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Dankdag voor het gewas
Bezoek aan de voedselbank

Stoelenproject

Nelleke de Bres, diaconie PWAZ

Nel Velthorst

Zaterdag 2 november. In de Paaskerk
is een aantal mensen bezig met de
voorbereiding van de oogstdienst. Zo
maken zij een prachtige groente- en
fruitmand voor het liturgisch centrum.
Evenals vorig jaar nemen kerkgangers
goed houdbaar fruit mee. Een deel
daarvan brengen kinderen van de
kinderkerk naar verzorgingstehuis De
Luwte, het grootste deel gaat naar de
Voedselbank Amstelveen.
Open dag bij de Voedselbank, gevestigd in de Albert Schweitzerschool aan
de Appellaan. Grea Twint, al een aantal
jaren de drijvende kracht achter de
Voedselbank, vertelt: ‘het aantal gezinnen dat hulp krijgt, is in korte tijd bijna
verdubbeld. Op dit moment staan er 65
gezinnen bij ons ingeschreven.’

Zelfs in ons welvarende Amstelveen
– de enige stad in Nederland met een
5-sterren winkelcentrum – zijn steeds
meer mensen die een beroep moeten
doen op de Voedselbank!
Terwijl wij met elkaar in gesprek zijn,
komt een gezin uit Uithoorn een krat
vol etenswaar brengen. Een prachtig
voorbeeld, dat navolging verdient.
Ook voor de diaconie is de crisis voelbaar. Het aantal hulpvragen neemt in
rap tempo toe. Ook mensen die niet
tot onze gemeente horen, weten ons
inmiddels te vinden. Dreigende huisuitzetting door huurschuld, een hoge
zorgrekening, financiële hulp voor een
aanvraag voor gezinshereniging. Dit zijn
slechts enkele voorbeelden, waarbij de
diaconie (financiële) steun verleent.
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Al twaalf jaar lang brengen de kerkgangers van de Pelgrimskerk – en sinds
enkele jaren ook van de Goede Herder –
fruit mee voor het Stoelenproject. En dat
iedere zondag van september tot mei!
Het Stoelenproject is een laagdrempelige avond- en nachtopvang onder
de parkeergarage in de Marnixstraat.
Iedere avond komen daar veertig tot
vijftig dak- en thuislozen. Ze krijgen,
koffie, thee, brood, soep. Voor ’s nachts
een matras om op te slapen en zo
nodig schone kleren. ’s Ochtends een
ontbijt. In de opvang gelden een paar
strenge regels: geen geweld, geen
drank, geen drugs.
Het project realiseert haar doelstelling
met voornamelijk vrijwilligers. De gemeente Amsterdam financiert het voor
70%, het overige deel komt van giften.
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Hoop! De redactie koos dit thema bij Allerzielen
en de Gedachtenis van de overledenen op de
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Marjan
Nieuwenhuijze, predikant van het VU Medisch
Centrum, schrijft er een mooi artikel over.
Als redactie vergaderden wij in een tijd dat in de
pers nogal wat berichten en foto’s verschenen
over kerken in Egypte die verwoest waren. Als je
tot een christelijke minderheid behoort, in een land
dat gist van het geweld, wat betekent hoop dan
voor je? Piet de Bres en Willeke Koops trokken
naar de Koptisch Orthodoxe Kerk van de Heilige
Maagd Maria in Amsterdam-Noord, waar zij spraken met twee jonge, bevlogen leden van die kerk.
Onze hoofdredacteur, Sieb Lanser, schrijft in zijn
column ‘geïnfecteerd door hoop’ te zijn. Ook onze
penningmeester probeert in zijn bijdrage hoopvol
te reageren.
Met deze verschillende aspecten van hoop, hoopt
de redactie u op het spoor gezet te hebben van
één van de grondwoorden van ons geloof.
Graag wijs ik op het artikel dat ingaat op de
uitslag van de enquête over Present, die wij voor
de zomervakantie rondstuurden. Het heeft even
geduurd, maar ruim 600 reacties verwerken en
daar conclusies uit trekken was voor de redactie
een hele klus.
U treft ook het eerste artikel van de nieuwe AK
voorzitter; het heeft iets van een maidenspeech.
In de bijdrage van de PJR leest u over de superstart van de catechese Christendom voor dummies. Was ik nog wat jonger dan ging ik zelf ook
meedoen.
Tot slot: goed om op pagina 2 te lezen hoe de
Diaconie meer en meer geconfronteerd wordt
met de gevolgen van de economische teruggang
en wat dat voor haar werkwijze betekent.
Wij hopen dat u dit blad weer met plezier leest.
Piet de Bres
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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

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

Zo/ 24-11

Zo/ 01-12

Levavi - 1e adventszondag

Populus Sion - 2e adventszondag

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

1e collecte: Diaconie, kerstgaven en attenties
2e collecte: Kerk, landelijk missionair
werk en kerkgroei

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijk pastoraat

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en
ds. S.H. Lanser
Paaskerk
09.30 uur: ds. G.J. de Bruin
11.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn,
Oud-Beijerland
! 14.30 uur: ds. A. van Vuuren,
afscheidsdienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg:
ds. P. Masmeijer, Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja-Hadinoto,
doopdienst
Locatie Westwijk
10.30 uur ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Ouwehand, Houten
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, oecumenische viering

Kruiskerk
10.00 uur: ds. L.J. Houweling,
Amsterdam, themadienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, ds. G.J. de
Bruin en ds. W.T. Pieterse, intrede
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Schipaanboord,
Waddinxveen
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug,
Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H.Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek en pastor
Ph. Kint, oecumenische viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoors J. Terlouw en B. de
Vries, Leger des Heils

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Sneep
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den BergeGeudeke

De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand
Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo/ 08-12

Zo/ 15-12

Gaudete - 3e adventszondag
1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
muziekproject
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.A. Floor, Barendrecht
18.30 uur: ds. A. Visser, Harderwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, cantatedienst

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A.Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust

Kerkdienst gemist?
Paaskerk
Toch betrokken zijn bij de zondagse dienst? Dat kan via je computer of ipad.
Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. Vul de naam in van je kerk of plaatsnaam en
je vindt bijvoorbeeld de laatste dienst van de Paaskerk. Je kan zelfs meezingen!
Kruiskerk
Ga naar www.kruiskerk-amstelveen.nl. Via menu ‘Zondag’ en dan ‘Kruispuntjes,
orde van dienst en preek’. Hier kun je de preek of de hele dienst beluisteren.
Pelgrimskerk
Nog niet te horen of te zien, maar de gehele preek is wel na te lezen op
www.pelgrimskerk.nu. Via menu naar ‘Zondag’ en dan ‘Liturgie en Preek’.

Dromen en Uitzicht
In december is het thema Dromen. We zingen en dromen met Kerst van vrede op
aarde. Wat is uw droom? Schrijf uw (kort) verhaal op en mail dit voor 26 november
aan redactie.present@pga-b.nl.
Het thema van januari is Uitzicht. Wat zijn uw gedachten en associaties bij dit thema?
Mail deze voor 7 januari aan redactie.present@pga-b.nl.

Data Present
December - Dromen
inleveren kopij: 26 november
op de mat: 19 december
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Januari - Uitzicht
inleveren kopij: 7 januari
op de mat: 30 januari
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Hoop in rouw
Marjan Nieuwenhuijze, predikant-geestelijk verzorger VUmc

Ik denk niet soms aan je
Ik denk elke dag aan je
Ik mis je niet minder maar meer
Je bent er steeds langer niet
Zo begint een gedicht op een
familiebijeenkomst in VU medisch
centrum. Elk half jaar herdenken we
de kinderen die in het ziekenhuis zijn
overleden. Het zijn er velen, van een
klein mensje van 22 weken dat een
paar minuten heeft geleefd tot een
jongen van 17 jaar, overleden door
een ongeluk. Broertjes en zusjes,
en ook opa’s en oma’s komen mee.
Elk kind wordt bij name genoemd.
En voor elk kind wordt een bloem
in een vaas gezet en een lichtje
aangestoken. Een
medewerker van de
Hortus maakt een rotan
brug waar meegebrachte
bloemen ingezet kunnen
worden, een verwijzing
naar de brug van het
leven hier naar het leven
daar.
Het zijn middagen
van intens verdriet.
Medewerkers van de
kinderafdeling staan

de families bij en luisteren naar hun
verhalen over ziekte, schokkende
gebeurtenissen en gemis. Sommige
ouders zijn gelovig, andere hebben
hun eigen levensvisie. Uit de
meditatie van de geestelijk verzorger
komt naar voren dat het verdriet
wordt gekend, gezien en gehoord.
En dat de hoop is, dat dit kind niet te
vergeefs heeft geleefd. Het laat iets
achter, waardoor we steeds weer
aan dit kind denken. In onze kapel is
een gedachtenishoek voor overleden
kinderen. Ouders brengen een foto
mee en daarmee leggen we albums
aan. Regelmatig komen mensen
vragen om zo’n album nog eens in te
zien.
Iemand vroeg: Wat zeg je in deze
situatie tegen ouders vanuit de hoop,
de christelijke hoop? In een pastoraal
gesprek open je oor en hart voor de
ouders en familie. Je zegt niet zoveel
maar zwijgt eerder.
Raak me niet aan, 		
nee, waag het niet, 		
er is geen troost die ik verdraag
nee, vraag het niet
om deze weg met mij te gaan.
Mijn hart is onbewoonbaar leeg.*
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Mijn eerste oproep in het ziekenhuis
was voor een echtpaar dat jarenlang
op een kind had gewacht. Hun geluk
kon niet op toen het geboren werd.
Inmiddels zat het op de basisschool.
Het kind stierf door een ziekte
binnen enkele dagen. De ouders
vroegen me samen te bidden. Het
kind was gedoopt en nu wilden zij
het uit handen geven in de handen
van God. In het gesprek zei één
van de ouders: Niemand voelt wat
ik voel, niemand begrijpt me, u ook
niet. Verbijstering en vertrouwen was
er tegelijkertijd. Eén groot waarom
én houvast aan God. Om hen heen
hielden lieve vrienden en familie de
hoop voor hen gaande. De hoop, dat
ze kracht zouden krijgen om verder
te gaan, dat dit verschrikkelijk gemis
ooit minder pijnlijk zou zijn, dat God
hen bij zou staan.
Soms weten ouders het zeker:
hun kind is in de hemel. Het troost
hen, dat hun kind het daar goed
heeft. Dat een gestorven opa of
oma het kind opwacht. Dat zij eens
hun kind weerzien en samen zijn.
Ze kunnen niet geloven dat de
dood het einde is. Velen voelen
zich blijvend verbonden met wie
zo dierbaar was en overleden is. Zij

hebben hun eigen gedachten over
een leven na de dood en hun eigen
voorstellingen. De dichter Barnard**
had dat ook:

Van alle kanten komen zij,
de lange lanen door,
het is een eindeloze rij,
de kinderen gaan voor.

Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar ’t licht komt van de troon
vandaan
waar de Messias is.

Wat je voorstelling ook is, je mag de
hoop hebben, dat als je nu in Gods
handen geborgen bent, je dat dan
ook zult zijn. De Bijbel spreekt van
een nieuwe schepping, een toekomst
waar geen verdriet meer zal zijn of
rouw of pijn. Hoop op die toekomst
inspireert ons en geeft richting aan
de weg die we gaan. Daarvoor heeft
Christus de basis gelegd. En daaraan

En engelen zitten op een rij
als vogels in een boom,
de vreugde gaat er nooit voorbij.
Het is als in een droom.
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hebben onze overleden dierbaren
bijgedragen. Hoe kort hun leven ook
is, hun aanwezigheid heeft ons diep
geraakt. Het maakt dat we anders in
het leven zijn komen te staan, dat we
ons bewuster zijn van de kwaliteit van
leven, van vrede voor alle mensen,
van gerechtigheid op aarde voor jong
en oud, én van een liefde die over de
dood heen reikt en geen grenzen kent.
* Kees Bregman in het boek Ruth,
een verhaal van hoop van de
schilderes Corja Bekius.
** Lied 737, Liedboek 2013
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Geloof, hoop en liefde
Piet de Bres en Willeke Koops

De tv-beelden van afgebrande kerken in Egypte staan op ons netvlies.
Hoe zouden geloofsgenoten in zo’n situatie hoop houden? Present
ging voor een antwoord op zoek naar koptische christenen, en kwam
onverwachts terecht bij twee bevlogen jongeren uit de Heilige Maagd
Mariakerk in Amsterdam-Noord.
Het is een regenachtige, donkere avond.
Het is ons gelukt een afspraak met
vader Arsenius te maken, bisschop van
de koptische kerk in Nederland. Maar
bij welke deur we ook aanbellen, het
kerkgebouw blijft donker. In het gebouw
ertegenover zijn wel mensen. Het blijkt
het bijbehorende jongerencentrum te
zijn, waar elke vrijdagavond zo’n vijftig
tieners samenkomen voor Bijbelles.
Twee vrijwilligers vangen ons gastvrij
op. Ze zijn bereid tijd voor een interview
te maken en geven met plezier een
rondleiding door het kerkgebouw. Het
zijn Andrew Sadik, fysiotherapeut, en
Mary Botros, studente politicologie.
Beiden hebben Egyptische ouders die
in de jaren zeventig naar Nederland zijn
verhuisd. Andrew is gewijd als diaken
– ‘tweede rang’ voegt hij erbij. Al is de
naam hetzelfde, de invulling van de
functie is anders dan bij ons. Hij verzorgt
de lezingen tijdens de mis en helpt
de bisschop met het klaarzetten van
kaarsen en wierook. Daarnaast geeft hij

les op de zondagschool en organiseert
hij voetbaltoernooitjes voor jongeren uit
alle koptische kerken in Nederland. Ook
Mary verzorgt geloofslessen voor de
jongeren.

Bisschopszetel
De koptisch orthodoxe kerk in
Amsterdam fungeert als de moederkerk
in Nederland. Het gebouw, vroeger
een gereformeerde kerk, werd 28 jaar
geleden gekocht. Sindsdien zijn er door
heel Nederland nog een zestal kerken
bijgekomen. De kerk doet van binnen
denken aan een Grieks orthodoxe kerk.
We ontdekken een icoon van Marcus, de
Evangelist. Hij was de eerste bisschop
in Alexandrië, waar de koptische kerk
in de eerste eeuw is ontstaan. Andrew
wijst ons op de indrukwekkende
bisschopszetel. Op de hoge rugleuning
een schildering van de Goede Herder,
zo hoort een bisschop voor zijn
gemeenschap te zijn. Het aardige is dat
achter de herder alle koptische kerken
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in Nederland te zien zijn. Net als een
Grieks orthodox kerkgebouw heeft
deze kerk een door een iconenwand
afgesloten heilige ruimte. Daar binnen
wordt de heilige mis toebereid en
gevierd en mogen alleen de priesters
komen. Andrew houdt het gordijn voor
ons open, zodat wij een blik naar binnen
kunnen werpen. ‘Iedere zondag zijn er
drie missen’, vertelt hij. ‘De dienst in het
hoofdgebouw, waarin vooral ouderen
komen, is in het Koptisch-Arabisch.
In het voormalige schoolgebouw aan
de overkant is een Nederlandstalige
mis voor kinderen en jongeren. In de
gebedenboeken staan drie talen naast
elkaar.’ De liturgie is sinds de vierde eeuw
niet veranderd. ‘De Nederlandse kerken
zijn met hun cultuur meegegroeid,
wij houden vast aan de basis.’ De
diensten worden goed bezocht, zeker
bij bijzondere gelegenheden als de
intrede van de nieuwe bisschop en bij
gebedsdiensten voor slachtoffers van
aanslagen in Egypte.

God als vriend
Andrew en Mary praten met enthousiasme over de kerk waar ze zijn opgegroeid en opgevoed. Bisschop Arsenius
is als een vader voor ze. Toen hij deze
zomer in Egypte gewijd werd door de
aartsbisschop, mocht Andrew mee. En

bij terugkeer in Nederland mocht hij, bij
de feestelijke intrede van de bisschop
in hun eigen kerk, zijn staf dragen. ‘De
kerk zat propvol, er klonk gejuich. Het
was net een voetbalstadion, prachtig!’
Mary: ‘Ik vind onze vorm van kerk
zijn erg mooi. Voor alles wat er in
de kerk gebeurt, wordt een reden
gegeven. Je leert ervan te houden.’
Andrew: ‘Mensen denken bij het
woord orthodox dat het hier heel
streng is, maar dat is niet zo. Mensen
hebben een eigen keuze en mogen
zelf beslissen wat goed en slecht
is.’ Mary: ‘We leren de kinderen dat
God een vriend is, niet een God van
regels.’ Terwijl de protestante kerk
in de Amsterdamse regio moeite

moeten doen om jongeren betrokken
te houden, groeit het aantal jongeren
in de koptische kerk. Mary: ‘Als ze er
een tijdje niet zijn, zoekt de priester of
een van de vrijwilligers contact met
ze. Niet om ze terug te sturen naar de
kerk, maar om te vragen hoe het met
ze gaat en of ze hulp nodig hebben.’
Inspiratie vinden Andrew en Mary ook
in de rust en eenvoud van een klooster.
Andrew is in Egypte een paar dagen in
een klooster geweest. ‘Mooi was dat.
Je ziel komt tot rust. Als je binnenkomt
is het alsof je een rugzak aﬂegt.’ Mary
vertelt over een weekend in een
koptisch klooster in Duitsland. ‘Wat
een rust en vrede. Het weekend stond
in het thema van ‘Ik en de Bijbel’ en ‘Ik
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en Gods stem’. Zo kun je je relatie met
God versterken.’

Vaderland
Hoewel Andrew en Mary in Nederland
zijn geboren, voelen zij zich sterk
verbonden met Egypte en zien zij de
meerwaarde van het opgroeien in twee
culturen. Nederland staat voor op tijd
zijn en organisatie, Egypte voor warmte,
familiebanden en het land waar de
koptische paus zetelt. Ze volgen het
nieuws op de voet. ‘Egypte voelt als
een vaderland en het raakt me heel erg
wat daar gebeurt’, vertelt Mary. ‘Het
is niet alleen christenvervolging in de
vorm van bomaanslagen, het gaat ook
om discriminatie op het werk. Lang
>>

jaargang 4 | nummer 9

voordat het terrorisme begon, speelde
dit al.’ Andrew: ‘Onder Moebarak
waren er ook aanslagen, maar onder
Morsi is het echt losgebarsten. Alle
hoge maatschappelijke functies
worden nu door moslims ingenomen
om van Egypte zo snel mogelijk een
islamitische staat te maken, en dat
tegen de zin van de bevolking in.’ Het
is een groot contrast met de manier
waarop de Egyptische samenleving
functioneerde in de tijd dat hun ouders
nog in Egypte woonden. Mary: ‘Ze
vertellen mij dat in die tijd moslims
en christenen heel goed met elkaar
overweg konden. Ze waren vrienden
van elkaar, bakten koekjes voor elkaar
bij religieuze feesten. Die tijd van liefde
en eenheid, dat je op straat niet kon
zien wie moslim of christen was en
dat het er niet toe deed, is voorbij.
Voorheen liet familie in Egypte weten
dat ze zich in Nederland niet druk
hoefden te maken. Nu is er angst en
bezorgdheid.’

Doelwit
De onrust in het Midden-Oosten heeft
zijn weerslag op Nederland. De kerk in
Amsterdam werd tijdens het kerstfeest
op 7 januari 2011 door de politie
bewaakt, omdat deze op een
lijst van Al Qaida stond als mogelijk
doelwit voor een bomaanslag. Mary:
‘Als ik daar aan denk…. Het was
verschrikkelijk. Het verbaasde me dat
onze kerk ook op die lijst stond. Het
komt plotseling heel dichtbij, je verwacht
het niet in de westerse wereld.’ Andrew
vervolgt: ‘Onze kerk zat die avond nog
nooit zo vol. Juist door al die problemen
worden we gesterkt in ons geloof en
voelen we ons meer christen.’ Het
was net voordat heel Egypte tegen
Moebarak in verzet kwam. Andrew’s
ouders proberen in alles de hand van
God te zien. ‘Ze zeggen: misschien is
het Gods interventie. Alles wat gebeurt,
gebeurt ten goede. Toen Morsi aan de
macht kwam was het niet duidelijk wat
daar voor goeds in zat. Maar een jaar
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later heeft iedereen de ware aard van de
moslimbroeders kunnen zien.’

Heb je vijanden lief
Na aanslagen in Egypte worden in
Amsterdam vaak gebedsdiensten
gehouden, die vooraf worden gegaan
door drie dagen vasten. Mary: ‘Toen
enkele weken geleden zo’n bijeenkomst
was georganiseerd, zat het vol. Ook met
vertegenwoordigers van Nederlandse
kerken die hun steun kwamen betuigen,
om te laten zien: we staan om jullie
heen en bidden voor jullie. Wij en onze
bisschop vinden het prachtig om dat te
ervaren en om die liefde te ontvangen.’
De bisschop blijft ook na dodelijke
aanslagen over liefde spreken. Dat is wat
Andrew het meest raakt en hoop geeft.
‘Ondanks alles wat de kopten wordt
aangedaan blijven ze rustig en pakken
ze de wapens niet op.’ Mary: ‘Heb je
vijanden lief. Midden in de storm wordt
het christendom in praktijk gebracht. Dat
is waar het allemaal om draait.’

uit de algemene kerkenraad

Aanspreekbaar
Jan W. Bossenbroek

‘Leuk dat je voorzitter van de Algemene Kerkenraad (AK)
wordt, gefeliciteerd en succes. En, oh ja, wat doet die AK eigenlijk?’
Zo’n flitsend binnenkomen overviel mij enigszins. Heel fijn dat
veel mensen uit Amstelveen en Buitenveldert een positieve
reactie hebben gestuurd, jammer dat de werkzaamheden van de
Algemene Kerkenraad zich blijkbaar in het verborgene afspelen.
Dit ondanks alle tekst die mijn voorganger in Present heeft
geschreven. Tijd voor een andere aanpak?
De AK is het hoogste bestuursorgaan
binnen een Protestantse gemeente
met meer wijkgemeenten. De
wijken – en de Jeugdraad – zijn zelf
verantwoordelijk voor het eigen
beleid en de aansturing van de
wijkpredikant(en). De AK bestuurt het
geheel en kijkt naar het belang van
het totaal. Hij maakt zijn eigen beleid,
gebaseerd op de beleidsplannen uit
de wijk. Wijkouderlingen die naar de
AK worden afgevaardigd, krijgen dan
ook de boodschap mee niet naar de
eigen achterban te kijken, maar ‘zonder
last of ruggenspraak’ de Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
aan te sturen. Dit levert soms lastige
situaties op, bijvoorbeeld bij de
herindeling van wijken en sluiting van
kerkgebouwen.

wij onszelf op, of blijven wij bij elkaar
als drie wijkgemeenten. Welke keuze
er ook wordt gemaakt, de vraag blijft:
wat zijn de consequenties van een
bepaalde keuze? De samenstelling
van de AK is nu nog gebaseerd op de
situatie uit 2010 (zes wijkgemeenten
met zes kerkgebouwen en predikanten).
Die situatie is inmiddels veranderd en
dat moet ook zijn beslag krijgen in de
samenstelling van de AK.

Verder leggen de Colleges van
Kerkrentmeesters en Diakenen
financiële verantwoordelijkheid af aan de
AK. Dit geldt ook voor de Protestantse
Jeugdraad. De AK stelt de kaders vast
waarbinnen de kerkrentmeesters hun
beleid kunnen uitvoeren. Verder moet de
AK akkoord gaan met de vervulling van
een predikantsvacature en de invulling
hiervan.

En… wij organiseren onze eigen
nieuwjaarsreceptie. In 2014 vindt deze
plaats op 10 januari in de Paaskerk. Er
wordt nog gezocht naar een predikant
en muzikale begeleiding uit
de andere wijken.
De uitsmijter wordt
uiteraard mijn
maidenspeech. Wordt
vervolgd!

Evenals de wijkgemeenten kijkt ook de
AK naar samenwerkingsmogelijkheden.
Onze communicatieadviseur werkt
bijvoorbeeld samen met het Kerkelijk
Bureau in Amsterdam.

Heeft u vragen,
schroom niet deze mij
te stellen. Regelmatig
kom ik de kerkdiensten
in de wijken bijwonen
en bij de koffie
ben ik dan gratis
aanspreekbaar.

Op de agenda voor dit seizoen staat
nu de vraag hoe de toekomst van de
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert eruit gaat zien. Splitsen
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j_bossenbroek@ziggo.nl
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Spontane hoop
Hans van Strien, penningmeester

De titel van Present is “Hoop”.
Kun je dat ook financieel vertalen?
Laat ik een poging wagen.

Resultaten Actie Kerkbalans 2013
De cijfers tot en met september 2013
zijn bekend. Ook deze keer weer een
grafiekje. Gaan we de begroting van
2013 halen? Ik hoop het wel, maar…
Als ik de toezeggingen over 2013
en spontane bijdragen tot en met
september 2013 optel kom ik op een
totaal van bijna € 551.000. Dus nog
€ 29.000 te gaan. Het bedrag aan
toezeggingen staat de laatste tijd op
circa € 470.000.
En de laatste maanden zien we ruim
€ 2.000 aan spontane
bijdragen binnenstromen. Als deze lijn zich
voortzet eindigen we
2013 in de buurt van
de € 560.000 aan
bijdragen. Dat is
€ 20.000 minder dan
begroot en gehoopt.
Ik hoop dat ik me
vergis en dat we toch
hoger eindigen. Uw
hulp is welkom. Ons
banknummer: NL53
ABNA 0549 31 523.
Dank u wel.

Aantal bijdragende leden blijft
vrijwel gelijk
Ik schreef het geloof ik al eerder. Een
spectaculaire omslag in het aantal
spontane bijdragers. Tot en met september 554 (vorig jaar tot en met september 291). De systemen binnen de
ledenadministratie LRP vormen een
uitdaging als je antwoord wilt hebben op de vraag of de stijging van het
aantal “spontanen” parallel loopt met
de daling van het aantal toezeggers.
Tot en met september is het totale
aantal namelijk bijna even groot. Op
zich is gelijk blijven een mooi signaal,
een teken van hoop.

zien wat we met uw bijdrage denken
te gaan doen. In het decembernummer meer daarover.
(opbrengsten t/m september 2013)

Actie Kerkbalans 2014
We kijken binnen de commissie
geldwerving vooruit naar begin
volgend jaar, naar de start van Actie
Kerkbalans 2014. Er wordt weer hard
gewerkt aan een inhoudelijk en qua
uiterlijk mooie folder, waarin we laten

begroot

€ 580.000

toegezegd t/m september

€ 470.617,05

ontvangen t/m september

€ 378.567,63

spontane bijdragen t/m september € 80.552,59

Giftenactie Present
U ontving eind augustus de jaarlijkse brief over ons kerkblad met het
verzoek om een bijdrage in de kosten. Ook dit jaar reageerde u op hartverwarmende wijze. De opbrengst is op dit moment ruim € 26.000. Over
2012 noteerden we een stand van bijna € 25.000. Alle medewerkers aan
Present mogen het zien als een mooie aanmoediging om door te gaan en
de kwaliteit van Present hoog te houden. Het CvK ziet het als een uiting
om vooral door te gaan met het in stand houden van ons lijfblad.
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Even
voorstellen
Martine Versteeg-ter Veen

Vind je het leuk om mijn werk te volg
en?
Dat kan op verschillende manieren:
Weblog: dromenoveramstelveen.b
logspot.nl/
Facebook: Martine Versteeg-ter Vee
n
Twitter: @VersteegMartine

Vanaf 1 oktober ben ik JOP-jeugdwerker voor de Protestantse Kerk
Amstelveen-Buitenveldert. Wat een eer om dat te mogen zeggen! Mijn
naam is Martine Versteeg-ter Veen (32), echtgenote van Marco en moeder
van Joas. Als gezin wonen we in het mooie Odijk, vlakbij Utrecht.
Waarom solliciteren als jeugdwerker
in Amstelveen? Uit de vacaturetekst
proefde ik een gemeente die
vooruit wil kijken, nieuwe wegen
zoekt en bruggen wil slaan naar
gezinnen, kinderen en jongeren. Zo’n
‘ondernemende’ gemeente prikkelt
me.
De laatste jaren was ik werkzaam als
jongerenwerker in de Protestantse
Gemeente Driebergen. Daarnaast
was ik docent creatieve vakken op
een middelbare school in Veenendaal.
Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging
in Amstelveen-Buitenveldert, waar ik
me met drie taken zal bezighouden.
Allereerst het opzetten van missionair
jeugdwerk/gezinswerk in Amstelveen

Westwijk – waar mogelijk samen met
Community Jasmijn. Daarnaast de
opzet van een groep voor 20-ers en
ondersteuning van de vrijwilligers in
het jeugdwerk.

Twintigers
Samen met Dorien Keus willen we
ons richten op de groep twintigers
die net zijn begonnen met studeren
of werken. Een logische keus is het
16+ werk in Amstelveen-Buitenveldert
verder uit te bouwen. We gaan op zoek
naar activiteiten om deze doelgroep
deels binnen en deels buiten de
gemeente te bereiken.

Vrijwilligers
Westwijk
Aan de slag gaan om missionair
jeugdwerk en gezinswerk op te
bouwen in Westwijk.
Een uitdagende taak, waarbij het
vooral pionieren zal zijn; nieuwe wegen
zoeken en uitproberen van ‘kerk zijn’ in
de wijk. In de eerste maanden zal het
vooral gaan om het leren kennen van
de wijk en de Jasmijn Community die
al aan de slag is in de wijk. Zo hoop ik
zicht te krijgen op de mogelijkheden.
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Al het jeugdwerk valt of staat met de
inzet van vrijwilligers. Dorien Keus en
ik willen een goed vrijwilligersbeleid
ontwikkelen, met de nadruk op
ondersteuning. Bij de uitwerking van
het beleid zal ik mij richten op de
vrijwilligers van de Kruiskerk en Dorien
op die van Zuid.
Ik hoop dat mijn werk voor Amstelveen
en Buitenveldert tot zegen mag zijn en
tot opbouw van de gemeente.
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college van diakenen

Najaarsactie: stand van zaken
Geert-Jaap Welsing

Heeft u de flyer van de najaarsactie 2013 van het College van Diakenen
al gezien? De brief is niet alleen mooi
vormgegeven, maar geeft ook een beeld
van de activiteiten van de diaconie en
de redenen waarom uw bijdrage tijdens
de najaarsactie zo belangrijk is.
Een heel aantal van u heeft al een
bijdrage geleverd. Daarvoor danken wij u
hartelijk! Dit geld zal goed besteed worden aan de ondersteuning van mensen
die het echt nodig hebben, omdat zij het
anders niet redden.

Geen acceptgiro, wel IBAN
Wat dit jaar nieuw is, is dat wij u geen
acceptgirokaart verschaft
hebben, maar u vragen
om zelf uw bijdrage over
te maken naar IBAN
rekeningnummer NL32
INGB 0000 5268 33. Dit
is een ander rekeningnummer dan in voorgaande jaren. Gebleken is,
dat nog niet alle banken
in staat zijn om IBAN
nummers te verwerken.
Daarom is het ook mogelijk geld over te maken
naar bankrekeningnummer
52 68 33. Beide nummers

staan op naam van Diaconie PGA-B.
We kregen diverse vragen over het niet
meer gebruiken van acceptgiro’s. Dit
heeft een aantal redenen. De belangrijkste reden is kostenbesparing. Het
aanmaken en verwerken van acceptgiro’s kost geld. Dit kunnen we beter
besteden aan onze hulpvragers. Hoe zit
het dan met de kosten van zo’n mooie
ﬂyer? Tegenwoordig kunnen ﬂyers als
deze voor heel weinig geld gemaakt en
gedrukt worden. De kosten hiervan zijn
lager dan van de traditionele papieren
brief met acceptgiro.

Andere vragen

twee dingen aangeven. Allereerst is de
opdracht van de diaconie niet primair
om Gods woord te verkondigen, maar
om mensen te ondersteunen. Dit doen
we, omdat we geloven dat God dat
van ons vraagt en omdat we geloven
dat we daarmee kunnen laten zien wie
God is. De woordverkondiging is in de
kerk echter de taak van predikanten en
ouderlingen. Ten tweede is het al dan
niet noemen van Gods woord in dit soort
ﬂyers ook deels een kwestie van smaak
en stijl. De één vindt het belangrijk om
hier altijd veel over te horen, de ander
niet. Ieder gemeentelid zal hier andere
keuzes in maken.

Een aantal van u vroeg zich af of onze
inkomsten niet zullen dalen door deze
Nog een vraag
nieuwe manier van werken. Het College
Fijn dat u met vragen komt en er niet
heeft bewust gekozen voor deze nieuwe mee blijft zitten! Ook opbouwende kritiek
manier van werken, bij wijze van experiis van harte welkom. Als diaken nodig ik
ment. Nieuwe tijden vragen om nieuwe
u daarnaast ook uit om een ambtsdrager
vormen van communiceren en het losook eens een compliment te geven. Mijn
laten van wat we gewend zijn. Wanneer
eigen ervaring is dat het krijgen van comde opbrengsten tegen blijken te vallen,
plimenten het doen van (vrijwilligers)werk
kunnen we het volgend jaar weer anders nog leuker maakt en dat het daardoor
doen. Overigens zal binnen een paar jaar makkelijker vol te houden is!
de acceptgiro landelijk verdwijnen.
College van Diakenen
Een andere werkwijze is dus niet
Amstelveen-Buitenveldert
alleen een wens, maar ook een
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,
noodzaak.
1018 DR Amsterdam, tel.: 020-5353700, mail:
Een enkeling had meer inhousecretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
delijke vragen. Bijvoorbeeld naar
Rekening NL88VLB0699743532 of
het woord van God: dit werd
NL32INGB0000526833 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
gemist in de ﬂyer. Hierover kan ik
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Aangenaam
Ds. Werner Pieterse

Op een dag in april stapte
ik uit bij de Sportlaan. Met de
sneltram was ik nooit verder
geweest dan Uilenstede.
De namen van de haltes
riepen herinneringen op aan die
dagen – een mens wordt oud –

Arent Janszoon, van Boshuizen...
Die ochtend was ik vroeg vertrokken
en door de polder van Zuid Beveland
naar het station in Goes gefietst. Kort
na mijn reactie op de advertentie was
ik uitgenodigd voor een gesprek in de
Paaskerk. Het gesprek verraste me
vanaf het begin positief. Er was humor,
en al snel 'wederwijds verstaan', de
beroemde 'klik'. Er werd zo geanimeerd
gesproken dat we amper toekwamen
aan de paaseitjes op tafel. Vervolgens
bekeken we de Paaskerk. Terug in
de tram bekroop me ook een zekere
onrust. Wat als dit nu eens door zou
gaan? Toen het duidelijk werd dat de
positieve indruk wederzijds was, het
'horen' in Heinkenszand en de volgende
gesprekken positief, begon het allemaal
dichtbij te komen.
We hadden het goed in Heinkenszand,
maar toch bleef ook de stad
trekken, gemeente-zijn voorbij de

vanzelfsprekendheid en, in het geval
van Amstelveen, nadenken over de
toekomst na vele jaren van ingrijpende
veranderingen. Alles overdenkend werd
ons steeds duidelijker dat Amstelveen
ons een prachtige kans bood. Het
positieve meedenken over het
aanpassen van de woonruimte vanuit
het college van kerkrentmeesters, heeft
daar zeker bij geholpen. Op een dag in
juni hebben we besloten. Om als gezin
tijd de grote overgang goed te kunnen
maken, wilden we graag wat extra.
U, gemeente en collega's hebben
daarom het nodige geduld moeten
hebben, waarvoor onze hartelijke dank!
De tweede Adventszondag 8 december
zal ik aan de gemeente rond de
Paaskerk worden verbonden. Mijn
vierde plaats als predikant. Na theologie
gestudeerd te hebben in Utrecht
en Amsterdam werd ik in april 1997
bevestigd als predikant en verbonden
aan de SoW gemeente Muiderberg.
Na vier goede jaren zijn we als gezin,
Mariëtte mijn vrouw en twee zonen Joel
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(1997) en Nathan (2000), vertrokken naar
Kumba in Kameroen. Van 2002 tot 2006
heb ik daar voor Kerk in Actie als docent
aan de predikantsopleiding van de
Presbyterian Church in Cameroon (PCC)
gewerkt. Prachtige tropenjaren waar
ik de veelkleurigheid van theologie en
geloven heb leren kennen en mijn eigen
'waarheid' heb leren relativeren. Na
terugkomst met onze derde zoon Fabian
(2004) was ik, als geboren Zeeuw, blij
om in 2007 in Heinkenszand beroepen
te worden. In de gemeente heb ik de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
Bijbelkringen, jeugdwerk en eredienst.
(Er was een kerkelijk werker voor
ouderenpastoraat). Na die jaren was
het tijd voor een nieuwe stap. Met onze
vierde zoon Rafael (2008) hopen we
vanaf juni aan de Amsterdamseweg
te komen wonen. Tot die tijd zal ik op
vrijdagen, zaterdagen en vrije zondagen
regelmatig in Zeeland zijn.
Ik zie ernaar uit om met elkaar, als
gemeente van Christus, in de oude
woorden, nieuwe hoop, geloof en
inspiratie te zoeken.
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Hopeloos geval
of zielig hoopje?
Sieb Lanser

Ik zal nu maar publiekelijk uit .
de kast komen in Present: ik ben
een moralist. Dat is even schrikken.
Met het schaamrood op de kaken
beken ik het. Weliswaar komt het in
de beste kringen voor, maar zelfs als
eenvoudige dorpsdominee kun je diep
zinken. Een moralist. Je kunt vandaag
de dag beter homo zijn.
‘Wie mij ontmaskert zal mij vinden’
(Huub Oosterhuis). Een tijdje geleden
belde een gemeentelid mij op nadat
ze eindelijk eens een preek van mij
had gehoord waarbij een vermanend
vingertje ontbrak. Jaren daarvoor was
ik al ontmaskerd tijdens een Klinische
Pastorale Vorming op Hydepark. Ik reik
naar de hoogste plank en kan soms

slecht leven met de discrepantie tussen mijn idealen en de weerbarstige
werkelijkheid. En dat keert zich dan
ook tegen mij, want depressiviteit ligt
op de loer.
Hoe komt een mens zo? Het zal wel
in de genen zitten, zeggen we tegenwoordig. Maar ik zoek ook nog wat
dieper. Het is een bijzondere infectieziekte: ik ben geïnfecteerd door hoop.
Ja, je kunt heel wat oplopen als je
de Bijbel leest. Want daar komt die
besmetting vandaan. De hoop spat van
elke bladzijde af. Ik lees over visioenen
van een wereld van gerechtigheid,
vrede en heelheid, over Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, waarop gerechtigheid woont.
Tijdens mijn theologiestudie ben ik
geïnspireerd door een theologie van
de hoop.
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Maar naast de Bijbel ligt de krant. Wat
een discrepantie tussen het Bijbelse
visioen en hoe het in deze wereld
toegaat. Wat nu? Me overgeven aan
wanhoop? Eerlijk gezegd, soms ligt
die verleiding wel op de loer. Maar
ik ben toch een Verbi Divini Minister,
een dienaar van het goddelijk Woord?
Dan toch maar op de bres staan voor
‘deze wereld omgekeerd’, ook al krijg
ik dan misschien het etiket ‘moralist’
opgeplakt? Nee, de zweep hoeft er
niet over – ook al kun je met zweepjes
tegenwoordig ook aardig uit de kast
komen -, maar een appèl mag ik toch
wel doen op gemeenteleden en op
mezelf.
Ik kom uit de kast als moralist, blij dat
ik geen hopeloos geval ben of een
zielig hoopje, maar een door Bijbelse
hoop bezield mens.

Zuid
Soms kan mijn hart tekeer gaan
Soms kan mijn hart tekeer gaan,
ik droomde deze nacht
dat er een telg zal opstaan
uit Isaï’s geslacht.
Advent nadert met rasse schreden
maar eerst is er nog een laatste
zondag van dit kerkelijk jaar. Deze
dag - dit jaar op 24 november - kent
een veelvoud aan namen: Christus
Koning, zondag van de voleinding,
eeuwigheidszondag, zondag van

gedachtenis. In twee morgendiensten
om 9.30 uur en 11.30 uur gedenken
we onze overledenen en uit de grote
‘wolk van getuigen’ noemen we in
beide vieringen de namen van wie
het afgelopen jaar zijn gestorven.
We ontsteken voor hen een kaars en
kunnen ook licht aansteken voor hen
van wie wij eerder afscheid hebben
genomen.
Op de zondagen in de advent hebben
de kinderen in hun eigen ruimte
een project met lezingen over vier
‘voormoeders’ van Jezus: Tamar,
Rachab, Ruth en Batseba.

Ook in december is er weer een
themaviering in Westwijk.
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Welk portret valt er van hen te
schilderen? De leidinggevenden
hebben zich op een zaterdag in
oktober al gebogen over het project.
Op 1 december is er in de Paaskerk
een dienst van Schrift en Doop en in
het dagcentrum van Ons Tweede Thuis
een themaviering over leven met een
droom.

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 NL05 RABO 0392314525 t.n.v.
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl

jaargang 4 | nummer 9

Cees Koningen
Cees was koster op eigen wijze. Er kon veel, ook op het laatste moment
en onverwachts. In de Handwegkerk staken veel mensen zelf de handen
uit de mouwen. Cees liet het zich graag aanleunen, wist dat hij niet zonder
hen kon. Hij kon wel eens laconiek zijn. Hij kreeg een groots afscheid van de
Handwegkerk.
Cees had geen bijzonder goede gezondheid en naarmate hij ouder werd, brak
dat hem vaker op en had hij steeds meer zorg nodig. Het was onvermijdelijk
dat hij naar een zorgcentrum moest. Wij herdachten hem in de aula van de
begraafplaats Aalsmeer met gedichten gelezen door broer Bram en dochter
Daniëlle en Psalm 23. Onze gedachten zijn bij zijn partner Ineke en dochter
Daniëlle.
Renger Prent

Jan van der Wal
Op 9 oktober overleed Jan van der Wal, op 83 jarige leeftijd, omgeven door
de kring van zijn kinderen en zijn vrouw Annie. Jan was lange tijd ziek. Toen
eindelijk de juiste diagnose werd gesteld, was Jan al terminaal.
Jan was meelevend lid van onze gemeente en nam veel taken op zich. De
dag voor zijn overlijden zei hij mij: ‘ach, al dat dogmatische geloof van vroeger,
ik ben er bij weg gegroeid; voor mij betekent geloven: je vertrouwen op God
stellen’. In dat vertrouwen heeft Jan geleefd en zo is hij gestorven. In het
vertrouwen dat hij voor eeuwig geborgen is in Gods barmhartige handen. Wij
namen afscheid van hem in een drukbezochte dienst in de Paaskerk. Daarna
werd Jan, in familiekring, toevertrouwd ‘aan God, onze Vader, bij wie de bron
van leven en de gedachtenis der namen is’.
Piet de Bres

We zien uit naar elke zondag maar in
het bijzonder naar 8 december. Dan
hebben we om 10.00 uur de dienst
van verbintenis, Ds. Werner Pieterse
zal dan voor het eerst in ons midden
zijn en verbonden worden aan onze
Protestantse Gemeente. In overleg
met hem is gekozen om die viering op
de gebruikelijke tijd te beginnen. Een
week eerder neemt hij afscheid van de
gemeente in Heinkenszand. Fijn dat
we na het vertrek van Marco Visser in
de zomer van 2011 nu weer met drie
wijkpredikanten in Zuid zijn.
Op 8 december is er ’s avonds de
Taizéviering. Op 15 december is er
’s morgens een muzikale dienst van
Schrift en Tafel, ’s middags een dienst
van Woord en gebed.
In advent hebben we drie
vesperdiensten in de Paaskerk op de
donderdagavond. Een klein meditatief
half uur van stilte, gebed, lezing en
lied. Op de donderdagen 5, 12 en
19 december om 19.30 uur in de
‘stiltehoek’ van de kerkzaal.
G.J. de Bruin

Dirk Masereeuw
In Amsterdam groeide Dick op in wat we vandaag een groot gezin noemen.
Eerst was er de tweede wereldoorlog en later de oorlog in Nederlands-Indië.
Met name die laatste oorlog heeft een stempel op zijn leven gezet. Hij trouwde
met Ina Bosker en samen kregen ze vier kinderen. Naast het werk was er het
vrijwilligerswerk, binnen en buiten de kerk. Maart jl. vierden ze hun zestigjarig
verbond, het werd een prachtige dag. Daarna ging de gezondheid van Dick
langzaam achteruit. Na een kort ziekbed overleed hij. Tijdens de dankdienst
stonden we stil bij zijn humor, integriteit en sociale bewogenheid. God is goed,
liet hij ons als credo na. We vertrouwden hem en elkaar toe aan de ruimte van
God die ons tot een huis van gastvrijheid wil zijn.
G.J. de Bruin
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Van de kerkenraad
Het is zaterdagochtend en ik zit aan
het ontbijt. De rest van de familie
ligt nog in bed. Ik realiseer me dat
ik als voorzitter nu ook de taak heb
om een stukje te schrijven. Help: ik
ben helemaal geen schrijver en het
‘vel’ is nog blank. Mijn muze heeft
me geleerd om mijn ongeordende
gedachten om te zetten in een
leesbaar stuk….. al nadenkend komt
mijn ´brainstorm´ op gang en de
onderwerpen tuimelen door elkaar.

Duovoorzitterschap
Eerst wat over het duovoorzitterschap,
want met twee voorzitters zijn
er ook twee verhalen. Tijdens de
gemeenteavond over het beleidsplan
heb ik verteld waarom ik deze rol op
me heb genomen, waarom in duo
met Pieter, waar ik voor sta en ook
waar ik mij zorgen over maak. Mijn
aanvankelijke afwijzing toen Gerben
mij benaderde, had vooral te maken
met mijn zorg dat ik het ene gat – dat
van voorzitter – vulde met het andere
– dat van kerkrentmeester/College
van Kerkrentmeesters. Ook maak ik
me zorgen over een beperkt aantal
vrijwilligers dat steeds meer hooi
op zijn vork neemt. Ze zijn daardoor
moeilijker te vervangen, branden soms
op en dat leidt tot afhaken.
Waarom ben ik toch voorzitter
geworden? Pieter stelde voor het om
het samen te doen. Zo werd deze taak
behapbaar en sta je er niet alleen voor.
Daarbij hebben we aan elkaar een goed
klankbord, gebaseerd op wederzijds
vertrouwen en versterkt door onze
deelname aan Community Jasmijn.
Wat beleid betreft kan ik mij goed vinden
in het proces van samengaan van de
drie wijkgemeenten om zo mensen en
middelen vrij te maken, om aan de ene
kant het goede te behouden en aan de
andere kant te zoeken naar vernieuwing.
Dat beleid maakt de taakgroep
Eredienst zichtbaar in de ontwikkeling
en profilering van de vieringen: van
de dienst van Woord en Gebed, via
de basisdienst en Taizévieringen
(behoud van het goede) naar diensten
gericht op een bepaalde doelgroep en
themavieringen (vernieuwing). Ook in de

andere taakgroepen weerspiegelde zich
deze lijn.
Goede en vernieuwing
Ter illustratie pik ik er twee voorbeelden
uit: de taakgroep jeugd gaf een
overzicht van de vele succesvolle
activiteiten zoals de kinderkerk, 12+ en
theaterdiensten, waarmee het door wil
gaan. In de toekomst wil de taakgroep
meer activiteiten ontwikkelen
met jongeren in hun context. Dus
bijvoorbeeld met hun vrienden/
vriendinnen en of ouders/grootouders.
Daarom heeft PWAZ de aanvraag van
de PJR voor een extra kracht ten laste
van het Durffonds gesteund. Sinds
1 oktober is Martine Versteeg samen
met Dorien Keus actief.
Kerstverhaal in Westwijk
De taakgroep vernieuwing/
Community Jasmijn vertelde dat
ze bouwend op het fundament van
gemeenschapsvorming en -oefening
in het geloofsgesprek activiteiten
wil ontwikkelen à la het (te) Gekke
Kerk festival. Om zo gelegenheid
te scheppen anderen – buiten ons
kerkelijke domein – te ontmoeten. Om
samen te spreken over zingeving en
spiritualiteit. Over twee initiatieven
van Community Jasmijn heeft de
kerkenraad inmiddels positief beslist.
Op 12 december start de maandelijkse
maaltijd en op 21 december zal het
kerstverhaal - via een spoor van
lichtjes - op verschillende plekken in
Westwijk te beleven zijn. Aan het eind
van een zeer goede avond gaven de
aanwezigen aan zich in het beleidsplan
te kunnen vinden.
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Ambtsdragers
Dat geeft een mooi bruggetje naar
de kerkenraad. In oktober heeft de
kerkenraad besloten het beleidsplan
– na een laatste lezing – in de
volgende vergadering vast te stellen.
In dezelfde vergadering hebben we
met elkaar gesproken over de rol van
ambtsdragers in de eredienst. We
willen de participatie van ouderling
en diaken en eigenlijk van ieder
gemeentelid in de eredienst zo groot
mogelijk maken. Met die kanttekening,
dat de betreffende ambtsdrager dat
ook zelf wil en kan. Zo kan de ouderling
het drempelgebed doen en de diaken
kan meedoen met de voorbeden.
Verder is besloten de gesproken
aandachtspunten te beperken tot zaken
die de dienst van de tafel betreffen en
andere zaken te beamen en op de orde
van dienst af te drukken.
Beamer
Vanaf mei is er volop geëxperimenteerd
met de beamer. Na evaluatie is besloten
alle liederen te beamen en niet meer
af te drukken. Het gesprek met de
kinderen kunt u ook op ’t scherm
meebeleven. De schriftlezingen komen
niet op het scherm. U vindt ze gewoon
in de liturgie. Gebeden komen ook niet
op het scherm -met uitzondering van de
responsgebeden. Verder is besloten dat
tot de zomer van 2014 alle vergaderingen
voor de gehele kerkenraad zullen
zijn. De kleine kerkenraad houdt even
op te bestaan. Op dit moment zijn
er te veel onderwerpen waarvan de
beslissingsbevoegdheid bij de hele
kerkenraad ligt èn we willen slagvaardig
opereren.

jaargang 4 | nummer 9

(te) Gekke Kerk
Eén van die onderwerpen is de
bespreking van de evaluatie van
het (te) Gekke Kerk festival. Van
het organiserende team ontvingen
we een uitgebreide evaluatie met
daaraan gekoppeld de vraag hoe de
kerkenraad denkt over een eventueel
vervolg. De kerkenraad is van mening
dat het festival een enorm succes
was, zowel naar buiten de gemeente
als naar binnen. Vooral door die
honderd enthousiaste vrijwilligers!
De kerkenraad wil graag dat het
festival uitgebouwd wordt, zowel
in de tijd – meer evenementen in
het jaar – als geografisch – heel
Amstelveen-Buitenveldert. Zo sloten
we een vruchtbare vergadering af met
enkele heldere besluiten over drie
speerpunten van ons beleid, te weten
‘behoud van het goede’, ‘vernieuwing
naar binnen en naar buiten’ en ‘de
jeugd’.
Peter van Leeuwen

Bijbelstudiekring
November
Do 21 10.00-11.30 uur
Bijbelstudiekring met ds. P. de Bres.
Info: Gera Stronkhorst, tel. 6450139

December
Do 19 10.00-11.30 uur
Bijbelstudiekring met ds. A. van de Broek.
Info: Gera Stronkhorst, tel. 6450139
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Hans en Han Reil gaven ons een
rondleiding en vertelden enthousiast
over het vak van orgelbouwer.

Bezoek aan orgelbouwer groot
succes
Eind oktober zijn veertig gemeenteleden van Amstelveen-Zuid een kijkje
gaan nemen in Heerde bij orgelbouwer
Reil. Die heeft nu ons orgel onder
handen voor groot onderhoud en
uitbreiding van de registers.
We kregen uitleg over de verschillende
soorten hout en houtbewerking,
pijpenmakerij, intonatie, blaasbalg,
windlade, abstracten – dat zijn de
verbindingen tussen toetsen en
windladen. We hebben veel geleerd
en een kijkje gekregen in het vak van
orgelbouwer. Uit alles blijkt overduidelijk
dat het vak van orgelbouwer
arbeidsintensief handwerk is en veel
tijd kost. Daarom lukt het niet het orgel
voor de kerst terug te hebben. De
planning is nu ruim vóór Pasen 2014.
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Meezingen en blij worden met
Gaudete?
Op zondag 24 november van
19.30-21.30 uur vindt in de Paaskerk
Amstelveen de eerste repetitie van
Gaudete plaats. Gaudete betekent: je
verheugen, blij worden. En vervolgens
op zondag 1 december 19.30 - 21.30 en
zaterdag 7 december 9.30 - 12.30 uur.
Zondag 15 december vanaf 10.00 uur
klinkt Gaudete tijdens de kerkdienst in
de Paaskerk. Met zangers en diverse
muzikanten: Vincent Smeding (sax),
Jenny Stoeckart (sax), Marion Velten
(hobo), Evelien Groot (klarinet).
Gaudete is het allernieuwste
liturgische project met muziek van
Nico Hovius en tekstbewerking van
Gert Jan Slump. Tijdens een workshop
op de startzondag schreef een aantal
mensen teksten naar aanleiding van de
vraag: waar word jij nou blij van?
Met deze liturgische projecten krijgen
mensen uit en rond de kerk de kans
geïnspireerd, met zin en gedreven
aan de slag te gaan met een gedeelde
interesse: geloof en muziek.
Wil je meezingen met dit project?
E-mail voor meer informatie of opgave
Marieke Sinnige: marieke.sinnige@
casema.nl.

Van de kinderkerk
Onder leiding van Marianne Bogaard
en Dorien Keus hebben we zaterdag
19 oktober als leiding van de kinderkerk
onze halfjaarlijkse heidag gehad. Het
was alweer de derde keer dat we op
deze manier bij elkaar kwamen met als
doel om inspiratie voor onszelf op te

doen en de projecten voor de komende
periode in de grondverf te zetten. In
dit geval is dat de adventproject dat op
zondag 1 december van start gaat en
het kinderkerstfeest op 24 december.
Het adventproject zal in het teken
staan van de vijf vrouwen die in Jezus’
stamboom staan: Tamar, Rachab,
Ruth, Batseba en Maria. Met elkaar
hebben we verhalen rond deze vijf
voormoeders gelezen om zo wat
meer te weten te komen over hun
achtergrond. In de adventperiode
gaan we met de kinderen over deze
vrouwen lezen, praten en zingen.
Het kinderkerstfeest vindt plaats op
kerstavond in en rond de Paaskerk
en zal een vertrouwde mengeling
van kerstliederen en het kerstverhaal
brengen.
Arjen Teitsma

22 december Kerst Sing-In
Het is traditie geworden, samen
zingen van advent naar kerst. Met koor
Anthem zingen we bekende adventen kerstliederen en ook een paar
‘nieuwe’ uit het nieuwe liedboek. U
herkent ze vast! De Sing-In 2013 is op
zondagmiddag 22 december om 14.30
uur. Dirk Out speelt op het orgel, Peter
van Dongen op de piano en Annet
van Ginkel op de ﬂuit, ds. Marianne
Bogaard leest kerstgedichten voor.
Dat wordt genieten, twee maal drie
kwartier. Met in de pauze glühwein.

JD12+
Het was eigenlijk het thema van de
vorige Present, maar toch begint dit
stukje met ‘regels’. Dat was namelijk
het onderwerp van één van de laatste
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jongerendiensten (13/10). De tieners
discusseerden over de vraag of het
goed is dat er regels zijn. Ze geven
je soms houvast, maarreh… zonder
regels is af en toe ook wel fijn.
Natuurlijk lazen we de tien geboden.
Deze tien regels zijn bijzonder. Ze
perken je niet in maar maken juist dat
je vrij kunt zijn!
Daarna was het even rustig, want
iedereen had lekker herfstvakantie.
Op 3 november zijn we weer van
start gegaan. Ondertussen denken
we na over het opknappen van de
jongerenruimte in de Paaskerk. De kerk
is mooi gerenoveerd, maar het zaaltje
waar we met de tieners zitten (a.k.a. de
fuik) is nog lang niet af. Er gaat nog iets
gebeuren aan alle kasten die er staan.
Verdere wensen van de jongeren:
kleurrijk, woorden in graffitistijl en een
lamp die kan verkleuren. We hopen je
snel de vernieuwde ruimte te kunnen
laten zien.
Als ik dit stukje typ, wordt het duidelijk
dat we alweer aan het eind van het
jaar belanden. Er is dit jaar nog maar
twee keer jongerendienst: op 8 en 15
december. De laatste keer is bijzonder,
dan is de JD12+ gezamenlijk in de
Kruiskerk. Daarna maken we pakjes
voor daklozen.
Op 12 januari starten we weer in het
nieuwe jaar!
PS: Veel van ‘onze’ jongeren zijn mee
geweest met het tienerweekend van
de PJR, daarvan staat op bladzijde 30
een verslag!
Dorien Keus

Kruiskerk
Uit de kerkenraad

namen' (nr. 199) staat in het Nieuwe
Liedboek.

Tijdens onze kerkenraadvergadering
van 14 oktober mochten we de
visitatoren, ds. R. H. de Vos en dhr.
J.P. Wiesenekker ontvangen. We
hadden een geanimeerd gesprek.
We kregen een pluim voor de inhoud
van ons beleidsplan, zeer voortvarend
vonden ze het. Tegelijk werd ons
voorgehouden voorzichtig met onze
voorgangers om te gaan, predikanten
kunnen vaak moeilijk 'nee' zeggen.
De visitatoren waren enthousiast
over het 'Durffonds'. Dat vonden ze
heel ambitieus en getuigen van visie.
Van de mogelijkheid voor gemeenteleden ook met de visitatoren te
spreken, werd geen gebruik gemaakt.

Themadiensten
De dienst met als thema 'Thuis' o.l.v.
ds. Wies Houweling, kreeg positieve
reacties: ‘inspirerende preek’,
‘aansprekend filmpje’, ‘goed geleid’.
Maar er waren ook mensen die de
preek te rationeel vonden en dat er
te veel onbekende liederen werden
gezongen. Positief is dat er na de
dienst een groepje mensen gevonden
werd om de volgende themadienst
mee voor te bereiden. We kijken uit
naar de volgende in de serie:
10 november (al geweest als u dit
leest) en 8 december.

Daarna hadden we nog tijd een
aantal punten af te werken.
Met ds. Mirjam Buitenwerf gaat
het nog niet zo goed als zij en wij
gehoopt hadden.
De classis zoekt ouderlingvisitatoren.
Ouderlingen en zij die dat geweest
zijn, die dat belangrijke werk willen
doen, graag melden bij de scriba.
Vanaf de 1e Adventzondag wordt
weer gekozen voor het lied:
'Niemand leeft voor zichzelf' bij
afkondiging van overlijden. Zowel
dit lied (nr. 961) als 'Koester de

(te) Gekke Kerk Festival
We kregen het verslag van het '(te)
Gekke Kerk festival'. Het is een
erg positieve ervaring geweest
met veel bezoek van kerkelijke en
niet-kerkelijke bezoekers. Vanuit de
organisatoren komt nu de vraag of
wij in Noord de volgende keer (juni
2014) ook mee willen doen onder
de vlag van de AK. De kerkenraad
heeft daar positief op gereageerd. We
hopen vooral vrijwilligers uit onze wijk
te vinden met speciale talenten en
mensen uit de jongerengroep.
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Aan het kernteam van de '(te)
Gekke Kerk' zal gevraagd worden
een duidelijk omschrijving te geven
van de criteria voor het werven van
geschikte vrijwilligers.

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 NL59 INGB 0004213802
t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel.
6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl

jaargang 4 | nummer 9

Wat er verder ter tafel kwam
Er wordt ingestemd met het verzoek
van de inrichtingscommissie, om een
daarbij passende liturgiecommissie in
te stellen. Een oproep voor kandidaten
stond al in de digitale Nieuwsbrief
en in de Kruispuntjes. Hebt u belangstelling, laat het weten.
Ds. Sieb Lanser was afwezig van
19 oktober - 15 november om de
Assemblee van de Wereldraad van
Kerken in Busan, Zuid-Korea, als
gast mee te maken. Op de volgende
kerkenraad krijgen we een verslag van
zijn indrukken.
Besloten wordt de oude Liedboeken en
Tussentijdsbundels aan gemeenteleden
aan te bieden voor € 2,- per stuk.
Dit zal verzorgd worden door Nico
Pool. Wat er over is kan naar andere
bestemmingen, zoals het recyclingproject van het NBG.
Rudie van Balderen

Aandacht voor zieken en ziekte
Als u dit leest is de Manteldienst
achter de rug. We zijn gebaat bij uw
reacties, want daarmee hebben we
aanwijzingen of dit een goede manier
is om de aandacht voor zieken en
mantelzorgers te intensiveren.
Graag wijs ik u op de mogelijkheid
om in kleiner verband te praten
over gezondheid en geloof. Onder
leiding van Sieb Lanser start er op
28 november, van 14.00 tot 16.00 uur,
een kring waarin gedachten van ds.
Piet Schelling aan de orde komen uit
zijn boekje 'Daar wordt je beter van'.
Wat doet ziekte met je? Welke rol
heeft God bij genezing? Hebben een
gebed of een kerkdienst waarde? Hoe
kijk je aan tegen handoplegging en
ziekenzalving? Wat voegt alternatieve
geneeswijze toe? Maar ook: hoe kun
je vrede krijgen met een ziekte of een
beperking? Een spannende zoektocht
in zes bijeenkomsten. Voor informatie
of aanmelding kunt u contact
opnemen met Sieb.

Oktober – een impressie van het
ouderenwerk

Kruiskerk op Facebook
De Kruiskerk is tegenwoordig ook
op Facebook aanwezig.
Bezoek ons: www.facebook.com/
kruiskerk.amstelveen.

Met plezier en voldoening kunnen
we terugkijken op de start van het
ouderenwerk. Een kleine impressie
van de maand oktober.
• De themamiddag 'Kerk in het
midden', met Hein Koningen
en Evert Zuiderent, over de
geschiedenis en de omgeving van de
Kruiskerk was prachtig en gedegen
voorbereid met beeldmateriaal en
een enthousiaste presentatie. Voor
de 28 bezoekers uit kerk en buurt
een feest van herkenning.
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• De cursus religieuze kunst kreeg van
de 24 deelnemers veel waardering.
Het was informatief, verdiepend en
sfeervol. Dr. Anique de Kruijf is bereid
om begin 2014 haar medewerking te
geven aan een volgende serie.
• Het eerste open huis op
dinsdagochtend trok 8 bezoekers,
die n.a.v. informatie over bepaalde
kinderbijbels in gesprek gingen over
hun herinneringen aan de manier
waarop ze met Bijbelverhalen waren
opgevoed. Een leuke ochtend met
bindmiddel. Tijdens het volgende
open huis, op 3 december, zal Sieb
Lanser vertellen over zijn recente
ervaringen tijdens de Assemblee
van de Wereldraad van Kerken
en zijn verblijf in Zuid-Korea. De
herberg gaat open om 9.30 uur, het
programma begint om 10.00 uur.
• Voor de eerste twee bijeenkomsten
in de workshopserie 'Zolang ik leef
zal ik zingen' met Wim Keijzer en
pianist Peter van Dongen hebben
resp. 16 en 20 mensen de Kruiskerk
opgezocht.
Een reis door de wereld bracht ons
met heerlijke canons en spirituals in
een vrolijke sfeer.
Een reis door de tijd gaf ons veel
informatie over liederen uit het
nieuwste liedboek, gezien in hun tijd
en genre. De laatste bijeenkomst vindt
plaats op 26 november, van 14.00 tot
15.30 uur.
Een week later begint Advent, dus
zingen we die middag veel mooie
'liederen van Toekomst' op weg naar
Kerst. U bent welkom, ook als u de
eerdere keren miste en ook als u geen
zangervaring hebt.

Blik in de keuken

Agenda

De maanden september en oktober zijn erg vol
geweest, maar ook interessant en vruchtbaar. Ik
houd u graag op de hoogte, niet om waardering
te ontlokken maar omdat ik er aan hecht dat
het opbouwwerk inzichtelijk is. En ook omdat ik
hoop dat u door informatie meer mogelijkheden
ziet om een handje te helpen of met ervaringen
en suggesties te komen. De kerk is immers
geen arena waar mensen toekijken hoe
anderen hun kunsten vertonen: het gaat om
gemeenschappelijkheid! Ik hoop dat u meedoet,
reageert en aangeeft waar we elkaar een plezier
mee doen of elkaar in geloof mee helpen.
Af en toe zal ik ook iets schrijven van achter de
schermen. Opdat u weet wat erbij komt kijken.
Zo kwamen in oktober alle bezoekmedewerkers
(als gebruikelijk is dat twee keer per jaar) bij
elkaar voor onderlinge uitwisseling. Voor mij was
dat de eerste keer en dus interessant. Je merkt
wie er actief zijn, wat hen motiveert of soms
teleurstelt, en hoe het werk wordt georganiseerd.
Om elkaar te helpen bij het werk doet deze groep
bezoekers ook graag aan toerusting, een vorm
van training. Voor deze gelegenheid hebben Sieb
en ik een programma gemaakt met bedachte
situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen.
De vraag was: wat doe je en waarom, en welk
pastoraal thema herken je in deze casus? Het
was een inspirerende middag.

Het activiteitenprogramma 2013-2014 'Schatgraven in de
Kruiskerk' met uitgebreide informatie is te verkrijgen in de kerk
en opgenomen op de website. Elke zondag verschijnt er een
editie van 'De kruispuntjes' met actuele berichten. Tenzij anders
vermeld vinden de activiteiten plaats in de Kruiskerk.

Het ouderenwerk heeft de aandacht van velen,
binnen en buiten de wijk en de kerk. Op dat
gebied oriënteer ik me nog en zijn er hier en daar
gesprekken georganiseerd.
Nu ik ook taken van Mirjam heb overgenomen
denk ik mee over het jeugdwerk. Speerpunten
in mijn tijdelijke pakket zijn: de start (ligt achter
ons), het Adventsproject, het kinderkerstfeest
en ondersteunend werk voor de 25-plusgroep.
Achter dat kinderwerk ligt het interessante
en soms lastige vraagstuk hoe je ouders

November
wo 20 14.30 - 16.00 uur

Bijbelkring De kleine profeten
met Sieb Lanser
do 21 20.00 - 22.00 uur Studiegroep Dogmatiek
met Sieb Lanser
zo 24 12.00 - 13.00 uur Concert, Voci Vivaci
met het Requiem van Fauré
di 26 14.00 - 15.30 uur 'Zo lang ik leef, zal ik zingen'
met Wim Keijzer, Advent- en
Kerstliederen
wo 27 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
do 28 14.00 - 16.00 uur Kring ‘Daar word je beter van’
met Sieb Lanser

December
zo

1

di

3

wo 4
zo 8
wo 11
wo 11
do 12
do 12
di 17
wo 18
do 19

25

17.00 uur

Muzikale vesper
met muziek van Sweelinck en Byrd
9.30 - 11.30 uur
Open huis met Ria Keijzer en Sieb
Lanser, impressies van de Wereldraadassemblee en reis in Zuid-Korea
vanaf 15.30 uur
Adventsprogramma 1,
vesper & maaltijd
19.30 uur
Taizéviering, Paaskerk
vanaf 15.30 uur
Adventsprogramma 2,
vesper & maaltijd
19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
14.00 - 16.00 uur Kring ‘Daar word je beter van’
met Sieb Lanser
20.00 uur
Kring ‘Vrouw en geloof’
13.30 - 15.30 uur In de herberg aan de stamtafel
met Ria Keijzer
vanaf 15.30 uur
Adventsprogramma 3,
vesper & maaltijd
20.00 - 22.00 uur Studiegroep Dogmatiek
met Sieb Lanser
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Arthur Seelemann
Arthur Seelemann werd geboren in
1930 in Amstelveen. Zijn werkzame
tijd begon in 1947 met verschillende
banen. Stabiliteit kwam er toen hij als
correspondent ging werken bij een
handelsmaatschappij. In 1989 ging
hij vanwege een fusie met vervroegd
pensioen, hij was opgeklommen tot
onderdirecteur.
In 1956 is hij met Tineke getrouwd,
zij kregen vier kinderen en zijn lange
tijd actief betrokken geweest bij de
Bankraskerk. Hij hield van de natuur en
van sport en was een verwoed fotograaf,
hij kreeg meerdere exposities. Na zijn
pensionering ging hij Spaans studeren.
In 1992 maakten Tineke en hij een reis
naar Centraal-Amerika en zij vertaalden
twee boeken uit het Spaans. Hij werd
getroffen door de ziekte van Alzheimer
en moest de laatste jaren in Beth Shalom
doorbrengen. Op Zorgvlied namen we
afscheid van hem en is hij begraven.
Renger Prent

van kinderen benadert en hun
betrokkenheid probeert te stimuleren
voor wat betreft geloof, kerk(gang) en
geloofsopvoeding. Daarbij is steun en
initiatief van Dorien Keus en van de
nieuwe jeugdwerker Martine Versteeg
heel belangrijk. Beiden werken
bovenwijks maar zijn een goede steun
voor de Kruiskerk. Toch ligt er ook een
taak voor u als gemeentelid: attendeer
elkaar op leuke zinvolle activiteiten,
op de kindernevendienst, op het
tienerwerk. Vertel eens iets over de zin
en de mogelijkheden van groepswerk

in de kerk waarbij gezinnen elkaar
ontmoeten. Wat zou het mooi zijn als
we er samen voor zorgen dat daarin
nog iets meer dynamiek en groei
zou kunnen komen. Dat gun ik de
gemeente, maar zeker ook Mirjam, die
daarmee straks verder kan zodra ze
weer mag werken.
Verder meld ik u nog iets vanuit de
commissie Vorming en Toerusting,
die vanaf nu 'activiteitencommissie'
heet. Met elkaar hebben we in
augustus het activiteitenboekje
'Schatgraven in de Kruiskerk' gemaakt,
dat goed is ontvangen. Intern gaat nu
het gesprek verder over een goede
organisatievorm waarin het werk van
de werkgroepen die zelf activiteiten
organiseren, het nieuwe ouderenwerk,
Café Montpensier en de PR goed op
elkaar afgestemd blijven (of raken).
Sieb en ik hebben hier ook samen over
gesproken en taken verdeeld. Ik zal in
dit seizoen coördinerend meewerken
aan de activiteitencommissie.
Samen zullen we inventariseren
met welke vorm van toerusting en
begeleiding mensen in hun kerkelijke
taken gebaat zijn. Daarmee is een
helder onderscheid ontstaan tussen
activiteiten (vorming/projecten/kringen)
en begeleiding (toerusting/coaching).
Tenslotte ben ik bezig met schrijfwerk,
diensten, gerichte vergaderingen
en pastoraat. Soms komen mensen
langs, soms ga ik op bezoek. Meestal
op aanwijzing van Contact Kruiskerk,
een bezoekmedewerker of Sieb. Maar
nu meer mensen mij kennen komen
er ook vaker rechtstreekse vragen om
aandacht.
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Gezocht
Voor de invulling van de korte ‘passieprogramma’s’ in het open huis (op
de eerste dinsdagochtend van de
maand) zoeken we mensen met een
bepaalde hobby, interesse of boeiende
ervaring die te delen is met anderen.
Het gaat niet om een lezing, maar om
een opstap voor een gesprek. Het
open huis is een ontmoetingsplek
met gezelligheid en gezelschap en
met wisselende gespreksaccenten.
Mensen uit kerk en buurt kunnen
elkaar treffen zonder dat iemand ‘lid
hoeft te worden van de club’; het is
een open herberg!
Wie is bereid om ondersteuning te
bieden bij ouderenactiviteiten? De
bedoeling is om gaandeweg (in het
kalenderjaar 2014) bij goedlopende
activiteiten toe te werken naar kleine
teams die het werk mee dragen.
Ria Keijzer – Meeuwse

Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 1 december, de eerste
adventszondag, heten we in de
Pelgrimskerk onze medegelovigen van
de Goede Herderparochie welkom
voor een gezamenlijke dienst van
Schrift en Tafel.
Zondag 15 december, de derde
adventszondag, wordt de volgende
cantatedienst gehouden. Op het
programma staat prachtige oude
muziek van William Byrd (o.a.
zijn ‘Laetentur caeli’, ‘Laten de
hemelen zich verheugen’) en van Jan
Pieterszoon Sweelinck (o.a. zijn ‘Ecce
virgo concipiet’, ‘Zie, de maagd zal
zwanger worden’).
Zoals u wellicht hebt gemerkt, zijn
er de laatste tijd in de diensten
verschillende bewerkingen van het
kyrie en gloria gebruikt. Een daarvan
is de bewerking van de hand van
Frits Mehrtens (lied 299a), die we
de komende tijd vaker willen gaan
gebruiken. Ik hoop dat de muziek ons
spoedig wat vertrouwder in de oren zal
gaan klinken.

Pelgrimskerk en studenten
Op dinsdagavond 5 november is de
basiscursus voor studenten ‘Bijbel en
geloven, een kennismaking met het
christelijk geloof’ van start gegaan.

Voor deze cursus zijn via verschillende
kanalen studenten uitgenodigd. Ook
jongere leden van de gemeente (18
t/m 30 jaar) hebben een uitnodiging
ontvangen. Wie zich alsnog aan wil
sluiten is van harte welkom. De
volgende bijeenkomsten vinden
plaats op dinsdagavond 3 en 17
december, hetzij om 20.00 uur, hetzij
(bij voldoende belangstelling voor een
gezamenlijke maaltijd vooraf) eerder.
De leiding berust bij ds. Riekje van
Osnabrugge (Studentenpastoraat,
rvosnabrugge@xs4all.nl) en mijzelf
(predikant@pelgrimskerk.nu). Actuele
informatie over het aanvangstijdstip is
bij ons op te vragen.

Studentenwerker
Intussen is vanuit de Pelgrimskerk
in samenspraak met het Studentenpastoraat een studentenwerker
aangesteld, die contact gaat zoeken
met de bewoners van Uilenstede.
Zijn naam is Dirk-Jan Mudde. Hij is
woonachtig in Amsterdam, heeft
aan de VU zijn bachelor psychologie
gehaald en is bezig met de afsluiting
van zijn bachelor theologie. In de dienst
van 10 november heeft hij zichzelf aan
de Pelgrimskerkgemeente voorgesteld
en heeft hij met het oog op zijn nieuwe
taak een zegen ontvangen.
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Vanuit de wijkkerkenraad
U zult inmiddels vernomen hebben dat
het durffonds ons Uilenstedeproject
zeer positief heeft beoordeeld en
besloten heeft het te subsidiëren.
Op de advertentie voor pastoraal
medewerker hebben 27 mensen
gesolliciteerd. Per 1 november is
een medewerker aangesteld om
allerlei activiteiten uit te voeren,
onder leiding van ds. De Vries en
mw. ds. Van Osnabrugge van het
studentenpastoraat. U hebt in de
dienst van 10 november met dhr. DirkJan Mudde kennis kunnen maken.

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 AmstelveenBuitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065,
janny.schuijt@upcmail.nl
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Gerrit Jan van der Heide
Op 4 oktober overleed, na een korte
periode van fysieke achteruitgang,
Gerrit Jan van der Heide, in de leeftijd
van 90 jaar. Hij was een trouw lid van
de gemeente, die veel heeft betekend
voor zijn naaste omgeving en – in
verschillende functies bij de dienst
Openbare Werken – voor de gemeente
Amsterdam. Tijdens de dankdienst voor
zijn leven werden zijn bezonnenheid
en wijsheid genoemd. Broeder Van
der Heide leefde met Prediker, die er
nadruk op legt dat ons bestaan ondanks
zich aandienende raadselachtigheid
en vergeefsheid voluit geleefd moet
worden. We hebben hem begraven
in de verwachting dat in het licht van
Jezus’ opstanding onze inspanning
uiteindelijk niet vergeefs zal zijn.
Ds. Harmen U. de Vries

Vieringen
Wij hadden een gesprek met de
heren Van Drimmelen en Mul als
afvaardiging van de commissie De
Goede Pelgrim. Allerlei aspecten van
de gemeenschappelijke oecumenische
vieringen zijn besproken. Zo is er
een verschil tussen staan en zitten
bij de twee kerken. Op de liturgie zal
voortaan duidelijk worden aangegeven
wat van de gemeente verwacht wordt.
Ook de kranslegging op 4 mei is
besproken.
Binnen begroting
Het verslag van de commissie
Pelgrimsweek, inclusief de financiële
verantwoording, is besproken.

Bijzonder is dat de commissie er
in is geslaagd € 4.000 minder uit
te geven dan begroot was. Een
vermeldenswaardig resultaat.
Vorming en toerusting
Ds. Otto Sondorp was opnieuw
onze gast. Hij gaf een PowerPoint
presentatie over zijn vorderingen
met betrekking tot zijn opdracht: een
reorganisatie en/of bundeling van
het Vormings- en Toerustingswerk
in Amstelveen-Buitenveldert. In zijn
ronde langs de wijkkerkenraden en de
Algemene Kerkenraad heeft hij veel
materiaal verzameld, te veel om hier
op te noemen. We vermelden slechts
zijn conclusie dat het meeste aanbod
niet interessant is voor mensen aan
de rand van en buiten de kerk en dat
er veel verdubbeling is. Wat dit laatste
betreft: een kring in de Pelgrimskerk
opheffen omdat hij ook in de Paaskerk
wordt gegeven is voor ons geen
oplossing, omdat het voor velen van
ons bezwaarlijk is om helemaal naar
Amstelveen-Zuid te reizen. Dit was een
tussentijdse evaluatie. Wij wachten het
eindrapport af.
Ambtsdragers
Mw. Luiks en de heren Freymuth en
Padmos zijn aftredend. De eerste
twee zijn bereid opnieuw bevestigd
te worden. Er wordt gezocht naar
opvolging voor dhr. Padmos voor
Vreugdehof. Zondag 5 januari zal
gewijd zijn aan de bevestiging van
ambtsdragers.
Pastoraat
Vanuit de werkgroep Pastoraat wordt
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gemeld, dat er een nieuwe lijst komt
van de chauffeurs, die kunnen worden
gebeld voor vervoer naar en van de
kerk op zondag.
In januari/februari 2014 zullen er drie
bijeenkomsten zijn over levenseinde,
rouwverwerking en euthanasie. Meer
informatie volgt.
Adri Lodder

Bijbelkring Bergrede
De eerstvolgende bijeenkomst van
de Bijbelkring over de Bergrede zal
plaatsvinden op dinsdagmiddag
3 december in de Pelgrimskerk,
aanvang 14.00 uur. We lezen dan
Matteüs 6:5-18. Welkom!
Ds. Harmen U. de Vries

Wijkkas 2013
In verband met de tijdige afronding
van de wijkkasgegevens wordt u
verzocht nota's over 2013 vóór
16 december bij mw. Bruinsma in
te dienen. Het adres: Keverberg 62,
1082 BE Amsterdam.

Ingebroken! Waar?
Ooit gehoord vanaf de kansel: ‘Het
kan een mens zo treffen alsof er
ingebroken wordt’. Zo'n zin die je
niet loslaat. Je weer te binnen schiet
als er bij je thuis ingebroken wordt
bijvoorbeeld. Wat werd er toen ook
weer mee bedoeld? Hoe ging die
preek verder?
Geeft het hoop als er geestelijk bij je
ingebroken wordt, alles van zijn plaats
gerukt wordt... of komt er alleen maar
chaos van?
Op weg naar Kerst. Er is geen
speciaal kinderkerstfeest meer in
de Pelgrimskerk. Maar ergens in
Buitenveldert moet het Kind toch
geboren worden. Dichtbij, waar dan?
Tussen de hoge gebouwen van de
Zuidas bij de Nieuwe Poort? Daar zijn
wel elke eerste zondag van de maand
van vijf tot zes uur in de namiddag
kinderdiensten. U bent welkom met
kind, kleinkind en u kunt ook nog
blijven eten.
Wordt daar ingebroken? Er zijn toch
meer plekken: de Adventsviering
bijvoorbeeld op 14 december of eerste
Kerstdag, beide in de Pelgrimskerk.
Wellicht komen de kinderen gewoon
mee. Laten we hopen dat er
ingebroken wordt, want... Geboorte
moet. ‘t Kind komt je tegemoet! Hoe
zal ik U ontvangen?
Heerlijke voorbereiding en Kersttijd
wensen wij elkaar toe. Misschien
ook wat chaos, vragen die het bij je
oproept. Het is alles zo anders, of er
ingebroken is... maar dat geeft Hoop !
Wil Kruijswijk

Agenda
Pastorpraat
Wist u dat er een lijst met zeven
namen met telefoonnummers
op het prikbord hangt die u kunt
bellen als u vervoer nodig heeft,
zondags. Kijk de lijst even in.
Neem bijvoorbeeld een nummer
over dat het dichtst bij u in de
buurt is als u denkt dat wel eens
nodig te hebben. Of vraag koster
Sicco een kopie van de lijst.
Werkt u allen nog steeds mee
aan het verspreiden van het
Winterprogramma (blauw) en
Present? Meeleven is meedoen!
Wil Kruijswijk

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.

november
vr 22 10.15 uur Menno Simonskring
ma 25 14.00 uur Bijna dood ervaringen,
De Goede Herder

december
di
di

Adventsbijeenkomst
Dit jaar wordt de adventsbijeenkomst
gehouden op 14 december van 11.00
tot 15.00 uur. Belangrijke aspecten van
dit samenzijn zijn het ontmoeten van
elkaar, samen zingen, luisteren naar
het gesproken woord en naar muziek.
Het dubbelkwartet Toppen verzorgd de
muzikale bijdrage.
Alle gemeenteleden, maar ook
belangstellende buren, vrienden en
bekenden uit Buitenveldert zijn van harte
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Voor
vervoer kan worden gezorgd.
Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan vóór
1 december aan door de uitnodigingsbrief, die in de kerk ligt, in te leveren bij
de Pelgrimskerk of te sturen aan:
mw. Nel Velthorst, Van Nijenrodeweg 307,
1082 HA Amsterdam.
Aanmelden per e-mail kan ook:
nh.velthorst@kpnmail.nl.
Nel Velthorst
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ma
wo

wo
za
zo

ma
di
vr

03 14.00 uur Bijbelkring Bergrede
03 20.00 uur Bijbelcursus
jongeren
09 14.00 uur Bijna dood ervaringen,
De Goede Herder
11 20.00 uur Kerk en Synagoge
Dr. B.T. Wallet over
de rol van religie in
de Israëlische
samenleving
12 20.00 uur Het Woord spreekt,
De Goede Herder
14 11.00 uur Adventsbijeenkomst
15 10.30 uur Cantatedienst: Linguae
atque Cordis o.l.v. Bert
’t Hart zingt: ‘Cantionas
sacrae’ van J.P. Sweelinck
en Kerkmuziek van W. Byrd
met instrumentalisten
16 19.30 uur Boeteviering
17 20.00 uur Bijbelcursus jongeren
20 10.15 uur Menno Simonskring

Zie ook het winterprogramma voor meer
informatie of kijk op www.pelgrimskerk.nu.
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PJR
Bezoekadres: Handweg 119,
Amstelveen, tel.: 643 75 96
website: www.pjramstelveen.nl
mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Het Tienerweekend

Het tienerweekend in veertien trefwoorden
Geert, Jeroen en Anko
Muziek
Leuk
Spellen
Trampoline
SintMaartensvlotbrug
Corvee
Lang
Kampvuur
Piramidespel
Dansen
Prijzen

Lei(j)ding
Eten
Ontbijt

30

de keuze was goed en de muziek klonk lekker LUID
(want niemand had last van ons)
we waren weg zonder ouders
daar zat het weekend vol mee: jongens tegen de meisjes,
lichtjes & vragen, dans, spullen zoeken in het bos
die gaat ieder jaar mee
daar waren we dit jaar
je moest jezelf inschrijven, maar je wist niet waarvoor
duurden de wandelingen naar de duinen
zie de foto
David kreeg drie Marsen, Geert & Tim scoorden één Mars
iedereen deed mee
waren er voor alle dansers: David & Jeroen - beste dans, Jelle
& Niels - grappigste dans, Emyliene & Sacha - beste muziekkeuze, Geert & Tim & Michiel - snelst geraden, Linde &
Liesbeth & Dorien - origineelste dans, Murielle & Celine &
Emma - beste samenwerking
ds. Marianne was onherkenbaar zonder jurk, Tako sliep buiten
in een hangmat
friet als diner, chips om de nacht door te komen
= jongerendienst: zelf ervaren hoe het is om arm of rijk te zijn

Superstart ‘Christendom voor dummies’

Vorig jaar liep BarBoven (de 16+groep) niet zo goed. Er
kwamen weinig jongeren en er zat te weinig structuur
in. Remon, Mimi, Cor en Dorien besloten als leiding
voor een andere aanpak. Vaker en met meer inhoud.
Als methode kozen we voor Toppers van Geloven, een
basiscursus geloven voor jongeren van Peter Hendriks.

Op 20 oktober zijn we gestart met Christendom voor
dummies. Mimi en Jaqueline hadden de tafel prachtig
gedekt, Mimi had lekker gekookt. Er meldden zich
negen jongeren tussen 16 en 21 jaar. We hadden een
vrolijke en inhoudelijke sterke avond. We gingen in
gesprek over wie voor jou als geloofsvoorbeeld dient.
Het antwoord van veel jongeren? Hun opa of oma!

Als je dit leest en je wilt nog meedoen, neem dan even contac

t op met Dorien (pjr-amstelveen@hetnet.nl).

AdventPakjesActie
Op zondag 15 december wordt in alle
wijkkerken van Amstelveen voor de 20e (!)
keer de ADVENTPAKJESACTIE gehouden
voor inloophuis Makom en nachtopvang
Stichting Stoelenproject in Amsterdam.

Wat welkom is?
• kleine tubes tandpasta
• kleine zeepjes
• tandenborstels
• wegwerpscheermesjes

•
•
•
•

kleine kammen
sokken*
scheerschuim
kleine verpakkingen shampoo

•
•
•
•

mutsen*
dassen*
wanten*
ondergoed*

* geen gebruikte kleding!!

Agenda

2013/2014
Jaarplanning PJR
n alle groepen weer
Na de zomer starte
op kamp en de
an
op. De tieners ga
.
lf een startactiviteit
16+ers verzinnen ze
27 november
rie
.30 uur, in de Pasto
Catechese 12-16, 19
1 december
dummies (16+),
Christendom voor
kerk
as
18.00 uur in de Pa
15 december
rdienst en
Gezamenlijke tiene
10.00 uur, in de
,
tie
Ac
jes
AdventPak
Kruiskerk

Voor de voorraadkast in de centra: houdbaar beleg; pindakaas, leverpastei,
chocopasta, jam, spread en blikken en pakjes soep. En ook kleurpotloden/
viltstiften, papier, dam-/ schaakspelen, dominostenen, kaartspelen en DVD’s.
Op zondag 15 december kan alles in uw wijkkerk worden ingeleverd
op de daarvoor bestemde tafels. De Adventpakjesactie wordt
georganiseerd door de Protestantse JeugdRaad en de diaconie.
Een financiële bijdrage is welkom op: rekening 526833
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert onder
vermelding van Adventpakjesactie 2013.

TERWEEKEND!!
EA
H
T
:
14
20
i
ar
u
br
fe
6
14-1

15 december
dummies (16+),
Christendom voor
kerk
as
Pa
18.00 uur in de
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lezersonderzoek

Uw mening over Present
Willeke Koops

Vóór de zomer ontving u een enquête over de inhoud en de
vormgeving van ons blad. Present heeft dan wel een prijs gewonnen,
voor de redactie is dat geen reden om tevreden achterover te leunen.
Daarom peilden we uw mening.
Respons
Van de 1.800 mensen die Present
ontvangen, hebben 641 de vragenlijst
ingevuld. Dat is een respons van
35%, een resultaat waar menig
onderzoeksbureau jaloers op is. De
respons is niet representatief voor
alle ontvangers van Present maar de
resultaten geven naar ons idee wel een
goed beeld van de mening van een
groep betrokken lezers. De spreiding van
de respons over de drie wijkgemeenten
is goed: 273 respondenten uit Zuid,
211 uit de Kruiskerk en 113 uit de
Pelgrimskerk. Daarnaast reageerden
26 ‘overigen’, mensen buiten de
wijkgemeenten en beroepskrachten.

Wijkoverstijgend
Present is een goed gelezen blad.
Het merendeel van de respondenten
(80%) leest het altijd, nog eens 13%
meestal. De grootste groep (46%)
bladert het blad door en leest wat
zijn of haar interesse heeft, een
harde kern van 38% leest alles.
Vooral de agenda en het rooster van
kerkdiensten zijn populair. Er is weinig
verschil in leesgedrag tussen de drie
wijkgemeenten.

Het streven om met Present het
bovenwijkse karakter van onze
geloofsgemeenschap te versterken is
in die zin geslaagd, dat het merendeel
van de lezers de berichten van andere
wijkgemeenten wel eens leest. Slechts
een kleine groep van 8% leest alleen de
berichten van zijn eigen wijk.

Waardering
Op een schaal van 1 (slecht) tot 4
(goed) konden lezers hun waardering
geven. Present wordt met een
gemiddelde van 3,7 goed beoordeeld.
De hoofdartikelen, interviews en
wijkberichten scoren hoog met een
3,6. De columns met 3,4 iets minder.
Gezien deze hoge waardering is het niet
verwonderlijk dat de meeste lezers het
op prijs stellen Present te ontvangen.
Een aantal mensen heeft aangegeven
geen belangstelling voor het blad te
hebben. Het kerkelijk bureau heeft deze
gegevens verwerkt.

Wat kan beter
Bij de vraag ‘heeft u suggesties voor
verbetering?’ lieten veel mensen
blijken tevreden te zijn. ‘Ga zo door’ en
‘prima’, lazen we. Gelukkig waren er
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ook ideeën om de lezenswaardigheid
van het blad te vergroten. Diverse
lezers lieten weten meer interactie
en inbreng van gemeenteleden op
prijs te stellen. Ook zijn onderwerpen
aangedragen. Verschillende mensen
gaven aan pastorale informatie te
missen. We begrijpen deze behoefte
maar denken dat Present daar
vanwege lange productietijd niet
zo geschikt voor is. Het is aan de
wijkgemeenten om hier iets mee te
doen. Er zijn ook suggesties gedaan
voor verbetering van de hoofdartikelen,
wijkberichten, In Memoriams, agenda
en bestuurlijke berichten. De één wil
korte en pakkende informatie, de ander
juist meer diepgang. De gekleurde
ondergrond is niet voor iedereen even
goed leesbaar, maar zorgt wel voor een
aantrekkelijke layout.

Aan de slag
De redactie gaat aan de slag met de
resultaten van het lezersonderzoek.
Zo kunt u binnenkort twee nieuwe
rubrieken verwachten. Ook komt er
een vast team van columnisten. We
blijven streven naar diversiteit van
onderwerpen en auteurs, en hopen
daarmee de veelkleurigheid van onze
gemeente te weerspiegelen.
Voor iedereen die heeft meegedaan aan
het onderzoek: hartelijk dank. En ook als
er géén enquête bij Present zit, laat uw
mening horen en houd ons scherp!

Kerst begint voor mij in de kerk
Yvonne Teitsma

Op zoek naar een levende kerststal, een
kerstconcert bij kaarslicht, een kerstnacht- of
kerstmorgenviering? Vanaf 6 december zijn op
kerstamstelveen.nl en kerstamsterdam.nl alle
kerstvieringen te vinden van de wijkkerken van de
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
en de Protestantse Kerk Amsterdam.
Vorig jaar is deze kerstcampagne al gestart samen
met de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam
en de Stadslamp. Dit jaar doen wij, de Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert ook mee.
Vier gezichten van mensen die verbonden zijn aan de
kerk zijn dit jaar beeldbepalend voor de campagne. Zij
vertegenwoordigen vier generaties: kind, twintiger,
vijftiger en 80-plusser. Bij elk gezicht hoort een
uitspraak, die verwijst naar kerst. De overkoepelende
zin, die terug te vinden is op alle vier de beelden, luidt:
Kerst begint voor mij in de kerk.

Overal
Vanaf 25 november kunt u deze vier gezichten
tegenkomen in Amsterdam en Amstelveen. Ze zijn
te vinden als boomerangkaart in theaters en andere
uitgaansgelegenheden. Ze hangen als poster langs
de weg en in de metro. Op AT5 is in de week voor
kerst een tv-spotje te zien en op RTV-NH een radiospotje. Verder adverteren we in Het Parool, De Echo
en Amstelveens Nieuwsblad. Zo willen we zoveel
mogelijk buurtbewoners erop wijzen dat ze kerst in
de kerk kunnen vieren.
Wilt u ook uw buren uitnodigen? Vanaf 1 december
zijn ook enkele boomerangkaarten in de kerk
beschikbaar. Deze kunt u uitdelen bij u in de buurt.
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Een onmogelijke vraag?!
Tjitze Baarda

De bevestiging van ambtsdragers is een
feestelijk, maar ook een plechtig moment.
Je neemt een taak op je in het midden van
de gemeente. Hoe iemand dat beleeft is
zeer persoonlijk in onze pluriforme gemeenschap. Tegelijkertijd voegen we ons met
ons ja-woord in een traditie. Na de laatste
bevestiging werd ik attent gemaakt op
een deel van die belofte. Ik had de tekst al
iets aangepast, maar dat lost de gestelde
vragen niet op. Die zijn belangwekkend
genoeg om over door te denken, daarom
deel ik de brief graag.
Ds. Marianne Bogaard

Volmondig ja
Bij de bevestiging van een ambtsdrager
in onze kerkgemeente wordt aan de
betrokkene gevraagd of zij/hij de heilige
Schrift aanvaardt als enige regel van
het geloof en of hij/zij zich wil verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
Deze vraag, aldus geformuleerd in
het nieuwe Dienstboek, is een modernisering van de vraag die vroeger
aan ambtsdragers werd gesteld. Die
luidde wat zwaarwichtiger: ‘Houdt u
de boeken van het Oude en Nieuwe
Testament voor het enige Woord van
God en de volkomen leer der zaligheid.
Verwerpt u alle leringen die daarmee in
strijd zijn?’. Daarop heb ik lang geleden,
toen ik in Slotervaart als jonge ouderling bevestigd werd, met een volmondig ‘ja’ geantwoord.

Richtsnoer
Toch heb ik met die oudere formulering
altijd enige moeite gehad. Uiteraard had
ik er begrip voor, dat men in de kerk de
bijbel als richtsnoer voor het geloof wil
aanvaarden, omdat het een eerbiedwaardig oud document is dat al vroeg in
de geschiedenis van de christelijke kerk
een bindende functie heeft gekregen.
Natuurlijk was men zich er meestal van
bewust dat in dit ‘enige Woord’ ook een
ander goddelijk woord werd aangewezen, de stem van God in schepping en
natuur (denk bijv. aan ‘En God sprak...’,
Gen. 1 of aan ‘de hemelen vertellen
Gods eer’, Ps. 19). Dat men echter aan
de teksten van de Bijbel een speciale
waarde toekende was goed te begrijpen,
omdat daarin God niet alleen ter sprake
kwam, maar ook sprekend opgevoerd
werd in wetgeving en geschiedenis.

Contrasterende stemmen
Wat mij echter altijd tegenstond was dat
men alle leringen die daarmee in strijd
waren moest verwerpen. Welke leringen
waren dan in strijd met de bijbel? De
bijbel zelf is immers geen éénheid, omdat daarin verscheidene, soms ook met
elkaar contrasterende stemmen gehoord
worden. De veelheid van kerken alleen al
is een teken dat de gewijde Schrift geen
koekoek éénzang laat horen. Bovendien
heeft de geschiedenis van onze eigen
kerken ons getoond dat rondom de
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‘ware’ uitleg van de Schrift vaak conﬂicten ontstonden, die men achteraf
betreurde. Maar goed, deze bedenking
had ik bij de oude formulering.

Je verzetten? Waartegen?
Wat te denken bij de formulering in
het nieuwe Dienstboek? Ook nu kan ik
begrip opbrengen voor de vraag of de
ambtsdrager de Bijbel aanvaardt als enige
regel van het geloof, al heb ik daarbij wel
de vraag of iemand die dat beaamt altijd
besef heeft van de draagwijdte van die
belofte. Ondanks de mildere formulering
van het vervolg ‘en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is’,
vraag ik mij af of degene die dat beloven
moet besef heeft van wat dat concreet
betekent. Moet de kerk de ambtsdrager
dan niet een lijst meegeven van al die opvattingen die niet stroken met die enige
regel van het geloof? Maar ik vermoed
dat degenen die het nieuwe Dienstboek
samenstelden of autoriseerden zelf niet
precies wisten wat zij met dat ‘al wat
daarmee strijdig is’ bedoelden.

Moed en lafheid
Ds. Fokkelien Oosterwijk

Wat een moedige paus hebben we! Ach nee, wij niet: wij
hebben helemaal geen paus als protestanten, maar toch. We zijn wel
van de christelijke kerk, net als hij. In Rio de Janeiro reed hij tijdens
de jongerendagen niet rond in een gepantserde pausmobiel, maar in
een gewone Fiat, een oud model bovendien.
Of hij niet bang was, in dat directe
contact met vrij willekeurige mensen?, werd hem gevraagd: is dat niet
gevaarlijk?
‘Ik realiseer me dat er altijd het risico
bestaat van een gek, maar een bisschop achter kogelvrij glas is ook gek.
Van deze twee prefereer ik de eerste
soort gekte’.
Wat een verschil met Hans Teeuwen,
die als eerste aan het woord kwam in
de serie Zomeravondgasten zondagavond. Hij zei geen grappen over de
islam te durven maken, uit angst voor
wat hem zou kunnen overkomen, net
als zijn goede vriend Theo van Gogh.
Met christenen ligt dat duidelijk anders
en daar durft hij wel. Want van die
karikatuurchristenen van de Biblebelt
heb je immers niets te vrezen? Van
andere overigens ook niet. Die hebben geleerd de andere wang toe te
keren en komen heus niet met een
mes op je af. Zo vergeleek hij de God
van Abraham op deze avond met de
gruwelijke psychopaat en sekteleider
Charles Manson, die in 1969 rijke mensen in Los Angeles liet vermoorden.

Leuk! Moet kunnen!
Eerder op de avond had Teeuwen zich
al reuze gevat uitgelaten over het leven
in eeuwigheid. Hij had zich dat eens
tien minuten proberen voor te stellen,
maar was er toen van overtuigd dat
zoiets natuurlijk niet kon bestaan: zo
stomvervelend, je moest er niet aan
denken, werd er knettergek van!
Nee, daar moet je niet aan denken
als je het blijkbaar geen uur vol kunt
houden zonder aan een sigaret te
hijsen en als een ongedurig kind op je
stoel op en neer te wippen. Blijkbaar
niet bekend met wat er zoal toch
aan iets diepers is geschreven over
eeuwig leven, ook door niet christelijke
schrijvers zoals Simone de Beauvoir
(‘Niemand is onsterfelijk’).
En al helemaal niet op de hoogte van
het inzicht dat ‘eeuwig’ in het christelijk
geloof veel meer een kwestie is van
kwaliteit dan van kwantiteit. Dat ‘eeuwig’
in dit leven begint. Doordat je de kwaliteit van het leven herkent in het licht van
Gods liefde en daar rust in vindt.
Daarom vind ik die paus zo moedig en
Hans Teeuwen zo laf.
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Maar de paus zegt dan ook dingen die
mensen opbeuren en moed geven;
waar de cabaretier liefst afbreekt en
ondermijnt.
Hoopvol voor homo's, die paus. Nu de
vrouwen nog, in het ambt, in de RK kerk.
Ps. O ja, zou Hans wel weten dat
moslims ook iets met die God van
Abraham hebben?
Bron: www.westerkerk.nl, augustus 2013
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Paaskerk

agenda
Zo/ 24-11 Kofﬁeconcert
Het Requiem van Fauré (opus 48) door Voci
Vivaci. Met harp en strijkers. Muzikale leiding
Peter Ouwerkerk. Tijd: 12.00 uur.

Zo/ 24-11, 01-12 en 15-12
Meezingen en blij worden
met Gaudete?
Een nieuw project van Nico Hovius en Gert
Jan Slump. U kunt nog meezingen! Voor meer
informatie zie pagina 22.

Ma/ 25-11 en 09-12 Lezing: Bijna
dood ervaringen en Mystiek
Feit, droom, fictie? Leiding: Eric Bruinis, psycholoog. Tijd: 14.00 - 16.15 uur, in de Goede
Herder, Van Boshuizenstraat 420. Opgave:
tel. 6420843.

Di/ 26-11

Zo lang ik leef,
zal ik zingen

We zingen Advent- en Kerstliederen met Wim
Keijzer. Tijd 14.00 - 15.30 uur.

Zo/ 01-12 Muzikale Vesper
Adventsmotetten van J.P Sweelinck en
William Byrd uitgevoerd door Linguae atque
Cordis. Muzikale leiding Bert ’t Hart. Liturg:
Ds. P. Masmeijer. Tijd: 17.00 uur.

Di/ 03-12 Open huis
Impressies van de Wereldraad-assemblee en
reis in Korea. Met Ria Keijzer en Sieb Lanser.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

Wo/ 04-12, 11-12 en 18-12
Adventsvieringen
Drie woensdagen vinden er vieringen plaats.
Start om 15.30 uur, vesper van 17.30 - 18.15
uur, maaltijd met soep en brood om 18.30 uur.
Er staan vier lezingen uit de profeet Jesaja
op het rooster. Renger Prent bekijkt deze en
verwante teksten op 4 en 11 december. Op
18 december houdt deken A. Bakkersma een
inleiding over Johannes de Doper.

Kruiskerk

Pelgrimskerk

Locatie Westwijk

De activiteiten hebben de kleur van de kerk waar
ze plaatsvinden. Activiteiten op een andere locatie
zijn oranje gekleurd. Agendapunten rondom
Advent hebben een paarse achtergrond.

Do/ 05-12, 12-12 en 19-12
Vesperdiensten
Drie donderdagen bent u welkom in de stiltehoek van de kerkzaal voor een meditatief half uur
van stilte, gebed, lezing en lied. Tijd: 19.30 uur.

Vr/ 06-12 – Zo/ 08-12
Adventretraite Emmauspriorij
Bewuster, stiller en aandachtiger naar Kerst
toeleven tijdens de Adventsretraite. Met christelijke vormen van meditatie, stilte, meditatief
wandelen en bidden met een Bijbeltekst.
Kosten: € 195,00. Aanmelden voor 1 december. Informatie bij Fieke Klaver, tel. 6798207,
mail: pcte@pkn.nl of www.pkn.nl.

Di/ 10-12 Adventsmiddag
De jaarlijkse adventsmiddag van de diaconie
Tijd 13.30 uur.

Wo/ 11-12 Kerk en Synagoge
Dr. B.T. Wallet spreekt over de rol van religie in
de Israëlische samenleving. Van 20.00 - 22.00
uur. Een bijdrage in de onkosten wordt van u
gevraagd.

Za/ 14-12 Adventsbijeenkomst
Elkaar ontmoeten, samen zingen, luisteren
naar het gesproken woord en naar muziek.
Van 11.00 - 15.00 uur. Opgave: vóór
1 december met het aanmeldformulier
(in de Pelgrimskerk) of per e-mail:
nh.velthorst@kpnmail.nl.

Zo/ 15-12 Cantatedienst
Cantionas sacrae van Jan Pieterszoon
Sweelinck, 1562-1621 en Kerkmuziek van
William Byrd, 1543-1623, uitgevoerd door
vocaal ensemble Linguae atque Cordis met
instrumentalisten. Ds. Harmen de Vries, liturg.
Tijd: 10.30 uur.

! www.pga-b.nl

Ma/ 16-12 Boeteviering
God zegt ons in de adventtijd zijn liefde toe.
Staan we ook open voor de komst van het
kerstkind. In deze viering kijken we naar
onszelf en vragen wij God om vergeving voor
onze verwijdering van zijn liefde.
Tijd: 19.30 uur in De Goede Herder,
van Boshuizenstraat 420.

Di/ 17-12

In de herberg aan
de stamtafel

U vindt er een luisterend oor en soms een
verrassend programma. Met Ria Keijzer. Tijd:
13.30 - 15.30 uur.

Za/ 21-12 Kerstlichtjestocht
Wandelend langs herders, zingende engelen,
wijzen uit het Oosten ontdek en beleef je het
kerstverhaal via een spoor van lichtjes. Vanaf
16.00 uur. Start: Asserring 93, Overloop.

Zo/ 22-12 Kerst Sing-In
Samen zingend van Advent naar Kerst met
koor Anthem onder leiding van Leo Kramer
Dirk Out (orgel), Peter van Dongen (piano),
Annet van Ginkel (ﬂuit), ds. Marianne Bogaard
(kerstgedichten). Glühwein in de pauze. Van
14.30 - 16.00 uur.

Zo/ 22-12 Concert
Het Bach Ensemble Amsterdam voert
o.l.v. Pauliene Kostense het
Weinachtsoratorium I / II uit. Na aﬂoop
Glühwein. Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

Di/ 24-12 Lichtjestocht
Levende kinderkerststal met aansluitend lichtjestocht en kinderviering met het kerstverhaal.
Voor alle kinderen, ouders, opa's en oma's en
iedereen die mee wil vieren. Crèche voor de
allerkleinsten. Paaskerk 18.30 uur.

Meer actualiteiten vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief. Meldt u aan op www.pga-b.nl.
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