twaalf wasmachines gemaakt, 
drie drogers en een föhn. ‘De inspiratie 
vloeit weer!’, zegt hij opgetogen.

De washing machine repairer’s 
block is een mooie parodie op de 
bekende writer’s block, de schrik 

van beroepsschrijvers. Zij ‘moeten’ 
schrijven, de redactie of uitgever 
verwacht op het afgesproken tijdstip 
een tekst, maar het lukt niet om iets 
aardigs op papier te krijgen, er is geen 
inspiratie. Het stripje zette me aan 
het denken: is inspiratie alleen iets 
voor dichters, dominees en wellicht 
schrijvers van columns, of ook voor 
wasmachinereparateurs, postbodes 
en politieagenten? Mijn eerste idee 
was dat inspiratie alleen iets is voor 
woord- en andere kunstenaars. 
Totdat ik deze zomer voor het 
eerst een klein muurtje metselde. 
Het begon als een poging om het 
voegwerk te repareren, maar toen 
kwam de tegenslag van loszittende 
stenen, vervolgens de aanschaf van 
bouwmaterialen en ten slotte de 
‘opbouwfase’. Wat werd het netjes, 
en wat kreeg ik er een plezier in! Ik 
steeg boven mezelf uit, een gevoel 
dat ik associeer met inspiratie.

Wat is eigenlijk het verband tussen 
inspanning en inspiratie? U kent mis-
schien wel de zegswijze als er iets 
nieuws tot stand is gebracht: ‘Het 
was 10% inspiratie en 90% transpira-
tie.’ Daarmee wordt bedoeld dat je er 
met goede ideeën alleen niet komt. 
Er moet wel gewerkt worden om de 
plannen te realiseren, doelgericht 
en met volharding. In het zweet des 
aanschijns... Voor mij geldt het om-
gekeerde ook: er moet meestal eerst 
noeste arbeid plaatsvinden, voordat de 
beste ideeën ontstaan. Inspiratie komt 
niet uit de lucht vallen. Dichters en do-
minees worstelen met de woorden, en 
dan opeens valt hen iets in. Iets wat 
ze niet paraat hadden, iets wat groter 
is dan henzelf. Transcendentie door 
transpiratie. Voor mij heeft dat alles te 
maken met onze hoge afkomst: we 
kunnen scheppen omdat we door God 
geschapen zijn. Op zijn adem onstaan 
de mooiste teksten... en muurtjes.

column

90% transpiratie
Erik Schouten

In dagblad Trouw van 

15 juni stond een strip van 

Anton Dingeman die ik heb 

bewaard. Ene Piet Welten, 

reparateur van wasmachines 

had last van een washing 

machine repairer’s block: het 

repareren lukte niet meer, hij 

had geen inspiratie. 
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Inspiratie
Een mooi thema heeft dit nummer van 
Present. En ik vraag me af: wat gaf de 
Levende ons mee, toen hij ons adem 
in de neus blies. U weet nog wel, daar 
in die tuin. Toen H(Z)ij sprak: sta op, op 
je eigen benen, dien mijn schepping, 

wees een mens naar mijn hart. Ademt 
God in ons verlangen naar vrede? 
Zucht de Onuitsprekelijke mee in 
wat ons zuchten doet? Wat werd ons 
meegegeven, toen er geblazen werd…

Die mooie zomer
De vertrekkende voorzitter van 
de kerkenraad schrijft uitvoerig en 
geïnspireerd over wat er zoal speelde 
op het kerkelijk erf in de zomer. 
Die mooie zomer die nu ten einde 
spoedt. Dat durfden we in juni nog 
niet te zeggen: die mooie zomer. 
Het leek wel of er nog nooit zoveel 
gemopperd is over het matige weer. 
Maar zie, onverwacht begon de zon 
uitgebreid te schijnen. Ik was als pastor 
in juli betrokken bij een diaconale 
vakantieweek in Lunteren. We hadden 
het goed met elkaar, de nodige 
levensverhalen zijn met elkaar gedeeld, 
ik kijk er met voldoening op terug. Enige 
dagen later ging ik zelf op vakantie en 
genoot in eigen land en enkele dagen 
in Kopenhagen van het weer, de natuur, 
open kerken, musea. Ik was verrast 
door de rust die van de Denen uitging, 
met elkaar wachten voor een rood 
voetgangerslicht, kom er in Amsterdam 
eens om… Inspirerend waren twee 
orgelconcerten die me in Kopenhagen 
zomaar in de schoot geworpen werden.

Als u dit leest hebben we de 
gemeentezondag al weer achter de 
rug, van verschillende mensen in 
de kerkenraad afscheid genomen 
en hen bedankt en wacht ons de 
rommelmarkt. Voor de diensten 
verwijs ik u naar het rooster op blz. 
4 en 5. Langzaam zal het wel gaan 
wennen: naast de reguliere diensten 
op de eerste zondag van de maand 
een themaviering in Westwijk, op de 
tweede zondag de Taizéviering en op 
de derde zondag in de ochtend een 
dienst voorbereid door een doelgroep 
en ’s middags de dienst van Woord en 
gebed.

G.J. de Bruin

Vanuit de kerkenraad PWAZ
De eerste vergadering van de 
kerkenraad na het zomerreces was 
op 19 augustus. Dat was de laatste 
vergadering in mijn periode van 
voorzitterschap. Geïnspireerd door 
de dienst van Woord en Gebed op 
de zondagmiddag daarvoor heb ik de 
vergadering geopend met het lezen 
van Psalm 33.
Over de vraag van een gemeentelid 
om af en toe in de diensten op de 
zondagmiddag ook de viering van de 
Tafel toe te voegen gaat de taakgroep 
eredienst zich buigen. 

Zuid

website www.pwaz.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297 
Peter van Leeuwen, tel. 3456217 
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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Twee data van belang
In de komende periode vraag ik u 
nadrukkelijk aandacht voor twee zaken: 
op zaterdag 21 september kunt u 
uw slag slaan op de rommelmarkt in 
de Paaskerk. Het is brengen en halen 
en de opbrengst van de markt gaat 
naar werkelijk goede doelen. Naar 
diverse projecten die onze steun echt 
hard nodig hebben. We hopen op een 
mooie markt! Wie weet wat u aantreft. 
We hopen op een record opbrengst, 
alstublieft.
Op woensdag 2 oktober is er 
vanaf 19.30 uur in de Paaskerk 
de reeds eerder aangekondigde 
gemeentevergadering. Nu is de 
datum geprikt. De kerkenraad – en de 
taakgroepen – leggen het beleidsplan 
aan u voor. De kerkenraad zoekt uw 
steun voor het plan en natuurlijk als 
altijd vooral uw inzet. Zo gaat dat nou 
eenmaal in een vrijwilligersorganisatie. 
Overigens hebben we niet in het 
minst te klagen over uw inzet. Maar 
het is goed om met zo’n plan ‘enkele 
punaises te leggen’, zoals een 
kerkenraadslid treffend opmerkte.

Voorzitterschap kerkenraad
En hoe verder met het voorzitterschap 
van de kerkenraad van de protestantse 
wijkgemeente Amstelveen-Zuid? 
Er is mij meerdere keren uit de 
gemeente de vraag gesteld: wie 
gaat je opvolgen? En steevast heb ik 
geantwoord: ‘daar ga ik niet over’. Het 
is een oude kerkelijke traditie dat een 
voorzitter van de kerkenraad het ambt 
pas neer kan leggen als de opvolger 
er is. U mag weten dat ik er wel om 
gebeden heb.

En, lieve mensen, mijn gebed is 
verhoord. Op dit punt is de Heilige 
Geest werkzaam geweest in onze 
gemeente en kerkenraad. Uit en 
door de kerkenraad is een opvolger 
geroepen en bereid gevonden. Een 
opvolger die unaniem het vertrouwen 
geniet van de kerkenraad en ik twijfel 
er geen moment aan dat er brede 
steun zal zijn in heel onze gemeente. 
En nu komt het wonder. Het zijn er 
twee. De nieuwe voorzitters van 
onze wijkgemeente zijn: Pieter 
Licht en Peter van Leeuwen. Rollen 
die zij innamen in het kerkenwerk 
laten zij los en zij zullen als duo het 
voorzitterschap voor vier jaren op 
zich nemen. Beiden zijn voor u allen 
aanspreekpunt voor als er iets is of 
u iets kwijt wilt. Natuurlijk zijn uw 
goede tips ook welkom. En vooral uw 
gebed voor beiden. Onderling zal er 
natuurlijk wel een zekere taakverdeling 
zijn. Pieter gaat het contact met de 
drie predikanten onderhouden en 
Peter met de taakgroepen. Ik neem 
aan dat op de gemeentevergadering 
een en ander nader wordt toegelicht. 
‘Een en een kan drie zijn’ zei een 
kerkenraadslid. Zo moge het zijn. 
Zelf ben ik blij dat ik nu verlost ben van 
het vergaderwerk in de avonduren. Ik 
heb het erg lang gedaan. Ooit voorzitter 
van het toenmalige Regionale Centrum 
voor Gereformeerd Jeugdwerk in 
Amsterdam, daarna een tijd lang 
omroeper voor Radio Kerk Lokaal, een 
programma van de Raad van Kerken op 
de toenmalige lokale omroep, daarna 
jarenlang in partij en gemeenteraad 
Amstelveen en de laatste jaren als 
voorzitter in het kerkelijke, gelukkig 

lange tijd samen met Ilse Meester 
en Alice Stronkhorst. We waren met 
drie en ik heb een tijdje de kar alleen 
getrokken. Goed dat er nu een duo is. 
En reken er maar op dat ik met regel-
maat mijn neus laat zien in de Paaskerk. 
Heb nu tijd in de agenda om eens aan 
een kring mee te doen of een muziek-
project. Kom zeker naar een kring over 
gedichten. Want als het over inspiratie 
gaat laat ik me graag inspireren door 
dichters. Psalmen van toen en nu. Van 
stadsdichter tot en met ver-dichters.
Ik mag wel zeggen dat ik volop 
genoten heb van de afgelopen 
jaren. Dat de PWAZ er kwam is een 
bron van grote vreugde. Natuurlijk 
heb ik ook wel verdriet over de 
sluiting van kerkgebouwen. Ik heb 
die van Bankraskerk, Dorpskerk en 
Handwegkerk van nabij meegemaakt. 
Maar wat zitten we er mooi bij in 
de Paaskerk vandaag de dag. En op 
bescheiden schaal is er toch ook nog 
steeds de focus op die grote Westwijk.

De kleine dingen die er toe doen
Dan is er ook de vreugde over die 
kleine dingen: hoeveel liedboeken 
aanschaffen, pianostemmen, welke 
vleugel straks in de Paaskerk staat, de 
vrijdagochtendploeg van de voormalige 
Handwegkerk die gewoon haar werk 
voortzet in de Paaskerk, de diaconie 
die samenwerking weet te vinden met 
de PCOB, het beamerbeleid, dat het 
zo goed gaat met de stiltehoek, dat 
het voorbedenboek in de eredienst 
mogelijk een rol kan krijgen, dat het 
jeugdwerk echt bruist, etc., etc.
Ik heb de kerkenraad gemaand om 
snel aan de slag te gaan met het 
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verwelkomen van de inkomende 
predikant, ds. Werner Pieterse. Hij 
doet intrede in onze gemeente, in 
onze kerkelijke gemeente Amstelveen-
Buitenveldert op de tweede zondag 
van Advent. Was het maar Advent!

Ten slotte
Rest mij nog enkele opmerkingen: 
laten we geduld hebben voor en met 
elkaar. En niet eigenwijs, maar samen 
wijs. De Heer regeert de kerk, ook dat 
nog! Tot ziens.

Gerben Drost 

Informatiegids 2013-2014
In de Paaskerk ligt een informatiegids 
voor u klaar met nuttige adressen, 
telefoonnummers en kerkelijke 
activiteiten.

Start Bijbelkringen 
In september gaan weer diverse 
kringen van start, waaronder twee 

maandelijkse Bijbelkringen op 
donderdagochtend, van 10.00 tot
11.30 uur in de Paaskerk. 

Bij Marcus in de leer
‘Het begin van het evangelie van 
Jezus Christus, Zoon van God.’ Met 
deze belijdenis begint de goede 
boodschap volgens Marcus. Het is 
het kortste en waarschijnlijk ook het 
oudste evangelie. De lezers worden 
opgeroepen in Jezus te geloven 
en hun leven aan dat geloof aan te 
passen. Een steeds terugkerende 
vraag daarbij is: Wie is Jezus? 
We lezen over de roeping van Jezus 
en zijn publieke optreden in Galilea. 
De verhalen over wonderen en 
gelijkenissen. De gesprekken met 
zijn discipelen. Over Jezus' intocht en 
optreden in Jeruzalem, gevolgd door 
zijn arrestatie, kruisdood en opstanding.
Bij het Bijbelgedeelte wordt een korte 
toelichting gegeven, daarna laten we in 
een stil moment de Bijbeltekst op ons 
inwerken en gaan we in gesprek met 
elkaar. Zin en tijd om mee te lezen? 
Van harte welkom. Data: 17 okt., 14 
nov., 12 dec.. Data voor 2014 volgen. 
Begeleiding: Miep Habing. tel. 
6473574. e-mail: m.habing@planet.nl

Bijbelstudiekring 
Bijbelstudie en gesprek onder leiding 
van een (gast)predikant. De predikant 
behandelt een Bijbelgedeelte. De 
kring is een uitgelezen moment om 
de achtergronden, context en details 
van de Bijbelverhalen te leren kennen. 
Ieder die zich samen met ons wil 
verdiepen in een Bijbelgedeelte is van 
harte welkom. 

Data: 26 sept - ds. M.J. Aalders, 
24 okt - ds. G. Rietberg, 21 nov. - ds. 
P. de Bres, 19 dec - ds. A. v.d. Broek. 
Coördinatie: Gera Stronkhorst-
Streefkerk, tel. 6450139. 

Een gezellige middag? Kom erbij!
De jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid 
is dit jaar van 26 september t/m 
5 oktober en staat in het teken van 
participatie. Het thema is ‘Kom Erbij’.
In samenwerking met de PCOB 
nodigt de diaconie u van harte uit voor 
een gezellige spelletjesmiddag in de 
Paaskerk. Iedereen is welkom. Samen 
een spel doen is een leuke manier 
om met elkaar in contact te komen of 
elkaar beter te leren kennen, dus: kom 
erbij! Datum: dinsdag 1 oktober van 
14.00 tot ± 16.30 uur.
Programma: ontvangst met koffi e/thee, 
daarna een spel naar keuze, afsluiting 
met een hapje en een drankje.
Namens de PCOB, mevr. Lida van den 
Broek, tel. 020-6478883.
Namens de diaconie Amstelveen-Zuid, 
Nelleke de Bres, tel. 020-6412654.
E-mail: diaconie@pwaz.nl.

JD 12+
Wat is er inspirerender dan een 
groep jongeren die zich ergens voor 
inzet? Altijd heel concreet en direct 
resultaatgericht bezig zijn, wie wil 
dat nu niet? Dit is wat wij als leiding 
steeds weer mogen meemaken. 
Het seizoen gaat weer beginnen: 
de startdag begin september en 
eind september hebben we het PJR 
Tienerweekend om elkaar nog beter 
te leren kennen. Het leuke is dan ook 
dat je jongeren vanuit andere kerken 

Het water klaterde vanaf grote hoogte in het doop-
vont. Op 18 augustus beaamde Aswin van Kesteren 
met een gulle lach zijn doop van lang geleden en 
bevestigde daarmee zijn plek in de gemeente.
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ontmoet: je bent niet de enige in je 
klas die nog naar de kerk gaat!
Wij hebben er weer zin in en hopen 
dat ook weer over te brengen aan onze 
jongeren. We zullen ook een infoavond 
houden zodat de (nieuwe) JD12+ 
ouders een beetje weten wat hun 
jongeren te wachten staat. Wat ook 
op de agenda staat is het opknappen 
van ‘onze’ ruimte in wat vroeger wel 
‘de Fuik’ genoemd werd: concreet en 
resultaat is snel zichtbaar ;-).

Anko Verburg

Vijftigjarig ambt
Op 14 juli 2013 mocht ik mijn vijftigjarig 
ambt als predikant beleven en dat 
heeft de Paaskerkgemeente niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Er was al eerder een hartelijke 
schriftelijke gelukwens en er was 
een offi ciële delegatie met een fraaie 

bloemengroet en toebehoren. Dat 
wordt door mij en Elly, mijn vrouw, 
bijzonder gewaardeerd. We hebben 
oude herinneringen opgehaald, de 
grote veranderingen, die zich de 
afgelopen vijftig jaar in het kerkelijk 
leven voltrokken hebben, onder ogen 
gezien, zonder echt pessimistisch te 
worden. Het geloof is daarvoor een te 
sterke tegenkracht. 
We maken het goed, hier in Alphen aan 
den Rijn, in het duidelijke besef dat wij 
mensen zijn als een bloem op het veld, 
een bloem die eenmaal afvalt, zoals de 
profeet Jesaja ons voorhoudt, maar dan 
toch maar een bloem, geen onkruid. 
‘Het gras verdort, de bloem valt af, 
maar het woord van onze God houdt 
eeuwig stand.’
Met een hartelijke groet, mede 
namens Elly,

Gerrit Manenschijn

Wim Klomp
Op 15 juli overleed op achtentachtigja-
rige leeftijd Willem Klomp. Van geboorte 
was hij Rotterdammer. Toen zijn vader 
het gezin verliet verhuisde zijn moeder 
naar Zeist, waar Wim zijn vrouw Leida 
ontmoette. Samen kregen zij een zoontje 
dat op driejarige leeftijd verdronk. Er 
was echter tegelijkertijd een dochter 
op komst en dat hielp om door te gaan. 
Later zou nog een zoon geboren worden.
Wim stond meer dan vijftig jaar mid-
denin de Amstelveense gemeenschap, 
als (trouw)ambtenaar én als gemeen-
telid van de Paaskerk. Hij kende veel 
mensen en wist veel. Maar bovenal 
wist hij zichzelf gekend. ‘U bent altijd 
mijn hulp geweest’, lazen wij bij zijn 
uitvaart op 22 juli.

Marianne Bogaard

Gijsberta den Braver-Kraaij
Gijsberta den Braver-Kraaij is gebo-
ren op 26 januari 1917 in Vinkeveen/
Waverveen en overleden op 16 juli 2013. 
Zij kwam uit een gezin met zeven kinde-
ren. Na het volgen van de lagere school 
in Baambrugge heeft ze verschillende 
'werkhuizen' gehad. Haar eerste baan 
was bij de dominee in Baambrugge. 
Op haar zeventiende heeft zij haar man 
leren kennen, waarmee zij op haar 
eenentwintigste is getrouwd. Samen 
kregen zij zeven kinderen. Na gewoond 
te hebben in Mijdrecht en Amstelhoek 
verhuisden zij naar Amstelveen. De laat-
ste jaren van haar leven woonde zij met 
veel plezier in de woonzorgcentra De 
Olmenhof en Belmonte. De afscheids-
dienst op 24 juli werd geleid door de 
geestelijk verzorger van deze huizen.

Wouter van der Braak

Rommelmarkt 
Dit jaar zal de rommelmarkt voor de 39ste keer worden gehouden. En wel 
op: zaterdag 21 september, van 10.00 tot 16.00 uur. 
Om van de rommelmarkt ook dit jaar weer een succes te maken hebben 
we de hulp van veel mensen nodig. Daarom hierbij een oproep aan 
iedereen die het leuk vindt om mee te helpen om op woensdag en 
donderdag voor de rommelmarkt spullen uit te zoeken en de kramen in te 
richten of op zaterdag twee uurtjes een kraam te bemannen. Meldt u aan. 
Vraagt u het ook eens aan familie, kinderen, kleinkinderen. Iedereen die het 
goede doel wil steunen is welkom!
Bruikbare spullen voor de verkoop kunt u inleveren op woensdag 18 
september van 11.00 tot 21.00 uur. 
De opbrengst van de rommelmarkt gaat o.a. naar projecten in Indonesië, 
India, Mozambique en Peru.
Heeft u eerder vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met Jan 
van Schaik, tel. 0297-582408 of Roeltje Mentink, tel. 4537148. Of mail naar 
rommelmarkt@pwaz.nl.
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Bij de diensten
Op zondag 15 september vieren we 
onze startzondag. Verderop vindt u 
daarover meer informatie. Ria Keijzer 
en Sieb Lanser hopen hierin samen 
voor te gaan; de cantorij is ook weer 
van start gegaan en verleent haar 

medewerking.
Een feestelijke viering is er ook op 
zondag 29 september, wanneer het 
huwelijk van Sjoerd de Haan en Tiny de 
Vries wordt ingezegend. Uiteraard is 
de cantorij hier ook van de partij. 
Op zondag 6 oktober nemen we 
afscheid van Melis Melissen als 
ouderling. Hij had een bijzondere taak, 
namelijk het voorzitterschap van de 
Algemene Kerkenraad. Een taak die 
hij de afgelopen negen jaar met grote 
inzet heeft vervuld. 
Als alles volgens plan verloopt, is 
er op 13 oktober ’s ochtends een 
themaviering. Tevens is er dan om 
17.00 uur weer een muzikale vesper. 

Sieb Lanser

Huwelijk 
Sjoerd de Haan en Tiny de Vries (Jan 
Huddestraat 23) gaan trouwen. Een 
gezamenlijke reis in 2000 heeft geleid 
tot een gedeelde levensreis. De 
burgerlijke voltrekking van het huwelijk 
vindt plaats op vrijdag 27 september, 
maar de kerkelijke inzegening gebeurt 
op zondag 29 september tijdens de 
ochtenddienst in de Kruiskerk. Een 
bijzondere en feestelijke gebeurtenis. 
We wensen Tiny en Sjoerd samen 
nog vele mooie jaren toe onder Gods 
zegen. 

Pastoraat
Het ouderenpastoraat is het 
aandachtsgebied 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 accent 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 voortvloeien. 
Voor de pastorale zorg in Klaasje 
Zevenster blijft Renger Prent echter de 
eerstverantwoordelijke, zoals enkele 
jaren geleden met de kerkenraad is 
afgesproken.

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 

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

Kruiskerk
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één van de coördinatoren – Anna 
Uiterwijk, Belia de Geus, Henk van 
der Meulen, Josje Dijkstra en Saskia 
de Jong – rechtstreeks aanspreken. 
Wilt u liever 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. 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
De genezing van ds. Mirjam 
Buitenwerf gaat helaas niet zo snel 
als zij en wij gehoopt hadden. Dat 
betekent dat we voor een aantal 
van haar werkzaamheden tijdelijk 
vervanging moeten zoeken. Zo 
zal zij voorlopig niet in diensten 
voorgaan. Voor de themadiensten 
op 13 oktober, 10 november en 8 
december zoeken we vervanging.
We zijn heel blij dat Ria Keijzer 
bereid is in te springen voor 
de kinderkerstviering en de 
begeleiding van de 25-40 groep 
tot 1 januari. Ook zal ze Dorien 
Keus tot 1 januari assisteren bij 

de plannen van de PJR voor de 
'jongeren' in de Kruiskerk.
Het project 'de jonge Kruiskerk' 
blijft bij ds. Buitenwerf; dat kan ze 
in haar eigen tempo opstarten.

Vorige keer schreef ik al dat 
sommige mensen de ingang van 
onze kerk als een fort ervaren. 
De kerkenraad heeft een bouw-/
inrichtingscommissie ingesteld die 
een plan moet maken de kerk wat 
toegankelijker te maken, te laten 
zien dat we een open kerk willen 
zijn, in verbinding met de buurt.
Ook wat de inrichting betreft, moet 
die commissie nog eens kijken of 
het nog wat fl exibeler kan, zonder 
het karakter aan te tasten natuur-
lijk. De commissie bestaat nu uit 
Jeike Biewenga, Anita Pfauth, Bert 
Dreef, Piet Geljon, Rob Hartman en 
Gerjan van Schaik en gaat binnen-
kort van start.

23 juni werd de kerk getroffen door 
een hevige kortsluiting, net tijdens 
het koffi econcert. De kerk moest 
ontruimd worden. Dat ging heel 
goed, met dank aan onze koster 
en kerkrentmeester. Gelukkig brak 
er geen brand uit, maar er is grote 
schade aan allerlei apparatuur.
De kerkenraad heeft groen licht 
gegeven voor de aanschaf en instal-
latie van een beamer in de kerkzaal. 
Door de grote afmetingen is dat 
geen goedkope zaak. Maar we ho-
pen speciaal bij de themadiensten 
fl exibeler te zijn dan tot nog toe. 
Dank aan Frederik voor al het ge-
dane werk dat daarbij kwam kijken.

Aky Hutten-van Hartingsvelt
Op 88-jarige leeftijd overleed op 27 juni Aky 
Hutten-van Hartingsvelt. Zij woonde samen 
met haar man Egbert aan de Rembrandtweg 
422. Nadat ze van kinderen en kleinkinderen 
bewust afscheid heeft kunnen nemen is zij 
in vrede overleden. Aky was graag thuis; je 
was er welkom. Ze deed graag anderen een 
plezier en was een attente oma. ‘Om haar 
zorgzaamheid werd ze bewonderd’ stond 
er op de rouwkaart. Aky was creatief en 
kon prachtig schilderen. Het was één van 
de manieren om haar emoties te laten zien. 
Haar Godsvertrouwen was sterk en concreet. 
De oorlogsjaren zijn cruciaal geweest: in 
het verzet bleek het geloof een krachtbron. 
Samen hebben we God voor het leven van 
Aky bedankt, met pelgrimspsalm 121 en met 
liederen over volharding in benauwdheid en 
over Gods grootheid en trouw. 

Ria Keijzer

Titia Froukje Colijn - Schutter
‘Geborgen in Gods licht en liefde.’ Deze 
woorden staan bovenaan de rouwkaart van Titia 
Colijn (Graaf Aelbrechtlaan 152). ‘Na een rijk 
leven in alle eenvoud’ overleed ze op 5 juli, 87 
jaar oud. De laatste jaren van voortschrijdende 
dementie waren moeilijk, maar de kinderen 
bewaren dankbare herinneringen aan haar 
zorgzaamheid, hartelijkheid en liefde. Ze leefde 
voor haar gezin.Titia was een gelovige vrouw, 
die leefde in vertrouwen op God. Vroeger 
in de Pauluskerk is ze actief geweest als 
contactpersoon. Ook in de ’Groenelaan’ was ze 
vrijwilliger bij het brengen van bewoners naar 
de zondagsdiensten. Op 11 juli hebben we in 
de Kruiskerk afscheid van haar genomen, met 
als Bijbellezing Matteüs 6: 25-34. Aansluitend 
is haar lichaam bijgezet in het familiegraf te 
Bussum. 

Sieb Lanser
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Op onze laatste vergadering hebben we kennis gemaakt 
met ds. Otto Sondorp, voor sommigen welbekend. Hij 
gaat het vormings- en toerustingswerk in de drie wijken 
in Amstelveen-Buitenveldert op elkaar afstemmen en 
coördineren.

Rudie van Balderen

Startzondag: 15 september - komt u schatgraven? 
Welkom op de startzondag met het volgende 
programma:
10.00 uur: kerkdienst o.l.v. Sieb Lanser en Ria Keijzer 
met de Cantorij. 
Wat hebben een parel, een vis en een schat in de akker 
met elkaar te maken? We gaan te rade bij Mattheus 
(hoofdstuk 13).
11.45 uur (na de koffie); keuzeprogramma voor 0-99 rond 
het thema ‘Schatgraven’:
•  Opdrachtencircuit (levend ganzenbord) in de kerkzaal
•  Parels zoeken in de kerktuin
•  Gesprek rond videobeelden: ‘Waar gaat je hart van 

open’
•  Creatief rond ‘geloven met hart en ziel’ in een 

werkhoek
13.00 uur: pannenkoekenmaaltijd. 
13.30 uur: afsluiting.

Hoe kunt u meedoen aan de startzondag?
U bent welkom, als altijd. Maar de startzondag heeft wel 
wat uitdagende mogelijkheden. Het is een uitgelezen 
zondag om uw kennissen, familie of buren eens uit te 
nodigen voor een (hernieuwde) kennismaking met de 
kerk. Weet dat iedereen welkom is en dat er veel te 
beleven valt. Er is volop informatie over de Kruiskerk in 
het seizoen 2013-2014. Deelnemers proeven daar aan, 
maken de veelzijdigheid van de kerk mee en de gezel-
ligheid van gezamenlijke ontmoetingsmomenten met 
anderen uit de kerk en de buurt.
U kunt vooraf pannenkoeken bakken. Bent u daartoe 
bereid, neem ze dan zondagochtend mee naar de kerk. 
Geef van tevoren wel even op dat u meewerkt en hoeveel 
u er bakt. Dat kan bij Marian van Leeuwen (koster, 06-
2925149) of bij Ria Keijzer (kerkelijk werker, 06-50228250). 

Agenda
Zie voor uitvoeriger informatie het activiteitenprogramma 2013-
2014 ‘Schatgraven in de Kruiskerk’. Ook in de Kruispuntjes en 
op de website zullen activiteiten worden aangekondigd. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in de 
Kruiskerk. 

september
vr  13 20.00 uur   café Montpensier met dr. Lodewijk 

Palm: De wetenschappelijke revolutie 
in Europa

zo  15 10.00 uur startzondag 
di  17 20.00 uur  pastor Wiel Eggen: De kerk in 

de wereld van deze tijd - Titus 
Brandsmakerk

wo  18 14.30 uur  Bijbelkring De kleine profeten 
met Sieb Lanser

zo  22  14.30 uur concert
di  24 14.00 uur  Zolang ik leef zal ik zingen 

met Wim Keijzer
wo  25 19.15 uur gebedsgroep
vr  27 15.00 uur  cursus religieuze kunst 

met dr. Anique de Kruijf

oktober
di  01  09.30 uur open huis met Ria Keijzer
do  03  14.00 uur  de liederen van Franciscus van Assisi 

met Renger Prent
vr  04  15.00 uur  cursus religieuze kunst 

met dr. Anique de Kruijf
wo  09 19.15 uur gebedsgroep
do  10 20.00 uur kring Vrouw en geloof
vr  11 20.00 uur  café Montpensier met prof.dr. M.A. 

Smalbrugge: Beelden en verbeelding 
van God

zo  13 17.00 uur muzikale vespers
di  15 13.30 uur  De kerk in het midden met Evert 

Zuiderent en Hein Koningen
wo  16 14.30 uur  Bijbelkring De kleine profeten 

met Sieb Lanser
vr  18 20.00 uur  cursus religieuze kunst 

met dr. Anique de Kruif 
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Vanaf 19.30 is er inloop met koffi e en thee,
het programma begint rond 20.00 uur.

Nog voor de startzondag opent het Café Montpensier 
in de Kruiskerk zijn deuren voor het nieuwe seizoen. 
Op vrijdag 13 september zal Lodewijk Palm de eerste 
spreker zijn over De Wetenschappelijke Revolutie in 
Europa.
In de Klassieke Oudheid is de basis gelegd voor het 
moderne natuurwetenschappelijke gedachtegoed 
(Plato, Aristoteles). In de Middeleeuwen hebben 
Arabische en later West-Europese geleerden het 
oude beeld bijgesteld. Maar pas in de zeventiende 
eeuw kwam het tot een echte doorbraak naar de 
Moderniteit: de Wetenschappelijke Revolutie. Hoe 
het nieuwe wereldbeeld zich ontwikkelde wordt, met 
een powerpointpresentatie, toegelicht aan de hand 
van ontdekkingen binnen één wetenschapsgebied, 
namelijk de astronomie en de plaats van de aarde. 
Dr. Lodewijk Palm is als Universitair Docent verbonden 
aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen 
der Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. 

In het nieuwe seizoen is het café steeds geopend 
op de tweede vrijdag van de maand. In de volgende 
maanden dus op 11 oktober (prof. Smalbrugge over 
Beelden en verbeelding van God) en 8 november 
(fi lmvoorstelling Kid). 

Vanaf 19.30 is er inloop met koffi e en thee,

Antonie van Rijnbach
Op 16 juli is Anton van Rijnbach overleden, 
87 jaar oud. Vooral voor zijn vrouw is het 
een groot verlies, na zo’n lang samenzijn. 
Al moesten ze de laatste periode wel apart 
wonen, omdat de dementie van Anton 
opname in De Luwte noodzakelijk maakte. 
Enkele maanden geleden is ook mevrouw 
Van Rijnbach verhuisd van de Vlielandstraat 
naar de Keizer Karelweg. Anton was een 
goede man en vader voor zijn gezin. Zijn 
geloofsvertrouwen spreekt uit de tekst op 
de rouwkaart: 
‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen, / want 
slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben 
ik geborgen. / Gij doet mij rusten tot de 
morgen / en wonen in een veilig huis.’ De 
afscheidsdienst vond plaats op Zorgvlied op 
24 juli. 

Sieb Lanser

Gerdina Wouterlood van Doesburg
Op 13 augustus is, in het bijzijn van 
haar kinderen en kleinkinderen, in vrede 
gestorven mevr. Gerdina (Lies) Wouterlood 
van Doesburg. Zij woonde in Nieuw 
Vredeveld en werd 90 jaar. Lies kreeg in haar 
leven veel tegenslag te verwerken. Toen ze 
nog maar beperkt gezichtsvermogen had en 
er in juli een hartinfarct volgde, kon zij het 
leven loslaten. Het was goed en voltooid. 
Lies was een sterke en lieve vrouw, met 
humor, veerkracht en aanpassingsvermogen. 
Zij die haar kenden noemden haar positief, 
belangstellend en tevreden. Ze had een 
sterk Godsvertrouwen en hield van de 
natuur. Ze genoot tot op het laatst van kleine 
dingen. Op 16 augustus is Lies begraven 
in Ouderkerk aan de Amstel. Gelezen zijn 
Psalm 23 en een gedeelte uit de Bergrede. 

Ria Keijzer
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Johannes Wouter van Ettekoven
Hans was geen lid van onze 
gemeente, maar we noemen hem 
hier, omdat hij de man was van 
onze ouderlinge Josje Dijkstra. 
Te jong is hij op 31 juli gestorven, 
op 59-jarige leeftijd, na een lange 
periode van ziekte. Bij de begrafenis 
op Zorgvlied bleek hoe Hans door 
velen was geliefd en gewaardeerd. 
Op de rouwkaart staan regels uit 
een gedicht van Gabriël Smit: ‘Wie 
dorst schenkt Hij in overvloed zijn 
wijn. Maar, liefste, wie anders dan jij 
is mij zijn beker?’ Moge de Eeuwige 
Josje en Nina en Bette nabij zijn. 

Sieb Lanser

Annigje Koksma – van der 
Stouwe
Op 17 augustus is Annigje 
Koksma overleden. Zij bereikte de 
gezegende leeftijd van 101 jaar. 
Samen met haar man Marten, die 
in 1995 overleed, was zij in 1966 
in Amstelveen komen wonen, aan 
de Belle van Zuylenlaan. Zij was 
betrokken op de wijk en ook op 
de Bankraskerk. Twee jaar geleden 
werd opname in Nieuw Vredeveld 
noodzakelijk. Annigje Koksma 
was iemand met een sterke 
wilskracht, die tot het laatst toe 
wilde leven. Ook iemand met sterke 
overtuigingen en zienswijzen, wat 
voor haar drie dochters niet altijd 
gemakkelijk is geweest. 
Op 23 augustus vond in besloten 
familiekring de uitvaartdienst en 
begrafenis op Zorgvlied plaats; 
gelezen is Psalm 23. 

Sieb Lanser

Schatten in boekvorm
Er is een nieuw boekje uit 
met alle activiteiten van 
de Kruiskerk. Het is nieuw 
en fris; we zijn er trots 
op. Het heeft een vrolijke 
omslag. De rubrieken 
passen bij het thema 
Schatgraven. Inhoudelijk 

zijn er met aanwijzingen uit de gemeente 
mooie onderwerpen en vormen 
toegevoegd aan het vaste aanbod van de 
kerk. Ook het nieuwe ouderenwerk voegt 
een schat toe. Een kalender maakt het 
geheel compleet. 
Kortom: het is zeer de moeite waard 
om dit activiteitenboekje te hebben, 
te lezen en te bewaren. Als het goed 
is hebben gemeenteleden het (met 
naam en adressticker) thuis ontvangen 
in de week na 8 september. Is dat niet 
zo, of kent u iemand die u ermee wilt 
aanmoedigen, neem dan een boekje 
mee uit de kerk! Maak er mensen 
attent op als u in de kerk bent bij open 
activiteiten, ceremoniële momenten 
of bij inloop van gasten. Het is immers 
geen verenigingsboekje, maar een 
programma voor kerk en buurt! 
De activiteiten beginnen al in september, 
dus kijk snel in het boekje of raadpleeg 
de website om niets te missen.

Na de kennismaking
Het doet me plezier u te kunnen 
zeggen dat er bijna honderd 
mensen hebben meegedaan aan 
de kennismakingsbijeenkomsten in 
juni en juli. Het waren stuk voor stuk 
boeiende ontmoetingen met positieve 
reacties. Activiteiten die daar werden 
gepresenteerd of waar u mee kwam 

zijn verwerkt in het programmaboekje. 
Ik dank u allen voor de support en de 
positieve omgang tot nu toe. Ik heb het 
naar mijn zin en voel me ontspannen. 
De veelzijdigheid van mijn loopbaan en 
het plezier met mensen komen in deze 
periode van vakanties en vervanging 
goed van pas. Ik voel me nuttig! 

Bereikbaarheid
Vanwege de breedte van het werk ben 
ik op verschillende dagen in Amstelveen. 
Het vaste schema (dinsdag en woensdag 
met uitlopers) gaat vaak niet op. Daarom 
heb ik besloten om elke week in de 
Kruispuntjes te vertellen wanneer ik in 
Amstelveen ben in de week die dan 
volgt. Verder adviseer ik u om vooraf even 
te bellen als u langs wilt komen en echt 
uit bent op een gesprek. U merkt dan 
meteen of ik er ben. Dank u wel!

Ria Keijzer-Meeuwse
Rommelmarkt
Vrijdag 1 november wordt onze 
rommelmarkt gehouden, een jaarlijks 
terugkerend evenement op de 1e 
vrijdag van november. Ook nu zijn er 
veel vrijwilligers nodig om deze dag tot 
een succes te maken. Al die spulletjes 
waar u al jaren niets mee doet, kunnen 
tegen vergoeding van eigenaar wisselen. 
De opbrengst komt voor 50% ten 
goede aan de wijkkas en een deel voor 
het migrantenproject Stap Verder in 
Amsterdam Zuid-Oost. 
In de week voorafgaand aan de 
rommelmarkt kunt u uw spullen afl everen 
in de kerk en meehelpen de markt in te 
richten. Reserveert u deze datum in uw 
agenda? Alvast hartelijk dank.
Namens de rommelmarktcommissie,

Anthony Melissen

Schatten in boekvorm
Er is een nieuw boekje uit 
met alle activiteiten van 
de Kruiskerk. Het is nieuw 
en fris; we zijn er trots 

zijn er met aanwijzingen uit de gemeente 

Schatgraven 

in de Kruiskerk
Activiteitenprogramma 2013-2014

Wie zijn wij?

De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is een pluriforme 

gemeenschap voor jong en oud in Amstelveen-Noord.

In het verhaal van God en mensen vinden wij bezieling en troost.

Samen met jongeren en jonge gezinnen zijn wij op zoek naar nieuwe 

vormen om het geloof te beleven.

Wij willen gastvrij zijn, in contact met de buurt.

Ons monumentale kerkgebouw biedt ruimte aan een cultureel 

programma met exposities, lezingen en concerten.

 ds. Sieb Lanser ds. Mirjam Buitenwerf Ria Keijzer

Van der Veerelaan 30a 

1181 RB Amstelveen 

www.kruiskerk-amstelveen.nl
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Bij de diensten
Zondag 15 september vindt de 
eerste cantatedienst van het nieuwe 
kerkenwerkseizoen plaats. Op het 
programma staat de cantate voor 
sopraan, gemengd koor en piano 
‘Mirjams Siegesgesang’ van Franz 
Schubert (1797-1828), waarin we 
Mozes’ zuster de doortocht van het 
volk Israël door de Rode Zee en de 
overwinning op het leger van de 
Egyptische farao horen bezingen 
(vgl. Exodus 15:20v). Mevrouw Nelly 
Versteeg hoopt in deze dienst voor te 
gaan.
Zondag 29 september, aan het eind 
van de Vredesweek, komen we met 
onze rooms-katholieke buren samen in 
de parochiekerk van de Goede Herder. 
De dienst begint om 10.30 uur.
Zondag 13 oktober werkt de cantorij 
mee aan de dienst. Uit de rijke schat 
aan liederen die het nieuwe liedboek 
ons biedt, zingt de cantorij met 
de gemeente een mooie selectie. 
‘Herfsttij in het nieuwe liedboek’ is 
daarbij het grondthema.

Pelgrimskerk en studenten
Tijdens de introductiedagen voor 
nieuwe studenten op de VU en de UvA 
hebben ds. Riekje van Osnabrugge 
van het Studentenpastoraat en ikzelf 

op ludieke wijze – met gebruikmaking 
van een ballenbak – reclame gemaakt 
voor de basiscursus voor studenten 
‘Bijbel en geloven, een kennismaking 
met het christelijk geloof’, die we vanaf 
5 november samen in de Pelgrimskerk 
willen geven. We hopen op een goede 
respons.
Aan het begin van de zomer heeft de 
wijkkerkenraad het bericht ontvangen 
dat zijn aanvraag om fi nanciële steun 
uit het durffonds van de Protestantse 
Gemeente, ingebracht met het oog 
op het benaderen van studenten op 
Uilenstede, is goedgekeurd. Daarop 
is de werving van kandidaten voor 
de functie van studentenwerker, 
iemand die in ieder geval voor een jaar 
contact gaat zoeken met studenten op 
Uilenstede, in gang gezet. We houden 
u op de hoogte van het verdere 
verloop.

Bergrede
In het komende winterseizoen gaat 
een nieuwe Bijbelkring van start. Op 
verzoek van een van de deelnemers 
van de Bijbelkring van vorig jaar 
houden we ons de komende tijd 
bezig met de ‘grondwet van het 
Koninkrijk’, Jezus’ Bergrede. Waar 
mogelijk vergelijken we de rede die 
Matteüs heeft overgeleverd met die 

van Lucas en bestuderen we echo’s 
daarvan in de nieuwtestamentische 
brieven. De kring wordt gehouden 
in de Pelgrimskerk en komt eenmaal 
in de drie weken, op dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur, bijeen. We 
beginnen dinsdag 1 oktober. Ikzelf 
hoop de kring te leiden. Welkom!

Ds. Harmen U. de Vries

Inspiratie begon bij de 
kerkennacht in de binnenstad
Koud nog op 22 juni, en zelfs een 
beetje regenachtig. Toch waren we om 
19.00 uur buiten bij de opening door 

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 NL58 INGB 0000 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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de wethouder en liepen daarna naar 
de Westerkerk. De foto's hingen wat 
hoog en waren wat klein. Er was een 
boekentafel en men liep in en uit.
Omdat deze kerk ons zo vertrouwd 
was gingen we door naar de Russisch 
Orthodoxe kerk op de Lijnbaansgracht. 
We waren ook daar meer dan welkom, 
al was er een dienst gaande. Iedereen 
stond, achterin waren twee lange ban-
ken en daar wees men ons op als wij 
even wilden zitten. De sfeer was heilig, 
intiem, toch ook open en vriendelijk.
Op naar de Nicolaaskerk bij het 
Centraal Station... maar eerst even een 
oud Amsterdams koffiehuis aandoen 
om wat stortbuien af te wachten.
In de Nicolaaskerk werden we al bij de 
deur welkom geheten. Binnen zachte 
muziek en later helemaal voorin een 
Spaanse (?) dienst met gitaar. Heel 

veel om in stilte te zien en te beleven!
Toen we weer buiten waren was het 
droog en hadden we nog tijd voor één 
kerk – meer kan niet tussen 19.00 en 
23.00 uur. Via de Zeedijk liepen we 
naar de Oude Kerk, eigenlijk is dat 
‘kerk naar buiten’ ten top. Je loopt als 
vanzelf over het Oudekerksplein zo de 
kerk in. Hartelijke ontvangst en van 
alles te doen. Grote foto's, sommige 
droevig, hartverscheurend maar ook 
liefdevolle, vrolijke en spannende 
foto's. Hier en daar muziek. Duidelijke 
informatie over Amnesty International.
Vanuit een zijbeuk geurde het naar 
vers gebakken appeltaart en koffie. 
Daar werd ook flink gebruik van 
gemaakt. Ergens anders stonden 
enkele gekleurde wasteiltjes op de 
grond met water erin, stoel ervoor 
en een ieder werd uitgenodigd even 
de vermoeide voeten te wassen. 
Voetwassing... wat paste het hier! De 
dominee deed ook mee, dacht ik.
Het liep tegen 23.00 uur en in een 
andere nis stonden twee houten tafels 
en twee grote borden: BROOD en 
WIJN.
We kochten een glas wijn en een 
stuk brood en zaten tevreden en zeer 
geïnspireerd op een bankje te mijmeren 
in die prachtige kerk met velen om ons 
heen. Kerkennacht 2013 geslaagd! Over 
twee jaar weer, niet missen.
Buiten was het opeens milder weer 
geworden. De zomer was gestart! 
We worstelden ons door een bonte 
stoet zaterdagavondvierende kleurrijke 
Amsterdammers en toeristen via 
de Warmoesstraat naar de tram. Zo 
geïnspireerd!

Wil Kruijswijk

Pastorpraat
Of u nu ver weg was of gewoon thuis, 
er was van alles te beleven en te doen 
met het Zomerprogramma. Het weer 
was prachtig – soms een beetje heet. 
Denk eens aan de Zomermaaltijd maar 
we hadden een koele tuin!
Het winterprogramma komt er nu snel 
aan. Blauwe flyer, let goed op en geef 
je bijtijds op als het gevraagd wordt!
Enkelen onder ons zijn nog (ernstig) 
ziek maar soms komt men tot vreugde 
van velen weer thuis! We denken 
aan elkaar en zeker ook in gebed elke 
zondagmorgen!
Veel moed, geduld en kracht 
toegewenst en Gods nabijheid.

Wil Kruijswijk
 
Dagtocht naar Den Haag en 
Scheveningen
Om 10.00 uur verzamelden vijftien 
personen zich bij de infobalie van 
station Zuid. We vertrokken per trein 
naar Den Haag. Na een voorspoedige 
reis arriveerden we aldaar en in één 
van de grachten lag reeds een open 
sloep voor ons klaar. De schipper 
en de vrouwelijke gids leidden ons 
door de grachten en kanalen richting 
Scheveningen. De gids wees ons op 
enkele unieke gebouwen. De parken 
waren schitterend om te zien, de 
wallenkant was bloemrijk begroeid 
en de waterlelies en dotters bloeiden 
prachtig. De zon scheen volop, dus 
moesten we insmeren en hoedjes of 
petjes op! 
Na ruim een uur waren we in 
Scheveningen. Besloten werd om 
eerst in een strandtent te gaan 
lunchen. Gezellig zaten we met elkaar 

Nicolaas Willem Treur
Na een voltooid leven overleed op  
27 juli Wim Treur, 95 jaar oud. De laatste 
jaren woonde hij in De Buitenhof, nadat 
toenemende blindheid en dementie 
zelfstandig wonen steeds moeilijker 
maakte. Wim was geen prater en wellicht 
kwam hij hard op anderen over. Ook over 
zijn geloof sprak hij niet veel. Een enkele 
keer sprak hij zich uit; zo geloofde hij dat hij 
na zijn dood naar de ‘hemelse paradijzen’ 
zou gaan, zoals hij dat noemde. Een 
kerkganger was hij niet. 
Op 2 augustus hebben we afscheid 
van hem genomen in Crematorium 
Westgaarde, met als Schriftlezing Matteüs 
14: 22-33. 

Sieb Lanser
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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

september
do  12  20.00 uur   Het Woord spreekt, De Goede 

Herder
zo  15  10.00 uur   Cantatedienst: Linguae atque 

Cordis o.l.v. Bert ’t Hart zingt 
‘Mirjams Sieges Gesang’ van 
Franz Schubert. Met sopraan en 
piano.

di  17  19.00 uur   Uurtje zingen met Nelly Versteeg
za  21  14.30 uur   Rondje polder op de fi ets - 22,5 

km - start Pelgrimskerk

oktober
di  01  14.00 uur   Bijbelkring Bergrede o.l.v. ds. 

H.U. de Vries
do  03  20.00 uur   Pelgrimeren naar Santiago de 

Compostela, De Goede Herder
wo  09  20.00 uur   Kerk en Synagoge met mw. L.J. 

Ridderhof-Boon over ‘Rembrandt 
en het Jodendom’ 

do  10  20.00 uur   Het Woord spreekt, De Goede 
Herder

di  15  10.00 uur   Vers bij u thuis, lijn 51 halte Van 
Boshuizenstraat

do  17  15.00 uur   Psalmenvariaties met Bert ‘t Hart
za  19  16.00 uur   Evensong in de Nicolaaskerk, 

verzamelen infobalie Station Zuid 
di  22  14.00 uur  Bijbelkring Bergrede 

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

33
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onder parasols. Na de lunch 
gingen we naar het museum 
‘Beelden aan Zee’ dat hoog op het 
duin ligt. Een ieder kon verder de 
tijd tot 18.00 uur vrij naar keuze 
besteden. 
Ontzettend leuk waren de 
Sprookjes Beelden aan Zee. Deze 
beelden, bestemd voor jong en 
oud, staan buiten het museum 
en zijn voor een ieder gratis te 
zien. Ze vertellen sprookjes en 
beelden in een geheel eigen 
taal. Tom Otterness heeft deze 
beelden speciaal gemaakt voor 
Scheveningen. Binnenin het 
museum was een expositie van 
hedendaagse beeldhouwkunst uit 
Rusland, voornamelijk afkomstig 
uit Moskou: zeer de moeite waard 
om te bezichtigen. Het is een 
mooi gebouw met helemaal boven 
een imposant uitzicht over de zee, 
de pier en het strand. 
Na genoeglijk een wijntje 
gedronken te hebben of van een 
ijsje te hebben genoten, was het 
tijd om verder te gaan. Henk Stok 
had reeds een tafel gereserveerd 
in een volgende strandtent, waar 
we elkaar zouden ontmoeten 
voor de maaltijd. Daar zaten we 
gezellig aan één lange tafel te 
genieten van de maaltijd naar 
keuze. Het was een prachtige 
dag. Veel dank aan Henk Stok 
die ons deze dag begeleidde en 
aan de initiatiefnemers van het 
zomerprogramma, hulde! Zoals 
het gezelschap het verwoordde: 
'het was een TOPdag.' 

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

PJR

Het PJR-programma voor komend seizoen is helemaal klaar. Het is weer 

een mooie mix geworden van ‘gouwe ouwe’ activiteiten en nieuwigheden. 

Eén van de nieuwe activiteiten is de rondleiding op 2 november die 

bewoners van de Bijlmer, vaak mensen zonder verblijfsvergunning, ons 

gaan geven door hun stadsdeel. Daarover meer in de volgende Present. 

Voor nu iets ouds én iets nieuws:

We gaan van start!

Hé, doe je mee?
Boeken en ideeën over sport & spel thuis en in de kerk

Op woensdag 9 oktober van 14.00 tot 16.00 organiseren 
het Protestants Jeugdwerk Amsterdam (PJA) en de 
Protestantse JeugdRaad Amstelveen-Buitenveldert (PJR) 
een middag voor ouders en kinderen in het kader van de 
Kinderboekenweek 2013. De middag wordt gehouden in 
boekhandel CLC, Raadhuisstraat 14 in Amsterdam. 

‘Sport en spel’ is het thema van de (christelijke) 
Kinderboekenweek 2013. Welk kind houdt er nu niet van 
sport of spel? Zowel thuis als in de kerk maken sport & 
spel een belangrijk deel uit van de activiteiten van kinderen 
in de basisschoolleeftijd.
Op 9 oktober leest een kinderboekenschrijver voor uit 
eigen werk. Voor de kinderen is er natuurlijk sport & spel. 
Ouders kunnen met elkaar uitwisselen wat de rol van 
boeken en van sport & spel is bij (geloofs)opvoeding. Voor 
meer informatie en opgave kun je terecht bij Dorien Keus.

ThemaFilmEten
Op 15 oktober een klassieker uit het PJR Programma: 
ThemaFilmEten. We kijken een mooie fi lm (suggesties 
zijn altijd welkom), eten samen en praten na over wat 
we gezien hebben. Dit keer kijken we naar ‘Crash’. De 
fi lmbeschrijving: Crash draait om een huisvrouw, een 
procureur, een overspannen Iraanse winkelier, twee 
detectives, een zwarte televisieregisseur en zijn vrouw, 
een Mexicaanse slotenmaker, twee carjackers en een 
corrupte verkeersagent die allemaal in Los Angeles 
wonen. In hetzelfde weekend komen hun levens met 
elkaar in botsing, zowel letterlijk als fi guurlijk. Ze worden 
geconfronteerd met hun vooroordelen, achterdocht, met 
hun racistische ideeën. Al hun ideeën worden aan het 
wankelen gebracht. 
17.00 uur in de Paaskerk, Augustinuspark 1.
Graag van te voren opgeven:
pjr-amstelveen@hetnet.nl
of 020-6437596.

Dorien Keus 

En... heb je je al opgegeven voor het tienerweekend 

van 28 en 29 september??? Zo niet, ga snel naar 

www.pjramstelveen.nl en geef je op!
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 Vr/ 13-09  Café Montpensier
Deze eerste avond spreekt Lodewijk Palm over 
De Wetenschappelijke Revolutie in Europa. Tijd: 
20.00 uur, koffi e/thee vanaf 19.30.

 Za/ 14-09  Open monumentendag
Kom de Kruiskerk bewonderen, de lichtinval 
van de bijna duizend raampjes ervaren, de 
toren beklimmen, etc. Tijd: 10.00-17.00 uur.

 Zo/ 15-09  Startzondag: Schatgraven
Viert u de start van het nieuwe kerkelijke jaar 
met ons mee? Tijd: 10.00 uur: kerkdienst o.l.v. 
Sieb Lanser en Ria Keijzer. Daarna een keuze-
programma en pannenkoekenmaaltijd. Meer 
informatie op pagina 28.

 Zo/ 15-09  Cantatedienst
Mirjams Sieges Gesang van Franz Schubert 
1797-1828 door vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis, Ireen van Bijnen, sopraan 
en Rocus van den Heuvel, piano. Mw. P.J. 
Versteeg, liturg. Tijd: 10.00 uur.

 Za/ 21-09  Rommelmarkt
Komt u kopen op zaterdag van 10.00-16.00 
uur. Bruikbare spullen inleveren op woensdag 
18 sept. van 11.00-21.00 uur. Meer informatie 
op pagina 25.

 Za/ 21-09  Rondje polderen
Een fi etsroute (22,5 km) langs interessante 
pleisterplaatsen aan de Amstel, in Ouderkerk, 
in Nes en de Bovenkerker polder. Vertrek: 
14.30 uur bij de Pelgrimskerk. 

 Zo/ 22-09  Muzikale optredens
Verschillende musici geven korte optredens 
op orgel en piano. Tijd: 14.30-17.00 uur.

 Do/ 26-09  Bijbelstudiekring
Bijbelstudie en gesprek onder leiding van een 
(gast)predikant. De kring is een uitgelezen 
moment om de achtergronden, context en 
details van de Bijbelverhalen te leren kennen. 
Data: 26 sept: ds. M.J. Aalders, 24 okt: ds. G. 

Rietberg, 21 nov: ds. P. de Bres, 19 dec: ds. A. 
v.d. Broek. Tijd: 10.00-11.30 uur.

 Vr/ 27-09   Cursus religieuze kunst
Dr. Anique de Kruijf, kunsthistorica, verzorgt 
een cursus religieuze kunst. Data: 27 sept, 4 
en 18 okt, van 15.00-17.00 uur. Bijdrage € 5 
per keer. Informatie/opgave: Ria Keijzer, 06-
50228250,  keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl.

 Di/ 01-10  Een gezellige middag?
U bent van harte uitgenodigd voor een gezel-
lige spelletjesmiddag. Tijd: 14.00-16.30 uur. 

 Di/ 01-10  Bijbelkring ‘De Bergrede’ 
De ‘grondwet van het Koninkrijk’, Jezus’ berg-
rede is onderwerp van gesprek. Waar mogelijk 
vergelijken we de rede die Matteüs heeft 
overgeleverd met die van Lucas. Tijd: eenmaal 
in de drie weken op dinsdag van 14.00-16.00 
uur, start 01-10. Leiding ds. Harmen de Vries. 

 Wo/ 02-10  De kapel zingt 
Marjon Ittner, organiste van de Johanneskapel, 
wil met mensen van binnen en buiten de kerk 
een koor vormen dat een wereldlijk, eigen-
tijds en spiritueel repertoire gaat uitvoeren. 
De eerste uitvoering is half december in de 
kapel. De repetities zijn op woensdag in de 
Johanneskapel, Amsterdamseweg 311, van 
20.00-22.00 uur. Bijdrage € 5 p.p. per repetitie. 
Informatie/opgave: Marjon Ittner, marjonbar@
gmail.com of 06-11411674. 

 Wo/ 09-10  Kerk en Synagoge
‘Rembrandt en het Jodendom’ is het onder-
werp van de eerste thema-avond van de ont-
moeting tussen Joden en Christenen. Entree 
€ 5,-. Inleider: mw. L.J. Ridderhof-Boon. Tijd: 
20.00-22.00 uur. 

 Vr/ 11-10   Beelden en verbeelding 
van God

In de geloofsgeschiedenis zijn veel verschil-
lende beelden van God gebruikt. Waarom is er 
voor een bepaald beeld gekozen, en waarom 

zijn sommige beelden vastgehouden en andere 
vergeten? Met prof. dr. Matthias Smalbrugge, 
predikant te Aerdenhout en bijzonder hoogleraar 
Europese cultuur en christendom aan de VU. 
Tijd: 20.00 uur, koffi e/thee vanaf 19.30.

 Zo/ 13-10  Muzikale vespers: Schubert
Zie Zo/ 15-09 voor informatie. Tijd: 17.00 uur, 
vanaf 16.30 uur koffi e/ thee.

 Di/ 15-10   Elsrijk: de kerk in
het midden

In een interessante tocht door de tijd volgen 
we de ontwikkeling van Elsrijk. Met de 
Kruiskerk als middelpunt van groen, cultuur 
en geloof. Evert Zuiderent (verzamelaar van 
historisch beeldmateriaal) en Hein Koningen 
(kenner van het groen) verzorgen deze mid-
dag. Tijd: 13.30-15.30 uur.

 Do/17-10  Bijbelkring bij Marcus 
Het evangelie van Marcus is het kortste en 
waarschijnlijk ook het oudste evangelie. De 
lezers worden opgeroepen in Jezus te geloven 
en hun leven aan dat geloof aan te passen. Een 
steeds terugkerende vraag daarbij is: Wie is 
Jezus? Met Miep Habing, tel. 6473574. Data: 
17 okt, 14 nov, 12 dec. Tijd: 10.00-11.30 uur.

 Do/ 17-10  Psalmenvariaties
In het nieuwe liedboek staan bij verschillende 
psalmen meerdere varianten. Samen met 
Bert ‘t Hart gaan we een aantal varianten 
instuderen. Tijd: 15.00 uur.

 Za/ 19-10  Evensong in de Nicolaas 
In de Anglicaanse kerk is ‘evensong’ de aan-
duiding voor de dagelijkse avonddienst met 
Bijbellezingen en gebeden zoals voorgeschre-
ven in het klassieke dienstboek. We bezoe-
ken de evensong in de Sint Nicolaaskerk. 
Verzamelen om 16.00 uur bij de infobalie van 
Station-Zuid. Opgave: Irene Hillers 6428243 of 
Janny Schuijt 6441065. 

agenda www.pga-b.nl!

Paaskerk Kruiskerk Pelgrimskerk

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


