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Paascampagne

Feest van de Hoop

Zij maakte tien kleurrijke schilderijen 
rond ogenschijnlijk gewone woorden. 
Deze tien woorden zijn los van elkaar 
te zien, maar ook als een doorgaand 
verhaal bij wijze van kleurrijke staties: 
afbeeldingen die een scène uit de 
lijdensweg van Jezus en zijn stervens-
proces uitbeelden. Emeritus hoogle-
raar praktische theologie Maarten den 
Dulk maakte bij deze tien woorden tien 
korte impressies.  
Over de bloemen in de tuin, die te zien 

zijn op het schilderij ‘Tuin’ schrijft hij 'dat 
het zicht op de stad van de toekomst 
mensen niet blind mag maken voor 
wat er groeit en bloeit op het veld. 
Bloemen zeggen, volgens de bergrede, 
dat stadsmensen zich niet zo belache-
lijk druk hoeven te maken over hun 
kleding. Zo’n bloem zegt tegen ons: 
wat een prachtig mens ben je als je 
gewoon jezelf bent. De zorgen die je je 
maakt over hoe je jezelf moet bewijzen, 
maken je lelijk. Gewoon  jezelf kunnen 
zijn, dat is het eindproduct van het 
Paasfeest. Meer nog, het is de vrijheid 
van de kinderen van God, waar we nog 
altijd verlangend naar uitzien’.

Hoofdonderdeel van die campagne is 
de website: pasen020.nl, waarop net 
als bij kerstamsterdam.nl en kerstam-
stelveen.nl paasvieringen een plek 
krijgen. Voor bezoekers van de site die 
niet vertrouwd zijn met de betekenis 
van Pasen zijn er vier filmpjes die laten 
zien wat er met Palmpasen, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen 
gevierd wordt. Pasen020 is sinds  
1 april online. 

Bij deze Present vindt u een kaart 
om iemand uit te nodigen om met u 
mee naar de kerk te gaan.
Op naar Pasen, het Feest van de Hoop.

Yvonne Teitsma

Dit jaar is er voor het 

eerst een paascampagne met 

als titel ‘Feest van de Hoop’. 

Samen met de Protestantse Kerk 

Amsterdam en de Evangelisch 

Lutherse Gemeente  Amsterdam 

doen ook wij als Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert mee. 

Als beeld voor de campagne 

met website Pasen020.nl, 

posters en advertenties is 

gekozen voor het schilderij 

‘Tuin’ van kunstenares Jeltje 

Hoogenkamp.

Vier Pasen in de kerk 
Pasen020.nl 
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Van eten word je dik. Zou dat ook gelden 
voor een gemeentemagazine? In ieder geval 
verschijnt dit nummer van Present over 
‘Maaltijd’ met acht extra pagina’s. Een unicum 
in de geschiedenis van dit blad. Met dank aan 
alle inzenders van kopij. Het thema bracht een 
hele tekstvertering op gang. Deze uitgave is 
ook het paasnummer. De link met Pasen legt 
Werner Pieterse in zijn hoofdartikel; als we 
brood en wijn delen, vieren we de aanwezigheid 
van de Opgestane in ons midden. Meer zicht 
op de joodse paasmaaltijd geeft het interview 
met rabbijn Lody van de Kamp. De strijd van 
ieder voor zich kun je als mens te boven komen, 
niet in de laatste plaats door deelname aan 
de maaltijd van de Heer, aldus Evert van der 
Mede in zijn column. Sommige dominees 
koken van woede of zijn uitgekookt, maar ons 
land kent ook een heuse kookdominee: Han 
Wilmink; u leest een interview met hem. Eten 
in de kerk zou volgens hem vanzelfsprekend 
moeten zijn. Er vinden in onze wijkkerken 
ook wel gezamenlijke maaltijden plaats; zie 
de bijdragen hierover. Gemeenteleden halen 
herinneringen op aan maaltijden, die een 
levenslange indruk hebben nagelaten. Wie weet 
wat Jonas Waringa zich later allemaal nog zal 
kunnen herinneren als hij oud is; nu al vindt hij 
samen eten belangrijk. Tussen alle maaltijden 
door zijn velen actief in het kerkenwerk, in de 
wijkgemeenten of de colleges of de jeugdraad; 
veel staat er op het menu en voor ieders smaak 
moet er toch wel wat bij zijn. 
Als redactie wensen we u gezegende 
paasdagen, met opstandige en opgewekte 
gesprekken aan tafel, bijvoorbeeld over de 
inhoud van deze Present. 
 

Sieb Lanser

abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 
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Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’ 
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 13-04
Palmzondag

1e collecte:  Diaconie, 40-dagentijd: 
kerk-in-actie totaal
2e collecte:  Kerk, landelijk jeugd-en 
jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
Terschelling West
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. W.T. Pieterse 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hoogendoorn, 
Oud-Beijerland   
18.30 uur: ds. P. de Jager, Lexmond
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus 
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Do/ 17-04 
Witte Donderdag

1e collecte:  Diaconie, zorg-en hulpver-
lening in onze gemeente
2e collecte:  Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
19.30 uur: ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
19.30 uur: ds. W.T. Pieterse  
Locatie Westwijk
19.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries  

Vr/ 18-04 
Goede Vrijdag

Geen collectes

Kruiskerk
20.00 uur: passiemuziek-uur 
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
19.30 uur ds. J.P. Ouwehand, Houten
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries, cantate-
dienst 
De Buitenhof
19.00 uur: ds. S. van der Hoek

Za/ 19-04 
Stille Zaterdag

Geen collectes

Kruiskerk
21.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
21.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pelgrimskerk
21.00 uur: ds. H.U. de Vries  
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Zo/ 20-04 
Pasen

1e collecte:  Diaconie, Het Wereldhuis
2e collecte:  Kerk, kerkvernieuwing en inves-
teren in visie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse 
Paaskerk
09.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
11.30 uur: ds. M.M. Bogaard, doop en belijdenis
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Apeldoorn  
18.30 uur: dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
maandag 2e paasdag: 9.30 uur: ds. W.C. 
Meeuwse, Sliedrecht
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, met de cantorij  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 27-04

1e collecte:  Diaconie, stg. Exodus
2e collecte:  Kerk, eredienst en kerkmuziek

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
18.30 uur: ds. T.C. de Leeuw, ’s-Grevelduin-
Capelle
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. P. Warners, Utrecht 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. H. de Haan 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A. P. van den Broek

Zo/ 04-05  

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en rabbijn A. 
Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Locatie Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: kand. N.F.L. de Leeuw, Lienden
18.30 uur: ds. P.F. Bouter, Bodegraven
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Vervolg op 
pagina 6  t

Adem
Zijn er in jouw leven momenten waarop je je adem 
inhoudt, met ingehouden adem luistert, naar adem 
snakt, weer op adem komt, de adem van God voelt? 
Steekwoorden/labels: geboorte, muziek, boek, 
toneelstuk, schilderij, gebeurtenis, ouder worden, 

vreugde, verdriet, woede, frustratie, fffffffffffffffffff 
Schrijf je korte bijdrage (max. 300 woorden) op en stuur 
uiterlijk 6 mei naar email: redactie.present@pga-b.nl. 
Of per post: Kruiskerk, t.a.v. Present redactie, Van der 
Veerelaan 30a, 1181 RB Amstelveen.
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Zo/ 11-05

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijer-Meeuwse, centrale 
kinderdienst
17.00 uur: muzikale vesperdienst, liturg: ds. 
G.W. Morsink, Zeist 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. van Ginkel, Goes
18.30 uur: ds. J.N. Zuiderduijn, Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur:  ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

Zo/ 18-05

1e collecte:  Diaconie, stichting De Regenboog
2e collecte:  Kerk, eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van Woord 
& Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.Visser, Harderwijk
18.30 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a.d. IJssel
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Visser-Fuchs, Heemskerk, 
cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur:  ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 25-05

1e collecte:  Diaconie, stichting Stap Verder
2e collecte:  Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen
18.30 uur: ds. H. van den Belt, Woudenberg
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

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

Do/ 29-05 
Hemelvaartsdag

1e collecte:  Diaconie, zorg- en hulpverlening in 
onze gemeente
2e collecte:  Kerk, werk binnen de Classis

Kruiskerk
09.30 uur: mw. A. Winter
Pauluskerk
09.30 uur: ds. J.H. Dekkers, Wierden
De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok  

Mei/juni – Adem (Pinksteren)
inleveren kopij: 6 mei
op de mat: 31 mei

Juli – Handen
inleveren kopij: 10 juni
op de mat: 3 juli

Data Present
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uit de algemene kerkenraad

Een lijdende leiding?
Jan W. Bossenbroek 

Vandaar het stilleggen van de AK-
activiteiten totdat een nieuwe scriba 
is gevonden. Via de wijkkerkenraden 
in Noord en Buitenveldert is deze ac-
tie inmiddels in gang gezet. Afgaand 
op Matteüs (‘waar twee of drie in 
mijn naam vergaderd zijn…’) zou 
je hopen dat met twee resterende 
AK-leden alle bestuurlijke activiteiten 
gewoon kunnen doorgaan. Helaas. 
De consequentie van de huidige 
situatie is dat de jaarrekeningen 
van de Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters niet kunnen wor-
den goedgekeurd. Dit staat gepland 
voor mei. Verder kunnen er op dit 
moment geen grote verplichtingen 
worden aangegaan. 

De laatste vergadering heeft de 
AK zijn tijd besteed aan het opzet-
ten van een conceptwerkplan voor 
predikanten. Verder is een discussie 
begonnen over het mogelijk beper-
ken van het gebruik van gastpredi-
kanten. Gastpredikanten zijn op zich 
gewenst en noodzakelijk, maar met 
het huidige predikantenbestand zou 
het mogelijk moeten zijn het beroep 
op gastvoorgangers te reduceren. 
De achterliggende gedachte hierbij is 
dat onze vrijwillige bijdragen zodanig 
teruglopen dat deze nauwelijks meer 
de kosten dekken van de professio-
nele medewerkers. Voorlopig heeft 
de AK besloten dit onderwerp in het 
najaar nogmaals te agenderen en 

nu geen besluit te nemen. In het 
verlengde hiervan is wel een soort 
nulmeting uitgevoerd om vast te 
stellen welke kerkdiensten in de 
wijken gefaciliteerd worden vanuit 
de AK (algemene middelen) en welke 
diensten vanuit de wijk worden gefa-
ciliteerd (wijkkas). 

Richting Pasen had ik liever een 
meer opbeurende tekst opgeleverd, 
maar soms is de realiteit weerbar-
stig. Dat belet mij echter niet om u 
namens de Algemene Kerkenraad 
gezegende paasdagen te wensen 
en om in de sfeer van het thema te 
blijven: een smakelijk paasontbijt.

e-mail: voorzitterak@pga-b.nl

Op 24 februari heeft de Algemene Kerkenraad voorlopig voor 

het laatst vergaderd. Dit heeft te maken met het aangekondigde 

afscheid van onze scriba in februari. Hier heb ik in de vorige 

Present al naar verwezen. Zijn vertrek houdt namelijk in dat er van 

de vijf posities in het moderamen nu twee vacant zijn, terwijl een 

positie wordt vervuld door een plaatsvervangend lid. Afhankelijk 

van de eigen betrokkenheid (en de huidige opzet van de AK) is 

het scribaat geen functie die veel tijd kost, maar kerkordelijk wel 

noodzakelijk. In het verleden werd voor een vacature nog wel eens 

‘een list verzonnen’, in de zin van een moderamenlid die de klus 

erbij deed, maar daarvan is nu geen sprake.
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De Maaltijd
Werner Pieterse

Je zou kunnen zeggen dat deze paar 
zinnen aan het begin staan van het 
vieren van de maaltijd in de christelijke 
gemeente. Al vanaf de eerste eeu-
wen is de vraag: wat betekenen deze 
woorden en hoe verhouden ze zich met 
wat wij vieren. In de loop der eeuwen 
is er heel wat over afgeruzied. Met 
het laatmiddeleeuwse debat over de 
'transsubstantiatie' (wordt de wijn nu 

bloed en het brood 
lichaam of niet?) 
als hoogtepunt (of 
dieptepunt). Door 
de tijden groeiden 
er zoveel gebrui-
ken en tradities 
rondom de viering 
van de maaltijd 
dat we onmogelijk 
kunnen beweren 
dat wij – of wie 
dan ook – op de 
ware/echte/juiste 
manier het (Heilig) 
Avondmaal, de 

'Maaltijd van de Heer', de eucharistie 
of hoe je het noemen wilt, vieren. Als 
we erover willen doordenken, moeten 
we bij de bronnen van Oude en Nieuwe 
Testament zijn. Alleen geven ook die 
een veelheid aan beelden en verhalen. 

Zoals gewoonlijk verschillen Marcus, 
Matteüs en Lucas van elkaar. Maar 
duidelijk is wel dat Jezus als hij brood 
breekt en wijn ronddeelt de paasmaal-
tijd viert. Jezus en de twaalf doen wat 
Mozes het volk voorhoudt: 'blijf deze 
dag gedenken, de dag waarop u weg-
getrokken bent uit Egypte, dat slaven-
land, (...)' (Exodus 13:3). 'Ieder die tot 
de gemeenschap van Israel behoort, is 
verplicht dit maal te bereiden.' (Exodus 
12:47) De maaltijd waarmee de uittocht 
uit Egypte wordt herdacht is een vreug-
devol gebeuren, een feest van bevrij-
ding uit slavenland, land van de dood. 
God kiest het leven; niet de dood.

Toch is vreugde niet bepaald wat dit 
evangelieverhaal oproept. Er hangt 

eerder een sfeer van naderend onheil, 
verraad en dood. Getsemane nadert, 
lijden en sterven. Gebroken lichaam, 
bloed; Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. 
Geen wonder dat er in veel kerken 
weinig vreugde te bespeuren valt als 
de maaltijd wordt gevierd.

Ook Paulus legt in zijn brieven veel na-
druk op het lijden en sterven, het offer 
van Jezus. 'Voor uw zonden, tot een 
volkomen verzoening... ' De woorden 
in de avondmaalsliturgie komen van 
hem: 'wanneer u dit brood eet en uit 
de beker drinkt, verkondigt u de dood 
van de Heer totdat hij komt.'  
(1 Korintiërs 11:26). Maar de opstan-
ding dan? De gedachtenis aan de 
uittocht uit het angstland, de bevrijding 
tot land van belofte?

Paulus stuurt de gemeente in Korinte 
naast theologische uiteenzettingen ook 
nadere aanwijzingen. Er is blijkbaar 
gedoe onder de gelovigen in de haven-
stad. En – hoe herkenbaar – het gaat 
over het vieren van de maaltijd. Paulus 
schrijft in zijn brief als een strenge 
voorzitter die weet wat hij wil: ‘Doe 
het samen als gemeente, niet ieder 
voor zich zodat de een zich bedrinkt en 
de ander honger heeft.’ (1 Korintiërs 
11: 22) Het is niet zomaar een etentje, 
maar de Maaltijd van de Heer! We 

'Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak de zegenbede erover uit, 

brak het brood, deelde het uit en zei: 'Neem hiervan, dit is mijn lichaam.' 

En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en 

allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: 'Dit is mijn bloed, het bloed van het 

verbond, dat voor velen vergoten wordt (...)' (Marcus 14:22vv)
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moeten deze richtlijnen uit de eerste 
eeuw niet uitvergroten tot eeuwige 
wetten. De geschiedenis leert dat dat 
de vreugde van het vieren niet bepaald 
ten goede komt.

In lijn van Paulus en het verhaal van 
het 'laatste avondmaal' is in het vieren 
van de maaltijd de nadruk soms erg 
eenzijdig op het lijden en sterven van 
Jezus komen te liggen. Ook ging het 
soms wat al te vaak over de vraag wie 
wel en wie niet. Natuurlijk, alles met 
de hand op de Schrift en vol goede be-
doelingen, maar in de sombere ernst 
aan de tafel was weinig paasjubel te 
herkennen. Ook lang verlaten praktij-
ken en opvattingen hebben een lange 
adem. (' Heer ik ben niet waardig...' )

Gelukkig zijn er zijn ook teksten die 
meer nadruk leggen op het vreugde-
volle vieren. Als we die teksten eens 
wat meer nadruk zouden geven? 
Jesaja bezingt, misschien op de 
puinhopen van de verwoeste stad, 
van een overvloedige maaltijd als 
een teken van nieuw begin (Jesaja 
25: 5vv, prachtig berijmd door Willem 
Barnard in lied 762). Daar wil je bij 
zijn! Misschien heeft Johannes aan dit 
lied gedacht toen hij zijn maaltijdver-
haal schreef (Johannes 6). In de gra-
zige weiden van Psalm 23 wordt een 
ieder zonder onderscheid gevoed met 
onbekrompen maat. Een groot feest-
maal, een mirakel van saamhorigheid! 
Een herinnering aan het brood in de 
woestijn, genoeg voor allen (Exodus 
16). Verrassend Mannah - wat is dit? 
Begon de aankondiging van nieuwe 
hoop niet met een maaltijd van 

Abraham en zijn onverwachte gasten? 
(Genesis 18).

En laten we, als we de maaltijd vieren, 
vooral ook niet vergeten dat Lucas als 
enige naast een laatste avondmaal ook 
over een eerste paasmaaltijd vertelt. 
Op de eerste dag van de week, de 
dag van de opstanding, lopen twee 
leerlingen mismoedig de stad van 
het verdriet uit. Het verhaal van hoop 
is dood.'hém hebben ze niet gezien' 
(Lucas 24:24b) vertellen ze de vreem-
deling die met hen oploopt. Het wordt 
avond – de dag is ten einde.
'Hij ging mee het dorp in en bleef 
bij hen. Toen hij met hen aan tafel 
aanlag, nam hij het brood, sprak het 

zegengebed uit, brak het en gaf het 
hun. Nu werden hun ogen geopend 
en herkenden ze hem. Maar hij werd 
onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden 
ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet 
toen hij onderweg met ons sprak en 
de Schriften voor ons ontsloot?’

Jezus deelt belofte uit van nieuw leven! 
Zo vieren we, als we in de gemeente 
brood en wijn delen, de verrassende 
aanwezigheid van de Opgestane in ons 
midden. En we gedenken met dat klei-
ne stukje brood en dat slokje wijn dat 
wij, zoals de velen voor ons, geroepen 
zijn om weg te trekken naar het land 
vol van belofte. Dat de paasmaaltijd ons 
mag sterken onderweg.
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Spiritualiteit van de 
smaakpapillen
Interview met ds. Han Wilmink

Eten lijkt een hype. Waarom zou 
de gemeente zich rondom de 
Bijbelse pot moeten scharen?
‘Voedsel is inderdaad een hype. Maar 
een kerk moet toch ook bezig zijn 
met de dingen waar de mensen mee 
bezig zijn, om de aansluiting met de 
cultuur niet te verliezen? Wel is het 
belangrijk dat ze dat doet vanuit haar 
eigen achtergrond en met haar eigen 
invalshoek. Wat dat betreft heeft de 
kerk goede papieren. In de Bijbel 
wordt meer dan 600 keer over voedsel 
en eten gesproken. Kwantitatief is dat 
veel meer dan de ongeveer 190 keer 
dat het over bidden gaat in het goede 
boek. Toch speelt voedsel anders dan 
het gebed nauwelijks een wezenlijke 
rol in onze protestantse traditie, 
heel anders dan in het Jodendom. 
Denk daarbij aan de spijswetten, aan 
een begrip als kosher maar dat niet 
alleen, de religieuze maaltijd is niet 
weg te denken uit het jodendom. Op 

elke sjabbat, tijdens elk feest wordt 
er gegeten en heeft het genuttigde 
voedsel te maken met de specifieke 
betekenis van dat feest. We kennen 
allemaal de matzes, het ongezuurde 
brood van de uittocht uit Egypte 
dat met Pesach gegeten wordt. De 
betekenis van het voedsel verwijst 
naar de bijzondere inhoud van het 
feest. 
Tijdens mijn workshops ‘Bijbels 
culinair’ gaat er een nieuwe wereld 
aan betekenissen en zingeving voor 
de mensen open. Met eten kun je 
een verhaal vertellen, óók het verhaal 
van de Bijbel. Olijf, granaatappel, 
dadel of kikkererwt: er gaat een 
wereld van verhalen en betekenissen 
achter schuil. Prachtige symboliek! 
Ik noem het de spiritualiteit van de 
smaakpapillen.

Je ziet ook in de kerken de 
kookclubjes als paddestoelen 

de grond uit rijzen. Wat bereik je 
ermee?
‘Mijn grote passie is dat samen eten 
mensen verbindt! Aan tafel ontmoeten 
mensen elkaar. In deze tijd is het 
(helaas) niet meer vanzelfsprekend dat 
de mensen een drempel van de kerk 
op een zondagochtend over lopen. Als 
kerk moet je in deze tijd creatief zijn 
om andere manieren te zoeken die 
mensen samenbrengt. Samen koken 
en eten en daarbij jouw verhaal en 
Het Verhaal vertellen is een manier 
die mensen aanspreekt. Het past bij 
een open en gastvrije gemeente, die 
uitstraalt ‘samen bij God te gast!’ 
Dat had de eerste christelijke 
gemeente in de tijd van Paulus en 
Petrus ook goed in te gaten. Zoals 
we lezen in Handelingen 2 kwamen 
die trouw en eensgezind samen, 
braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest 
van eenvoud en vreugde. Ieder bracht 
naar draagkracht iets mee aan voedsel. 
Rond en tijdens de maaltijd werd er 
gebeden en gezongen, herinneringen 
aan Jezus werden opgehaald. Je zou 
kunnen zeggen dat rond de maaltijd 
een vorm van christelijke eredienst 
ontstond. 

‘Eten in de kerk zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.’ Aldus 

de in kerkelijk Nederland bekende ds. Han Wilmink. De laatste jaren 

timmert of beter ‘kookt’ hij aan de weg als kookdominee. Als we hem 

moeten geloven, dan moet de gemeente broodnodig aan de maaltijd. 
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Ons avondmaal met dat éne slokje wijn 
en het stukje brood gaat terug op wat 
eens een echte maagvullende maaltijd 
moet zijn geweest. In ons avondmaal, 
de maaltijd van de Heer ervaren wij ook 
het verbindende. Door aan tafel bij de 
ander aan te schuiven druk je uit dat 
je wilt communiceren met die ander, 
dat je ‘communio’ wilt beleven. Tijdens 
Bijbels culinaire maaltijden zag ik men-
sen met elkaar in gesprek gaan die dat 
anders nooit deden. Als zo’n gesprek 
de diepte ingaat komt als vanzelf je 
diepste inspiratie en motivatie naar bo-
ven, dat wat voor jou het evangelie is. 

In de Bijbel is er naast de 
symboliek van de maaltijd en 

de saamhorigheid toch ook het 
element van gerechtigheid, brood 
voor alle volken?
Binnen de joodse traditie heeft de 
maaltijd altijd dat element van gerech-
tigheid gekend. Er werd zorgvuldig op 
toegezien dat alle vreemdelingen op 
de vrijdagavond een gastvrij onthaal 
vonden. De saamhorigheid aan tafel 
kan niet gestalte krijgen zonder de 
ander, de kwetsbare medemens daarin 
te betrekken. Geen feest in het joden-
dom zonder maaltijd. Maar zolang 
één mens op aarde hongert, kan de 
tafelgemeenschap niet volkomen zijn. 
Het brood moet worden gedeeld en 
de wijn ook, anders zullen weinigen 
eten wat aan allen toebehoort. Zoals 

de Bijbel in de mooie oude verta-
ling zegt: ‘De aarde en haar volheid 
is des Heren’ (Psalm 24: 1). Vertaald 
naar nu zie je hoe kerken maaltijden 
organiseren voor minder bedeelden, 
maar ik denk ook aan de voedselbank. 
Gelukkig krijgen we ook steeds meer 
oog voor duurzame voeding, ook dat 
heeft te maken met ‘recht doen aan 
de schepping.’ Als kerken zouden we 
daar meer werk van moeten maken. 
Ik probeer zelf ook altijd zo duurzaam 
mogelijk mijn inkopen te doen voor de 
workshops. Bijbels culinair betekent 
voor mij ook: samen verantwoordelijk 
willen zijn voor Gods goede aarde, 
waarin alle beestjes ook onze-Lieve-
Heers-beestjes zijn.

Han Wilmink (geb. 1960) was dominee op 
Texel, in Zuidlaren, Zwolle-Zuid en is nu 
predikant in Ommen. Eind december 2007 
werd zijn boek ‘Bijbels culinair’ uitgegeven. 
Voor de 40-dagentijd en Pasen schreef 
hij ‘Koken met Passie’ waarin het over 
(nieuwe) vormen van vasten gaat en waarin 
vegetarische gerechten staan vol religieuze 
symboliek. Samen met Tini Brugge en 
kloosterkoks gaf hij ‘Koken met bezieling’ 
uit, een vier-seizoenen kookboek (uitgeverij 
Kok/Ten Have). Binnenkort verschijnt een 
nieuw boek: ‘De smaak van de Amish.’ Voor 
het missionaire werk van de PKN schreef hij: 
‘Aan tafel!, koken voor groepen in de kerk.’ 
Dit boekje waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan de PKN is te verkrijgen via de 
landelijke PKN in Utrecht: 030 - 880 1880 of 
www.pkn.nl.

foto: Henk Gaasbeek
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Bereiding
Maak het korstdeeg volgens de 
aanwijzingen op de verpakking en 
laat een ½ uurtje rusten. Verwarm 
de oven voor op 180 graden. Kneed 
het deeg nog even door en rol het uit 
tot een flinke lap. De lap moet groot 
genoeg zijn om bodem en wanden 
te bedekken en voor een ‘deksel’ 
bovenop. Als u de bakblikbodem op de 
deeglap legt, kunt u mooi de bodem 
en het iets grotere deksel uitsnijden.  
Bekleed van het restant de wanden. 
Druk het deeg stevig in de vorm. Zet 
de beklede springvorm en het deksel 
koel weg.

Was de spinazie, verwijder de 
ongerechtigheden (ook een mens kan 
daar aardig van opknappen) en snijd 
grootbladige spinazie in repen. Verhit in 
een ruime pan 2 el olijfolie en stoof al 
roerend daarin de spinazie 2 minuten 

tot deze geslonken is. Laat de spinazie 
goed uitlekken. 
Verwarm in een pan 2 el olijfolie en 
bak hierin de ui glazig, roer er de 
knoflook en de piment door. Pak 
een flinke kom en kieper hier de 
uitgelekte spinazie in, het ui/knoflook/
piment mengsel, (de stukjes tomaat) 
de olijvenstukjes, de kaas. Hussel 
lekker door elkaar en voeg zout en 
peper naar smaak toe. Roer er dan 
3 geklutste eieren door met de rijst. 
Goed mengen!

Pak het bakblik met deegvulling en 
het deegdeksel. Klop een ei los en 
strijk de helft hiervan over de bodem. 
U hebt nu nog drie hele eieren over 
en een ½ geklutste. Zo niet: dan deed 
u iets fout. Schep ¾ van de vulling 
in het bakblik met deeg. Strijk glad. 
Maak met een lepel drie kuiltjes in 
de vulling en breek hierin voorzichtig 
de drie overgebleven eieren. Verdeel 
de rest van de vulling hier voorzichtig 
overheen en strijk glad. Leg het 
deegdeksel hierop en bestrijk met 
het restant ei. U kunt wat figuren in 
het deksel kerven, bv. een kruis in 
het midden of de vorm van een vis 
uitsnijden. Bak de taart ruim 1 uur 
in de onderste helft van de oven. 
Paasheerlijk!

Italiaanse paastaart
Han Wilmink

recept

In de Italiaanse landstreek Liguria kent men typische gerechten voor 

de paastijd. Een daarvan is paastaart, die lekker is maar ook ‘sprekend’ door 

de prachtige symboliek. Heel bijzonder is het om bodem en deksel van 

de taart van (korst)deeg te maken. Traditioneel in 33 laagjes, één voor elk 

levensjaar van Jezus. Er gaan drie hele eieren in de vulling, deze verwijzen 

zowel naar de opstanding van Jezus (derde dag) als naar de Drie-eenheid: 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Ingrediënten
* 500 g korstdeeg of deegmix voor 

hartige taart of bladerdeeg uit de 
diepvries

* 1 kg wilde of Hollandse spinazie

* 4 el olijfolie

* 2 fijngesneden middelgrote uien

* 2 teentjes fijngehakte knoflook

* 1 tl gemalen piment of anders ½ tl 
kruidnagelpoeder en ½ tl vers gemalen 
nootmuskaat

* 100 gram gedroogde tomaten in olie: 
uitgelekt en in kleine stukjes gesneden

* klein kopje zwarte ontpitte olijven in 
kleine stukjes gesneden 

* 100 g vers geraspte oude (boeren)kaas 
of 200 g verkruimelde verse geitenkaas

* 7 grote eieren

* 3 el rauwe rijst of 4 el paneermeel 

* zout en versgemalen peper

* Speciaal keukengerei: een springvorm 
van 24 of liever 28 cm
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Maaltijden in de...

Samen Aan Tafel in de Kruiskerk
Marleen Jongeneel

In de Kruiskerk is er een traditie van de Samen aan Tafel maaltijd, één maal per jaar. 
Daaraan nemen meestal zo’n 30 tot 40 mensen deel. Enthousiaste vrijwilligers uit de 
Kruiskerk organiseren op initiatief van de diaconie een goed verzorgd hapje en drankje 
en een uitgebreide broodmaaltijd. Gemeenteleden van alle leeftijden zijn welkom, 
evenals een buur, vriend of kennis. Daarbij is er een bekend menu: erwtensoep met 
brood en koffie toe. 

De komende tijd gaan we opnieuw nadenken over de opzet van een of meer 
maaltijden. Zo zou een maaltijd gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten. 
Dat gebeurt ook bij de vespervieringen in de 40-dagentijd, in de Titus Brandsmakerk. 

Samen eten is een goede gelegenheid om onbekenden te leren kennen en weer eens 
bij te praten met bekenden. Het past bij uitstek bij de wens van de Kruiskerk om 
gastvrij en in contact met de buurt te zijn.

Maaltijden in de Pelgrimskerk
Janny Schuijt-ter Horst

Samen met iemand eten had in de Bijbel een diepe 
betekenis. Het hield meestal een wederkerige relatie 
van vriendschap of genegenheid in. Je moest wel 
uitkijken wie je uitnodigde want als je de verkeerde 
mensen uitnodigde, kwam er soms niemand opdagen.

Daar is in de Pelgrimskerk geen sprake van. Iedere 
eerste vrijdag van de maand is er ‘Kostje geKocht’. Dit 
is ingesteld toen De Ontmoeting en de Pelgrimskerk 
samen verder gingen, mede om bekendheid te krijgen 
in de buurt. Elke keer schuiven 35 tot 40 mensen aan: 
kerkgangers, buurtbewoners en zelfs een echtpaar uit 
Amstelveen. Een viertal mensen bereidt de maaltijd 
voor. Ook wordt er wel eens eten besteld. Het 
enthousiasme is altijd groot en geeft een gevoel van 
saamhorigheid. 

Verder is er een zomer- en wintermaaltijd, hiervoor 
wordt altijd een speciaal thema bedacht. De laatste 
wintermaaltijd werd gehouden samen met het koor 
van het straatpastoraat ‘De Straatklinkers’. Dat was 
een ware happening zoals u eerder in Present hebt 
kunnen lezen.

In de Adventstijd wordt door de Diaconie een 
programma met een lunch georganiseerd waarbij 
zo’n 110 mensen een geweldige bijeenkomst hebben. 
Gelukkig zijn nog steeds genoeg vrijwilligers bereid 
om hiervoor de handen uit de mouwen te steken.

Ontmo-eten in Westwijk
Janet Parlevliet

In Westwijk, Augusta de Witlaan 2, organiseert community Jasmijn Ontmo-eten 
op elke tweede donderdag van de maand. De bedoeling is gezellig samen eten 
en praten met Westwijkers en andere ‘wijkers’. Huis aan huis is een vrolijke 
folder verspreid waarop heel spontaan is gereageerd. In de regel zijn er zo’n 17 
- 28 mensen. Voor de maaltijden, inclusief een toetje en een drankje betalen zij 
€ 7. Een cateraar verzorgt de maaltijden. Vegetarisch eten kan ook. 
Het project is van start gegaan in december 2013 en loopt door tot 12 juni 2014, 
daarna volgt een evaluatie.

Aanspreekpunt: Janet Parlevliet 8890432 / 06 17 43 79 08.
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Jezus heeft voor zijn kruisiging met 
zijn discipelen de joodse paasmaaltijd 
gehouden. Maar wat is de achtergrond 
van die Joodse maaltijd? Daar weet 
rabbijn Lody van de Kam (1948) vast 
meer over te vertellen. 

‘Elke maaltijd in het Jodendom heeft 
een religieuze context,’ begint hij ons 
gesprek. Op de sabbat symboliseren de 
twee broden die bij elke maaltijd worden 
aangebroken de dubbele portie manna 
die het volk kreeg in de woestijn. Voor 
ons is de sabbat een religieuze dag die 
begint met een lofzegging. Dus geen 
IKEA-dag! De kinderen maken geen 
huiswerk. Het is een dag die het gezin 
samenbrengt aan de hand van eten. 
Eten is een sociale bezigheid, waarvoor 
je anderen uitnodigt.’ 

‘Ook de Pesachmaaltijd heeft een 
religieuze context. De avond voor 
Pesach gaan de kinderen met vader 
op zoek naar tien kleine stukjes brood 

die verstopt zijn in huis. De speurtocht 
hoort bij het ritueel voor Pasen: 
weken van te voren krijgt het huis een 
grote schoonmaakbeurt, waarbij alle 
deegproducten worden verwijderd. Dus 
‘geen ontbijtkoek, geen stokbrood, geen 
koekjes’. ‘De kinderen leren al jong te 
eten waar ze horen te eten: aan tafel 
of in de keuken. Op school bespreken 
ze de rituelen van de Pesachmaaltijd 
en bereiden ze zelf ook vragen voor. 
Die avond herdenken we de uittocht uit 
Egypte zoals beschreven in Exodus 12.’

‘De paasmaaltijd duurt de hele avond en 
kent een vaste liturgie: kinderen stellen 
vragen en ouderen geven antwoord. In 
het midden vertellen we elkaar verhalen 
over de uittocht. Er zijn vier bekers wijn 
die de vier Bijbelse uitdrukkingen voor 
verlossing symboliseren: U heeft bevrijd, 
genomen, gebracht en uitgenomen. 
De maaltijd begint met een beker wijn, 
daarna volgt een verhaal en de tweede 
beker wijn. Iedereen krijgt een beetje 

wijn in zijn eigen bekertje. Vóór de 
hoofdmaaltijd is er bitter kruid en matze. 
We zingen liederen en psalmen over de 
bevrijding uit Egypte en aan het eind van 
de avond sluiten we af met de vierde 
beker wijn.’ 

‘Voor de paasmaaltijd zijn twee 
aparte serviezen: een vlees- en een 
melkservies, elk met een eigen bestek. 
De achtergrond van alle rituelen rond 
bijvoorbeeld een paasmaaltijd vormen de 
spijswetten, onderdeel van 613 geboden 
en verboden, die God aan Mozes gaf 
naast de tien woorden. De spijswetten 
vertellen alles: van ritueel slachten tot 
de scheiding tussen zuivel en vlees. De 
rabbijnse overlevering, de Midrasj, vertelt 
over de geweldige impact die de nieuwe 
regels hadden op het volk van Israël. Van 
de ene op de andere dag moesten de 
Israëlieten zich deze nieuwe levenswijze 
eigen maken. De eerste dagen aten 
ze daarom alleen kaas en andere 
melkproducten, totdat alles op orde was.’

Ongedesemd brood
Janet Parlevliet

Lody van de Kamp is rabbijn, en was tot 2013 directeur van Cheider, een orthodoxe Joodse 
school voor Voortgezet Onderwijs. Sinds 2012 behoort hij tot ‘t zevenman/vrouwschap 
van Amsterdam. Wethouder Andrée van Es benoemde zeven mensen die afstappen op 
alles wat ‘schuurt’ in de stad op het gebied van homofobie, islamfobie, antisemitisme en 
jeugdprostitutie. Zij bieden een luisterend, onafhankelijk oor. Daarnaast is hij auteur: De 
Joodse Slaaf is zijn nieuwste boek.
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Anne Marie Dees

(te) Gekke Kerk Festival

Het (te) Gekke Kerk Festival: een 
idee dat verder gaat... in 2014! 
Na een zeer succesvol festival in 
2013 zijn we heel blij om te kunnen 
melden dat het (te) Gekke Kerk 
Festival een vervolg krijgt in 2014. 
Alle signalen staan op groen: er is 
budget beschikbaar gesteld, er is 
ruimte gevonden, de eerste artiesten 
zijn geboekt....het gaat door! In de 
periode van 14 tot en met 22 juni bent 
u van harte welkom voor negen dagen 
met concerten, inspiratie, dichters, 
maaltijden, verdieping, interviews, 
optredens, lezingen en ontmoetingen. 
Reserveer deze periode dus alvast in 
de agenda!

Twee locaties: Kruiskerk en 
Paaskerk
Tot onze grote spijt staat de 
Handwegkerk als festivallocatie niet 
meer tot onze beschikking. Geen 
Paradiso aan de Poel dus. Het was 
daarom even puzzelen waar en hoe we 
het festival dan konden vormgeven. 
Gelukkig hebben de kerkenraden van 
de Kruiskerk en van PWAZ zich achter 
het festival geschaard en hebben hun 
kerkgebouwen beschikbaar gesteld. 
Daarom starten we op 14 juni met een 
openingsweekend in de Kruiskerk. 
Vanaf maandag 16 juni tot en met het 

volgende weekend wordt 
de Paaskerk omgetoverd 
tot festivallocatie. Het 
programma is voor 
het grootste deel rond. In elk geval 
komen Hakim (van Sesamstraat), 
flamencogitarist Erik Vaarzon Morel, 
zangeres Diane Ranselaar met haar 
Gospel Boulevard, dichteres Tjitske 
Jansen die samen met zanger 
Jeroen Zijlstra een nieuw programma 
presenteert, theatermaker Kees van 
der Zwaard (Luther) en aanstormend 
zangtalent Sjors van der Panne. Voor 
het daverende slotconcert wordt 
gemikt op Stef Bos. 

Vrijwilligers gezocht
Uiteraard zijn we ook op zoek 
naar vrijwilligers. Deze keer zijn er 
mensen vanuit zowel de Paaskerk 
als de Kruiskerk nodig om gasten 
gastvrij te ontvangen. We zullen op 
11 mei in de Kruiskerk en op 18 mei 
in de Paaskerk na de kerkdienst een 
informatiebijeenkomst houden voor 
nieuwe vrijwilligers over de opzet 
van het festival. In de eerste week 
van juni volgt dan een avond voor alle 
mensen die zich hebben aangemeld 
als vrijwilliger waarin allerlei praktische 
zaken worden toegelicht. 
Als u nu al weet dat u wilt helpen 

als gastvrouw/-heer, als EHBO'er, bij 
de catering, bij het verspreiden van 
de flyers en posters, bij de techniek, 
bij de communicatie, dan kunt u een 
mailtje sturen aan tegekkekerk@pwaz.
nl. Van vorig jaar weten we dat het 
heel inspirerend en gezellig is om mee 
te helpen.
In ieder geval zijn we ook op zoek naar 
iemand die de website kan beheren. 
Teksten en foto's worden aangeleverd, 
maar iemand die makkelijk alles aan 
de achterkant van de site kan plaatsen 
zou heel handig zijn. 

Doel festival
Het festival gaat op zoek naar de 
ruimte tussen geloof en ongeloof en 
zet daartoe de deuren van de kerk 
open naar buiten. In de programmering 
wordt gezocht naar kerkvernieuwende 
activiteiten in de breedste zin, met 
oog voor maatschappelijke en culturele 
ontwikkeling en het accent op 
zingeving. 

Van harte welkom dus van 14 tot en 
met 22 juni, als vrijwilliger en/of als 
bezoeker!

Een festival op het snijvlak van
kerk en samenleving
zoeken en vinden
geloven en twijfelen
zingeving en spiritualiteit
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Iedereen die het in de afgelopen zes 
jaar zwaar heeft gehad, zal popelend 
uitkijken naar de terugkeer van betere 
tijden. Maar wie hoopt dat betere tijden 
hetzelfde betekent als terugkeer naar 
de oude situatie van vóór de crisis, zal 
bedrogen uitkomen, want crisisherstel 
betekent niet hetzelfde als terugkeer 
naar het oude. Gelukkig maar.

Een van de bijkomstigheden van crisis is 
dat het onze zwakke plekken 
blootlegt en ons dwingt 
om sommige zaken anders 
aan te pakken. In moeilijke 
tijden slaan we vaak een 
nieuwe weg in, soms 
gedwongen door de situatie, 
maar vaak ook omdat onze 
ogen nieuwe mogelijkheden 
zien. Dit geldt voor de 
regering die maatregelen 
moet nemen om de kosten 

van de zorg te beteugelen, nu die niet 
meer gedekt kunnen worden door hoge 
belastinginkomsten. Maar ook voor 
iedereen die door faillissement van zijn 
werkgever of door automatisering van 
zijn werkzaamheden zich genoodzaakt 
zag een nieuw vak te leren of, beter nog, 
eindelijk datgene te gaan doen waar hij 
gelukkig van wordt.

Ook als diaconie zijn wij genoodzaakt 
ons aan te passen aan de nieuwe 
situatie en nieuwe wegen in te slaan. 
De terugloop van actieve kerkleden 
heeft gevolgen voor het aantal mensen 
dat bereid is zich beschikbaar te stellen 
voor één van de vele functies binnen 
de kerkgemeenschap, waaronder de 
functie van diaken. Om onze taak toch 
zo goed mogelijk te vervullen zochten 
we naar manieren om efficiënter te 
werken. De oplossing is gevonden in 
samenwerking en aanpassing aan de 

nieuwe situatie. Een logische stap, in 
vette jaren nuttig, maar in magere jaren 
noodzakelijk. Nu zou u zich als Present-
lezer kunnen afvragen wat u van deze 
samenwerking en aanpassingen zult 
merken. Het antwoord op die vraag 
is over het algemeen: meestal niets. 
Immers de belangrijkste taak van 
diakenen is ‘helpen waar geen helper is’. 
Het verschil zal dus vooral te merken zijn 
door diakenen zelf en door hulpvragers. 
Diakenen zullen steeds minder elk wiel 
zelf moeten uitvinden en steeds vaker 
een beroep doen op collega-diakenen 
van andere kerken. De hulpvrager 
merkt het doordat zijn hulpvraag niet 
alleen gerichter beantwoord wordt, 
maar ook omdat hij niet persé geholpen 
wordt door diakenen van de eigen 
wijkgemeente.

Toch heeft ook u al te maken gehad 
met een van de aanpassingen die wij 
hebben gemaakt. Op financieel gebied 
moesten we onder ogen zien dat 
elektronisch bankieren de regel is, dat 
IBAN een blijvertje is en dat acceptgiro’s 
en overschrijvingsformulieren over 
enkele jaren alleen nog in het museum 
te bezichtigen zullen zijn. De inkomsten 
uit de najaarsactie waren iets lager dan 
voorgaande jaren. Een gevolg van de 
economische crisis of de nieuwe weg 
die is ingeslagen? Ik weet het niet, maar 
ik hoop op crisisherstel.

Crisisherstel
Cindy Kruydenhof, penningmeester

college van diakenen

Als we de berichten in de media mogen geloven is de crisis voorbij en 

is het herstel begonnen. Velen zullen dan ook opgelucht ademhalen. Want 

als jij zelf niet door de crisis geraakt bent, dan ken je vast iemand anders die 

wèl geraakt is. Ik geloof dat de uitleg van de droom van de farao door Jozef 

(Genesis 41: 25-31) van toepassing is op de huidige economie en dus op ons 

leven. Na een periode van economische voorspoed, zeven vette jaren, volgt 

een economische terugval, zeven magere jaren, en vice versa. Dus ook ik 

geloof dat de tijd voor de vette jaren is aangebroken.

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 
1018 DR Amsterdam, tel.: 020-5353700, mail: 
secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88 VLB 0699743532 of NL32 
INGB 0000526833 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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Kent u dat ook? Opruimen, maar 
het is te goed om weg te gooien. 
Wat dan? Naast kringloopwinkels, 
kledingbank en andere acties bestaat 
nu ook de Stichting Babyspullen. Deze 
is gestart door twee studentes die 
na hun zwangerschap een voorraad 
babyspullen ter beschikking wilden 
stellen. Nu is het een landelijk 
werkende stichting met verspreid 
verzamelpunten.

Op verwijzing van een hulpverlenende 
instantie kan een babystartpakket 
aangevraagd worden. Het bestaat uit 
twee delen: spullen voor kinderen 
tot ongeveer zes maanden en voor 
kinderen van een half tot anderhalf 
jaar.
De stichting heeft in het eerste jaar 
driehonderd gezinnen met een krappe 
beurs kunnen helpen. Dit aantal neemt 
explosief toe.

Verzamelpunten zijn onder meer:
Citybox, Van Marwijk Kooystraat qq, 
1115 RA Duivendrecht
Mevrouw Tanja Evers-Rombouts, De 
Uitvlucht 47, 1188 JR Amstelveen 

U heeft zelf niets meer in voorraad? 
Wellicht uw kinderen of bekenden 
wel. Ook financiële steun is welkom. 
Verdere informatie: info@babyspullen.
nl of tel. 06 44 449 328.

U krijgt binnenkort de brief over de 
paascollecte in de bus, of u heeft hem 
al ontvangen.
De paascollecte is deze keer 
bestemd voor nieuwe vormen van 
kerk-zijn in onze gemeente. In een 
tijd waarin zondagse kerkgang niet 
meer vanzelfsprekend is gaan we 
op zoek naar nieuwe vormen van 
geloofsbeleving, passend bij de 
wensen van de leden. De kunst is om 

hierbij 1 Thessalonicenzen 5:21 goed 
voor ogen te houden: Onderzoek alles 
en behoud het goede. Samen gaan we 
daar de juiste vormen voor vinden. 

Draagt u hieraan bij? U kunt gebruik 
maken van de acceptgiro, uw bijdrage 
overmaken op NL53 ABNA 0549 
316 523 of uw gift geven tijdens de 
collecte in de dienst op paasmorgen. 
Dank u wel.

Voorjaarsopruiming

Paascollecte

Mieke Hellema

Hans van Strien

college van diakenen

college van kerkrentmeesters
Kerkbalans meter 2014
(RESULTATEN T/M FEBRUARI 2014)
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BEGROOT
€ 544.000

TOEGEZEGD
t/m februari
€ 408.988

ONTVANGEN
t/m februari
€ 137.670

SPONTANE BIJDRAGEN
t/m februari
€ 41.070
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Want, hoe de schitterende beelden ook 
mogen betoveren, het gaat uiteindelijk 
om een ‘struggle for life’ en voldoende 
voedsel is daarbij essentieel. In de zo-
mer lijkt dat geen probleem. De vos eet 
het gansje, de ijsvogel en de zeearend 
eten de vis, runderen en paarden doen 
zich tegoed aan het sappige gras. Ja 
ook de zieltogende, naar lucht happen-
de karper op het droge kan rekenen op 
grage eters. Een beetje wreed allemaal, 
maar het leven gaat door en daar gaat 
het om toch? Totdat de winter komt. 
De gansjes zijn groot geworden en naar 
aangenamer oorden vertrokken, de vis 
laat zich niet meer zien en het gras blijkt 
een kortstondig leven beschoren te 

zijn. Het grote sterven gaat beginnen. 
Alleen de sterksten en die geluk heb-
ben overleven en wij, mensen, kunnen 
het niet meer aanzien.
Je zou je overigens kunnen afvragen 
hoe mensen zich, onder gelijke om-
standigheden, in de wildernis van de 
Oostvaardersplassen zouden gedragen. 
Het antwoord op die vraag ligt voor 
de hand als je ziet wat er zich heden 
ten dage afspeelt in de ‘beschaafde’ 
wereld. Een meedogenloze strijd om 
voedsel en hulpbronnen. Zijn dus ook 
mensen onderworpen aan de ijzeren 
wet van zelfbehoud en overleven? De 
vraag stellen is in dit geval haar ontken-
nend beantwoorden. Er leeft in het 

bewustzijn van mensen ook een besef 
dat het gehoorzamen van die wet geen 
toekomst heeft. In het eerste schep-
pingsverhaal wordt de mens niet naar 
zijn aard, zoals de dieren, maar naar 
Gods beeld geschapen. Het hert wordt 
vanzelf het hert dat het moet worden, 
maar een mens kan /moet kiezen wat 
voor mens hij wil zijn. Dat is zijn vrijheid 
en zijn opdracht is de goede aarde. Hoe 
‘gewoon’ ook voor mij is het instituut 
van de maaltijd, waarvan het delen van 
voedsel de kern is, een teken van dat 
besef. Niet voor niets spelen etentjes 
of diners vaak een essentiële rol bij 
grote politiëke conferenties. 
De kerk kent het Avondmaal, de 
maaltijd van de Heer, die mensen 
voorging in een leven van totale 
toewijding aan de ander, de strijd van 
‘ieder voor zich te boven’. Deelnemen 
aan die maaltijd is participeren in die 
beweging.

column

Maaltijd
Evert van der Mede

De filmdocumentaire ‘De Nieuwe Wildernis’, maakt terecht furore. 

Fascinerende beelden van de Oostvaardersplassen, waar de natuur, door 

menselijk ingrijpen, z’n gang kan gaan. Zich onbespied wanend toont een 

zeer gevarieerd dierenrijk hoe het zich in leven houdt. 
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Zuid
Zie, wij gaan op naar Jeruzalem,
waar hij die uit God geboren is
zich waagt aan de duisternis, 
de nacht omarmt, 
de beker drinkt in het doodsgebied.

De drie dagen van Pasen
Pasen is het hart van ons vieren. Dat 
zal u waarschijnlijk bekend in de oren 
klinken: het paasfeest als de spil, de 
onopgeefbare kern van de christelijke 
traditie! In feite begint ons vieren op 
de avond van de Witte Donderdag. Als 
je de dag laat beginnen op de avond 
(zo valt het te lezen in het schep-
pingsverhaal), dan gaat het vanaf Witte 
Donderdag tot de avond van de eerste 
paasdag om drie dagen. Sacrum 
triduum is de Latijnse benaming, de 
heilige drie dagen.

Witte Donderdag 
We gedenken dat Jezus het Pascha 
vierde met zijn leerlingen. In het joden-
dom groeide in de loop van de eeu-
wen de praktijk van de seidermaaltijd. 
Tijdens die maaltijd stond het verhaal 
van de uittocht uit Egypte centraal. 
Jezus en zijn vrienden hebben ergens 
in een zaal in Jeruzalem stilgestaan 
bij het grote bevrijdingsverhaal van 
Israël en ook zijn eigen uittocht kwam 
ter sprake. Wij hebben deze avond 
twee bijeenkomsten: een dienst in de 

Paaskerk om 19.30 uur met de viering 
van de Maaltijd in een kring en een 
dienst in het dagcentrum van Ons 
Tweede Thuis om 19.00 uur waarbij we 
aan gedekte tafels zitten. De viering 
in Westwijk wordt voorbereid met 
kinderen. 

Goede Vrijdag
Naast het lijdensverhaal zullen in de 
Goede Vrijdagviering teksten klinken 
die geschreven zijn bij een aantal 
afbeeldingen van Marijke van Dijk met 
als titel ‘Een diepe voor in de aarde’. 
Teksten en afbeeldingen zijn bij ds. 
Bogaard in boekvorm te koop.

Pasen: doop en belijdenis
In de eerste dienst op paasochtend 
om 9.30 uur hebben we zowel de 
cantorij als Anthem in ons midden. 
Vooraf zingen we enkele paasliederen. 
De viering kreeg als titel ‘Opstanding 
is een groot woord’, naar een gedicht 
van Jaap Zijlstra.
De tweede dienst op de paasmorgen 
om 11.30 uur wordt extra feestelijk 
door de doop van Daan Bogert én de 
belijdenis van zijn zus Ien de Queljoe 
en van Linde Dorenbos en Raisa 
Nibbering. Samen met ds. Marianne 
Bogaard hebben zij de dienst voor-
bereid. Ook de groep die meedeed 
aan de cursus ‘Christendom voor 

Dummies’ dacht mee. We hopen op 
een stralende dag!

Na Pasen: Beloken Pasen, Goede 
Herderzondag, zondag Jubilate
Op zondag 27 april wordt het paas-
feest afgesloten, vandaar de term 
‘beluiken’. Thomas staat vaak in 

website www.pwaz.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
ds. W. Pieterse,
Amsterdamseweg 219, 1182 GW Amstelveen, 
tel. 822 1444, dspieterse@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 Amstelveen-
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl
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het licht van de schijnwerpers. Ds. 
Pieterse leidt de dienst. Op zondag 
4 mei zal in de Paaskerk om 10.00 
uur een bijzondere dienst gehouden 
worden. Het thema van deze zondag 
is: ‘De Goede Herder’. Dit thema krijgt 
vorm en inhoud in een gloednieuwe 
cantate ‘uit eigen stal’ met teksten van 
Stijni Stoeckart en muziek van Peter 
van Dongen en Leo Kramer, met het 
koor Anthem, en een muziekensemble 
met Jenny Stoeckart. Ds. Bogaard 
gaat voor. Zondag 11 mei draagt de 
naam Jubilate, naar psalm 66: Heel de 
aarde, juich voor God. We hebben een 
dienst van Schrift en Tafel, met, als de 
cantorij er voldoende tijd voor heeft, 
een gezongen tafelgebed. Voorganger 
is ds. De Bruin.

Blik op het boek Daniël: 10 april
In twee middagdiensten stond inmid-
dels het boek Daniël centraal. De 
volgende dienst van Woord en Gebed 
waarin we uit dit boek lezen is op de 
derde zondag in mei. Voor wie de dien-
sten volgt én voor wie los daarvan wel 
eens iets meer over Daniël wil horen 
is er op donderdag 10 april om 20.00 

Een koste(r)lijk paar 
Stoffel Boot en Jacqueline Meij. Hij 

brengt zijn degelijkheid in en zij zorgt 
voor een vleugje versiering.

uur een avond met boeiende beelden 
én toelichting van ds. Werner Pieterse 
en ds. Marianne Bogaard. Van harte 
welkom in de Paaskerk!
Ds. Marianne Bogaard en G.J. de Bruin

Vanuit de kerkenraad
Toekomstvisie
Wanneer u dit leest is het al weer 
een tijdje geleden dat ik dit schreef: 
zondagmiddag 2 maart. Het is prach-
tig voorjaarsweer en ik heb net het 
verslag van de kerkenraadsvergadering 
van februari nagekeken. 
Centraal in onze vergaderingen staat 
het thema toekomstvisie. Drie keer – 
januari, februari, maart – is een brief 
besproken van de AK aan de wijk-
kerkenraden met daarin twee vragen: 
Hoe zien de drie wijkgemeenten de 
toekomst van de bestuurlijke organisa-
tie van de PGAB en daarmee samen-
hangend de samenstelling van de AK? 
Uit de kerkenraad is een commissie 
samengesteld om een antwoord voor 
te bereiden. Dat antwoord kent de 
volgende elementen: 
• na alle fusies en structuurveranderin-
gen willen we graag rust op dat front 
zodat we ons kunnen wijden aan de 
integratie van onze wijkgemeente, 
• de samenstelling van de AK zal af-
hangen van de rol (lees derde bullet), 
• wij waarderen de actieve rol die de 
AK gespeeld heeft op het gebied van 
communicatie en zien dat als een 

modelvoorbeeld voor andere terreinen 
als ‘kerk naar buiten’, en vorming & toe-
rusting waar professionele ondersteu-
ning een succesfactor is. Dat impliceert 
een verdere integratie van de wijkge-
meenten, waarbij we – waar nodig – 
rekening willen houden met behoeften 
van kleinschaligheid en eigenheid.
 
Westwijk
Een ander toekomstonderwerp is: 
‘hoe nu verder met het kerkelijk 
centrum in Westwijk?’. Vorig jaar werd 
duidelijk dat de vergevorderde plannen 
voor realisatie van een combinatiege-
bouw met Ons Tweede Thuis niet door-
gingen. Met de AK en het CvK werd 
toen afgesproken dat project eerst 
goed te ontrafelen en af te ronden 
alvorens iets nieuws te beginnen. Dat 
is gebeurd. Vandaar de vraag hoe nu 
verder? Zijn de plannen van het begin 
van het project nog steeds geldig en 
up-to-date of zijn in de afgelopen jaren 
de ontwikkelingen zo hard gegaan dat 
de plannen herijkt moeten worden. De 
kerkenraad heeft een kleine commis-
sie ingesteld om met deze vragen aan 
de slag te gaan.
 
Visie
Beide onderwerpen vragen eigenlijk 
naar een visie: waar willen we heen, 
wat voor gemeente willen we zijn, 
hoe kunnen we kerk naar buiten zijn 
inhoud geven? Zo´n visie moet een 
kader scheppen voor beslissingen 
over wat we wel of niet doen en voor 
de samenhang. Hoe verhouden zich 
bestaande en nieuwe activiteiten als 
het Te Gekke Kerk festival, de nieuwe 
Kind op Schoot- en Kliederkerkvieringen 
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in zo´n toekomstbeeld. Met die 
vragen willen we ons bezighouden 
op 10 mei als de kerkenraad ‘aan 
teambuilding’ gaat doen. Zo´n visie 
heeft ook draagvlak nodig. 
Ik hoop dat u in de aanloop naar 
Pasen tijd vindt voor bezinning en 
over deze vragen na wilt denken. 
En als u dat gedaan heeft, spreek 
er dan eens een kerkenraadslid 
over aan. Mocht u bereid zijn 
een stapje verder te gaan. kom 
dan eens praten over een rol als 
ambtsdrager. In de loop van dit 
jaar nemen we van verscheidene 
ambtsdragers die er twee termijn 
op hebben zitten, afscheid. Met 
name voor de rol van communica-
tie-ouderling zijn we op zoek naar 
een opvolg(st)er.

Wijkkas
In de maartvergadering passeer-
den ook de jaarstukken van de 
wijkkas. Met dank aan de pen-
ningmeester voor het gevoerde 
beleid. Uit de wijkkas betalen 
we onder anders attenties voor 
vrijwilligers, ‘pastorale’ bloe-
men, materiaal voor kringen en 
vieringen, drukwerk en folders, 
etc. Mag ik u vragen om naast 
de vrijwillige bijdrage ook af en 
toe de wijkkas te spekken? Zoals 
u weet viert Gert Jan de Bruin 
binnenkort zijn 25-jarig jubileum 
als predikant. Dat vieren we met 
een gemeenteavond op 23 april 
(noteer die datum!) waarop we 
hem een geschenk willen geven 
in de vorm van een cabaret/the-
ater optreden. Ook daarvoor is 

een gift aan de wijkkas welkom 
(NL05 RABO 0392 314 525).
 
Tot slot: Pasen is de tijd voor een 
nieuw begin. Net zoals het zon-
netje vandaag mij dat lentegevoel 
geeft, hoop ik dat u in paastijd 
ook iets van dat nieuwe begin 
mag ervaren. Ik wens u allen een 
betekenisvol Pasen toe.

Peter van Leeuwen

Voedselbank
Vanaf de jaarwisseling zamelen 
we in de Paaskerk levensmid-
delen in voor de Voedselbank 
Amstelveen. Tijdens de eerste 
dienst van het nieuwe jaar had-
den we als diakenen een ludieke 
actie bedacht om hier aandacht 
voor te vragen. Vanwege de 
drukke dienst ging dit niet door. 
Het bleef bij een eenvoudige 
mededeling. Maar deze is niet 
zonder gevolg gebleken.
Inmiddels zijn we drie maanden 
verder en kunnen wekelijks twee 
volle kratten met levensmiddelen 
naar de voedselbank brengen. 
Een geweldig resultaat. Iedereen 
die regelmatig, of af en toe iets 
meebrengt, hartelijk dank! En… 
blijf vooral doorgaan.
De kratten staan permanent vlakbij 
de beide in- en uitgangen van de 
kerkzaal. Op elk moment wanneer 
de kerk open is, kan er iets in wor-
den gedaan. Gevraagd: levensmid-
delen die droog verpakt of ingeblikt 
zijn en een poosje houdbaar. 

Namens de diakenen, 
Jan van Schaik

Agenda
Locatie is Paaskerk, tenzij anders vermeld

April
Do 10 17.00 Maaltijd. Locatie Ons Tweede Thuis, 

Westwijk
Do  10 19.00 Gebedskring met Freja Slot
Do  10 20.00 Blik op het boek Daniël, met ds. W. 

Pieterse en ds. M. Bogaard
Za 12 9.30 -12.00 Kledinginzameling 
Za  12  10.45 veertigdagenwandeling Diaconie. 

Verzamelen VVV, Centraal Station A’dam 
Di  15  20.00 Open avond Jasmijncommunity. Vesper, 

geloofsgesprek, beelden Passion
Wo 16  20.00 Dertigers West (bij iemand thuis)
Wo  23 20.00 Theatervoorstelling Houdt de tijd! –  

25 jarig ambtsjubileum ds. G.J. de Bruin 
Do  24  10.00 Bijbelstudiekring met ds. P. de Bres, 

info Gera Stronkhorst 
Do  24 19.00 Gebedskring

Mei
Do  01 10.00 Bijbelkring ‘Bij Marcus in de leer’ met 

Miep Habing
Do 01 20.00 Ds. M. Bogaard over het boek  

‘A secular age’ van Charles Taylor. 
Locatie fam. Van Damme, Fanny 
Blankers-Koenlaan 36

Zo  04  18.30 Oecumenische viering in kerk Apost. 
Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan

Do  08  17.00 Maaltijd. Locatie Ons Tweede Thuis, 
Westwijk

Do  08  20.00 Dertigers Oost met Marianne Bogaard
Do  08  20.00 Leeskring boek Ter Linden met ds. G.J. 

de Bruin
Ma  12 20.00 Zicht op de tekst, lezen uit Daniël
Wo 14 19.30 Vijftigers met Marianne Bogaard
Do  15  19.00 Gebedskring
Do  22 10.00 Bijbelstudiekring met ds. M.J. Aalders, 

info Gera Stronkhorst
Za  24 20.15 Alegría zingt Dido en Aeneas
Do  29  19.00 Gebedskring
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Wandeling op zaterdag 12 april
ontmoeting – bezinning – ontdekken
De diaconie organiseert, evenals twee 
jaar geleden in de veertigdagentijd, 
een wandeling door Amsterdam langs 
punten die over de geschiedenis van 
de kerk tussen de twee wereldoorlo-
gen vertellen.
Om 10.45 uur verzamelen wij voor het 
gebouwtje van de VVV tegenover het 
Centraal Station in Amsterdam. We 
wandelen eerst in Oostelijke richting 
langs de Prins Hendrikkade – we 
hopen de St. Olafskapel en de hal 
van het Scheepvaarthuis te kunnen 
bezichtigen – steken de Nieuwe Vaart 
over naar de Oosterkerk op Wittenburg 
en lopen via de plek waar voorheen 
de Gereformeerde Funenkerk stond. 
Op de Hoogte Kadijk zien we een 

Lena Maria Kraaipoel-Wisse
Op 11 maart overleed Lena Kraaipoel-
Wisse. Zij werd 89 jaar. Opgegroeid in 
de Haarlemmermeer en Ouderkerk aan 
de Amstel kwam zij via Breukelen met 
haar man in Amstelveen te wonen. Daar 
hadden zij een bakkerswinkel en later 
een sigarenzaak annex kantoorboek-
handel. Na de dood van haar man en 
oudste zoon werd het stiller, hoewel ze 
aan veel activiteiten meedeed. Enkele 
jaren terug verhuisde ze naar de Praam. 
De kerkgang was gaandeweg verdwe-
nen, maar zij bleef op haar manier het 
geloof vasthouden. Bij het afscheid in 
Breukelen op 17 maart klonken dan ook 
naast herinneringen woorden over Gods 
trouw die tot in de wolken reikt.

Ds. Marianne Bogaard

monument dat op de plek staat van de 
afgebroken brouwerij De Gekroonde 
Valk. Vroeger was daar het christelijke 
Patrimonium, dat voor protestants 
sociaal werk stond. Vandaar gaat de 
wandeling naar het Joodse Kwartier 
voor een bezoek aan het Joodse 
monument De Hollandse Schouwburg. 
Bij de Amstelkerk maken we een kof-
fiestop. De wandeling eindigt bij het 
Weteringplantsoen. Het Leidseplein 
is dan niet ver om tram 5 of bus 170 
terug te nemen. 
De wandeling is ± 7 km lang en 
duurt met bezichtigingen ± 3 uur. 
Lunchpakketje meenemen! Aanmelden 
bij Nelleke de Bres, tel. 6412654 of via 
diaconie@pwaz.nl.

Nelleke de Bres

Van de kinderkerk
Op dit moment is het project van de 
veertigdagentijd volop aan de gang. Het 
thema voor dit jaar is: zoek de stilte. We 
lezen de verhalen uit het Evangelie van 
Matteüs en samen met de kinderen 
gaan we op zoek naar stilte; niet alleen 
in de verhalen, maar ook in ons eigen 
leven. Een kerkraam is de weerspiege-
ling van het project. Elke week komt 
daarin een afbeelding van een van de 
verhalen. Ook werken de kinderen 
elke week aan een Palmpaasstok. Dit 
gebeurt allemaal in de ruimte waar we 
kinderkerk hebben. U zult dit jaar dus 
iets minder merken van het project, 
vandaar deze toelichting. 
Op Palmzondag gaan we met de 
kinderen naar zorgcentrum De Luwte 
om liedjes te zingen voor de bewoners 
en de Palmpaasstokken uit te delen. 
Maar eerst lopen de kinderen tijdens 

de kerkdienst met hun eigen stok door 
de kerk. Daarna volgt het bezoek aan 
De Luwte. 
Als leiding van de kinderkerk willen we 
ons bezinnen op de plaats van kinde-
ren in de kerk. Dat gebeurt samen met 
Marianne Bogaard, Werner Pieterse en 
de twee jeugdwerkers: Dorien Keus 
en Martine Versteeg. Met elkaar willen 
we nadenken over de manier waarop 
kinderen mee kunnen doen. Zo willen 
we toewerken naar een toekomst 
waarin de kinderen zich thuis voelen in 
de kerk. In de volgende Present leest 
u een verslag hiervan. 

Arjen Teitsma

JD12+
De dagelijkse maaltijd is voor veel 
gezinnen en dus ook jongeren een 
routine die de dag structuur geeft. 
Iedereen is thuis van werk, school en 
sport en de maaltijd brengt ons bij 
elkaar, ook al is het soms nog zo kort. 
Het is het moment op de dag om elkaar 
te vertellen wat je hebt meegemaakt, 
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waarom je chagrijnig bent, welke cijfers 
je hebt gehaald en te vragen hoe het 
met je gaat. Wat er op tafel staat en 
wat er gegeten wordt, is ‘bijna’ van 
onderschikt belang – of het moeten 
spruitjes zijn. Vaak is het een chaos, 
want iedereen wil zijn zegje doen en 
praat door elkaar of moet weer naar 
een volgende afspraak.
Toch kun je bij de maaltijd stil staan bij je 
geloof. Dit kan door voor het eten te bid-
den of te danken of erna een stukje uit 
de Bijbel te lezen. Een moment van stil-
staan bij … want het is niet vanzelfspre-
kend wat je ontvangt. Er zijn mensen 
die smachten naar een handje rijst.
Wij hebben eten in overvloed en je 
kunt het bijna zo gek niet bedenken of 
we hebben het al eens geproefd. Voor 
de ouders is de maaltijd het moment 
om hun pubers te ‘verwennen’ met 
‘groen voer’ met voldoende vitamien-
tjes. Ter compensatie van alle snacks, 
repen en cola. 
Met ‘Film en Eten’ hebben we onze 
eigen maaltijd. Twee keer per jaar 
komen we bij elkaar en kijken we een 
goede film en eten daarbij. We praten 
na over de film en over andere dingen 
die ter sprake komen. Het gaat om het 
samenzijn.
Op donderdag 17 april – op Witte 
Donderdag – is er een speciale maal-
tijd, niet thuis maar in Ons Tweede 
Thuis op de Augusta de Witlaan 2. We 
herdenken dan het laatste avondmaal 
dat Jezus had met zijn discipelen door 
matses te eten en bittere kruiden met 
daarbij wijn en/of druivensap. Een 
indrukkende ervaring en leuk om een 
keer mee te maken.

Arnold Terlouw

23 april: 25-jarig ambtsjubileum G.J. de Bruin met voorstelling 
‘Houd de tijd!’
Op woensdagavond 23 april vieren we op feestelijke wijze het ambtsjubi-
leum van ds. Gert Jan de Bruin. Niets past beter bij Gert Jan dan een korte 
voorstelling geïnspireerd door het Bijbelboek Prediker, getiteld: ‘Houd de 
tijd!’ Een clown, een violist en een filosoof gaan op zoek naar zin en wijs-
heid. Een voorstelling met poëtische teksten, clownesk theater en vioolspel, 
gespeeld door mensen gelieerd aan de Zevende hemel, dat zich in haar 
producties richt op toneel in de kerk.
Locatie: Paaskerk Tijd: 20.00 uur. Iedereen van harte welkom, ook voor 
mensen van buiten.

Alegría zingt Dido & Aeneas
Op zaterdag 24 mei zingt Chr. koor 
Alegría de kameropera Dido & Aeneas 
van Henri Purcell. Het dramatische lief-
desverhaal wordt verteld door Aeneas. 
Hij is Troje ontvlucht en arriveert in 
Carthago, waar Cupido de liefde tus-
sen hem en Dido doet ontvlammen. 
Kwade geesten maken een plan om 
de liefde tussen hen te verstoren met 

verstrekkende gevolgen. De muzi-
kale leiding is in handen van Nico Ph. 
Hovius. De rol van Dido wordt vertolkt 
door de sopraan A. Breunis, muzikale 
begeleiding A. Buitenkant en een 
strijkersensemble. Dansers geven 
een extra dimensie aan dit theatrale 
liefdesdrama. Tijd en locatie: 20.15 uur, 
Paaskerk. Voor actuele informatie zie 
www.ckalegria.nl.
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Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX  
Amstelveen, tel. 3312456, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg, 
tel. 070-3191938; 06-50228250, 
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen, 
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Bep Boekestijn, tel. 6416664,  
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 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

Palmpasen voor de kinderen
Op zondag 13 april vieren we in de 
Kruiskerk Palmpasen, het feest van 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Op de zaterdag ervoor, 12 april, 

gaan we samen palmpasenstokken 
maken, een stok in de vorm van 
een kruis die je kunt versieren met 
gekleurd papier, snoepjes en natuurlijk 
een broodhaantje. Alle kinderen en 
hun papa’s en mama’s zijn van harte 
welkom van 16.00 tot 17.00 uur. Na 
afloop eten we samen pannenkoeken 
(voor wie dat gezellig vindt).
Als je wilt kun je op zondag 13 april in 
de kerk meelopen met de optocht. De 
Palmpasenviering begint om 10.00 uur. 
Voor de allerkleinsten is er opvang.
Wil je meedoen? Geef je dan op 
bij Mirjam Buitenwerf, predikant 
van de Kruiskerk, 020-3312456 of 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Hier kun je ook terecht voor vragen.

Bericht ds. Mirjam Buitenwerf
Ik wil u graag laten weten dat ik een 
aantal weken geleden weer rustig 
aan begonnen ben met werken. We 
(Rieuwerd, de kinderen en ik) hebben 
door mijn burn-out een moeilijke tijd 
gehad, en we zijn dan ook erg blij dat 
het nu weer wat beter gaat. Ik moet 
het nog steeds erg rustig aan doen 
en zal mijn arbeidsuren in de loop 
van de komende maanden hopelijk 
langzaam weer kunnen uitbreiden. Dat 
betekent in de praktijk dat ik voorlopig 
nog geen kerkdiensten zal leiden en 

geen pastorale bezoeken zal afleggen, 
maar vooral werk achter de schermen 
zal doen. Ik wil u ook via deze weg 
hartelijk danken dat u zo met ons hebt 
meegeleefd in de afgelopen periode, en 
nog meeleeft. We voelen ons daardoor 
erg gesteund. Tot ziens in de Kruiskerk!
Met een hartelijke groet, ook namens 
Rieuwerd,

Mirjam Buitenwerf

Uit de kerkenraad
In onze februarivergadering bespraken 
we‛Het (te) Gekke Kerk Festival, 
dat vorig jaar zo succesvol geweest 
is en veel beweging in de kerk 
gebracht heeft. De vraag kwam uit 
Zuid of we in Noord ook mee wilden 
doen. Wij willen graag meedoen, de 
Pelgrimskerkgemeente besloot niet 
mee te doen. Consequentie is wel dat 
binnen onze wijkgemeente voldoende 
vrijwilligers moeten zijn. Het festival 
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begint dit jaar in het weekeind van 14-
15 juni in de Kruiskerk en gaat daarna 
verder in de Paaskerk. Het programma 
bevat een straattheater, muziek, 
poëzie, concert, theater enz. In het 
programma rond zingevingsvragen is 
ruimte voor ieders talenten. U hoort er 
nog meer van.
Vanuit de AK bereikte ons een 
aantal vragen over hoe we als 
wijkgemeente in de komende jaren 
onszelf zien. Daarbij werd als een van 
de mogelijkheden een fusie van onze 
wijkgemeente met die in Ouderkerk 
a/d Amstel gesuggereerd. We hebben 
geantwoord dat we voorlopig nieuwe 
fusies niet zien zitten. Alle betrokken 
wijkgemeenten hebben de afgelopen 
jaren al heel wat voor de kiezen gehad, 
het moet nu echt even rustig blijven 
op het bestuurlijke front. Wel zijn we 
voor verdere samenwerking zowel 
met de Pelgrimskerk- als met de 
Paaskerkgemeente.
Dit jaar herstellen we de traditie om 
tegen het einde van het seizoen 
een gemeenteavond te organiseren. 
Vrijdag 16 mei verwachten we alle 
gemeenteleden vanaf een uur of 
vijf voor een gezellig samenzijn. 
Het programma wordt later bekend 
gemaakt.
Op zondag 1 juni is er na de dienst een 
gemeentevergadering. Ria Keijzer zal 
haar ouderenwerk met ons bespreken 
en we evalueren het functioneren van 
de contacttelefoon.
De kerkenraad is verheugd Johan 
Stuij tot kerkrentmeester te kunnen 
benoemen, hij zal zitting nemen in het 
College van Kerkrentmeesters.
Frank Koole is teruggetreden als scriba 

van de AK, er moet een opvolger 
gezocht worden, liefst uit Noord. 
De liturgiecommissie is gestart met 
haar werk: de evaluatie van onze 
manier van vieren sinds de fusie en 
een lijn uitzetten naar de toekomst, 
mogelijk ook wat de indeling van de 
kerkzaal betreft.
De Kruiskerk doet dit jaar niet mee 
met het Pinksternoveen.
Als ik dit schrijf moet de expositie 
'Bach in Beeld' nog beginnen, 
spannend.

Rudie van Balderen

Muzikale activiteiten 

Zondag 13 april 17.00 uur 
Muzikale Vespers met Vocaal 
Ensemble Linguae atque Cordis onder 
leiding van Bert 't Hart. Liturg is ds. 
Werner Pieterse. Op deze Palmzondag 
wordt uitgevoerd cantate BWV 182 
Himmelskönig, sei willkommen van 
Johann Sebastian Bach. In 1714 viel 
Palmpasen op 25 maart, de dag 
van de aankondiging van Jezus' 
geboorte, de Annunciatie. Bij wijze van 
uitzondering mocht er op deze zondag 
in de lijdenstijd feestelijke muziek 
klinken. BWV 182 is een vroege 
cantate van Bach (de eerste uit zijn 
Weimarperiode).

Goede Vrijdag 18 april 20.00 uur
De Kruiskerkcantorij voert de Markus 
Passion van de muzikaal directeur van 
de Hamburgse opera Reinhard Keiser 
(1674 - 1739) uit, waarschijnlijk rond 
1710 gecomponeerd. Deze versie van 
de Markus Passion dateert van 1714 
en is overgeleverd in het handschrift 

van Johann Sebastian Bach. Bach heeft 
deze passie van Keiser ten minste drie 
keer uitgevoerd. De muzikale leiding 
van solisten, orkest en koor heeft 
Henk Trommel. 

Zondag 11 mei 17.00 uur
Muzikale Vespers met twee korte 
solocantates van Georg Philipp 

Jacob de Jong
Na een leven vol liefde en zorg, 
waarvan de laatste jaren moeilijk 
voor hem zijn geweest is Jaap de 
Jong (Amsterdamseweg 372) vredig 
ingeslapen. Hij is 88 jaar geworden en 
verlangde er op het laatst zelf ook naar 
om thuis te komen bij God. Voor zijn 
vrouw Tini is het, na een huwelijk van 
bijna 59 jaar, een groot gemis. Jaap 
was een echte Amstelvener, bekend 
geworden door zijn timmermansbedrijf. 
Hij was een sociale werkgever, die 
oog had voor mensen die het moeilijk 
hebben. Het bedrijf en het gezin, dat 
waren de twee vaste ankerpunten 
in zijn bestaan. En daarnaast ook het 
geloof, dat veel voor hem betekende. 
In de Kruiskerk, waar hij tientallen 
jaren op zondag kwam, hebben we op 
3 maart afscheid van Jaap genomen. 
Met een lievelingspsalm van hem, 
Psalm 4, die in berijmde versie ook op 
de rouwkaart staat: ‘Ik kan gaan slapen 
zonder zorgen, want slapend kom ik bij 
U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen en 
wonen in een veilig huis.’ 

Sieb Lanser
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Telemann worden uitgevoerd door 
de sopraan Nienke Oostenrijk. De 
Vesperscantorij verzorgt enkele 
liturgische bijdragen. De muzikale 
leiding heeft Henk Trommel. Liturg 
is ds. Geertien Morsink uit Zeist. 

Zondag 25 mei 12.00 uur
Koffieconcert verzorgd door Judith 
van der Plas (klarinet) en Henk 
Trommel (piano/orgel). Programma 
wordt later bekend gemaakt.

Middagzangprogramma 'Pasen 
en Pinksteren op één dag'
Na de geslaagde serie 'Zolang ik 
leef zal ik zingen' is er gevraagd 
om opnieuw een programma te 
componeren met ontmoeting, 
liederen, teksten en verbindende 
informatie. 
De liederen die erin voorkomen 
hebben kerkelijke en culturele 
bronnen. Liederen en teksten 
passen tussen Pasen en 
Pinksteren. En wie weet vallen ze 
door samen te zingen wel op één 
dag! Wim en Ria Keijzer hebben 
de regie, Peter van Dongen zorgt 
voor de pianobegeleiding.
Weet u welkom en neem vooral 
ook anderen mee. Laat vervoer 
geen probleem zijn; neem 
hiervoor contact op met Ria  
(06 - 50 228 250).
Deelname is gratis, al staat wel 
de spaarpot naast de koffiepot. 
Koorervaring is helemaal geen 
vereiste en de organisatie zorgt 
voor stencils en boeken. 
Datum: dinsdag 20 mei van 13.30 
tot 15.30 uur.

Vrijdag 11 april 20.00 uur
De behandeling van extreem te vroeg geboren 
kinderen: een grenzeloos dilemma
Medisch-technische ontwikkelingen in de neo-
natologie, het vakgebied van gespecialiseerde 
kinderartsen, maken het mogelijk dat kinderen 
die extreem vroeg in de zwangerschap geboren 
worden overleven en behandeld kunnen worden. 
In ons land gebeurt dat vanaf een zwangerschaps-
duur van 24 weken. Een deel van de kinderen 

overleeft die vroege start echter niet. Kinderen die het wel overleven kunnen vaak 
blijvende gevolgen houden voor hun kwaliteit van leven. Dit kan ook leiden tot een, 
niet te vermijden latere beëindiging van het leven van een te vroeg geboren kind. 
De behandeling van deze kinderen stelt de betrokken zorgprofessionals en zeker 
de ouders voor moeilijke keuzes. Vragen rond de waarde van een mensenleven 
dienen zich aan. Moet alles wat technisch mogelijk is ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd? En hoe gaan gelovige mensen om met de beschermwaardigheid van 
het leven als zij geconfronteerd worden met keuzes rond leven en dood van hun 
kind? Pijnlijke en moeilijke vragen doemen op, dilemma’s blijven.
 
Gert Jan van Steenbrugge is bijna 20 jaar actief in de Vereniging van Ouders van 
Couveusekinderen (VOC), waarvan tien jaar als directeur. Opgeleid als biochemi-
cus verrichtte hij aanvankelijk medisch-biologisch onderzoek in de oncologie. Door 
de veel te vroege geboorte van zijn dochter raakte hij gemotiveerd voor het werk 
van de VOC; sindsdien zet hij zijn ervaringsdeskundigheid in voor de belangen van 
couveusekinderen en hun ouders. 

Vrijdag 9 mei, 20.00 uur 
Adam en Eva; wat vinden Joden, Christenen en Moslims van het Paradijs?
Adam en Eva zijn de eerste voorouders in het scheppingsverhaal van joden, 
christenen en moslims. Van de schepping van Adam en Eva staan twee versies in 
Genesis, het eerste Bijbelboek. Ook de Koran verwijst daar naar. Adam en Eva zijn 
intussen overal bekend, dankzij rabbi’s, priesters, kerkvaders, imams, migranten 
en moderne media. Het hoe en waarom van schepping, paradijs, slang, satan en 
zondeval heeft in alle werelddelen vertellers geïnspireerd tot het schrijven van 
kleurrijke verhalen en kunstenaars tot het tekenen of schilderen van verrassende 
afbeeldingen van Adam en de rib uit zijn lijf. In de lezing met powerpoint zal het 
thema worden toegelicht.

Dr. Mineke Schipper is emeritus hoogleraar Interculturele Literatuurwetenschap 
aan de Universiteit Leiden. Haar meest recente boek is Overal Adam en Eva. De 
eerste mensen in jodendom, christendom en islam.
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Geslaagde opening expositie in Kruiskerk
De opening van de expositie met schilderijen van Jan Aanstoot 
op 23 maart was heel geslaagd en had een ingetogen sfeer. De 
schilderijen die geinspireeerd zijn op de aria's van de Matthäus-
Passion vormen een kleurrijk geheel in de kerkzaal van de 
Kruiskerk. Bij de opening werden vier aria's ten gehore gebracht 
door het Bach Ensemble Amsterdam met twee solisten onder 
leiding van Paulien Kostense. De aria's werden afgewisseld met 
citaten uit een interview met de kunstenaar, uitgesproken door 
Lida Ruitinga. Via de beamer waren gelijktijdig de schilderijen te 
zien. Zo werden de muziek en tekst van Bach verbonden met de 
schilderijen en de beleving van de kunstenaar.
Tenslotte werden de kunstwerken door de spots in het volle licht 
gezet, wat een verrassend effect had.

De expositie is nog te zien tot 20 april op donderdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en wordt afgesloten in de 
Paasdienst.

Lida Ruitinga

Jan Aanstoot en Lida Ruitinga

Bach Ensemble o.l.v. Paulien Kostense
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Verslag kringgesprek 'Daar 
word je beter van'

Inleiding
In het boekje 'Schatgraven in 
de kruiskerk' werd een boekbe-
spreking aangekondigd met de 
titel 'Daar word je beter van'. Bij 
het lezen van de bijbehorende 
tekst werd mijn nieuwsgierig-
heid gewekt: 'Waar word ik 
beter van?' Betekent dat, dat ik 
lichamelijk, geestelijk, in mijn 
geloofsleven of misschien wel 
financieel er beter van word? 
Om antwoord op die vraag te 
krijgen zocht ik contact met 
onze wijkpredikant en gaf ik mij 
op als deelnemer aan de kring.
Het boek van ds. Piet Schelling 
werd aangeschaft. Het boek is 
een mengeling van geloofsuitin-
gen, praktijkvoorbeelden, ziekten 
en daarbij behorende verschijn-
selen, genezing en heling. Bij de 
behandeling van al deze onder-
werpen staat steeds de liefde 
van God voor de mensen centraal 
en dat Jezus in zijn aanwezigheid 
in deze wereld daaraan gestalte 
geeft.

Voor iedere bijeenkomst lazen 
we thuis de afgesproken hoofd-
stukken en behandelden we de 
vragen daarover in de groep. 
Elke bijeenkomst werd geopend 
met een bede om inzicht en 
wijsheid die in het boek als 
volgt wordt verwoord:
Goede God, U bent bewogen 
over mensen, U hebt mensen 

lief, U gunt ons allen het leven. 
Wij bidden: geef ons inzicht in 
de vragen van ziekte en gezond-
heid, schenk ons wijsheid om 
goede wegen te gaan, kom met 
Uw Geest in en onder ons opdat 
wij leren onderscheiden wat op-
bouwt en wat afbreekt, In naam 
van Christus. 
Citaat uit het boekje: In deze 
woorden spreken we het per-
spectief uit dat we voor ogen 
hadden bij onze bezinning: Gods 
bewogenheid en liefde voor de 
mensen, zo sterk zichtbaar ge-
worden in Jezus Christus.

De inhoud
De eerste hoofdstukken zijn 
gewijd aan de begrippen ziekte 
en gezondheid en wat deze 
teweeg kunnen brengen in het 
leven van mensen. Vragen als: 
'wat is ziek en wat is gezond, ís 
ziekte altijd waar te nemen en 
is gezondheid wel altijd gezond' 
werden diepgaand besproken. 
In deze hoofdstukken kwam ook 
het begrip 'Sjaloom' aan de orde. 
Dit woord heeft veel inhoud en 
wordt vaak in Bijbelse begrippen 
gebruikt. 

In de volgende hoofdstukken 
wordt het proces van 'gezond 
zijn' naar 'ziek zijn/worden' uit-
gebreid behandeld waarbij meer 
vragen rezen dan antwoorden 
gegeven konden worden. Vragen 
als: is gezond zijn normaal? In 
hoeverre mag het gezondheids-
ideaal prevaleren boven alles? 

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

april
tot zo 20 april  Expositie Bach in beeld
do  10 20.00 Kring Vrouw en geloof
vr  11 20.00 Café Montpensier met Gert Jan van 

Steenbrugge over ‘De behandeling van 
extreem te vroeg geboren kinderen’

za  12 09.30 Kledinginzameling voor Mensen in Nood
za  12 16.00 Kinderen maken Palmpasenstokken, met 

Mirjam Buitenwerf
zo  13 17.00 Muzikale vespers
zo 13 19.30 Taizéviering in de Paaskerk
di  22  14.00 - 16.00  Bijeenkomst groep 

'Levensverhaal' met Ria Keijzer
wo  23 19.15 Gebedsgroep
wo  23  20.00 Kring 25-plus met Ria Keijzer
do  24  20.00 Studiegroep Dogmatiek met Sieb Lanser

mei
di  6 9.30 - 11.30  Open huis met een gespreks-

programma over 'vrijheid' met Ria Keijzer
di  6 20.00 Werkbespreking ‘Ronde tafel activiteiten’
wo  7 19.15 Gebedsgroep
do  8 20.00 Kring Vrouw en geloof
vr  9  20.00 Café Montpensier met Mineke Schipper 

over ‘Adam en Eva’
zo  11 17.00 Muzikale vespers
zo  11 19.30 Taizéviering in de Paaskerk
vr  16 17.00 Feestelijke gemeenteavond met Nota 

Bene 
di  20  13.30 - 15.30  Zangprogramma met Wim Keijzer en 

Peter van Dongen (zie: muzikale activiteiten)
wo  21 19.15 Gebedsgroep
zo  25 12.00 Concert
do  29 - wo 4 juni  Oecumenische reis met Renger 

Prent en Tom Buitendijk
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Wat gebeurt er als het gezondheids-
ideaal in je leven een te grote plaats 
gaat innemen en het psychische 
schade kan gaan veroorzaken? Welke 
plaats nemen de mensen in die niet 
voldoen aan dit gezondheidsideaal? 
Afgeleid van dit gezondheidsideaal 
speelt ook het schoonheidsideaal 
een grote rol in onze tegenwoordige 
lifestyle.
Deze idealen kunnen zodanige impact 
hebben op het leven van mensen 
dat zij veel leed veroorzaken. In deze 
hoofdstukken worden het gezond-
heids- en schoonheidsideaal oneerlijk 
en onrechtvaardig genoemd.
Mogen wij ons dan niet verheugen als 
wij gezond zijn en ons in het kader van 
de lifestyle goed gedragen? Natuurlijk 
mag dat. Als we maar beseffen dat 
gezondheid eindig kan zijn en dat wij 
dankbaar zijn en dat dan ook uiten voor 
al het goede dat wij ontvangen.
Wat doen we nu als een medemens 
getroffen wordt door een chronische 
ziekte? Meestal treden grote verande-
ringen op in iemands leven. Ziek zijn is 
vaak een eenzaam proces. Luisteren 
en aandacht kunnen de eenzaamheid 
doorbreken.
Wegen tot genezing, als dat al moge-
lijk is, komen uitgebreid aan de orde.
Behalve de reguliere gezondheidszorg 
kan ook het christelijk geloof genezing 
bieden. Naast daadwerkelijke genezing 
wordt in het kader van dit boek ook 
bedoeld: rust vinden en je met God en 
je ziekte verzoenen.

In een apart hoofdstuk wordt Jezus' 
omgang met zieken behandeld. 
Aandacht geven, luisteren, liefde en 

bewogenheid, daar draait alles om. 
Als kerk moeten we ons ook hierdoor 
laten leiden. We moeten leren luiste-
ren en dan pas handelen vanuit een 
liefdevolle bewogenheid.

Het hoofdstuk bidden om genezing 
raakte aan de vragen die veel zieken, al 
dan niet gelovig, kunnen stellen. Een 
aantal mogelijke antwoorden wordt 
in het boek geformuleerd. Als we de 
aardse uitleg van het woord genezing 
los laten en hiervoor in de plaats lezen 
de heling van de ziel als gevolg van het 
geloof in Gods goedheid en liefde dan 
kunnen we misschien iets begrijpen 
van het begrip bidden om genezing. 
Blijft de vraag : Mogen we bidden om 
genezing?Het boek is duidelijk: bidden 
is een opdracht waarbij we bidden om 
verbinding met God, om de heelheid 
van lichaam en ziel, als bedoeld in de 
Sjaloom, te bereiken.
Kan de kerkdienst een rol spelen bij dit 
proces van genezing? In een kerkdienst 
kunnen een aantal momenten zijn die 
positief kunnen werken op het welzijn 
(sjaloom) van de bezoekers: het gebed 

om ontferming, gebed om vergeving; 
de voorbeden; het stille gebed en het 
uitspreken en meegeven van de zegen. 
Ook de muziek en de ontmoeting na de 
dienst kunnen een rol spelen. 
In het voorgaande wordt aandacht 
als belangrijk middel gezien om de 
eenzaamheid van zieken te doorbre-
ken. Aandacht kan echter ook gezien 
worden als medicijn om het lijden van 
de zieke te verlichten. In de Talmoed 
staat een oude wijsheid: Als je een 
zieke bezoekt, is hij voor een zestigste 
deel genezen. Die aan dacht kan zich 
op allerlei manieren manifesteren: in 
de diaconale zorg, de pastorale zorg, 
het bidden voor elkaar, in de ontmoe-
ting en het contact (ziekenbezoek).

Alternatieve geneeswijzen komen ook 
aan bod. Er worden handreikingen ge-
daan met betrekking tot ziekenbezoek. 
Zeer de moeite waard, maar te veel 
om hier te behandelen.

Om nu de beginvraag te beant woorden: 
deze cursus heeft mij veel geleerd. Mijn 
geloofsleven heeft zich verdiept en een 
aantal rituelen hebben voor mij een die-
pere betekenis gekregen. Het prettige 
van het boek is dat het geen dogma-
tische beschouwingen geeft, maar 
opgebouwd is aan de hand van de harde 
praktijk van het leven met als leidraad de 
liefde van God voor de mensheid. 
Namens de leden van de kring wil ik 
Sieb bedanken voor de prettige en 
open wijze waarop hij de stof heeft 
behandeld en ons heeft betrokken bij 
het proces van de helende werking 
van het geloof. 

Jaap Maaten
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Bij de diensten
In de Goede of Stille Week zijn er in de 
Pelgrimskerk verscheidene vieringen. 
Op Palmzondag (13 april) staan we stil 
bij Jezus’ intocht in Jeruzalem. 
In de avond van woensdag 16 april 
komen we, samen met medegelovigen 
uit de Goede Herderparochie, bijeen in 
de stiltekapel van de Pelgrimskerk voor 
een oecumenische vesper. Aanvang 
19.00 uur. 
Op de Witte Donderdag (17 april) 
komen we samen om te horen hoe 
Jezus in het bijzijn van zijn leerlingen 
het Pascha een nieuwe duiding geeft, 

en om, zittend in een ruime kring, het 
avondmaal te vieren. Aanvang 19.30 uur. 
Tijdens de dienst van de Goede 
Vrijdag (18 april) zal vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis de ‘Via Crucis’ 
(‘Kruisweg’), een muzikale vertolking 
van de veertien staties van Jezus’ 
lijden uit de rooms-katholieke traditie 
van Franz Liszt (1811-1886) ten gehore 
brengen. Liszt, in wiens rijpere leven – 
zijn ‘Via Crucis’ werd voltooid in 1879 
– het geloof een steeds belangrijker 
plaats innam, tracht in deze bijzondere 
compositie zijn religieuze beleving zo 
rechtstreeks mogelijk tot uitdrukking 
te brengen, met vermijding van 
overbodige muzikale middelen. 
Aanvang 19.30 uur.
In de late avond van de Stille Zaterdag 
(19 april) vieren we, in de intimiteit 
van de stiltekapel, de overgang 
naar de morgen van Pasen met een 
Taizéviering, waarin naast bekende 
ook enkele nieuwe paasliederen uit de 
oecumenische kloostergemeenschap 
van Taizé gezongen zullen worden. In 
deze viering zal, als teken van Christus’ 
verrijzenis, de nieuwe paaskaars 
worden ontstoken. Aanvang 21.00 uur.
Op de morgen van de Eerste paasdag 
(20 april) komen we samen om het 
paasevangelie te horen en stem te 
geven aan onze vreugde. De cantorij 

werkt mee aan de dienst door enkele 
koralen van J.S. Bach ten gehore te 
brengen en ons te ondersteunen bij 
het zingen van nieuwe en vertrouwde 
paasliederen uit ons nieuwe liedboek. 
Aanvang 10.00 uur.

Over de zondagen na Pasen kan ik het 
volgende melden. 
Zondag 27 april vieren we, hoewel het 
de laatste zondag van de maand is, 
geen avondmaal. 
Zondag 18 mei gaat ds. Visser-Fuchs 
voor in de volgende cantatedienst, 
waarin het motet ‘Singet dem Herrn 
ein neues Lied’ (BWV 225) van J.S. 
Bach centraal zal staan – een prachtig 
motet met o.a. tekstgedeeltes uit 
Psalm 103, 149 en 150.
Zondag 25 mei hopen we opnieuw 
het heilig avondmaal te vieren. 
Nu alvast meld ik dat er na de 
avondmaalsviering van juni (die niet 
zal plaatsvinden op 29 juni maar op 
22 juni) een gemeentebrede evaluatie 
van de huidige wijze van viering van de 
maaltijd zal plaatsvinden.

Bevestiging ds. Van Zwieten
Onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad van de Thomaskerk is op 
zondag 23 maart in een middagdienst 
in de Pelgrimskerk ds. Ruben van 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567,  
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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Zwieten als dienaar des Woords 
bevestigd voor zijn werk in De Nieuwe 
Poort op de Zuidas. We feliciteren ds. 
Van Zwieten van harte en hopen op 
een vruchtbare samenwerking in ons 
gezamenlijk werkgebied Buitenveldert.

Barmhartigheid
Tijdens twee avondbijeenkomsten 
in mei zal pastor Kint van de Goede 
Herderparochie ingaan op de vraag 
hoe de Bijbel spreekt over Gods barm-
hartigheid en hoe deze barmhartigheid 
in ons handelen gestalte kan krijgen. 
De bijeenkomsten worden gehouden 
op donderdag 15 en 22 mei in De 
Goede Herder, Van Boshuizenstraat 
422. Aanvang 20.00 uur.

Bijbelkring 
De laatste bijeenkomst van de Bijbel-
kring over de Bergrede is in verband 
met de Stille Week vervroegd van 15 
naar 8 april en heeft, wanneer dit num-
mer verschijnt, reeds plaatsgevonden. 
Mocht u onverhoopt de slotbijeenkomst 
hebben gemist, dan kan ik u nu alvast 
melden dat er in de komende zomerpe-
riode vijf kringbijeenkomsten worden 
belegd rond het thema ‘Lofzeggingen 
in de Apocalyps’. We hopen dan de ver-
scheidene lofzeggingen uit het laatste 
Bijbelboek te bestuderen én te zingen. 
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden 
op dinsdagmiddag 1 juli.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
februari en maart 

Het verspreiden van de brieven 
Kerkbalans 2014 is niet vlekkeloos 

verlopen. Sommige brieven hebben 
er wel twee weken over gedaan 
om bezorgd te worden. Verder is 
er minder respons op gekomen 
dan in voorgaande jaren. Hebt u al 
gereageerd?
• Besloten is om door te gaan met de 
Oudejaarsdienst in De Buitenhof. De 
aanvangstijd van 16.00 uur was geen 
succes. Na wat experimenteren met 
10.30 uur als aanvangstijd is besloten 
het daarop te houden. 
• Gestimuleerd door een positieve 
ervaring van de Kruiskerk met een 
dienst gewijd aan de zegening van 
zieken, hebben we besloten een 
dergelijke dienst te houden op de 
nationale ziekendag 14 september 
2014. Het zal een gewone kerkdienst 
zijn met uitgebreide voorbede en 
daaraan toegevoegd de zegening. Na 
afloop kan er eventueel nog worden 
nagepraat voor wie dat wil. De 
commissie ter voorbereiding van deze 
dienst bestaat uit de dames Haan en 
Hellema en ds. De Vries. Mevrouw 
Versteeg zal meewerken aan deze 
dienst.
• We hebben nog geen opvolger 
gevonden voor mevrouw Vos in de 
huishoudelijke commissie. Wie is 
bereid zich hiervoor in te zetten?
• De heer Damman heeft 
aangekondigd te willen stoppen met 
het naar de bank brengen van de 
opbrengsten van de collecten. We 
zoeken een vervanger voor hem.
• Het rapport van ds. Sondorp 
betreffende Vorming en Toerusting 
(V&T) in Amstelveen-Buitenveldert 
hebben we besproken. Huidig 
V&T bevat veel ontmoeting, maar 

minder vorming, en er is heel 
wat verdubbeling. Belangrijke 
punten: Hoe word je een goede 
boodschapper, hoe groei je in je 
geloof, hoe breng je het naar buiten. 
Zijn er niet te veel programma’s? 
Gaan mensen wel eens naar een 
bijeenkomst in een andere kerk? 
Hoe kunnen we meer samenwerken. 
Afstemmen van verschillende 
programma’s op elkaar kan goed zijn, 
maar we willen de programma’s in 
de eigen wijk graag behouden. Wat 
de verdubbeling betreft, wij denken 
dat een kring bij ons opheffen omdat 
een dergelijke activiteit ook in de 
Paaskerk plaatsvindt, voor ons niet 
werkt. De afstand is te groot. Als 
het gaat om een ambitieus project 
kan ons Uilenstedeproject genoemd 
worden.
• De Bijbelcursus voor jongeren met 
ds. De Vries is op dinsdag 18 februari 
afgesloten met een maaltijd, verzorgd 
door onze koster.
• Ds. R. van Zwieten heeft ons 
gevraagd de Pelgrimskerk ter 
beschikking te stellen voor zijn 
intrede als predikant. Gekozen is 
voor de Pelgrimskerk als locatie 
om de verbinding met Amstelveen-
Buitenveldert te benadrukken. We 
stellen het kerkgebouw graag ter 
beschikking. Het moderamen is 
samen met de afgevaardigde naar 
de Algemene Kerkenraad, mevrouw 
Versteeg, op bezoek geweest in De 
Nieuwe Poort om een indruk te krijgen 
van de activiteiten die daar worden 
georganiseerd. 
• De jaarstukken 2013 van de wijkkas 
zijn gecontroleerd door de heren 



3332

Dorsman en Oud. Op hun voorstel 
wordt de penningmeester, mevrouw 
C. Bruinsma-Themmen gedechargeerd 
voor het boekjaar 2013 met dank 
voor haar werkzaamheden. In de 
vergadering van 17 maart heeft ze 
uitgebreid de inkomsten en uitgaven 
toegelicht. Gelukkig kon het boekjaar 
deze keer zonder tekorten worden 
afgesloten.
• Op zondag 22 juni, na de kerkdienst, 
zal de gemeente gehoord worden over 
de wijze waarop we het avondmaal 
vieren. Gaan we door in de kring of 
willen we liever weer terug naar de 
oude vorm, naar voren komend?
• Soms zijn er te weinig nieuwe 
liedboeken beschikbaar op de 
zondagmorgen. Er worden nog twintig 
exemplaren aangeschaft. 
• Op de website pasen020.nl worden 
onze diensten in de Stille Week en van 
paasmorgen aangekondigd. Het thema 
van die site is ‘Feest van de Hoop’.

Adri Lodder & Henk Stok

Een stukje historie: samen eten!
Ja, want zo begon het echt. Men 
vroeg zich af hoe je elkaar beter 
leert kennen als gereformeerden 
en hervormden en vooral de oudere 
gemeenteleden. Melia van Eeghen, 
destijds diaken en net terug van een 
lang verblijf in Ethiopië, opperde: 
‘Misschien moeten we eens samen 
gaan eten, een maaltijd in de kerk. 
Doen ze in Afrika ook als er iets 
bijzonders aan de hand is.’
Het idee sloeg aan. Bij de eerste 
adventsmaaltijd in 1984 werden alle 
gemeenteleden, ouder dan 65 jaar 
(gereformeerd/hervormd) uitgenodigd 
voor de maaltijd in de Ontmoeting 
aan de A.J. Ernststraat. Het werden 
14 tafels van 12 personen. Prachtig 
servies werd gehuurd en, verrassing, 
voor elke tafel huurde ds. Maarten van 
der Heiden persoonlijk schitterende 
verzilverde kandelaars!
Men ging wat je noemt stijlvol aan 
tafel! 
Elke tafel had ook een gereformeerde 
en hervormde gastheer/vrouw. Men 
stelde zich aan elkaar voor en had 
soms tot die dag geen idee gehad dat 
de buren ook van een kerk waren en 
welke dan... Opeens zat men bij elkaar 
aan tafel! Er werd gebeden, gezongen, 
gegeten en… gepraat. Echt kennis 
gemaakt. Bij het licht van de zilveren 
kandelaren. Het was een doorslaand 
succes!
We leven bijna dertig jaar later 
en weten vaak niet meer wie 
gereformeerd of hervormd is. Allen 
nu PKN. Vanwege de leeftijd van 
velen is er nu elk jaar een feestelijke 
adventslunch. Er zijn nog steeds heel 

veel tafels en nog steeds wordt het 
door velen verzorgd. Ook hier houden 
we elkaar vast... op naar de dertig jaar. 
Ontmoetingen in de Pelgrimskerk!

Wil Kruijswijk

Een goede dood
In het drieluik rond het levenseinde 
was na de film ‘The Bucket List’ en de 
lezing over rouw- en verliesverwerking 
als laatste onderwerp euthanasie 
aan de orde. Pastor Dornseiffen gaf 
hierover een inleiding.
Evenals over rouw heeft er lange tijd 
een taboe gerust op dit onderwerp. 
In 1985 verscheen een herderlijk 
schrijven van de bisschoppen waarin 
euthanasie werd verworpen: ‘de 
mens behoort niet aan zichzelf toe en 
heeft geen recht om over het leven te 
beschikken’.
De synode van de Gereformeerde 
Kerken deed een genuanceerder 
uitspraak: ‘onder bepaalde 
voorwaarden hoeft euthanasie niet 
ongeoorloofd te zijn. Geleidelijk komt 
het inzicht dat de mens niet aan de 
wet of regels moet ten onder gaan’ 
(zie ook Matteüs 12: ‘Barmhartigheid 
wil Ik, geen offers’).
Alle ontwikkelingen na 1985 zijn 
uitgelopen op de aanname van de 
euthanasiewet in 2001. Euthanasie is 
niet strafbaar als dat plaatsvindt op uit-
drukkelijk, vrijwillig en weloverwogen 
verzoek van de patiënt bij ondragelijk 
en uitzichtloos lijden. Deze voorwaar-
den zijn duidelijk omschreven in de 
wet en worden onder meer vooraf 
bewaakt door SCEN-artsen (Steun en 
Consultatie Euthanasie Nederland) en 
achteraf door meldingsplicht.

Pastorpraat
Ruim voor de paasweek heeft u 

deze Present in huis. Probeer zo 

veel mogelijk van die hele paas-

week/Stille week mee te beleven. 

In de Pelgrimskerk is er na de start 

op Palmzondag ook vanaf woens-

dagavond 16 april elke avond een 

bijeenkomst. Let vooral op de 

aanvangstijden!
Zo gaan we op naar eerste paas-

dag. Ook allen die niet in staat 

zijn te komen, weet dat wij u in 

de gebeden nabij zijn. Zieken en 

gezonden een gezegende paastijd 

toegewenst!
Wil Kruijswijk
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Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur Kannen 
en Kruiken. Niet op Goede Vrijdag! Eerste 
vrijdag van de maand tevens gezamenlijke 
maaltijd Kostje geKocht. Elke woensdag 
09.00 uur Morgengebed in De Goede 
Herder 

april
do  10  20.00 Het Woord spreekt, De 

Goede Herder
za  12  09.30 Sam’s kledinginzameling
zo  13  10.30 Palmpasenviering, De 

Goede Herder
zo 13 19.30 Matthäus Passion, KCOV, 

Concertgebouw
ma  14  19.30 Boeteviering, De Goede 

Herder 
vr  18  19.30 Goede Vrijdag, uitvoering 

‘Via Crusis’ van Franz Liszt 
door Linguae atque Cordis 
o.l.v. Bert ‘t Hart

vr  25  10.30 Menno Simonskring

mei
do  08  20.00 Het Woord spreekt, De 

Goede Herder
do  15  20.00 Barmhartigheid in OT en 

NT, De Goede Herder
zo  18  10.00 Cantatedienst, uitgevoerd 

wordt ‘Singet dem Herrn 
ein neues Lied’ van J.S. 
Bach door Linguae atque 
Cordis o.l.v. Bert ‘t Hart 

do  22  20.00 Barmhartigheid in OT en 
NT, De Goede Herder

Zie ook het winterprogramma of kijk op 
www.pelgrimskerk.nu.

Er is een duidelijk verschil met 
Palliatieve Sedatie. Daarbij wordt in 
de stervensfase alle behandeling 
gestaakt en betrokkene in slaap 
en pijnvrij gehouden. Hierbij is 
goede verpleegkundige verzorging 
nodig. De slapende stervensfase 
kan meerdere dagen duren. Bij 
euthanasie wordt het leven, ook 
vóór de stervensfase, abrupt 
beëindigd.
Het is sterk aan te raden om eigen 
wensen rond begeleiding van 
ziekte en overlijden tijdig en goed 
te bedenken, te bespreken met de 
omgeving en (huis-)arts. Het moet 
schriftelijk vastgelegd worden in 
een wilsverklaring en periodiek, 
bijvoorbeeld iedere twee jaar, 
opnieuw ondertekend worden.
Andere aspecten rond het 
onderwerp kwamen niet of wat 
summier naar voren. Hoe om te 
gaan met dementie of psychiatrisch 
lijden? Welke invloed ondergaat de 
omgeving bij euthanasie? De vraag 

ernaar staat nooit los van relaties 
met familie en bekenden. Uit 
andere ervaringen werd het grote 
belang van liefde, goede verzorging 
en aandacht genoemd, waarbij een 
euthanasieverzoek op een lager 
plan kan komen. Ziekenzalving 
en gebed kunnen grote gevolgen 
hebben. Ook na de levensperiode 
van Jezus en de apostelen vinden 
er wonderen plaats. De opdracht 
blijft: ‘Verkondig het evangelie en 
genees de zieken’. Dat laatste blijkt 
nu nog mogelijk te zijn, met en 
zonder medische middelen.
Tot slot werd een gedicht van Jan 
van Opbergen gelezen met daarin 
de volgende strofe:
Gezegend de hand die mij 
vasthoudt
in mijn laatste levensuur. 
Gezegend de mens 
die met of zonder olie, 
mij zalft met vriendschap,
door het einde heen, 
tot weer terug bij de bron.

Mieke Hellema 

Wereldgebedsdag
‘Bron van Leven’ was het thema 
van de viering op wereldgebeds-
dag. Vrouwen uit Egypte hadden de 
liturgie verzorgd. Zo’n veertig men-
sen waren samengekomen in het 
Stiltecentrum van de Pelgrimskerk. 
Het was een goede en sfeervolle 
bijeenkomst. De opbrengst van de 
collecte was € 179,30. De verkoop 
van de wereldwinkel bedroeg  
€ 250,-. 

Namens het comité,  
Janny Schuijt-ter Horst
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Leendert Kempe, de eerste koster van de 
Pelgrimskerk
Leendert Kempe is geboren op 20 februari 1921 te 
Wissenkerke, gemeente Kamperland, en overleden op  
4 februari 2014 te Amstelveen.
Na de lagere school gaat hij werken als paardenknecht. 
In de tweede wereldoorlog duikt hij onder om de 
arbeidsdienst te ontlopen. Hij komt terecht in de 
Noordoostpolder en later in Zoetermeer waar hij zijn 
toekomstige vrouw leert kennen. Na de oorlog keert hij 
terug naar Zeeland. Daar werkt hij mee aan het herstel van 
de bruggen. Daarna vertrekt hij naar Amsterdam. Rond 
de Waalkerk begint hij een aardappelhandel, waar hij veel 
gereformeerde en hervormde klanten uit de verschillende 
blokken van Patrimonium heeft. Bij het bezorgen van de 
aardappels en onder het genot van een kopje thee wordt 
vaak de preek van de afgelopen zondag besproken. Als, 
na 15 jaar in de aardappelhandel, de functie voor koster 
in de ‘kersverse Pelgrimskerk’ beschikbaar is, solliciteert 
hij voor de grap. Tot zijn verbazing wordt hij prompt 
aangenomen. Hij heeft er geen dag spijt van gehad, naar 
hij eens vertelde in een interview. Het was een boeiende 
baan en bijgestaan door zijn vrouw Soetje en twee jonge 
hulpkosters, Nico en Robbert Melchers, kon hij het werk 
met het vele verhuur aan. Het boeiende vond hij dat 
het een dienende functie is voor de gemeenschap. Wat 
hem zeer ter harte ging en waar hij de meeste vreugde 
aan beleefde, was het contact met de mensen. Vooral 
de groepen, die regelmatig in de Pelgrimskerk hun 
bijeenkomsten hadden, kregen zijn volle aandacht. Niet 
te vergeten de kerkgangers, die hij bijna allemaal kende 
en met wie hij ook lief en leed deelde. Koster Kempe 
vond dat je serieus met elkaar moest omgaan, maar 
de lach mocht zeker niet ontbreken! In de ‘dankdienst 
voor zijn leven’ schetste zijn dochter Lize met humor 
verschillende situaties waarbij de lach het won. Als je liet 
doorschemeren dat je hem een fantastische koster vond, 
schudde hij een spreuk uit zijn mouw van een wijsgeer: 
‘Wanneer je meent het goed gedaan te hebben, dan kun 
je alleen maar zeggen, wat heeft Hij het goed met mij 
gedaan!’

Ans Melgers en Tineke Dekker 

Anekdote 
De heer Kempe had op een zondagochtend een kop koffie 
neergezet in de kamer van de dienstdoende predikant en en-
passant zijn sigaret uitgemaakt (dacht ie) en in de prullenbak 
gegooid. Toen de predikant arriveerde en de deur open deed, 
stond de prullenbak in de hens en de hele kamer vol rook. 
Gelukkig was het brandje snel geblust. Robbert heeft dat 
ook een keer meegemaakt in de keuken, ook hier een niet 
uitgemaakte sigarettenpeuk in de prullenbak.

Nico Melgers

Herinnering 
Wat ik mij nog herinner is dat we regelmatig in het 
zogenaamde kosterkamertje zaten en er iemand 
binnenkwam met een verhaal. Meneer Kempe knikte, zei 
op bepaalde momenten wat of ‘humde’. Als de persoon 
weer weg was, boog hij zich naar mij toe en vroeg ‘Wat 
vertelde ze? Ik heb er niets van verstaan en ik vind het zo 
stom als ze er later op terugkomt en ik weet het niet’. Hij 
vond het vervelend om mensen te moeten vragen iets 
te herhalen omdat hij het vanwege zijn doofheid niet had 
verstaan. Maar hij had toch ook een relativerende manier 
om er mee om te gaan.

Robbert Melgers
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Van waaruit werken wij?

Dorien Keus en M
artine Versteeg

Toen Martine begon als jeugdwerker in Amstelveen-Buitenveldert zijn we 

samen gaan zitten om een nieuw beleidsplan voor de komende periode 

te maken. Dit beleidsplan is besproken in de PJR en in de Algemene 

Kerkenraad, maar het lijkt ons ook goed dat hier met u te delen.

In ons beleidsplan gaan we uit van de doelstelling van de PJR zoals die al 
jaren is: De Protestantse JeugdRaad Amstelveen-Buitenveldert heeft tot doel 
kinderen en jongeren zo toe te rusten dat zij, op grond van een Bijbelse visie, 
in verbondenheid met God en in navolging van Christus, keuzes leren maken 
in hun persoonlijk leven, binnen de kerk en in de samenleving.

Dit hebben wij uitgewerkt tot een aantal speerpunten, die hieronder staan. 
Per punt kunt u lezen hoe we dat in de praktijk toepassen.

bruggen bouwen
Bruggen te bouwen/ nieuwe wegen 
zoeken naar kinderen en jongeren die 
zich niet onderdeel weten van geloof 
en gemeenschap. Over een jaar heb-
ben we meer contacten opgebouwd 
met jongeren op de rand van en buiten 
de kerk. Aan de hand van hun wensen 
zetten we de twee jaar erna een pro-
gramma voor hen op. Dat programma 
zal bestaan uit recreatieve, inspireren-
de en verdiepende activiteiten. 
Dit komt tot uiting in activiteiten zoals 
Kerk op Schoot, Kliederkerk en het 
20-ersnetwerk.

samen doen
De gemeenschap bevorderen, tussen 
kinderen/jongeren en de rest van de ge-
meenschap en tussen kinderen/jonge-
ren onderling (groepsbinding). Bij iedere 
activiteit die we organiseren bekijken 
we welke link er zou moeten zijn met 
de bestaande gemeenschap en welke 
intensiteit deze zou moeten hebben.
Martine heeft in de Kruiskerk een aan-
tal voorstellen gedaan om met kleine 
veranderingen het jeugdwerk sterker 
te verankeren in het geheel van de 
gemeente. Dorien voert samen met 
Marianne Bogaard en Werner Pieterse 
gesprekken met vrijwilligers in het 

jeugdwerk over de positie van kinde-
ren en jongeren in de kerk.

breed aanbod
Kinderen en jongeren van jongs af 
aan helpen groeien in hun geloof. 
Verdieping van wat en waarom we 
geloven in God en in navolging van 
Christus. Voor kinderen tussen 4 en 16 
bestaan er mogelijkheden om zich in 
hun geloof te verdiepen. Dit jaar brei-
den we het aanbod uit voor 0-4 jaar, 
4-12 jaar, 12-16 jaar en 16+. Ook kijken 
we hoe huidige activiteiten functione-
ren, zodat we een vernieuwd aanbod 
kunnen opzetten voor 2013-2016.
Voor 0-4 jarigen is er zowel in Zuid 
als in de Kruiskerk Kerk op Schoot 
gestart, vieringen voor de allerklein-
sten. De 4-12 jarigen kunnen naar 
de Kliederkerk. Voor 12-16 jarigen is 
Dorien dit jaar begonnen met cate-
chese. Aan het begin van het seizoen 
startten we een nieuwe 16+plusgroep, 
die inmiddels aan het groeien is.

lees verder op de volgende pagina
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Alles is gereed. In de keuken is het 

cateringteam druk bezig met de 

voorbereidingen voor de maaltijd aan 

het einde van deze eerste Kliederkerk. 

De vrijwilligers staan klaar bij de 

verschillende activiteiten waar de 

kinderen zich straks op storten. 

Klokslag vier uur komen de eerste 

gezinnen binnen. Ze krijgen een 

warm welkom bij de voordeur, een 

naamsticker opgeplakt en een papier 

met de activiteiten. Alle activiteiten 

hebben één ding met elkaar gemeen: 

ze laten iets zien van het thema van 

vandaag ‘Wat mooi gemaakt!’ 

De kinderen maken een lichtschilderij. 

Want op de eerste dag zei God: ‘Laat 

er licht zijn.’ Wat kun je toch leuke 

dingen doen met licht! De kinderen 

tekenen het heelal tevoorschijn, maken 

een graspoppetje, spelen Angry Birds, 

laten zich schminken als dier. En buiten 

kun je vissen verven door er met een 

waterpistool verf op te schieten. Er 

is een menselijk parcours. Wat kan je 

veel doen met je lichaam. Wat heeft 

God de mens toch mooi gemaakt! En 

ook voor de allerkleinsten is er genoeg 

te doen, in de Kliederknuffelhoek. 

Na een uur kliederen komen we bij 

elkaar voor het Kliederkerkverhaal. 

We luisteren naar het verhaal van de 

schepping en met een parachute doen 

we  het scheppingsverhaal na. Samen 

zingen we het liedje: ‘Zie de zon, zie 

de maan’, en aan het eind mogen alle 

kinderen onder de parachute liggen, 

terwijl de ouders een zegenliedje 

zingen: ‘Ga in vrede, ga in liefde, ga 

met God, tot de volgende keer!’

Na al dit kliederplezier is het nog 

niet genoeg. Het cateringteam heeft 

een geweldige maaltijd gekookt, 

helemaal passend bij het thema. 

Met mini pizza-gezichten, soep met 

planeetballen, paddenstoelen van ei en 

tomaat en spiesjes van poffertjes en 

fruit. Wat heerlijk! 
Enkele reacties van ouders en 

kinderen:
‘We hebben echt genoten vanmiddag 

en de kids vroegen bij het naar bed 

gaan al wanneer het weer was.... we 

kijken er naar uit! Groetjes Britt, Sven 

en Maud (en papa en mama natuurlijk)’

‘Het was leuk, graag nog een keer. 

Nienke’
‘En ik vint het sminken het 

allerleukste. Heel veel groetjes Amy’

In totaal verwelkomden we 25 

kinderen bij de eerste Kliederkerk. Voor 

de zomer organiseren we nog een 

Kliederkerk. Dat hebben we beloofd! 

Maar voor nu kijken we tevreden terug 

naar deze eerste Kliederkerk en zagen 

dat het goed was.

Kliederkerk Amstelveen
Martine Versteeg-ter Veen

jongeren betrekken
Kinderen en jongeren helpen te ontdek-
ken wat hun gaven en talenten zijn en 
hoe zij die kunnen inzetten ter opbouw 
van de gemeente, de samenleving en 
Gods koninkrijk. Voor tieners zijn er 
genoeg mogelijkheden om hun handen 
te laten wapperen. We kijken hoe we 
kinderen en 16+ers meer bij gemeente-
opbouw en diaconaat kunnen betrekken. 
We zijn bij de 16+ers begonnen. Met 
hen hebben we een gaventest ge-
daan: waar ben je goed in en hoe kun 
je dat inzetten? Daarnaast zijn steeds 
meer jongeren actief als leiding bij 

het Theaterweekend, Kerk op Schoot, 
Kliederkerk, Kinderdienst en JD12+.

geloof vieren
Kinderen en jongeren helpen hun geloof 
te vieren, op een voor hen authentieke 
manier binnen de eredienst en daarbui-
ten. Veel tieners en 16+ers ervaren de 
zondagochtendviering niet als ‘van hen’. 
We zoeken komend jaar naar wegen om 
te vieren met jongeren. Dit kan twee 
kanten op gaan: veranderingen in de 
huidige vieringen op zondagochtend en/
of aparte vieringen voor jongeren.

Beide paden zijn we inmiddels inge-
slagen. Onder het eerste punt kon 
u lezen over vieringen speciaal voor 
kinderen en jongeren. 
Op de hei-avond van de kinderkerk 
Zuid (24/03) dachten we onder andere 
na over de positie van kinderen in de 
eredienst. Op paasmorgen doen drie 
jongeren belijdenis (zie gedeelte Zuid), 
de gehele 16+groep denkt mee over 
de dienst en werkt mee bij de uitvoe-
ring, zodat het een eredienst wordt die 
voor alle leeftijden aantrekkelijk is.



Brood bakken
Op Witte Donderdag wordt herdacht dat Jezus met zijn leerlingen 

het laatste avondmaal hield. Op veel plekken wordt dan avondmaal 

gevierd, in kerken en daarbuiten. Hoe zit het precies met dat 

verhaal? We bakken het brood voor Witte Donderdag (Paaskerk en 

viering Ons Tweede Thuis). 
Woensdag 16 april om 19.30 uur in de Pastorie, Handweg 119.

Kinderzondag 2014
Op 11 mei is de Kinderzondag, om 10.00 uur in de Kruiskerk. Eén 

zondag per jaar is de kerk helemaal van en voor kinderen. We 

lezen een mooi verhaal, zingen liedjes voor kinderen en je kunt 

zelf van alles doen. Neem je papa, mama, opa, oma, vriendje of 

vriendinnetje mee! 
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Agenda
Zo/ 13-04 12.00 uur Paaskerk: Kerk op Schoot, thema: PalmpasenWo/ 16-04 19.30 uur Pastorie: Catechesespecial broodbakkenDo/ 17-04 20.30 uur Paaskerk (locatie ovb): Kijken naar The PassionZa/ 19-04 19.00 uur  Augustinuskerk: Viering met fragmenten uit Jesus Christ Superstar, gespeeld en 

gezongen door jongerenZo/ 11-05 10.00 uur Kruiskerk: KinderzondagDi/ 20-05 17.00 uur Paaskerk: ThemaFilmEtenWo/ 21-05 20.00 uur Pastorie: PJR-vergadering
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Eigenlijk lust ik alles
Janet Parlevliet

Jonas Waringa (8) blijkt een 

serieus en ernstig joch, wanneer we 

tegenover elkaar in de tuin aan tafel 

zitten. Hij kent zowaar het woord 

maaltijd: ‘dan lopen mensen met bekers 

en draagt de dominee het brood.’ Dat 

is natuurlijk het antwoord dat je graag 

hoort. Omdat hij acht jaar is, stel ik 

hem vragen met het woord ‘eten’. Hij 

beantwoordt ze rustig en nadenkend.  

Op de vraag wat hij graag eet noemt 
hij als eerste ‘kip’, na enig nadenken 
volgt ‘hamburgers.’ ‘Broccoli’ en 
‘aardappeltjes’ vindt hij ook wel lekker. 
Om dan te besluiten met: ‘eigenlijk 
lust ik alles.’ Hij vertelt dat papa 
meestal kookt. ‘Hij kookt lekker en 
soms help ik mee met eten maken. 
Dan snijd ik de velletjes van de 
aardappels af met een mesje waarmee 
je ook de schil van een appel af kan 
snijden.’ Ik knik begrijpend. 

Samen eten vindt Jonas belangrijk: 
‘het is gezellig en je bent met elkaar.’ 
Als je niet met elkaar zou eten, dan 
zou hij ‘papa en mama missen èn zijn 
tweelingzusje Sijtske een beetje’. Wat 
later in het gesprek blijkt, wat samen 
eten zo ‘gezellig’ maakt. ‘Papa zet de 

iPad aan en laat oude muziek uit de 
jaren ’80 of ’90 horen. Papa vertelt dan 
of hij het zelf heeft meegemaakt, toen 
de muziek uitkwam’.

Jonas kan zich nog een bijzondere 
maaltijd herinneren: ‘toen gingen we 
met de hele familie hier (thuis) eten, 
met ooms en tantes en oma en opa’s. 
We hadden een heel grote kalkoen die 
al was gevuld. Papa hoefde hem dus 

niet zelf te vullen. Die kalkoen ging in 
de oven.’

Zijn lievelingseten is: ‘kip, gekookte kip 
en ik krijg dan meestal een poot’. Met 
Pasen eet hij het liefst een gekookt 
eitje. Wanneer ik wegga, waaien mij 
heerlijke geuren tegemoet uit de 
keuken. Mama kookt! Jonas boft met 
twee kokende ouders. 
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Zondagse maaltijd
Zondagavond 18.00 uur: Een grote ronde tafel, mijn ouders, drie broers en ik eromheen en op ieder bord een kommetje home-made-kippensoep, die op zaterdag al op een plaatje stond om de kip zo zacht mogelijk en de bouillon zo krachtig mogelijk te maken. Deze soep was ons vaste voorgerecht op zondag. Daarna kregen we aardappels, groente, wat vlees (alleen op zondag) en jus, gevolgd door een home-made-custardpudding.

Dit was in ons gezin de enige maaltijd in de week, die zonder ruzie werd genoten. Mama sprak vooraf een kort gebed uit, waarbij papa (atheïst) altijd de kamer verliet en dan werd de soep opgeschept door mijn vader, die na mijn moeders kreet: ‘klaar!’ weer tevoorschijn kwam. Na de maaltijd verliet mijn vader de kamer opnieuw, want dan las mijn moeder een stukje uit één van de evangeliën voor, waarnaar mijn broers en ik met half oor en een vrij lange snoet luisterden, want wij vonden die Bijbel maar niks. We waren hooguit 9, 8, 7 en 6 en er werd bij ons gelezen uit de Bijbel. Wij waren Rooms Katholiek en na het Bijbeldeel (altijd volgens het leesrooster van de RK-kerk, volgens mijn moeder) volgde het slotgebed dat elke zondag door een van ons moest worden uitgesproken. Dat ging op leeftijd.: de 1e zondag van de maand de oudste, de 2e door mij, de 3e mijn 2e broer en de 4e de jongste. Had een maand vijf zondagen, dan was die 5e voor mijn moeder, die een ander gebed sprak dan het vaste dat wij moesten bidden.U ziet: rond de zondagse maaltijd lagen enkele tradities. Die heb ik later met mijn eigen gezin (man en drie kinderen) nooit uitgevoerd, omdat mijn man (net als mijn vader) atheïst was en wij de kinderen ook niet hebben laten dopen. Wel nam ik ze mee naar diverse kerken, om ze hun eigen keus te kunnen laten maken als ze daar aan toe zouden zijn.

Henny van der Sluijs

Herinneringen
Selma van Ee

Bij de herinnering aan de maaltijden van vroeger 
in ons gezin komt als eerste naar boven de 
kippelevertjes met ui. Dit gerecht maakte mijn 
moeder altijd klaar, wanneer mijn ouders allebei 
bloed hadden gegeven. Dit gaf weer extra 
energie!! En het hele huis stonk dan naar de 
kippelevertjes.
 
De volgende herinnering heeft met de vrijdagen te 
maken, wanneer we ook als gezin met elkaar aan 
tafel zaten. Mijn moeder verzamelde de hele week 
alle bruikbare kliekjes en dan mocht pa altijd als 
eerste zeggen welk kliekje hij wilde eten. Dit vond 
ik niet altijd eerlijk!

Een harinkie
Janet Parlevliet

Met bezoek trakteerden mijn ouders op haring. 
Dus hier staan wij kinderen met tante en oom een 
'harinkie' te verschalken. Deze foto maakte mijn 
moeder zo'n 50 jaar geleden met haar Agfa toestel.

inzendingen
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Twee totaal verschillende belevingen 
heb ik ondervonden van samen eten. 
Uit mijn jeugd kan ik me niet herin-
neren dat er aan tafel ooit over het te 
nuttigen voedsel gepraat werd. Nee, 
wij praatten met elkaar over de bele-
venissen van de dag en over van alles 
en nog wat. Ook toen ik later met mijn 
eigen gezin bij mijn ouders ging eten, 
was het een gekakel van jewelste. Zo 
begreep ik later, dat ik niet heb geleerd 
wat een voorrecht het is om voedsel 
tot je te mogen nemen. Over eten 
sprak je niet.
Begin jaren ‘60 kwam ik bij mijn 
toekomstige schoonouders over de 
vloer en bleef geregeld eten. Ik was 
net begonnen met mijn studie en had 
genoeg te vertellen. Bijzondere din-
gen. Dácht ik…. Maar al snel merkte 
ik dat er geen aandacht was voor mijn 
verhaal. Om de haverklap werd ik 
onderbroken met opmerkingen van 
mijn schoonmoeder, ‘neem nog wat 
aardappelen’ of ‘de andijvie moet wel 
op hoor’ of ‘wie heeft het zoutvaatje?’ 
Ik kwam er al snel achter dat niemand 

iets leuks of zinvols te vertellen had. 
Nu lag in de jaren ’60 de hongerwin-
ter nog vast in het geheugen van de 
ouders van mijn verloofde. Voedsel 
nuttigen was een levenszaak. Maar 
waarom merkte ik daar niets van bij 
mijn eigen ouders? Zij trokken in 1944 
wel degelijk met een handkar Noord-
Holland in om tegen ruiling van de 
damasten tafellakens voedsel bij de 
boeren te bemachtigen. 
Het waren gewoon twee verschillende 
belevingen. Bij mij thuis zaten we sa-
men aan tafel en werd er gepraat over 
de dingen van de dag en daarbij werd 
er ook nog gegeten Dat voelde voor 
mij als ontmoeting en contact. Ik wist 
niet beter. Bij Guus werd er gegeten en 
daarbij werden opmerkingen gemaakt 
over het eten zelf. Of het vlees wel of 
niet gaar was… Daar had ik niks mee. 
Dat had ik nooit geleerd. Dat betekende 
voor mij absoluut geen verbinding met 
de mensen die met mij aan tafel zaten.
Ik heb van Guus moeten leren dat het 
ook zinvol is om van het nuttigen van 
voedsel te genieten. Maar ik blijf het 

moeilijk vinden. Sinds hij gestopt is 
met werken, kookt hij. En hij koopt het 
voedsel ook in. Wanneer hij me soms 
vraagt : ‘wat wil je vandaag eten?’ dan 
heb ik nog steeds de neiging om ach-
teloos te antwoorden ‘ach, maakt mij 
niet uit, koop maar wat’. ‘Klein beetje 
meer interesse voor het eten graag, 
Anna’. ‘Ja, ja’, zeg ik vlug, ‘ok, koop 
maar eh….. broccoli en een tartaartje’. 
Altijd goed, toch?
Wat maakt de maaltijd tot een echte 
maaltijd? Wij hebben inmiddels ruim 
de tijd gekregen om tot een mix te 
komen van de eetgewoonten die we 
van huis uit hebben meegekregen. We 
hebben van elkaar geleerd dat het be-
langrijk is bewust met elkaar aan tafel 
te zitten, tussendoor met elkaar te pra-
ten, maar ook met elkaar rustig te zijn, 
en…. te zeggen dat het eten lekker is! 
En om te mogen vragen ‘mag ik het 
zout even?’ Dat is ook contact hebben.
Ik besluit deze ontboezeming met 
‘Here, ik dank u voor deze maaltijd. 
Amen.’ Misschien wel het meest zin-
volle van de maaltijd.

Een zinvolle Maaltijd?
Anna Uiterwijk

inzendingen
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Als Jacques brood snijdt, veegt hij nog 
altijd de kruimels bij elkaar om ze op te 
eten. De kruimels symboliseren voor 
hem de intense honger die hij had als 
kind. 
Zomer 1944: ‘zelfs met voedselbonnen 
kun je nauwelijks aan voedsel komen. 
Wij wonen aan de noordkant van 
Venlo. Daar ligt een tuindersgebied, 
waar tarwe en rogge gezaaid is op 
kleigrond van de Maas. Na de oogst in 
augustus mogen kinderen aren lezen 
op de roggeakkers. De aren doen we 
in juten zakken die we in de kelder van 
ons huis op de betonnen vloer leggen. 
Daar slaan we met knuppels op – 
dorsvlegels hebben we niet – tot de 
rogge uit de aren valt. Zo hebben we 
een voorraad rogge, die we uitzeven 
met een wanmand. De rogge malen 
met een buitenmaatse koffiemolen, 
die twee of drie keer groter is dan een 
gewone koffiemolen. Aan het begin 
van de winter hebben we nog wat 
roggemeel.’ 
Als de stad midden in de vuurlinie 
komt te liggen en de bommen van 

de geallieerden niet op de brug, maar 
in het centrum van de stad vallen, 
moeten de bewoners evacueren. 
Jacques’ vader weigert en duikt met 
zijn gezin onder in het streng verboden 
Sperrgebiet. 
‘Het restant van het roggemeel 
nemen we mee. Samen met de 
mais - eigenlijk het voer voor de 
kippen - is dat ons enige voedsel. 
Mijn moeder maakt daarmee iets wat 
op een brood lijkt, in een bakvorm 
bovenop het potkacheltje. Maar het 
meel raakt op en op een dag vertellen 
vader en moeder ons: dit is het 
laatste brood. Die week maken we 
er een feestje van: vader scherpt zijn 
mes over de stenen drempel.’ Met 
grote armgebaren imiteert Jacques 
de bewegingen van zijn vader. ‘Met 
het gescherpte mes kan hij heel 
dunne sneetjes snijden. Wij kinderen 
tellen hardop de sneetjes. Jacques 
onderbreekt zijn verhaal en zegt 
verdrietig: honger doet lelijke dingen 
met een mens, je mentaliteit bederft. 
Voor iedereen zijn er drie sneetjes. 

Met elk sneetje moet je een dag doen. 
In dat brood zat trouwens nog veel kaf.’ 
‘Nu is er een gewoonte ontstaan 
dat mijn broer Johan de ene dag de 
kruimels krijgt en ik de andere dag. 
Die dag was ik aan de beurt, maar 
tot mijn verbijstering pikt mijn broer 
mijn kruimels in. Toen heb ik hem 
letterlijk bij zijn strot gegrepen.’ Aan 
alles merk je dat Jacques moeite en 
verdriet heeft over zijn handelwijze. 
‘Het loopt nog maar net goed af. Mijn 
vader schuift zijn drie sneetjes brood 
naar ons toe, ze liggen de hele dag op 
tafel. Ik voel me bang en ontredderd. 
De drie boterhammen vertellen me: zo 
moet je niet met honger omgaan.’
‘Zo smerig is honger! Dan maak 
je je eigen broer nog dood. Nooit 
wordt er daarna meer over dit voorval 
gesproken in het gezin.’ Het verhaal 
emotioneert hem en hij pakt zijn 
zakdoek om zijn tranen weg te vegen. 

Kruimels
Fragment uit het levensboek van Jacques Spiertz (1931)

Tekst: Janet Parlevliet 
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De Kring
Anita Winter

Onder het uitwisselen van de laatste 
nieuwtjes komen de groepsleden 
het zaaltje binnen. Eén van de deel-
nemers tovert twee pakken cakejes 
tevoorschijn voor bij de koffie of thee. 
Marianne opent vanavond de bijeen-
komst door een afbeelding van ‘De 
gewonde engel’ (een engel gedragen 
door twee boerenjongens op een 
soort draagstoel) van Hugo Simberg 
rond te laten gaan. De bijbehorende 
tekst haalt punten naar voren die niet 
iedereen waren opgevallen – de engel 
wordt in de richting van het licht ge-
dragen – en roept vragen op als: Met 

Kringen vormen de basis van 

het protestantse geloofsleven. Ze 

zijn er in vele soorten en maten. 

Present maakt een rondje langs 

verschillende groepen.

Wat: 50-ers groep
Waar: Paaskerk
Wanneer: maandelijks op 
woensdagavond
Voor: 50-ers die leven en geloof 
met elkaar willen delen
Begeleiding: 
ds. Marianne Bogaard

wie identificeer jij je? Ben je gewond, 
ervaar je de pijn van de ander, voel je 
je ergens schuldig over? De afbeelding 
en tekst leiden als vanzelf tot een 
gesprek over hoe de deelnemers deze 
groep ervaren. 

Tweeënhalf jaar geleden ontstaan als 
een gespreksgroep over Bijbelteksten 
en bezinningsonderwerpen houdt 
de groep nu het midden tussen een 
gespreksgroep en een pastoraats-
groep. Na de opening volgt altijd een 
rondje waarin iedereen vertelt over 
wat hij of zij heeft meegemaakt en 
dat vult meestal de hele avond. Het 
zijn doorgaans heftige avonden. Als je 
rond de vijftig bent (of ouder) draag je 
al heel wat aan vreugde, verdriet, pijn 
en zorgen met je mee. Dat kan in deze 
kring allemaal in vrijheid met elkaar ge-
deeld worden. Je weet dat niemand je 
zal uitlachen of je meteen wil helpen, 
maar alleen al de manier waarop er 
naar je geluisterd wordt en het feit dat 
je gewoon jezelf mag zijn, heeft een 
heilzame werking en voelt aan als een 

warm bad. Je hebt het gevoel dat God 
aanwezig is in de groep.

Door de gegroeide verbondenheid 
hebben de negen groepsleden nu 
ook buiten de kringavond om contac-
ten, meestal per app, sms of e-mail. 
Je weet dat je bij de ander aan kunt 
kloppen voor wat dan ook. Het bijzon-
dere van deze groep is het vermogen 
vreugde en verdriet te delen én te 
ontvangen. De openheid waarmee dit 
gebeurt leidt er niet zelden toe dat je 
gezichtspunten vernieuwd worden en 
je als het ware wordt vlot getrokken 
uit een impasse. Zoals de gewonde 
engel gedragen wordt, zo voelen de 
groepsleden zich door elkaar én door 
God gedragen. Vanuit dit geloof is de 
groep samen met vallen en opstaan 
onderweg zoals bezongen in lied 
441:10a (LvK):

Wordt een die zwak is moede, 
een sterker grijpt zijn hand. 
De broeder steunt de broeder, 
zo blijft de liefde in stand. 
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nieuws

Iona-weekend in Schoorl
De Nederlandse Iona Groep organiseert van 23-25 mei in 
Schoorl een Iona-weekend. Net als op het Schotse eiland Iona 
leven de deelnemers in gemeenschap, dat wil zeggen: samen 
eten, corveeën en vieren en natuurlijk veel Iona-liederen 
zingen. Het thema van dit weekend is: gebrokenheid en 
heelwording. Hoe ga je daar vanuit je geloof mee om? Welke 
plek neemt heelwording in in onze rituelen? Hoe werkt dat op 
Iona, waar de gemeenschap elke dinsdagavond een healing 
service viert? Wat is dat niet, wat is het wel? Deelnemers 
gaan op zoek naar heelwording en gebrokenheid in het eigen 
leven en sterven, in de Bijbel en in de samenleving. Er is een 
plenair programma op zaterdagmorgen en er zijn workshops 
en vieringen. Voor kinderen is er deels een apart programma. 
Er is ook tijd voor ontmoeting en eigen invulling. 
Kosten: volwassenen € 95,-, € 120,- of € 130,- euro per 
persoon (afhankelijk van de kamerkeuze). Voor kinderen en 
jongeren geldt een lager tarief. Informatie: www.ionagroep.nl. 
Aanmelden: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl, 
(072) 509 12 74, www.dopersduin.nl.

Kerk in Actie  Werelddag 
Zaterdag 24 mei 2014 vanaf 9.30 uur bent u welkom op de Kerk in Actie 
Wereld dag. Vanuit verschillende delen van de wereld komen er Kerk in 
Actie medewerkers en organisaties samen om hun kennis en ervaring te 
delen. Wat kun je als Nederlander leren van iemand uit Indonesië en een 
Indonesiër van iemand uit Nederland? Welke gaven en talenten zijn er om 
met anderen te delen? 
Als christenen zijn we wereldwijd met elkaar verbonden. Deze verbonden-
heid kunt u ervaren op de Kerk in Actie Werelddag in De Glind bij Barneveld. 
Laat u inspireren door verschillende culturen, maak kennis met mede chris-
tenen wereldwijd en kom uw kennis, gaven en talenten grenzeloos delen! 
Door mee te doen aan allerlei workshops, medegelovigen te ontmoeten en 
met hen in gesprek te gaan hebt u een werelddag!
Toegang is gratis, aanmelden en meer informatie via 
www.kerkinactie.nl/werelddag. 

Vers van de pers
Het christelijk erfgoed ligt er desolaat bij. Dogma’s en 
godsbeelden zijn gesloopt. Kerken staan leeg. Wat 
blijft er over van de woorden en verhalen die zoveel 
generaties hebben getroost en geïnspireerd?
In Wat blijft, God na de kaalslag spelt Werner Pieterse 
de twaalf artikelen van het credo als de regels van 
een gedicht. Vanuit het werk van Nietzsche en andere 
filosofen, poëzie, films en ontmoetingen op het 
Afrikaanse continent zoekt hij naar de kern die in de 
aloude woorden ligt verborgen. Een inspirerend boek.

 

Wat blijft, God na de kaalslag, 
Werner Pieterse, uitgeverij Kok, 
€ 17,50

Kom naar de Kerk in Actie Werelddag!

ZATERDAG 24 MEI IN DE GLIND
Gratis toegang, aanmelden via: www.kerkinactie.nl/werelddag

GRENZELOOS DELEN

MET: 
uitgezonden 

medewerkers
workshops

viering
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agenda www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

De activiteiten hebben de kleur van de kerk waar ze plaatsvinden, 
behalve jeugdactiviteiten, daarvan wisselt de locatie. Activiteiten op 
een andere locatie zijn oranje gekleurd.

 tot Zo/ 20-04  Expositie Bach in beeld 
Open op: do-, za- en zondag van 14.00-
17.00 uur.

 Do/ 10-04  Ontmo-eten
Samen eten en elkaar ontmoeten. Locatie 
Ons Tweede Thuis, Westwijk. Tijd: 17.50 uur.

 Vr/ 11-04  Café Montpensier
Gert Jan van Steenbrugge over ‘De 
behandeling van extreem te vroeg geboren 
kinderen’. Tijd: 20.00 uur.

 Za/ 12-04  SAM’s kledingactie
Kledinginzameling voor Mensen in Nood. 
Tijd: 9.30-12.00 uur

 Za/ 12-04  Palmpasenstokken maken
Kinderen maken Palmpasenstokken 
voor de dienst van zondag, met Mirjam 
Buitenwerf. Tijd: 16.00 uur in de Kruiskerk.

 Za/ 12-04  Paasconcert in Pauluskerk
Over het lijdens- en opstandings evangelie. 
Gastorganist is Bert Kruis, op piano Peter 
van Dongen, speciale gast is sopraan Pia 
Schutz, zij verkondigt het evangelie op eigen 
wijze. Met koor Cum Laude o.l.v. Wim van 
Dijkhuizen en koor Hiddai uit Wilnis. Tijd: 
20.00 uur, toegang is vrij. 

 Zo/ 13-04  Kerk op Schoot
Viering voor kinderen van 0-4 jaar. Dit 
keer gaat het over Jezus op de ezel, het 
is Palmzondag. De kinderen zitten bij 
hun (groot)ouders op schoot en samen 
luisteren, zingen, voelen en bewegen 
we. Na afloop poffertjes! Tijd: 12.00 uur 
in de Paaskerk. Opgeven bij Dorien Keus 
(dorien@pga-b.nl).

 Zo/ 13-04  Muzikale Vesper
Cantate BWV 182 ‘Himmelskönig, sei 
willkommen’ van Johann Sebastian Bach 
door Linguae atque Cordis o.l.v. Bert 't Hart. 
Liturg is ds. Werner Pieterse. Tijd: 17.00 uur.

 Di/ 15-04   Open avond 
Jasmijncommunity

Vesper, geloofsgesprek, beelden Passion. 
Tijd: 20.00 uur.

 Wo/ 16-04  Catechesespecial 
broodbakken 
Tijd: 19.30 uur in de Pastorie, Handweg 
119.

 Do/ 17-04  Kijken naar The Passion
Tijd: 20.30 uur. In de Paaskerk. 

 Vr/ 18-04  Muziek op Goede Vrijdag
Uitvoering ‘Via Crusis’ van Franz Liszt door 
Linguae atque Cordis o.l.v. Bert ’t Hart. Tijd: 
19.30 uur.

 Vr/ 18-04  Markus Passion
Markus Passion van Reinhard Keiser door 
Kruiskerkcantorij o.l.v. Henk Trommel. Tijd 
20.00 uur.

 Za/ 19-04  Paasviering
Speciale viering met fragmenten uit Jesus 
Christ Superstar, gespeeld en gezongen 
door jongeren. Tijd: 19.00 uur in de 
Augustinuskerk.

 Wo/ 23-04   Theatervoorstelling 
Houdt de tijd!

25 ambtsjubileum ds G.J. de Bruin. Tijd: 
20.00 uur.

 Do/ 08-05  Ontmo-eten
Samen eten en elkaar ontmoeten. Locatie 
Ons Tweede Thuis, Westwijk. Tijd: 17.50 uur.

 Vr/ 09-05  Café Montpensier
Mineke Schipper over ‘Adam en Eva’. Tijd: 
20.00 uur.

 Zo/ 11-05  Kinderzondag 2014
Eén zondag per jaar is de kerk helemaal 
van en voor kinderen. We lezen een mooi 
verhaal, zingen liedjes voor kinderen en je 
kunt van alles doen. Neem je papa, mama, 
opa, oma, vriendje of vriendinnetje mee! 
Tijd: 10.00 uur in de Kruiskerk.

 Zo/ 11-05  Muzikale Vespers
Twee korte solocantates van Georg 
Philipp Telemann uitgevoerd door 
sopraan Nienke Oostenrijk, o.l.v. Henk 
Trommel. Met liturgische bijdragen door 
de Vesperscantorij. Liturg is ds. Geertien 
Morsink. Tijd: 17.00 uur.

 Do/ 15 en 22-05   Barmhartigheid in 
het Oude en Nieuwe 
Testament

In de eerste bijeenkomst staat het Oude 
Testament centraal: de God van Israel als 
een barmhartige God. Tweede bijeenkomst 
over het Nieuwe Testament: prediking en 
daden van Messias Jezus. Tijd: 20.00 uur 
in de achterzaal van de Goede Herder, Van 
Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 

 Zo/ 18-05  Cantatedienst
Singet dem Herrn ein neues Lied van J.S. 
Bach door Linguae atque Cordis o.l.v. Bert 
’t Hart. Liturg is ds. M. Visser-Fuchs. Tijd: 
10.00 uur.

 Zo/ 18-05  Info Te Gekke Kerk 
Informatiebijeenkomst voor nieuwe 
vrijwilligers. Tijd: ± 11.30 uur. 

 Di/ 20-05  Middagzangprogramma 
Liederen en teksten passend tussen Pasen 
en Pinksteren. Peter van Dongen zorgt 
voor de pianobegeleiding. Deelname gratis, 
vrijwillige bijdrage welkom. Tijd: 13.30 - 
15.30 uur.

 Di/ 20-05  ThemaFilmEten
We kijken een film en eten gezamenlijk. 
Tijd: 17.00 uur in de Paaskerk.

 Za/ 24-05  Alegría zingt Dido en Aeneas
Tijd: 20.15 uur.

 Zo/ 25-05  Koffieconcert
Judith van der Plas (klarinet) en Henk 
Trommel (piano/orgel). Programma volgt. 
Tijd: 12.00 uur.


