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Aftellen naar kerst
Yvonne Teitsma

Op de zondagen in advent groeit het 
licht. Elke zondag komt er een kaars 
bij, totdat er vier branden, tijd voor het 
feest van het licht.
Vanaf de eerste zondag van advent tot 
en met tweede kerstdag (30 november 
tot en met 26 december) vindt u op 
aftellennaarkerst.nl voor elke dag een 

tekst die tot de verbeelding spreekt.
De teksten zijn geschreven door pre
dikanten, kerkelijk werkers en kerkelijk 
bestuurders uit Protestants Amsterdam 
en Amstelveen. De teksten op de vier 
zondagen gaan over licht dat groeit – 
elke zondag een kaars erbij. De maan
dag en dinsdag bieden een toekomst
visioen op stad en kerk. Woensdag is 
voor de engelen. Handen en voeten 
geven aan omzien naar elkaar is het 
thema op donderdag. Elke vrijdag is er 
een liedje van verlangen en op zaterdag 

staan eten en drinken centraal.
U kunt de adventskalender zo instellen 
dat u de dagtekst automatisch op uw 
scherm krijgt. 
Laat u inspireren en tel af naar Kerst.

Komst, er aan komen… 

dat betekent het woord Advent, de 

vier weken ter voorbereiding van Kerst

‘Kerst begint voor mij in de kerk’ is ook 
dit jaar de slogan van een grootschalige 
kerstcampagne van de protestantse 
en evangelischlutherse kerken van 
Amsterdam en Amstelveen die half 
december van start gaat. Het campagne
beeld bestaat uit vier portretten waar
mee vier generaties in beeld komen. 

Met dit jaar ook een bekend gezicht uit 
Amstelveen. Doel van de actie is om het 
Amsterdamse en Amstelveense publiek 
te wijzen op het brede aanbod aan vierin
gen, levende kerststallen, concerten en 
andere kerstactiviteiten. 
Ze zijn te vinden op www.kerst020.nl 
en www.kerstamstelveen.nl.

Kerst begint voor mij in de kerk, 
campagne met Amstelveens gezicht

Woensdag 24 december
Kerstnacht  |  Licht
Wees niet bang voor 
schaduwen, het betekent 
gewoon dat er ergens 
dichtbij licht is. Ruth Renkle

Woensdag 10 december
Kousenvoeten 
Engelen lopen op kousen
voeten. Je hebt veel stilte 
nodig om ze te kunnen 
opmerken. Anselm Grün

Zondag 30 november
Eén kaars
Het is beter om één kaars 
aan te steken dan over 
duisternis te klagen.
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We zoenen wat af als redactie. Nee, het is 
niet wat u denkt. We werken in verzoende 
verscheidenheid. Met al onze verschillen 
zetten we toch elke maand weer tamelijk 
harmonieus een Present in elkaar. Over 
verzoening gaat het in dit nummer. Eind 
november, op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, gedenken veel gemeenten hun 
leden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. 
Het hoofdartikel van Arianne Geudeke gaat 
dan ook over verzoening met de dood, 
wanneer die inbreekt in je leven. Vanuit het 
herstelrecht en herstelgericht werken schrijft 
Gert Jan Slump over verzoenen. Ds. Leen van 
Drimmelen vertelt in een interview dat de 
tekst ‘Laat u met God verzoenen’ voor hem 
nog steeds het fundament van zijn geloof 
is. Naast deze oude bekende komt ook een 
nieuweling aan het woord: ds. A. Baas 
is vorige maand verbonden aan de Eben 
Haëzergemeente en hij introduceert zichzelf. 
Er gebeurt veel in de wijkgemeenten en 
binnen de colleges; ook daarvoor geldt 
wat Jan Bossenbroek schrijft over het 
bestuurlijke werk: soms zit het mee, soms 
tegen; daarmee moet je je kunnen en willen 
verzoenen. Al vieren we eerst nog Sinterklaas 
– op naar de pelgrims, paas en kruispiet! – 
we tellen ook al weer af naar Kerst. Niet 
iedereen kan zich verzoenen met de 
voederbak in plaats van de kribbe, laat staan 
met de commerciële gijzeling van het feest. 
Toch hebben wij als kerken een positieve 
boodschap; Yvonne Teitsma schrijft over de 
kerstcampagne. In deze donkere dagen voor 
Kerst geeft de redactie u als lezer van harte 
een zoen. 

Sieb Lanser
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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/ 23-11 

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
09.30 uur: ds. G.J. de Bruin, met koor 
Alegría 
11.30 uur: ds. M.M. Bogaard en  
ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas   
18.30 uur: ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P. Warners, Utrecht 

De Buitenhof
10.30 uur: mw. W. Wieringa
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver 
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens

Zo/ 30-11
1e adventszondag

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, met koor 
‘United’ 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, oecume-
nische viering in Goede Herderkerk

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen
 

Zo/ 07-12 
2e adventszondag

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: dr. J. Hoek, Veenendaal
18.30 uur: ds. A. Baas 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. A.P. van den Broek 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoor I. Mol, Leger des Heils

December - Tijd
inleveren kopij: 25 november
op de mat: 18 december

Januari/februari - Waardevol
inleveren kopij: 6 januari
op de mat: 29 januari

Data Present
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Zo/ 14-12 
3e adventszondag

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze S.L. de Vries, 
Schalkwijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.N. Zuiderduijn, 
Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, cantate-
dienst 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D.H. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

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

 woensdag voorganger te organist

07 jan. ds. Annette Driebergen Papendrecht Wim Magré

14 jan. ds. Aart Mak (Kerk zonder Grenzen) Bloemendaal Everhard Zwart

21 jan. ds. Robert-Jan van Amstel Zunderdorp Rob van Dijk

28 jan. dr. Wouter Klouwen Baarn Wim Magré

04 feb. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Everhard Zwart

11 feb. ds. Alida Groeneveld Weesp/Driemond Rob van Dijk

18 feb. mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam Wim Magré

25 feb. ds. Annette Bosma Sassenheim Everhard Zwart

04 mrt. ds. Gert van de Meeberg Halfweg/Zwanenburg Rob van Dijk

11 mrt. ds. Jannie Nijwening Den Haag Wim Magré

18 mrt. dr. Paul Visser Amsterdam Everhard Zwart

25 mrt. prof.dr. Eric Cossee Rotterdam Rob van Dijk

01 apr. dr. Stephan de Jong Bussum Wim Magré

08 apr. ds. Wim Scheltens Lunteren Rob van Dijk

15 apr. ds. Ruurd van der Weg Uithoorn Everhard Zwart

22 apr. dr. Ciska Stark Lexmond Wim Magré

29 apr. dr. Ruud Stiemer Den Haag Everhard Zwart

06 mei pastor Joost Verhoef Amsterdam Rob van Dijk

13 mei ds. Teus Prins Aalsmeer Wim Magré

20 mei ds. Jan van Langevelde Zwolle Everhard Zwart

27 mei ds. Jan Offringa Kesteren Rob van Dijk

03 juni ds. Bas van der Graaf Amsterdam Wim Magré

10 juni ds. Hans van Ark Wapenveld Everhard Zwart

17 juni ds. Ad van Nieuwpoort Bloemendaal Rob van Dijk

24 juni prof.dr. Antoine Bodar Amsterdam Wim Magré

Overzicht voorgangers en organisten - eerste halfjaar 2015
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Als de dood inbreekt 
in je leven 
Arianne Geudeke, Geestelijk verzorger Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen; predikante Protestantse Kerk in Nederland

‘Wil jij kijken of je nog iets kunt 
betekenen voor deze meneer?’ wordt 
mij als geestelijk verzorger gevraagd. 
Letterlijk, maar ook figuurlijk ga ik een 
drempel over, want ik besef dat er 
tussen zijn en mijn situatie een wereld 
van verschil ligt: morgen zal hij sterven 
en ik sta middenin het leven. 

Altijd ben ik mij bewust van die 
drempel als ik geroepen word bij 
mensen die te horen hebben gekregen 
dat ze weinig tijd van leven meer 
hebben. Deze drempel kan ik niet 
anders dan ingetogen, biddend, met 
respect en met schroom, over gaan. 

In de korte tijd die we hebben – de 
man is ernstig ziek en al suf van de 
medicijnen – vertelt hij me dat hij niet 
bang is voor de dood. Dat hij er ook 
zelf voor gekozen heeft. ‘Na de dood is 
niets, en zo heb ik geen leven meer’. 
Meer woorden had hij nodig om te 
vertellen over zijn leven: hoe hij liefhad 
en hoe hij tot zijn beslissing kwam de 

dood te bespoedigen. Het leek een 
biecht op de grens tussen leven en 
dood. 

Altijd – is mijn ervaring – gaat spreken 
over sterven hand in hand met 
verhalen uit het leven. Alsof oog in 
oog met de dood het leven zich nog 
eenmaal ontvouwt. Wie geliefd zijn 
worden genoemd. Wat van waarde 
was wordt verteld. Wat pijn deed of 
doet wordt benoemd.

Soms lijkt het alsof mensen die tevre
den en dankbaar terugkijken op hun 
leven zich makkelijker verzoenen met 
hun dood. ‘Ik heb zo’n mooi leven 
gehad met mijn echtgenote; ik ben trots 
op mijn (groot)ouders en mijn (klein)
kinderen. Maar het moet toch een keer 
over zijn’, zei een man van in de negen
tig jaar, ‘en daar heb ik vrede mee.’  
Maar als er zaken in het leven niet 
afgemaakt, niet uitgesproken of niet 
geheeld zijn, kan dat meer moeite 
geven met het loslaten van het leven. 

‘Altijd was ik aan het werk’, zei een 
jonge man van veertig jaar, ‘nooit 
had ik tijd voor vakanties en kinderen 
krijgen was iets voor later. ‘Maar er 
komt geen later. Later is nu. En nu ga 
ik dood en heb ik spijt van de keuzes 
die ik gemaakt heb.’ Deze man is 
strijdend gestorven. Zijn lichaam was 
op, maar zijn geest wilde zich niet 
overgeven omdat zijn leven, naar zijn 
gevoel, niet af was.

Heel vaak zijn er, op de grens tussen 
leven en dood, zingevingsvragen: Wat 
heeft mijn leven voor zin gehad? Is er 
leven na de dood? Waarom nu al? 

Soms helpt het vertrouwen dat het 
leven met de dood niet over is mensen 
de grens over te gaan. Het geloof dat 
de Eeuwige in de dood je leven spaart. 
Dat wie je was en wat je betekend 
hebt niet verloren gaat. Of de hoop 
dat je je geliefden zult weerzien. Nooit 
hadden we over geloven gesproken, 
maar toen ze wist dat ze zou gaan 
sterven zei de jonge vrouw: ’Mijn 
moeder en mijn zus wachten me op’. 
En ze kon in vrede sterven.
Maar het kan ook zo zijn dat het geloof 
juist in de weg staat: er is angst en 

Aarzelend betreed ik de kamer van de man die morgen sterven 

gaat. Hij heeft alles geregeld voor zijn uitvaart. Alles is besproken 

voor zijn dood, morgen om twee uur. 
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twijfel. ‘Heb ik ’t wel goed gedaan in 
mijn leven? Is het waar wat ik altijd 
heb geloofd’?

Je uitspreken tegen een vriend of juist 
tegen een vreemde, of het uitspreken 
van een gebed, kan helpen loslaten 
om in vrede te kunnen gaan. En als 
alles al gezegd is, als er geen woorden 
meer zijn rest ons het gebaar: een 
hand, een kus, een stil gebed.

Naast de geliefde die sterven gaat, 
gaat de naaste zijn/haar eigen weg. 
Ook dat is een weg van je verzoenen 
met wat was, wat is en wat komen 
gaat. Met alle emoties die daarbij 
kunnen horen. Boosheid, verzet, 
angst en verdriet om het leven dat 
eindigt. Maar misschien ook vrede en 
opluchting dat er een einde aan het 
lijden van je dierbare komt. Ieder bij 
wie de dood heeft ingebroken in het 
leven, heeft zijn/haar eigen ervaringen 
en emoties. En deze kunnen per dag 
en per nacht verschillen. 

Sterven is het grootste geheim van 
het leven. Mensen worden geboren 
om te leven. Om lief te hebben. 
Maar mensen worden ook sterfelijk 

geboren. Vroeg of laat breekt de dood 
in in óns leven. Soms is deze mild. 
Soms hard. Soms gewild. Soms bitter. 
Soms te vroeg. 
Soms bevrijding. 
Maar altijd een 
geheim. De dood 
is en blijft een 
vreemde, een 
spelbreker, een 
inbreker in ons 
leven.

Vanuit dit besef 
ga ik, als de 
dood inbreekt in 
een leven, altijd 
aarzelend een 
drempel over. 

Arianne Geudeke, Geestelijk verzorger Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen; predikante Protestantse Kerk in Nederland
REQUIEM

Wat ik gewild heb
wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd
wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef
wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd
wat ongebruikt bleef
al het beschamende,
neem het van mij
en dat ik dit was
en geen ander
het overschot van
stof van de aarde:
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.

Huub Oosterhuis
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gastartikel

Verzoenen: voor en met wie?
Gert Jan Slump

Een van de grondleggers van het her
stelrecht is de Amerikaanse menno
niet Howard Zehr. Goed om te melden 
is dat de Mennonieten begonnen met 
herstelrechtelijke initiatieven uit peni
tentie en wroeging over hun verleden. 

Het waren name
lijk onder meer 
de Mennonieten 
die aan de wieg 
stonden van ons 
cellulaire gevange
nissysteem, 
gebaseerd op de 
indeling in kloos
ters. De definitie 
van Zehr luidt: 
Herstelrecht is 
een proces om 
diegenen die een 
belang hebben 

bij een specifiek delict (misdaad) 
waar mogelijk te betrekken om 
gezamenlijk nadeel/leed, behoeften 
en verplichtingen te benoemen en 
daaraan tegemoet te komen met 
het oog op herstel en rechtzetten/
genoegdoening waar mogelijk.

Waar mogelijk
In deze definitie komen de woor
den ‘waar mogelijk’ twee keer voor. 
Daarmee is aangegeven dat herstel
recht maatwerk is en geen oplossing 
voor alle delicten. 
Herstelrecht of herstelgericht wer
ken wordt in Nederland inmiddels in 
verschillende vormen toegepast: van 
de voorkant van het strafrecht (voordat 
er aangifte is gedaan bij de politie) tot 
aan de achterkant (als gedetineerden 
weer terugkomen in de samenleving). 

Voorbeelden zijn:
• Bemiddeling bij conflicten tussen 

buren. 
• Leerlingbemiddeling op scholen, 

onder andere in het kader van de 
vreedzame school/wijk.

• Halt: minderjarigen herstellen schade 
die zij hebben aangericht.

• Slachtofferdadergesprekken: gericht 
op emotioneel herstel voor slachtoffer 
en dader.

• Mediation/bemiddeling: gericht op 
emotioneel en juridisch herstel vaak in 
de vorm van een overeenkomst.

• Herstelconferenties: niet alleen 
slachtoffer en dader (of verdachte) 
worden daarvoor uitgenodigd, maar 
ook zoveel mogelijk mensen die 
geschrokken en betrokken zijn bij een 
delict.

• Herstelgerichte detentie en nazorg: 
in detentie en de voorbereiding op 
terugkeer van een gedetineerde wordt 
op verschillende manieren aandacht 
besteed aan herstel. Dat gebeurt 
onder meer via de Gevangenenzorg 
Nederland, Exodus huizen en 
herstelconsulenten in gevangenissen.

In totaal wordt herstelrecht naar 
schatting in 40.000 zaken per jaar 
toegepast. Nederland is daarmee 
inmiddels een van de voorbeeldlanden 
in Europa.

Herstelrecht of herstelgericht werken in en rond het strafrecht is in 

Nederland en de wereld aan een enorme opmars bezig. Jarenlang hebben in 

het strafrecht straffen en behandelen centraal gestaan. Met de opkomst van het 

slachtoffer in het strafrecht en het herstelrecht (internationaal restorative justi-

ce genoemd) is daaraan het perspectief en proces van herstel voor slachtoffers, 

daders en samenleving toegevoegd. In dat licht zijn woorden als vergeven en 

verzoenen grote en weerbarstige woorden. Tegelijk hebben zij een geweldige 

potentie. De vraag daarbij is of we een proces van herstel op voorhand kunnen 

en mogen belasten met werk-woorden als vergeven en verzoenen.
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Bevochten vrede
Bij herstelrecht staan de behoeften 
van slachtoffer en dader en samen
leving, vrijwilligheid en het nemen 
van verantwoordelijkheid centraal. 
Mensen kunnen heel verschillende 
motieven hebben om deel te nemen. 
De begrippen vergeven en verzoenen 
komen niet vaak voor in die rijtjes. Voor 
veel slachtoffers (en daders) is dat op 
voorhand teveel gevraagd. 
De vrede herstellen komt wellicht nog 
het dichtst in de buurt: een oude func
tie van ons publieke strafrecht die bij 
herstelrecht of herstelgericht werken 
weer helemaal centraal staat. Het gaat 
dan niet om de ‘lieve, zoete’ vrede, 
maar om de bevochten, de onder
handelde, de na een intensief proces 
uitgesproken en herstelde vrede.
Dan komen we onmiddellijk bij de 
waarheids en verzoeningscommis
sies zoals onder meer toegepast in 
ZuidAfrika onder leiding van bisschop 
Desmond Tutu. Het is een voorbeeld 
van de toepassing van een vorm 
van herstelrecht bij grote nationale 
confl icten.

Vergeven doe je voor jezelf
Geert Corstens, president van de 
Hoge Raad der Nederlanden, het 
hoogste rechtsprekende orgaan, 
schreef onlangs in De Gids een artikel 
over de kracht van vergeven. Hij geeft 
aan dat vergeven als tegenhanger kan 
worden gezien van strafrechtelijk ver
gelden. Vergeven is voorbehouden aan 
slachtoffers en nabestaanden en wordt 
voorafgegaan door een proces van 
berouw van de dader. Vergeven doe 
je niet voor de dader, zo sluit hij zijn 

artikel af, vergeven doe je voor jezelf. 
Vergeven is een afscheidsgeschenk 
van het slachtoffer aan de dader in een 
proces van herstel.

Geldt zoiets ook voor het begrip ver
zoenen, of beter, ‘mezelf verzoenen 
met’ in dit verband? Ik verzoen mij 
met: de ikfi guur komt twee keer voor 
in deze zin, als handelend persoon en 
als ontvanger. Het ‘met’ veronderstelt 
dat verzoenen iets met de ander te 
maken heeft. ‘Ik verzoen mij met de 
dader’: verzoenen is een ikgerichte 
handeling waar ik de (berouwvolle) 
dader voor nodig heb. Verzoenen 
is geen onbaatzuchtige maar een 
weloverwogen handeling om een 
delict te verwerken, af te sluiten en 
verder te gaan met mijn leven.

Verder willen
Er zijn legio voorbeelden van slacht
offers die verder willen met hun 
leven en daartoe contact met de 
dader hebben gezocht. Een van 
hen die een paar jaar geleden voor 
onze Stichting een lezing heeft 
gegeven is Aba Gayle, moeder van 
een vermoorde dochter. Na jaren 
van verdriet en duisternis besloot zij 
dat zij haar slachtofferschap achter 
zich wilde laten. Om die reden wilde 
zij een ontmoeting hebben met de 
dader van de moord op haar 19 jarige 
dochter Catherine. De dader, Douglas 
Mickey, verbleef op dat moment in 
de dodencel in een gevangenis in San 
Quentin. Hoe het afl iep? Aba Gayle 
beschrijft hoe zij en Douglas vrienden 
zijn geworden. Sinds die tijd spreekt 
zij over jaren van verlichting. Het 

verhaal van Aba Gayle is onder meer 
te zien geweest in een uitzending 
van KRO ‘De Wandeling’ op vrijdag 2 
december 2011. De uitzending is terug 
te vinden op internet.

Ik sprak de laatste jaren met 
veel slachtoffers, daders en 
betrokkenen over de mogelijkheden 
die herstelrecht en herstelgericht 
werken bieden. Velen van hen zijn 
op zoek naar herstel. Daarvoor kan 
een ontmoeting met de ander in de 
vorm van een gesprek, bemiddeling 
of conferentie nodig zijn. Herstel 
heeft echter vele gedaanten. Daaraan 
werken kan leiden tot een actieve 
daad van verzoening en daarmee tot 
een moment waarop slachtofferschap 
plaats maakt voor weer mens zijn. 

 Gert Jan Slump is mede oprichter van 
Stichting Restorative Justice Nederland 
(2010). Als u een lezing wilt organiseren 
of meer wilt weten over herstelrecht 
en het werk van de Stichting dan kunt 
u contact opnemen via communicatie@
restorativejustice.nl.
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Van drie eenheden naar 
drie-eenheid?
Jan W. Bossenbroek

In mijn eerste bijdrage schreef ik over 
de samenstelling van de AK en de 
plannen voor het seizoen 2013/2014. 

Uiteindelijk heb 
je als kersverse 
voorzitter ook 
doelstellingen 
voor ogen. De 
belangrijkste 
doelstelling voor 
mij was: de drie 
wijken zich uit te 
laten spreken over 
de toekomst. Het 
document wat 
aan deze vraag 
ten grondslag 
lag luidde: ‘van 

drie eenheden naar een drieeenheid?’ 
Vanuit de wijken is hierop gereageerd 
en dat leverde weer de nodige 
vraag tekens op. Voor mij enigszins 
ontnuchterend was de wedervraag, vrij 
vertaald: ‘ja, maar hoe behouden wij 
onze eigen identiteit?’ Dat vond de AK 
ook een goede vraag, dus daar zijn we 
nog niet uit. 

In een gesprek met de drie 
wijkvoorzitters kwam de wens naar 
voren om de AK sommige activiteiten 
te laten faciliteren. Activiteiten die 
bovenwijks, maar met bemensing 
vanuit de wijken door de AK worden 
opgepakt. Bijvoorbeeld het werven van 
vrijwilligers, of publiciteit geven aan 

vormings en toerustingsactiviteiten 
die voor een ‘breed publiek’ binnen 
en buiten onze gemeenschap 
aantrekkelijk zijn. Een eerste stap om 
gezamenlijk richting de toekomst te 
kijken.

In oktober heeft de wijkgemeente 
van bijzondere aard EbenHaëzer een 
nieuwe wijkpredikant mogen verwel
komen, ds. Baas uit Apeldoorn. De 
EbenHaëzer gemeente (gehuisvest 
in de Pauluskerk) heeft formeel een 
vertegenwoordiging in zowel de AK als 
de Colleges van Kerkrentmeesters en 
Diakenen. Door omstandigheden heeft 
deze samenwerking de afgelopen 
periode op een laag pitje gestaan. Wij 
vertrouwen erop, dat wij de banden 
weer kunnen aanhalen. 

Het bestuurlijke werk binnen een 
kerkgemeenschap is net mensenwerk: 
soms zit het mee, soms zit het 
tegen. En daarmee moet je je kunnen 
en willen verzoenen. Uiteindelijk 
weegt het einddoel het zwaarst: hoe 
verzekeren wij ons ervan dat over tien 
jaar de Protestantse Kerk nog steeds 
vertegenwoordigd is in onze regio?

Een jaar geleden leverde ik als voorzitter mijn eerste tekst in voor Present. 

Sinds dat moment heb ik u, met uitzondering van de vorige Present (vakantie), 

op de hoogte gehouden van het wel en wee van de AK en bij tijd en wijle ook 

dat van mijzelf. Mijn teksten doorlopen een uitgebreide toetsingsprocedure: 

mijn vrouw, onze communcatieadviseur Yvonne Teitsma en vervolgens de 

redactie. U begrijpt: een heel proces ligt ten grondslag aan hetgeen u te lezen 

krijgt. Hiermee heb ik mij verzoend, want Paulus schreef al dat je niemand tot 

aanstoot mag zijn. En dat geldt ook voor de tekst die ik hieronder schrijf.

uit de algemene kerkenraad
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 Mijn kerk verbindt
Jany Steurvan Harten is hét 
aanspreekpunt op het Kerkelijk Bureau. 
In januari komen alle formulieren voor 
Actie Kerkbalans bij haar binnen. 
 ‘Mijn kerk verbindt door allerlei 
activiteiten met elkaar te ondernemen. 
Je leert elkaar kennen. Je kunt je 
één voelen door bijvoorbeeld dingen 

samen te doen, ook al beleeft iedereen 
dat natuurlijk anders. Wanneer je 
samen iets onderneemt krijg je 
belangstelling voor elkaar en schept 
het ruimte om met elkaar in gesprek te 
gaan en naar elkaar te luisteren. 
Natuurlijk inspireert mijn kerk ook. 
God en Jezus zijn voor mij daarbij de 
inspiratiebronnen. Mijn kerk inspireert 
op verschillende gebieden, in 
pastoraat, viering en diaconaat. Vieren 
is voor mij niet het belangrijkste, 
de verbinding komt als eerste. Pas 
wanneer ik een band heb met anderen 
kan ik ook samen vieren. Daarvoor 
zijn naast geestkracht en mensen ook 
fi nanciële middelen nodig.’

Voor Jany is het de kerk die verbindt 
en inspireert. Welk woord wilt u hier 
invullen? Mijn kerk … ! 

Mijn kerk in balans
Yvonne Teitsma

college van kerkrentmeesters

De Actie Kerkbalans is de actie waarmee we elk jaar 

onze gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen. De 

voorbereidingen voor deze actie in 2015 zijn al volop gestart. Actie 

Kerkbalans 2015 start volgend jaar op zondag 18 januari. In de 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert worden zo’n 

4.000 enveloppen verstuurd om u uit te nodigen aan deze actie bij te 

dragen. ‘Mijn kerk…’  is het nieuwe thema van de actie. Voor iedereen 

heeft de kerk een eigen betekenis. Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, 

deelt, rouwt en viert. 

 Mijn kerk verbindt

Kerkbalans meter 2014
(RESULTATEN T/M SEPTEMBER 2014)

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

begroot:

€ 544.000

toegezegd t/m sept.:

€ 442.506

ontvangen totaal t/m sept.:
€ 441.434
waarvan:

 ontvangen toegezegd: 

 € 356.389,42

 spontane bijdragen: 

 € 85.044
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Laat u met God verzoenen 
Janet Parlevliet

Leen (1934) groeide op in een warm 
gezin met degelijk gereformeerde ou
ders. Een Kuyperiaans gezin, dat leefde 
in de geest van: wat wij geloven staat 

vast, twijfelen is 
zonde. ‘Mijn vader 
kon alles heel goed 
uitleggen. Achteraf 
gezien vond ik 
zijn benadering te 
rationeel, zelf ben 
ik bevindelijker, ik 
benader het geloof 
subjectiever.’ 
Om de sfeer van 
thuis te illustre
ren, citeert hij 
de Heidelbergse 
Catechismus 

zondag 7, vraag en antwoord 21: ‘Wat 
is een waar geloof? Een waar geloof is 
niet alleen een stellig weten of kennis, 
waardoor ik alles voor waarachtig houd, 
dat ons God in Zijn Woord geopenbaard 
heeft, maar ook een vast vertrouwen… 
Het heeft dan te veel weg van een 
rekensommetje van: zo staat het in het 
evangelie en zo is het dan ook. Maar 
hoe zit het in je hart?’ 

Waar kwam dat vandaan om 
predikant te worden? 
‘Dat is één van de dingen die ik mij 
nog steeds afvraag, ik heb nooit 
zo’n sterk roepingsbesef gehad. Ik 
twijfelde of het wel een goede keus 
was. Ik was slecht in de talen. Maar 
de talen had je nodig om theologie te 
studeren. Ik was veel beter in wis en 
natuurkunde. Mijn leraar wiskunde 
zei: Je smijt met je talenten, je moet 
naar Delft! Eenmaal aan de studie in 
Amsterdam grijnsde het me aan om 
predikant te worden. Ik vond veel 
van mijn medestudenten van die 
halfzachte types. Dus deed ik lang over 
mijn studie. Op een gegeven moment 
dacht ik: werken kan ik niet en voor 
bedelen schaam ik me, laat ik dan 
toch maar de pastorie ingaan.’ Op bijna 
dertigjarige leeftijd werd hij beroepen 
in het kleine Friese dorpje Niawier. 
Ondertussen laat hij me het boek zien: 
Toen God verscheen in Friesland. 

U verscheen in Friesland, voelde 
u zich toen langzamerhand meer 
predikant worden? 
‘Het was meteen een sprong in het 
diepe, want je was de hele week 
bezig met de taak waar je voor stond.’ 
Hij treft het met een kerkenraad met 
een houding van: wij maken er wel 
een dominee van! Zo’n kerkenraad 
die later zegt: hij heeft het vak bij ons 
geleerd. De ouderlingen en diakenen 
waren eikenbomen der gerechtigheid, 
goed onderlegde mensen en zijn 
preken zijn een vast agendapunt op 
de kerkenraadsvergaderingen. Ik merk 
dat hij dat als prettig heeft ervaren. Al 
snel krijgt hij het commentaar dat hij 
te eenzijdig preekt over het verbond 
tussen God en zijn volk. ‘Dominee 
moet het meer hebben over het 
koninkrijk Gods.’ Ook zijn aarzelende 
houding is onderwerp van kritiek. Maar 
juist dat aarzelende spreekt bevindelijke 
mensen aan en alle oudere doopleden 
doen belijdenis. Wanneer de kerkenraad 
daarnaar vraagt bij die oudere 
doopleden, is het antwoord: ‘deze 
dominee begrijpt ons’. In Friesland doet 
hij zijn werk met plezier. Na Nieuw
Amsterdam en Hattem wordt Muiden 
in 1979 zijn vierde gemeente.

Wat voor predikant was u toen? Hoe 
was u doorgegroeid? 
‘Nauwelijks,’ antwoordt Leen direct. 

Ds. Leen van Drimmelen is dit 

jaar vijftig jaar predikant. Hij is precies 

25 jaar gemeentepredikant geweest. 

Zijn eerste gemeente was het Friese 

Niawier. Een ommekeer in zijn carrière 

is de ontdekking van zijn belangstelling 

voor het kerkrecht. Daarop studeert hij 

op latere leeftijd af. Vanaf 1987 was hij 

de man die colleges kerkrecht gaf aan 

de Vrije Universiteit en later ook aan de 

Universiteit van Amsterdam. 
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‘Ik bleef bevindelijk gereformeerd. Dat 
kwam duidelijk naar voren in de laatste 
gemeente.’ Een deel van de gemeente 
vond dat hij theologisch wel wat 
moderner kon zijn. 

Zat u toen nog steeds vast aan 
zonde en verzoening?
Beslist klinkt het: ‘Ja nog steeds!’

Waarom bleef u daarbij? Was dat 
voor u het geloof? 
‘Ja, dat is de basis onder je leven, 
dat je relatie met God goed is. Dat 
kan alleen door Gods genade, want 
Christus is voor ons gestorven. Laat 
u met God verzoenen, is voor mij het 
fundament van mijn geloof.’ Hij zoekt 
het fragment op en leest het me voor. 
Ik merk dat deze tekst uit 2 Korintiërs 
5:20 hem ten diepste raakt.

Is dat uw levensthema? Groeide u 
op met dat thema?
‘Voor mijn ouders was verzoend zijn 
vanzelfsprekend. Voor mij is dat niet 
zo, het is geen automatisme. Het 
moet in je eigen persoonlijke leven 
realiteit worden, je moet ‘t met je laten 
gebeuren en ernaar leven – leven als 
verzoende. Mensen mogen merken dat 
je een in Christus verzoend mens bent. 
Maar dat vind ik niet zo gemakkelijk.’ 
Geëmotioneerd: ‘Altijd moet je daaraan 
werken, altijd grijpen naar het houvast. 
Altijd de worsteling met de dingen 
waar je spijt van hebt, die je anders had 
moeten doen, je bent met die persoon 
verkeerd omgegaan, je ondervindt 
tegenslagen … er is zoveel wat die 
zekerheid die je zou moeten hebben, in 
de waagschaal stelt …..’

Ommekeer 
Wanneer Leen ontdekt dat predikan
ten vaak niet weten hoe ze formele 
problemen in de kerk moeten oplos
sen, brengt dat een ommekeer in 
zijn carrière. ‘Men wist weinig af van 
kerkrecht. Ik wilde dat zelf weten!’ 
Hij haalt alsnog zijn doctoraal met de 
specialisatie kerkrecht. Al snel geeft 
hijzelf colleges kerkrecht aan de VU 
en aan de UvA. Daarnaast is hij kerk
juridisch medewerker van de raad van 
Deputaten Samen op Weg. Dan is hij 
intussen predikant zonder gemeente. 

Kunt u iets vertellen over kerkrecht 
en verzoening, want waar gestreden 
wordt, is ook verzoening nodig? 
‘In het wereldlijk recht gaat het om 
‘t rechtzetten wat scheef gegroeid 
is. Kerkrecht staat in dienst van de 
verzoening, je probeert mensen tot 
elkaar te brengen. Paulus schrijft in 

1 Korintiërs 14:40 al over kerkrechtelijke 
zaken: laat alles betamelijk en in goede 
orde geschieden. Daarom regelen we: 
hoe we het avondmaal vieren, wie mag 
voorgaan. Wie de beslissingen nemen 
in de kerk? Dat doen ambtsdragers 
samen in de kerkenraad, de kerkenraad 
is de baas. Kerkrecht heeft een formeel 
karakter. Verzoening gaat veel dieper. 
Het oogmerk is, dat mensen verzoend 
met elkaar samenleven, in vrede, in 
harmonie, dat mensen een innige 
relatie met God en met elkaar hebben, 
dat is verzoening.’

Op het moment dat u afscheid moet 
nemen van het leven, het moment 
waarop je achterom kijkt, heeft u 
dan de moed om Gods genade te 
aanvaarden? 
‘Ik geloof dat het uiteindelijk goed is 
….. dat je door Jezus Christus in vrede 
met God ……… aanvaard wordt.’ 
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Mensen vragen mij wel eens wat de di
aconie voor betekenis heeft in deze tijd. 
De meesten hebben toch wel werk en 
een dak boven het hoofd, in Amstelveen 
in ieder geval? Dat klopt, maar juist hier 
in Amstelveen en Buitenveldert wonen 
ook mensen waar die zekerheid door
broken wordt door een ontslag, ziekte of 
anderszins. En dan wordt er een beroep 
gedaan op de diaconie. Een vangnet in 
de vorm van bijvoorbeeld tijdelijk een 

kleine bijdrage om 
boodschappen te 
doen. 

Elke hulpaanvraag 
wordt langs een 
meetlat gelegd om 
te kijken hoe de 
hulp gestalte kan 
krijgen: handen, 
aandacht, gift 
of lening. Altijd 
wordt er gekeken 
of andere 
instanties geen 

uitkomst kunnen bieden via toelages 
of uitkering. Meestal is de uitkomst 
dat de diaconie bijspringt totdat de 
toelage of uitkering aanvangt. De hulp 
vanuit de diaconie is dus aanvullend 
en tijdelijk. Zie hier het motto van de 
diaconie: helpen waar geen helper is.

Dat helpen bestaat niet alleen uit 
het fi nancieel bijspringen, maar kan 
ook door de handen uit de mouwen 
te steken. De mensen van de 
wijkdiaconie kunnen u daar meer 
over vertellen. Bij een terugtredende 
overheid op dit vlak, kan het niet 
anders dan dat wij als mens onze 
medemens vaker de hand reiken.

En daar is dan meteen de taakstelling 
die Jezus ons, mens, kerk en 
gemeenschap, heeft opgedragen met 
de woorden verwoord in Mattheüs 25: 

de hongerige te eten geven
de dorstige te drinken geven
de vreemdeling opnemen

de naakte kleden
de zieke bezoeken
de gevangene bezoeken

Hiermee kom ik terug op het begin 
van mijn verhaal. Juist de diaconale 
handreiking draagt bij aan verlichting 
van de (nood)situatie waarin mensen 
terecht kunnen komen. 
Dat is het mooie van mens zijn. Niet 
individueel bezig zijn, maar samenwer
ken om een leefbare gemeenschap 
op te bouwen. Een gemeenschap die 
accepteert hoe je bent en waardeert 
wat je doet en helpt als er hulp nodig 
is. Een gemeenschap die helpt waar 
geen helper is.

De hand reiken
Ginus Trof

college van diakenen

Deze uitgave van Present heeft als titel ‘verzoening’. Zoekend in 

het woordenboek vond ik verschillende betekenissen. Eentje kwam 

in de buurt van de uitleg van diaconie. Dat is ‘de hand reiken’. Hoewel 

ik mij realiseer dat deze handreiking toch wel een andere betekenis 

heeft dan die van de diaconie, zie ik ook raakvlakken. 

de zieke bezoeken
de naakte kleden

de gevangene bezoeken

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 
DR Amsterdam, tel. 020 53 53 700, e-mail: 
diaconie@pga-b.nl
IBAN: NL88 VLB 0699 743 532 of NL32 INGB 
0000 526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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Kun jij een beeld schilderen van je 
jeugd? 
‘Als jong ging ik al mee met mijn vader 
om te helpen. Als er in de polder een 
ruit was gebroken, reden we daar 
samen naartoe met een nieuwe ruit 
op de handkar. Ik mocht de plintjes 
schuren en later behangen en schilde
ren. Zo leerde ik het schildersvak. In 
die tijd was het heel gewoon om mee 
te helpen, ik had er altijd plezier in. Aan 
school had ik een hekel. Ik wist ‘t alle
maal al. Als kind leefde ik helemaal naar 
de vakanties toe.’ Een typisch doekind 
zou Annie M.G. Schmidt zeggen. 

Hoe heb jij orgel leren spelen? 
‘Een nicht van mijn vader had een heel 

mooi groot harmonium en die zou mij 
wel effetjes orgel leren spelen. Maar 
dat had ik allemaal niet nodig, vond ik, 
ik kon ‘t allemaal zelf. Maar ik speelde 
wel,’ zegt hij triomfantelijk. ‘Als ik 
bijvoorbeeld Psalm 75 hoorde, kon ik 
die vrij snel uit mijn hoofd naspelen. 
Ik ben een man van het lied. Een lied 
moet klinken zoals het geschreven 
staat, zo wil ik spelen: met hart en 
hoofd. In Psalmen en liederen kan ik 
mijn hart leggen.’  
Van Barend Blekkenhorst, de organist 
van de Handwegkerk, leert hij al 
kletsend de kneepjes van het vak. 
Barend maakt letterlijk en fi guurlijk 
plaats voor hem: ‘In het begin zat 
ik naast hem, later zat ik 
op zijn plek.’ Zijn eerste 
optredens zijn op de 
jaarfeesten van de meisjes 
en de knapenvereniging. 

Wat is een belangrijke 
fase in jouw leven 
geweest?
Samen beschrijven Jan 
en Ali de tijd, dat Jan veel 
speelde in rouwdiensten. 
Vanuit zijn werk ging hij 
snel naar huis om zich om 
te kleden. Ali had alles dan 
al voor hem klaargelegd, 
zodat hij in zijn nette pak 

in De Luwte kon spelen. Roetsj weer 
terug om zijn overall aan te trekken, en 
met een boterhammetje terug naar zijn 
werk om de verloren tijd in te halen.  

Welke plek neemt God in in jouw 
leven?
‘Door hem heb ik leren spelen, als ik 
geen geloof had, zou ik nooit zo spelen 
als ik nu speel.’

Hoe ervaar je dat van binnen?
‘Dat vind ik fi jn, ik leef heel erg met 
God, mag ik zachtjes zeggen. Ik mag 
een kind van God zijn en dat probeer ik 
in mijn handel en wandel…..’ gestalte 
te geven vult zijn vrouw aan. 

Met hart en hoofd
Janet Parlevliet 

Jan (1935) is nog steeds 

een heel druk baasje. Als 

hij niet op ‘t orgel speelt in 

het Zonnehuis, in de Luwte 

of in De Poel, dan vind je 

hem schavend, schurend en 

schilderend achter zijn huis. 

Vogelhuisjes, kabouters op een 

boomstam, Jan maakt ze. Ik 

interview Jan thuis aan tafel, 

samen met zijn vrouw Ali.    

Onze kerkelijke gemeente telt 
vele vrijwilligers: vrouwen en 
mannen die met hun talenten 
bijdragen aan tal van activiteiten. 
Daarvoor dank! Dit keer een 
buitengewoon dankjewel aan 
alle vrijwilligers die meehelpen 
in verzorgingstehuizen. Jan 
Regelink staat voor hen symbool.
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Meneer Alberts zit er treurig bij. Hij 
is droevig en klaagt de eerste tien 
minuten aan een stuk door. Hij kan 
niks meer vinden. Laatst was hij bijna 
verdwaald, toen hij een straatje om 
ging en nu mag hij alleen nog een 
rondje maken om het huis èn in dat 
parkje daar. Hij wijst met zijn stok.
‘Mooi is het daar,’ zeg ik. 
‘Dan kun je toch een aardig eindje 
lopen of niet...?’ 
Opeens kijkt hij me guitig aan: ‘zie 
je die dikke boom? Daarachter is 
een bankje. ’s Middags na het eten 
ga ik daar even zitten... ondertussen 
rommelt hij in de zak van zijn jasje, er 
komt een oud blikje te voorschijn. Kijk, 
en dan rook ik een sigaartje, heerlijk 
weer een sigaartje na tien jaar... 

Leuk dat je er bent. Nu zoek ik alleen 
nog een rookvriend.’ Daar kunnen 
we samen om lachen. Zo te zien 
heeft hij zich met zijn nieuwe situatie 
verzoend. 

Mevrouw Barends heeft plotseling haar 
huis moeten verlaten. Tot afgelopen 
zomer had ze nog op zichzelf gewoond, 
maar ineens had ze totale verzorging 
nodig. Ze vertelde met een lach die 
gemengde gevoelens verraadt: ‘de 
kanarie is naar de buurman en die vindt 
het prachtig. Het is hier best druk hoor, 
als je altijd alleen gewoond hebt... ik 
moet echt wennen!’ 
‘Zal dat lukken?’ vraag ik.
‘Dat moet,’ zegt ze ferm en haar 
gezicht krijgt een glans. ‘Eigenlijk bof 

ik, dat er hier nog een plaatsje voor mij 
was. Ik heb er vrede mee.’

De derde brief is een uitnodiging 
voor een afstudeerfeestje van twee 
jonge vrouwen, boerendochters. Bij 
de boerderij staat een partytent in 
de boomgaard. Voor het begin van 
de avond zijn oudere vrienden en 
buren gevraagd. De jongeren komen 
na negenen. De ene dochter is cum 
laude afgestudeerd als tandarts 
aan de ACTA. Ook haar zus heeft 
een prachtig getuigschrift. Zij gaat 
binnenkort aan de slag als manager in 
de zorg. Is dat niet vreselijk moeilijk 
met al die bezuinigingen?, vraagt 
oma. Wanneer we samen het glas 
heffen, voegt ze eraan toe: niemand 
hoeft zich meer zorgen te maken, 
want mijn kleindochter gaat al die 
zorgovergangen doen... Daar kunnen 
we allemaal hartelijk om lachen.
Als ik terugrijd over de stille 
polderweg, kom ik een hele sliert 
uitgelaten jongeren op de fiets tegen, 
richting boerderij...
Het is een en al beweging, 
meebuigen, verzoening...

column

Verzoening
Wil Kruijswijk

Terwijl ik naar mijn brievenbus loop om de post op te halen, ben ik 

aan het nadenken over het thema verzoening. ‘Heel maken’ gaf het 

woordenboek als één van de betekenissen. Ziedaar... drie brieven, 

waarvan twee verhuisberichten, alle twee van mensen boven de 90 jaar! 

Ik denk bij mezelf: ach en dan nog verhuizen. Ik schrik er een beetje van 

en vraag mij af hoe zij zich schikken in hun lot, kunnen ze zich ermee 

verzoenen? Ik besluit ze te bezoeken op hun nieuwe woonplek.
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Zuid
Stil is de straat
Met het korten van de dagen komt 
advent dichterbij. De vier zondagen 
voorafgaand aan kerst lezen we veelal 
klassieke adventsteksten en zingen 
we de adventspsalmen met antifonen. 
Met elkaar kozen we ook voor lied 
1003: 'Stil is de straat. Overal/ mensen 
in huizen verdwenen/ even een luide 
sirene/ stil is de straat overal. De stilte 
in het lied heeft iets beklemmends, 
bijna onheilspellends. Dat komt wat 
mij betreft zeker ook door de beelden 
die we dag in dag uit zien van de 
verwoeste steden in Syrië en Irak. Stil is 
het daar waarschijnlijk amper met al het 
oorlogslawaai, maar toch past de sfeer 
van het lied hier bij. 

Het refrein zingen we als kyriegebed 
mee met wie die daar woont of juist is 
verdreven: Komt er God, een nieuwe 
morgen/ als een teken van uw trouw/ 
worden wij bevrijd van zorgen?/ God 
kom gauw. Als in naam van een God de 
bommen vallen, dood wordt gepredikt 
en andersdenkenden worden vermoord, 
is deze roep om recht en vrede des te 
urgenter. We zien deze dagen uit naar 
een God die als kwetsbaar mens in de 
wereld komt. De Heer die Maria bezingt 
in haar lofzang 'Heersers stoot hij van 
zijn troon en wie gering is geeft hij 
aanzien' (Lukas 1:52). 

Het is die God waarvan de profeten 
zingen en dichten op de puinhopen 
van de steden. De lofzang van Maria 
staat in het middelpunt in de dienst 
van 21 december – een muzikale 
'doelgroepen'dienst – samen met het 
andere beroemde lied dat in de traditie 
van de kerk Maria bezingt: Stabat Mater. 
De eerste advent begint met het beeld 
van de vijgenboom: Marcus 13: 2237; 
op tweede advent verschijnt een mens 
met een roep van hoop in de woestijn: 
Johannes 1: 1928. Zo begint langzaam 
de lofzang te dagen.

Voordat advent begint, vieren we 
gedachteniszondag. We sluiten dan 
de lezingen uit de Abrahamcyclus 
af met het ontroerende verhaal over 
de begrafenis van Sara, Genesis 23. 
We noemen de namen van hen die 
het afgelopen jaar in ons midden zijn 
overleden. We denken ook aan anderen 
die we missen. Soms is hun dood 
al lang geleden, maar is het gemis 
blijvend aanwezig. Vaak hoor ik dat het 
zeker niet minder wordt, maar anders, 
defi nitiever. In de stilte en de gebeden 
gedenken we ook hen.

Overal begint deze dagen de 
voorbereiding voor het kerstfeest. 
Kinderkerk, koren, vrijwilligers van de 
lichtjestocht, diakenen... en vele anderen. 

Iedereen een goede voorbereiding en 
veel inspiratie gewenst. 
We zien uit naar mooie vieringen! Een 
dezer dagen ontvangt u de kerstfolder 
met meer details. En u weet, mocht 
u moeite hebben op het gebied van 
vervoer  laat het ons weten!

Ds. Werner Pieterse

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. Werner 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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Waar is een kerkenraad ook al weer 
voor? 
Naar aanleiding van een brief van 
dr. Arjan Plaisier, scriba van de 
generale synode van de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN), werd de 
kerkenraad weer eens goed bepaald bij 
bovenstaande vraag. Is de kerkenraad 
een bestuur of is het iets meer of iets 
anders? In de kerkorde van de PKN 
klinkt duidelijk door dat de kerkenraad 
meer is dan een bestuur. De kerkenraad 
heeft tot doel om de gemeente 
christelijke gemeente te laten blijven. 
Een kerkenraad zal dus met regelmaat 
vragen moeten stellen als: zijn we (nog) 
een christelijke gemeente, blijven we 
luisteren naar het evangelie, leven we 
(nog) met elkaar als broeders en zusters 
van de Heer, geven we als gemeente 
handen en voeten aan het evangelie? 
Het in de praktijk beantwoorden van 
deze vragen moet gecombineerd 
worden met nogal wat bestuurlijke 
zaken die ook geregeld moeten 
worden. Alleen dat bestuurlijke mag 
het inhoudelijke nooit overheersen. De 
kerkenraad zal alert moeten zijn dat dit 
dan ook niet gebeurt.

Twee onderwerpen te bespreken 
met de gemeente
De kerkenraad heeft besloten om 
op dinsdag 25 november twee 
gemeentevergaderingen te organiseren 
in de Paaskerk, één in de middag van 
15.00  17.00 uur (voor gemeenteleden 
die bij voorkeur overdag willen komen) 
en één in de avond van 20.00  22.00 
uur. We willen dan twee belangrijke 
onderwerpen met u bespreken. Ik stip 
ze hier beide kort aan. 

Nieuwe wegen in het pastoraat
In het pastoraat wordt hard gewerkt, 
maar de groep vrijwilligers is klein 
en kwetsbaar en er leeft een gevoel: 
'het is niet genoeg en het wordt 
alleen maar meer; iedereen wordt 
ouder en wij kunnen het straks ook 
niet meer'. We willen graag met 
iedereen contact onderhouden, vooral 
met ouderen. Maar dat ideaal wordt 
onhaalbaar. Waar het echt nodig 
en gewenst is, kan de oude vorm 
van individueel pastoraat worden 
gehandhaafd. Maar we zullen in het 
pastoraat overgaan naar het zogeheten 
ontmoetingspastoraat. Met minder 
menskracht kunnen we dan meer 
mensen bereiken en bovendien wordt 
het onderlinge pastoraat tussen 
gemeenteleden gestimuleerd. U 
hoort er meer over als u naar de 
gemeentevergadering komt.

Kerkelijke presentie in Westwijk
In de vorige Present gaf Peter al aan 
dat de kerkenraad zich zou buigen over 
de vraag: hoe verder in Westwijk? 
De kerkenraad heeft hier een 
voorgenomen besluit over genomen. 
De kern van dit besluit is: we streven 
niet langer naar een kerkelijk centrum 
in eigendom in Westwijk. Voor 
bestaande en mogelijke toekomstige 
activiteiten willen we de faciliteiten 
en de inrichting van de bestaande 
ruimte binnen Ons Tweede Thuis 
(OTT) verbeteren of zoeken we naar 
(tijdelijke) huur van geschikte andere 
ruimten als daar behoefte aan is. Ook 
hier hoort u meer over als u naar de 
gemeentevergadering komt.
Beide onderwerpen passen zeer goed 

bij het eerder aangegeven doel van de 
kerkenraad, namelijk om de gemeente 
christelijke gemeente te laten blijven. 
Het eerste onderwerp, het pastoraat, 
ligt in het hart van ons gemeente zijn. 
Het tweede onderwerp, presentie in 
Westwijk, heeft alles te maken met een 
christelijke gemeente te blijven in een 
groot en nieuw deel van Amstelveen.
Laat uw betrokkenheid blijken bij onze 
gemeente door uw deelname aan de 
gemeentevergadering.

Bezoek aan voormalige 
Handwegkerk
Fnote Salem is een vereniging van 
Ethiopisch Orthodoxe Christenen, 
die nu al weer enkele maanden 
gebruik maakt van het voormalige 
PKNkerkgebouw aan de Handweg. 
Binnen de kerkenraad bestaat de 
indruk dat sommige gemeenteleden 
kennis willen maken met deze zusters 
en broeders en eens ‘om een hoekje 
zouden willen kijken’ in het aangepaste 
gebouw. Als u hier belangstelling voor 
hebt, mail het mij (pieter.licht@gmail.
com). Ik ga dan proberen om tot een 
afspraak te komen.

Pieter Licht 

Eten in Westwijk 
Zin om met mensen uit de buurt te 
eten? Om aan tafel met elkaar in 
gesprek te gaan? Hoe leuk kan dat zijn! 
Elke 3e donderdag van de maand. De 
kosten van een maaltijd bedragen € 7, 
inclusief drankje en toetje. Inloop vanaf 
18.00 uur, de maaltijd begint rond 18.30 
uur. Locatie: Ons Tweede Thuis aan 
de Augusta de Witlaan 2 in Westwijk. 
Data: 18 december, 15 januari, 19 
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februari, 19 maart, 16 april, 21 mei. 
Wil je meeeten? Zin om mee te 
koken? Geef je dan uiterlijk de 
maandag vóór de donderdagse maaltijd 
op bij Jacqueline Meij 06  48 75 00 78 
of mail eteninwestwijk@pwaz.nl.

Ontmoeting in de Dignahoeve
Er is een bijeenkomst voor de mensen 
uit Westwijk op donderdagmiddag 
18 december. In de kleine zaal van de 

Dignahoeve, onder leiding van ds. Gert 
Jan de Bruin, aanvang 15.00 uur.

Kring literatuur
De volgende bijeenkomst van de 
literatuurkring is op donderdagmiddag 
22 januari om 15.00 uur in de 
Paaskerk. Voor die tijd lezen we 
van Maarten ’t Hart Een vlucht 
regenwulpen. Dit boek staat 
centraal in de jaarlijkse actie van de 

bibliotheken, Nederland Leest. Het 
boek is, als u lid bent van de openbare 
bibliotheek, gratis in een van de fi lialen 
af te halen. Alle leden van de kring 
hebben het boek vooraf gelezen. We 
beginnen de middag met het delen 
van de leeservaringen. Wilt u aanwezig 
zijn, meld u dan bij Els van Geel, 
emvangeel@hetnet.nl of 6471098. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom.

Doop en zegen
Op 19 oktober ontvingen Jorien Emma Clerc en Niyaz Luc Fernandes de doop en Levi Versluis de zegen. 

Doop en zegen



2120

Vanuit de jongerendienst
Na de zomervakantie en het 
tienerweekend is het gewone 
leven weer begonnen. Op school, 
maar ook tijdens de tienerdiensten 
pakken we de draad weer op. In 
september en oktober hebben 
we aandacht besteed aan 
gelijkenissen. Hoe is een gelijkenis 
opgebouwd en wat kun je er mee 
in het dagelijks leven van nu? Om 
de gelijkenissen, maar eigenlijk 
natuurlijk de hele Bijbel nog beter 
te kunnen begrijpen hebben 
we twaalf kilo (!) aan Bijbels in 
Gewone Taal aangeschaft. 
In oktober zijn we naar de 
synagoge en de Joodse 
begraafplaats geweest. Op de 
pagina van de PJR kunt u daar 
meer over lezen.
Meteen na de herfstvakantie 
hebben we als leiding een avond 
voor de ouders van de tieners 
belegd. Deze avond had als doel 
om elkaar beter te leren kennen 
en om de ouders te laten zien 
wat er zoal gebeurt tijdens een 
jongerendienst. Het was waardevol 
om met elkaar in gesprek te zijn.

Edith van Amsterdam

Kerst Sing-Inn 2014 Paaskerk
Het is traditie geworden, 
samen zingen van advent naar 
kerst. Behalve voor bekende 
kerstliederen, is er aandacht voor 
advent en kerstliederen uit het 
nieuwe liedboek. Luisteren naar 
het gerenoveerde orgel, bespeeld 
door Dirk Out is een genot.
Wellicht herkent u deze melodieën 

van koormuziek uit de kersttijd. 
Dit alles brengen wij ten gehore 
tijdens de SingInn 2014. 
Zondagmiddag 21 december om 
14.30 uur. 
Met medewerking van: Dirk Out 
(orgel), Anthem, onder leiding van 
Leo Kramer, Peter van Dongen 
(piano). Ds. Marianne Bogaard 
draagt enkele kerstgedichten voor. 
Dat wordt twee maal drie kwartier 
genieten. In de pauze is er 
glühwein. Toegang is vrij!

Kerstlichtjestocht Westwijk
Na het grote succes van vorig 
jaar ook in 2014 weer een 
Kerstlichtjestocht in Westwijk, en 
wel op zaterdag 20 december van 
16.30 tot 18.00 uur. Een spoor 
van lichtjes wijst groot en klein 
de weg door het eeuwenoude 
Kerstverhaal. Romeinse soldaten, 
herders, engelen en nog vele 
anderen vertellen over hun rol in dit 
verhaal. Zo vindt iedereen de weg 
naar de stal van Bethlehem waar 
het Kerstkind te bewonderen is. 
Startpunt van de Kerstlichtjestocht 
is op het Westwijkplein. De route 
is geschikt voor jong en oud en 
rolstoelvriendelijk.

Vrijwilligers 
Bij de uitvoering van dit evenement 
zijn veel vrijwilligers nodig! 
Spelers, fi guranten, mensen die de 
lichtpotjes uitzetten, muzikanten, 
zangers, klaarovers, decorbouwers, 
mensen voor de catering en hand 
en spandiensten. Wil je mee doen? 
Aanmelden kan na de kerkdienst in 

Agenda

Activiteiten vinden plaats in de Paaskerk, tenzij 
anders vermeld.

November
Do  20 10.00 uur Rouwgroep
Do  20  18.00 uur Maaltijd Ontmoeten (Ons 

Tweede Thuis) 
Do  20 20.00 uur Dertigerswest
Di  25  15.00 uur Gemeentevergadering
Di  25 20.00 uur Gemeentevergadering
Wo  26 19.30 uur Kring veertigers
Zo  30 17.30 uur Geloven voor dummies (16+)
Zo  30 20.00 uur Projectkoor De hemel dauwt (1)

December
Wo  03 15.00 uur Bijbellezen met het oog op 

zondag
Do  04 14.00 uur Rouwgroep
Do  04 19.00 uur Gebedsgroep
Do  04 20.00 uur Kring dertigers
Zo  07 20.00 uur Projectkoor De hemel dauwt (2)
Wo  10 19.30 uur Kring vijftigers
Do  11 10.00 uur Bijbelkring Geloven op goede 

gronden
Do  11 10.00 uur Gesprekskring delen 

spiritualiteit
Za  13 10.00 uur Projectkoor De hemel dauwt (3)
Zo  14 9.30 uur Adventspakjesactie
Ma  15  20.00 uur Meditatief Bijbellezen 

(Kruiskerk)
Do  18 14.00 uur Rouwgroep
Do  18  15.00 uur Bijeenkomst Westwijk 

(Dignahoeve)
Do  18  18.00 uur Maaltijd Ontmoeten (Ons 

Tweede Thuis)
Do  18 19.00 uur Gebedskring
Za  20 16.30 uur Kerstlichtjestocht Westwijk
Zo  21 14.30 uur Kerst SingInn
Wo  24  18.30 uur Kinderkerstfeest
Vr  26 16.00 uur Kerstdiner
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het benedenhuis bij het Kernteam 
Kerstlichtjestocht of per mail 
inkeotting@gmail.com.

Glazen potten 
Meehelpen kan ook door het 
sparen van glazen potten (niet 
kleiner dan een jampot) voor de 
Kerstlichtjestocht! Graag met een 
waxinelichtje er in! Op zondag 
30 november, 7 en 14 december 
staat er in de Paaskerk een 
verzameldoos.

Dit evenement is een initiatief 
van Community Jasmijn – PWAZ 
uitgevoerd door het Kernteam 
Kerstlichtjestocht Tanja de Kam, 
Marieke Sinnige, Inke Otting. 
Zie ook: 
www.kerstlichtjestochtamstelveen.nl.
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Kruiskerk

website www.kruiskerkamstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerkamstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerkamstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerfvan der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl
kerkelijk werker Ria KeijzerMeeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 0703191938; 0650228250,
keijzer@kruiskerkamstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerkamstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 0622196510, 
scriba@kruiskerkamstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
AmstelveenBuitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel. 
6452346, present@kruiskerkamstelveen.nl

Uit de kerkenraad
Tijdens onze oktobervergadering 
blikten we terug op de Manteldienst: 
iets minder kerkgangers dan 
gewoonlijk, maar diegenen voor wie 

het speciaal georganiseerd was, waren 
enthousiast. Zij maakten gebruik van 
de mogelijkheid een persoonlijke 
zegen te ontvangen.
We spraken (lang) over de leden 
van onze kerkgemeenschap. Er zijn 
nog steeds veel mensen die wel 
ingeschreven zijn, maar eigenlijk niets 
van de kerk willen weten en zich ook 
niet willen laten uitschrijven. Die leden 
kosten ons veel geld, zo’n € 10.000 
per jaar. We gaan de ledenlijst nog 
eens zorgvuldig na en sturen die leden 
weer een brief. Daarin komt te staan, 
dat ze altijd gebruik kunnen maken van 
de diensten van de kerk, maar dat als 
ze nu niets van zich laten horen, ze 
uitgeschreven zullen worden.
Ook spraken we over het Contact 
Kruiskerk in samenhang met het 
zoeken naar een ouderling. Misschien 
hebben we nog het verkeerde idee 
bij het werk van een ouderling. Het 
bezoekwerk is geen verplichting 
meer, maar het ingaan op een 
vraag. In jargon: vraaggestuurd i.p.v. 
aanbodgestuurd. We willen ons best 
doen het Contact Kruiskerk nog meer 
te laten leven in onze gemeente.
We wachten met smart op de 
installatie van een warmtegordijn 
boven de entree. Hopelijk komt het er 
voordat de kou invalt.

Binnenkort zullen we met een 
ervaringsdeskundige de ringleiding 
nog eens testen. Heel vervelend als 
mensen het gevoel hebben dat die 
niet goed werkt.
Tot slot spraken we over het opnieuw 
meedoen aan de 'Samenloop 
voor Hoop', maar dan wel 
Amstelveenbreed.

Rudie van Balderen

Commissie De Jonge Kruiskerk
Het is fi jn dat we in de Kruiskerk 
als team weer compleet zijn. Sieb, 
Ria en ik zullen in de komende tijd 
afwisselend iets in Present schrijven 
over de projecten en taken die ons 
bezighouden. In dit nummer vertel ik u 
over de nieuwe Commissie De Jonge 
Kruiskerk.
In mei 2013 heb ik de opdracht 
gekregen om mij (onder andere) 
intensief te gaan richten op ouders 
met jonge(re) kinderen in en om de 
Kruiskerk. Door mijn ziekte heeft dat op 
zich laten wachten, maar inmiddels heb 
ik een start kunnen maken met deze 
opdracht. 
Tot januari zal ik vooral bezig zijn met 
kennismakingsgesprekken met ouders. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om met 
de resultaten van de interviews plannen 
te maken voor deze specifi eke groep.
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Onze jeugdwerker, Martine 
Versteeg, organiseert al een 
aantal activiteiten voor ouders 
en kinderen en ook voor onze 
tieners. Zowel Martine als ik 
hadden bij het doen van ons 
werk behoefte aan een platform 
van vrijwilligers, die weten van 
onze plannen en activiteiten 
en die ons waar nodig kunnen 
ondersteunen. Daarom is de 
Commissie De Jonge Kruiskerk 
gevormd, die bestaat uit Marleen 
Jongeneel (voorzitter), Antoinette 
Kamsteeg, Erik Schouten, 
Martine Versteeg, Liesbeth 
Verstoep en mijzelf. 
De commissie zal zich allereerst 
bezighouden met nadere 
vormgeving van beleid rondom 
jeugd en nieuwe generaties. 
Daarom is de commissie 
klankbord voor Martine en 
mij en zal ze ons in dit werk 
ondersteunen. De commissie 
bewaart overzicht van de 
activiteiten in de kerk en kijkt 
vooruit naar de plannen en 
activiteiten voor de komende 
tijd die gericht zijn op jeugd en 
nieuwe generaties.
Vervolgens is het natuurlijk 
van belang dat het beleid voor 
de nieuwe generaties breed 
gedragen wordt binnen de 
gemeente en zo daarin verankerd 
raakt. Daarvoor is verbinding met 
de hele gemeente buitengewoon 
belangrijk. De commissie zorgt 
voor verbinding met gemeente, 
moderamen, kerkenraad en 
diaconie.

De komende tijd vormt de 
commissie een klankbord 
voor activiteiten als het 
kinderkerstfeest, de 
gesprekken met ouders van 
jonge(re) kinderen en de 
contacten met de scholen 
in onze buurt. Ook wordt er 
gewerkt aan:
• de gemeenschapsvorming 

onder de kinderen, de 
jongeren en de ouders

• de gemeenschap en 
verbinding tussen de 
generaties in de gehele 
gemeente

• nieuwe vormen van leren, 
vieren en dienen die passen 
bij de behoefte van kinderen, 
jongeren en gezinnen aan de 
rand of buiten de gemeente.

Martine en ik zijn blij met deze 
commissie. Het voelt goed om 
zo ondersteund en gehoord 
te worden bij het werk dat 
we doen, en samen met de 
commissieleden te kunnen 
nadenken over het hoe en 
waarom van onze taken en over 
de verankering van ons werk in 
de gemeente.

Adventmiddag: 
'Licht voor alle mensen'
Op donderdag 11 december 
wordt de Adventmiddag 
gehouden. Het programma 
heeft een vernieuwde opzet, 
met behoud van het goede 
uit de afgelopen jaren. De 
bijeenkomst is gericht op alle 
ouderen uit kerk en buurt, 

Toltje van de Geer-Postma
Op 23 september overleed vredig thuis (Westelijk 
Halfrond 189) in haar slaap Tollie van de Geer, in de 
leeftijd van 96 jaar. In haar jongere jaren heeft ze in 
de verpleging gewerkt. Van 1947 tot zijn overlijden 
in 1989 was ze getrouwd met Evert van de Geer en 
samen kregen ze twee zoons. Beiden waren ze zeer 
reislustig en met haar doorzettingsvermogen zette ze 
dat voort, ook toen Evert was overleden. De laatste 
paar jaar gingen haar geestelijke vermogens achteruit. 
Ze wilde graag in haar eigen huis sterven en dat is 
ook gebeurd. Tollie was een gelovige vrouw; op latere 
leeftijd heeft ze belijdenis gedaan in de Bankraskerk. 
Op 6 oktober hebben we haar begraven op Zorgvlied, 
waarbij woorden uit Psalm 23 centraal stonden. 

Sieb Lanser

Truuske Nortier
Op woensdag 29 oktober is Truuske Nortier overle
den in de leeftijd van 93 jaar. Zij werd in Indonesië 
geboren, waar haar vader zendingsarts was. Na een 
verlofperiode van hem bleef zij in Nederland om 
daar te studeren. Zij werd medisch analiste, wilde 
wat anders en ging naar de Sociale Academie. In 
Amstelveen is zij met veel voldoening schoolmaat
schappelijk werkster geweest. Zolang zij kon heeft 
zij trouw de diensten bezocht, eerst in de Kruiskerk, 
toen in de Bankraskerk, daarna weer in de Kruiskerk. 
Zij was een hartelijk gemeentelid met een brede be
langstelling. Haar actieve betrokkenheid ging uit naar 
bijna alle activiteiten die te maken hadden met het 
bevorderen van recht en vrede, dichtbij en verweg. 
Het Conciliair Proces was een kolfje naar haar hand, 
bij het Vredescafé was zij een trouw bezoekster. In 
het bijzonder ging haar aandacht uit naar het onrecht 
dat de Palestijnen werd en wordt aangedaan. Zelden 
werd tevergeefs een beroep op haar gedaan. Zij werd 
gedragen door een diep vertrouwen op de liefde 
van God. De druk bezochte dankdienst voor haar 
leven werd gehouden in de aula van crematorium 
Bouwens.

Renger Prent
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Jacqueline Koops in Café Montpensier 
op 12 december
Volgend jaar decentraliseert het Rijk grote 
zorgtaken naar de gemeenten. Dat gaat 
gevolgen hebben, al weet niemand nog 
precies welke. 
Over hoe dat er in Amstelveen vermoedelijk 
uit gaat zien spreekt Jacqueline Koops
Scheele, die als oudwethouder en gemeen
teraadslid dit onderwerp heel goed kent. 
Voor kerken is er in elk geval de vraag: is er 
voor ons een taak bij mensen die door deze 
enorme operatie klem komen te zitten? Het 
offi ciële standpunt van de landelijke diaconie 
van de Protestantse Kerk in Nederland is, 
dat de kerk er niet is om de gaten te vullen 
die de overheid laat vallen. Maar of dat altijd 
zo werkt..? 
Tijd: zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 
uur. Na afl oop discussie gevolgd door een 
informeel samenzijn.

Melis Melissen

maar er is geen leeftijdsgrens 
getrokken. Ook anderen zijn welkom!
Om 14.00 uur begint de ontvangst, 
waarbij heel de kerk in gebruik is 
en in de kerkzaal live muziek is te 
beluisteren. De beamer vertoont 
mooie beelden. 
Van 14.45 tot 16.00 uur wordt er 

een podiumprogramma aangeboden 
met samenzang, muziek, het 
kerstevangelie, een meditatie en korte 
teksten. Speciaal zijn de bijdragen 
van een verhalenverteller en een 
projectkinderkoor o.l.v. Henk Trommel.
Na afl oop is er voor wie dat wil een 
hapje en een drankje.
Graag willen we zicht krijgen op 
deelname. Wilt u zich opgeven, 
het liefst voor 7 december? Maar 
ook spontaan bent u natuurlijk 
welkom. U kunt voor informatie en 
aanmelding terecht bij Anna Uiterwijk 
(0206473020) of Tine de Lange 
(0206457579).
Als vervoer een probleem is, kunt 
u dat aan hen doorgeven. We 
zorgen met u voor een oplossing. 
Uitnodigingsbrieven met het 
programma liggen vanaf 16 november 
in de kerk. De bedoeling is dat u 
anderen attendeert op dit feest en 
voor elkaar een brief meeneemt. We 
hopen op 'licht voor alle mensen' dat 
we samen verspreiden.

Sing-inn
Wat een plezier om met Peter van 
Dongen en Wim Keijzer oude en 
nieuwere liederen te zingen. En wat 
geven ze soms stof voor verhalen, 
herinneringen of nieuwe kennis 
over de liedcultuur. Doet u mee? De 
Singinn is er weer op woensdag 26 
november van 13.30 tot 15.30 uur. 
Ieder is welkom.

Open huis – de herberg 
De stamtafel in het maandelijkse open 
huis is weer geopend op dinsdag 
2 december van 9.30 tot 11.30 uur. 

We hebben het over herinneringen 
aan Kerst, onze kerstgebruiken en 
gedachten. Een groep van vijftien tot 
twintig mensen heeft de vaste gang naar 
het open huis gevonden. We gunnen ook 
u de ervaring van ontmoeting, een goed 
gesprek en zorg om elkaar. Voor 2015 
zoeken Anita Pfauth en ik naar mooie 
thema’s, gasten of werkideeën om een 
nieuw openhuisprogramma in te vullen. 
We horen graag uw suggesties. En... blijf 
elkaar attenderen op de mogelijkheden 
die de Kruiskerk biedt.

Mantelzondag
We kijken met tevredenheid terug 
op de Mantelzondag. Mensen 
die met ziekte te maken hebben 
en mantelzorgers konden een 
persoonlijke zegen ontvangen. 
Zij, maar ook andere aanwezigen 
hebben de viering als inspirerend en 
betekenisvol ervaren. Met degenen 
die speciaal voor deze dienst waren 
gekomen hebben we na afl oop 
gegeten en teruggeblikt. We kregen 
positieve woorden mee. We horen 
echter ook graag van anderen of er 
bepaalde drempels zijn om naar een 
manteldienst te komen. Met hun (uw) 
gedachten daarover doen we graag 
ons voordeel, zodat de dienst echt een 
dienst kan zijn van de hele gemeente.

Reis naar Israel en Jordanië 
in mei 2015
Met een groepje belangstellenden 
maakten we in oktober de reis al 
in gedachten, via informatie en 
beeldmateriaal, tijdens een oriëntatie
bijeenkomst in de kerk. Als er in 
de politieke situatie een positief 
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reisadvies wordt gegeven en we 
een minimum aantal deelnemers 
hebben van twintig, dan gaat de 
reis door. Op alle locaties is er een 
gids met kennis en kwaliteiten 

om bezienswaardigheden en 
achtergronden toe te lichten. Alle 
kosten en regelzaken zijn bij de 
prijs inbegrepen. Daarmee kunnen 
deelnemers voluit genieten van 

plekken met geschiedenis en 
geloofsverhaal. U kunt zich aanmelden 
voor de reis tot 18 december bij Sieb 
of mij. Wij zullen uw reisleiders zijn.

Ria Keijzer

Activiteiten voor jeugd en nieuwe generaties – wat komt
Klaverproject
Inmiddels zijn er al drie activiteiten geweest – zie bladzijde 2 in 
de vorige Present. Op woensdagmiddag 3 december starten 
we met de laatste activiteit van dit project: het kerstkinderkoor. 
Onder leiding van Henk Trommel, dirigent en organist van 
de Kruiskerk (en ervaren kinderkoordirigent), worden een 
aantal leuke en mooie kerstliedjes ingestudeerd op twee 
woensdagmiddagen, 3 en 10 december, van 16.30 tot 17.30 uur.
Tijdens de adventmiddag op 11 december mogen de kinderen 
laten horen wat ze kunnen. Rond 15.30 uur geeft het 
kerstkinderkoor een optreden. Ouders en grootouders zijn 
natuurlijk van harte welkom. Wie weet zingt het kerstkinderkoor 
ook mee tijdens het kinderkerstfeest op 24 december!
Informatie en opgave: Mirjam Buitenwerf: 0203312456, 
buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl.

Kerk op Schoot
Op zondag 23 november is er Kerk op Schoot voor kinderen van 
0 tot en met 5 jaar in de Kruiskerk. We starten om 12.00 uur 
met een korte viering rond een Bijbelverhaal en eindigen met 
een maaltijd. Deze activiteit is ook leuk voor grootouders en 
hun kleinkinderen. Opgave bij Martine Versteeg: 0610848954, 
martine@pgab.nl.

Mirjam Buitenwerf
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Agenda
De activiteiten uit deze agenda staan in het Schat graversboekje. Het 
nummer achter een activiteit verwijst naar de juiste bladzijde. 
De boekjes zijn in september bij alle leden van de Kruis kerk bezorgd en 
voor belangstellenden verkrijgbaar in het kerkgebouw (ook digitaal).
 
De website, de wekelijkse Kruispuntjes en de digitale nieuwsbrief geven 
actuele informatie.

november
Zo 23 10.00 uur  Laatste zondag van het kerkelijk jaar – viering rond 
    herdenken van overleden gemeenteleden,  
    waarvoor nabestaanden zijn uitgenodigd.
Wo 26 13.30  15.30  Singinn met Wim Keijzer en Peter van Dongen
Wo 26 19.15  19.45 Gebedsgroep
Vr 28 17.00  20.00 Geloofscursus 'Zeven sloten' (avond 3)
Zo 30 09.30 en na de dienst inleveren gevulde schoenendozen voor 
    Klaver 4: Actie schoenmaatje.

december
Di 02 9.30  11.30  Open huis (herberg) met als thema: herinneringen 
    aan Kerst en kerstgebruiken en gedachten.
Wo 03 15.00  17.45 Titus Brandsmaparochie, Programma met 
    Adventvesper en aansluitend (om 18.00 uur) een 
    maaltijd.
Wo 03 16.30  17.30 Oefenen voor het projectkinderkoor, dat optreedt 
    tijden de Adventmiddag en het kinderkerstfeest.
Zo 07 12.00 uur  Koffieconcert
Ma 08 10.00 uur  Samen de kerk versieren
Wo 10 16.30  17.30 Oefenen met het projectkinderkoor 
    (zie ook 3 december)
Wo 10 Vanaf 15.00 Titus Brandsmaparochie: Adventprogramma, 
    vesper en maaltijd (zie ook 3 december)
Wo 10 19.15  19.45 Gebedsgroep
Do 11 14.00 uur  Grote Adventmiddag
Do 11 20.00  22.00 Bijeenkomst kring Vrouw en Geloof
Do 11 20.00  22.00  Studiegroep Dogmatiek 
Vr 12 20.00 uur  Café Montpensier met mevr. Koops
Zo 14 rondom dienst Inzameling voor de Adventpakjesactie
Ma 15 20.00  22.00 Meditatief Bijbellezen
Wo 17 Vanaf 15.00 Titus Brandsmaparochie, Adventprogamma, 
    vesper en maaltijd (zie ook 3 en 20 december)

Contact Kruiskerk
De coördinatoren van het Contact 
Kruiskerk willen nogmaals het gebruik 
en het nut ervan onder uw aandacht 
brengen.
U kunt altijd het 06 nummer bellen: 
062112 4567 en krijgt dan één van de 
coördinatoren aan de telefoon. 
Op die manier bent u direct in de 
gelegenheid om uw vraag of mededeling 
kenbaar te maken. De coördinator 
onderneemt zo snel mogelijk actie op uw 
verzoek. Ook kunt u een email sturen 
aan contact@kruiskerkamstelveen.nl.

Met welke vragen kunt terecht?
In de eerste plaats, en dit is ook de opzet 
van het Contact Kruiskerk:
• voor het aanvragen van een bezoek van 

de kerk, voor uzelf of voor een ander.
Maar uiteraard ook voor:
• hulp van de diaconie of een algemene 

vraag op diaconaal terrein;
• praktische vragen over bijvoorbeeld 

de kerkwebradio, Present of de 
autodienst; 

• alles waarvan u denkt dat de kerk iets 
voor u kan betekenen;

Achter in de kerkzaal liggen kaartjes van 
het Contact Kruiskerk. Deze zijn om mee 
te nemen. Handig om te hebben. Bel 
gerust. Uw vraag is veilig bij ons.
Belia de Geus, Henk van der Meulen, 
Saskia de Jong, Jan Simons, 

Anna Uiterwijk
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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 Schuijtter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl

Bij de diensten
Op 30 november, de eerste advents
zondag, is de Pelgrimskerkgemeente te 
gast in het kerkgebouw van de parochie 
van De Goede Herder. Traditiegetrouw 
gaan we in oecumenisch verband 
gezamenlijk de adventstijd in. Zelf 
hoop ik voor te gaan in de dienst van 
het Woord. De viering van de maaltijd 
van de Heer wordt verzorgd door onze 
buurparochie.
Zondag 14 december, de derde zondag 
van advent, wordt onze volgende 
cantatedienst gehouden. Begeleid 
door instrumentalisten zingt vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis 
muziek van de Engelse componist 
Herbert Howells (18921983). Uit 
diens ‘Collegium Regale’ (liturgische 
muziek geschreven voor het koor van 
King’s College Cambridge) worden 
het Magnifi cat (de lofzang van Maria) 
en het Nunc Dimittis (de lofzang van 
Simeon) ten gehore gebracht. Beide 
stukken zijn vaste kooronderdelen van 
de anglicaanse vesper (‘evensong’), 
die we deze zondag een plaats geven 
in de adventsliturgie. De kerkmuziek 
van Howells heeft een hoog 
kwaliteitsniveau en een geheel eigen 
klankkleur. Fijn dat we deze bijzondere 
muziek in onze eredienst tot klinken 
kunnen brengen.

Nu alvast meld ik dat de dienst van 
21 december, de vierde zondag van 
advent, het karakter zal hebben van 
een (opnieuw anglicaanse) ‘ceremony 
of lessons and carols’, een viering 
met een aantal zorgvuldig op elkaar 
afgestemde Bijbellezingen (‘lessons’) 
en daarbij behorende adventsliederen 
(‘carols’), die gezamenlijk vertellen 
hoe God in het komende Kerstkind 
omziet naar een wereld in nood. De 
(Nederlandstalige) liederen zullen deels 
worden gezongen door de gemeente 
en deels door een solist. 

Adventsbijeenkomst
De jaarlijkse adventsbijeenkomst 
voor oudere leden van de 
Pelgrimskerkgemeente vindt, anders 
dan in het winterprogramma staat 
vermeld, niet plaats op zaterdag 
13, maar op zaterdag 20 december. 
De bijeenkomst begint om 11.00 
uur met gezamenlijk koffi edrinken. 
Daarna volgen de adventsliturgie, een 
gezamenlijke broodmaaltijd, en – naar ik 
aanneem – weer een mooi kerstverhaal.

Welkom aan ds. Baas
Voorafgaande aan zijn intrededienst 
mocht ik zondag 12 oktober namens 
het ministerie van predikanten 
de nieuwe predikant van de 

Pauluskerkgemeente, ds. A. Baas, 
welkom heten. Een tweede woord 
van welkom werd daarna uitgesproken 
door de voorzitter van de algemene 
kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente van Amstelveen en 
Buitenveldert, de heer Bossenbroek. 
We zijn verheugd dat de 
Pauluskerkgemeente, die deel uitmaakt 
van de PGAB, relatief snel na het 
vertrek van ds. Van Vuuren weer een 
herder en leraar in haar midden heeft, 
en wensen ds. Baas en zijn vrouw 
een goede en gezegende tijd toe in 
Amstelveen.
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Bijbelkring Deuterojesaja
De volgende bijeenkomsten van de 
Bijbelkring over het tweede deel van 
Jesaja vinden plaats op 25 november 
en 16 december, van 14.00 tot uiterlijk 
16.00 uur. We behandelen beide keren 
woorden van troost en beloftes van 
heil voor het volk in ballingschap, 
onder andere de bekende woorden 
‘Ik heb u in mijn handpalmen gegrift.’ 
Ikzelf hoop beide bijeenkomsten te 
leiden.

Bijeenkomst kring 35+ 
Drie bijeenkomsten waarin 'jongere' 
gemeenteleden van 35 jaar en ouder 
elkaar in een ontspannen sfeer 
ontmoeten rondom een onderwerp 
dat met geloof en leven te maken 
heeft. We bestuderen dit jaar drie 
Bijbelse Jezusbeelden – van de 
synoptische evangeliën (Matteüs, 
Marcus en Lucas), van Johannes 
en van Paulus – en bespreken wat 
die verschillende beelden voor 
ons persoonlijk geloof en voor ons 
dagelijks leven te betekenen hebben. 
Leiding: ds. Harmen de Vries. Plaats: 
Pelgrimskerk. Tijd: 20.00 – 21.30 uur. 
Data: 10 december, 18 februari, 15 
april. De avonden bouwen op elkaar 
voort, maar kunnen ook apart worden 
bezocht.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Naar aanleiding van de gedachte
wisseling op de vorige vergadering, 
waarin het functioneren als nieuweling 
in de kerkenraad aan de orde kwam, 
hebben we besloten een keer met 
elkaar warm te eten. Dit is gepland 

op 19 januari, voorafgaand aan de 
vergadering. Uit eten zou wat te weinig 
informeel kunnen worden, dus doen we 
het in een van de kerkzalen, en onze 
koster zal koken!
• Op 12 oktober is er in de Pauluskerk 

een nieuwe predikant bevestigd, ds. 
A. Baas.

• De heer DirkJan Mudde was in 
ons midden met het oog op een 
evaluatie van zijn durffondswerk op 
Uilenstede. Sinds kort is hij bachelor 
in psychologie en theologie. Dit is een 
pak van zijn hart. 

De beginfase bestond uit refl ectie, 
zich verdiepen in boeken en het 
spreken met mensen. Hij probeert 
een verbindende factor te zijn. Het 
project share your meal (eet u mee) is 
inmiddels gestart. 
Ruim vijftig leden van de PKN heeft 
hij aangeschreven per brief, waarin 
centraal stonden de thema´s geloof, 
zingeving en spiritualiteit. Er werd een 
datum en tijd genoemd, dat hij langs 
zou komen. Hij kreeg vijf afmeldingen. 
Van de bezoeken, die hij vervolgens 
afl egde, stond hij 33 maal voor een 
dichte deur. Van de rest heeft hij er een 
aantal gesproken. Hieruit is inmiddels 
een soort Bijbelcafé gevormd, waarbij 
zo’n negen mensen zijn aangesloten. Er 
zijn vanaf maart tien avonden geweest. 
Nu vindt eens in de twee weken een 
ontmoeting plaats. Iedere keer is er een 
Bijbelverhaal. Vervolgens een gesprek 
rond een thema en ter afsluiting een 
gebed. 
Daarnaast heeft hij buiten 
Uilenstede, bijvoorbeeld met het 
studentenpastoraat, nog andere 
projecten gestart. Komende tijd is 

hij van plan tweehonderd leden van 
de PKN op Uilenstede mondeling te 
enquêteren. De enquête stelt algemene 
vragen over de persoon en over diens 
positie ten aanzien van kerk en geloof. 
Al met al is hij zeer gemotiveerd bezig. 
Wij danken hem voor het goede, 
inhoudelijke gesprek en wensen hem 
sterkte en Gods zegen toe.
• Zoals u in een van de vorige nummers 

van Present hebt kunnen lezen 
is er een nieuwe Bijbelvertaling 
uitgekomen, in ‘Gewone Taal’. We 
hebben besloten er een aan te 
schaffen.

• Zowel mevrouw Jongkind als de heer 
Stok zijn eind december aftredend als 
ouderling. Beiden zijn bereid gebleken 
herbevestigd te worden. Dit zal plaats
vinden in de dienst van 4 januari 2015.

• Wij zijn blij te kunnen melden, dat 
mevrouw Margreet FelserSchults 
bereid is dienst te doen in de 
Buitenhof. Voor de opvolging van de 
heer Lolkema voor de Vreugdehof 
hebben we nog geen vervanging.

• Wij leveren nog steeds ongeveer 
twee keer per jaar bloemen voor de 
zondagsdiensten voor gedetineerden 
op Schiphol. Omdat het fi jn is dat 
elke gedetineerde na afl oop van de 
dienst een bloem mee kan nemen 
heeft men verzocht acht in plaats van 
vijf boeketten te leveren. We hebben 
hiermee ingestemd.

• Vanwege de tijdige afronding van de 
wijkkasgegevens over 2014, wordt 
u verzocht nota's over 2014 vóór 15 
december 2014 bij mw. Bruinsma in 
te dienen. Haar adres is Keverberg 62, 
1082 BE Amsterdam’.

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

Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur 
Kannen en Kruiken.

Eerste vrijdag van de maand om 18.00 
uur, tevens gezamenlijke maaltijd Kostje 
geKocht.

Elke woensdag 09.00 uur Morgengebed in 
De Goede Herder

november
do  20  14.30 uur  Film: Philomena
ma  24  15.00 uur  Zingen met Nelly 

Versteeg
di  25  14.00 uur  Deuterojesaja

december
wo  10  20.00 uur  Bijeenkomst kring 35+ 
do  11  20.00 uur  Het Woord spreekt, 

De Goede Herder
zo  14  10.30 uur  Cantatedienst met 

Linguae atque Cordis, 
met Magnifi cat en 
Nunc dimittis van 
Herbert Howels

zo  14  19.30 uur  Boeteviering, 
   De Goede Herder 
di  16  14.00 uur  Deuterojesaja
za  20  11.00 uur  Adventsbijeenkomst

Meer informatie in het Winterprogramma 
en op: www.pelgrimskerk.nu.

Pastorpraat
Het najaar zette goed in. Al is het even 
geleden, maar op vrijdag 1 oktober 
kookten de dochter en kleindochter 
van het echtpaar Gerrits voor ons in 
de gemeente (dertig personen). Ze 
toverden een hogeschoolmaaltijd 
van drie gangen, overheerlijk! Bij elk 
bord stond ook een prachtig versierd 
glazen potje met een lichtje erin en een 
wenskaartje erop! We genoten! Hun 
achterkleinzoontje Boas klapte na afl oop 
met ons mee, als dank!

Er was nog veel meer dit najaar: de 
Gedichten van Chagall, het Bijbeluur 
met zang van ds. De Vries, een bezoek 
aan het snaarmuseum, enzovoort.
We kijken vooruit: 5 december... eerste 
vrijdag, maaltijd met...? 
Denk eraan in januari is de 
wintermaaltijd de tweede vrijdag, dus 
9 januari 2015. Deze keer weer met 
de Straatklinkers uit de binnenstad 
begeleid door Arend Driessen. Het 
wordt een heuse traditie!
We gaan eerst de adventsweken in 
met de adventslunch voor ouderen op 
zaterdag 20 december.
Apart wil ik vermelden dat we op 
2 november allen herdachten die ons dit 
kerkelijk jaar ontvielen en ik wil daarom 
afsluiten met een gedicht van de liberaal 
Joodse gemeente in Amsterdam, uit de 
bundel: ‘In het land der levenden’.

November, 
maand van gedachtenis
Bij zonsopgang en 
zonsondergang,
denken wij aan hen.

Bij het waaien van de wind, in de 
kou van de winter,
denken wij aan hen.
Bij het openspringen van de 
knoppen in de lente,
Bij de wedergeboorte der natuur,
denken wij aan hen.
 
Onder de blauwe hemel, in de 
hitte van de zomer,
denken wij aan hen.
Bij het ritselen van de bladeren, 
in de schoonheid van de herfst,
denken wij aan hen.
 
Wanneer het jaar begint en 
wanneer het eindigt,
denken wij aan hen.
Zolang wij leven blijven zij leven.
Zij zijn een deel van ons,
zolang wij hen gedenken.
 
Als wij moe zijn, steun nodig 
hebben,
denken wij aan hen.
Als wij ons verlaten voelen, 
neerslachtig zijn,
denken wij aan hen.

Als wij onze vreugde willen 
delen,
denken wij aan hen.
Als we moeilijke beslissingen 
moeten nemen,
denken wij aan hen.
Als wij iets goeds kunnen doen 
door wat zij ons leerden,
denken wij aan hen.
 
Zolang wij leven blijven zij leven.
Zij zijn een deel van ons.
Zolang wij hen gedenken.

Wij wensen elkaar een gezegende 
adventstijd toe.

Wil Kruijswijk
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Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Jakob Stolk

PJR
Martine Versteeg

AdventPakjesActie 2014
Wat?  We maken verrassingspakketjes 
 voor daklozen in Amsterdam
Wanneer?  Zondag 14 december
Waar?  In de Paaskerk 

Wat kan je doen?
1) Help met pakketjes maken: Op zondag 14 december om 11.30 uur.
2) Geef iets voor in de pakketjes: kleine tubes tandpasta, kleine 
zeepjes, tandenborstels, wegwerpscheermesjes, scheerschuim, kleine 
verpakkingen shampoo, kleine kammen, sokken*, mutsen*, dassen*, 
wanten*, ondergoed* (*geen gebruikte kleding) en kleine repen chocolade.

3) Geef iets voor de inloophuizen (Makom en Stoelenproject): 
houdbaar broodbeleg (pindakaas, leverpastei, chocopasta, jam, spread) 
en soep. En ook kleurpotloden, viltstiften, papier, dam/schaakspelen, 
dominostenen, kaartspelen en DVD’s.
4) Lever een fi nanciële bijdrage: Gironummer 526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, onder vermelding van 

AdventPakjesActie 2014.

De AdventPakjesActie wordt georganiseerd door de PJR en de diaconie.
Informatie: namens de PJR, Jakob Stolk tel. 0615149274 / j.stolk@jop.nl 
en Inke Otting, 643 03 62 of uw wijkdiaconie. 

Kerk op Schoot
Zondag 26 oktober was er 
weer Kerk op Schoot. Dorien 
kon deze bijeenkomst vanwege 
haar zwangerschapsverlof 
niet leiden en Jakob was aan 
huis gekluisterd vanwege zijn 
zwangere Frouke. Dat maakte 
de Kerk op Schoot er niet minder 
leuk om. Cynthia Kramer en 
Toos van Mourik hebben de 
viering met veel enthousiasme 
geleid. Het was een leuke, ietwat 
chaotische bijeenkomst over Jona 
met acht kindjes. Ze hebben 
met elkaar koffers ingepakt, 
gevaren op een boot en gejonast 
in een deken. Daarbij hebben ze 
de mooiste liedjes met elkaar 
gezongen. Het was op en top 
genieten! De poffertjes waren 
een heerlijke afsluiter. 
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een duik in het jodendom
Tienerdiensten 
In de tienerdiensten van Paaskerk en Kruiskerk hebben we het één 
ochtend gehad over de actualiteit in Israël. De andere ochtend doken we 
in de joodse religie en bedachten we met elkaar vragen die we de rabbijn 
konden stellen tijdens ons bezoek aan de synagoge. 

Filmavond
Tussen de tienerdiensten en ons bezoek aan synagoge en begraafplaats 
stond ook een fi lmavond gepland. We zijn op zoek gegaan naar een 
joodse fi lm. Met patat op schoot bekeken we Fill The Void, een mooie 
fi lm, met volgens de jongeren een wat bijzonder einde. Deze fi lm gaat 
over een jong meisje dat wordt uitgehuwelijkt, maar niet aan zomaar 
iemand, nee aan de veel oudere man van haar overleden zus. We kregen 
een bijzonder inkijkje in een joodsorthodox gezin en de rollen van de 
mannen, de vrouwen en de rabbijn. Na de fi lm hebben we onder het 
genot van een lekker ijsje van cafetaria Kibboets nog even nagezeten.

Bezoek Synagoge en Joodse Begraafplaats 
Op 12 oktober was het dan zover! We gingen op bezoek bij de orthodoxe 
synagoge, gevestigd in de oude Bankraskerk. Het was juist op dat 
moment Loofhuttenfeest. Eerst mochten de heren een keppeltje op 
doen uit nederigheid en respect voor God. Na een gesprek in de kleine 
synagoge – een bijruimte, net zo ingericht als de grote zaal, met ruimte 
voor de Thorarollen en vele Hebreeuwse boeken –, mochten we de 
loofhut bekijken. Totdat een gemeentelid uit de buurt de loofhut wilde 
gebruiken om in te ontbijten. Iedereen die zelf geen loofhut kan maken, 
mag namelijk de loofhut van de synagoge gebruiken. We hebben de 
rabbijn al onze vragen gesteld en waren behoorlijk onder de indruk van 
deze ervaring. 
Daarna stapten we op de fi ets en bezochten we – na een heerlijke 
picknick – met elkaar de joodse begraafplaats in Ouder Amstel (ook 
weer met keppeltje). Een zeer historische en bijzondere plek. We 
hebben daar stilgestaan bij een graf van een slaaf, bij een monument 
voor omgekomen kinderen in de Tweede Wereldoorlog en we zijn in het 
gebouw geweest waar men afscheid neemt van de overledenen. 
Al met al was deze duik in het jodendom uitgebreid, breed en leverde 
het vele indrukken op. Het heeft ons meer vragen opgeleverd, maar dat 
is alleen maar goed en dat zal de rabbijn beamen...
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The Basics
In oktober zijn we begonnen met 

‘The Basics’. Een cursus voor 
jongeren boven de 16 jaar die zich 

samen verdiepen in de basisvragen 

van het christelijk geloof. Wat en 

waarom geloven mensen wel of 

niet? Wie is Jezus? Hoe zit het 
met de Bijbel? Wie of wat is de 
Heilige Geest? Zo maar een aantal 

onderwerpen van The Basics. 
De eerste avond hebben 
we gesproken over wat de 
belangrijkste redenen zijn om niks 

met geloof te hebben. Zo kunnen 

mensen denken dat geloven erg 

saai is, of dat het niet waar is, of 

dat het geloven in een God niet 
relevant is. We hebben naar elk 
van deze redenen gekeken. Zijn 
het redenen om geloof aan de kant 

te schuiven? Bij The Basics gaan 

we juist proberen te ontdekken of 

dit terechte meningen zijn. 
Er is een open sfeer, waarin er 
ook best wat verschil in meningen 

mag zijn. Dat maakt het juist een 

bijzondere zoektocht. Lijkt het jou 

leuk om aan te haken? We starten 

elke avond om 17.30 uur met een 

maaltijd. Eerst volgende datum is 7 

december. Schuif gezellig een keer 

aan! Laat het even weten door 
een sms’je te sturen aan Martine: 

0610848954.

Op de Kliederkerk van 28 september 
was een fi lmploeg aanwezig om beelden 
te schieten voor de promotie van 
Kliederkerk Nederland. Deze organisatie 
wil gemeenten uitdagen Kliederkerken 
te starten en zo te zoeken naar manieren 
om gezinnen uit hun omgeving te 
verbinden met het verhaal van God. Wilt 
u het resultaat zien van deze opnames, 

kijk dan op www.kliederkerk.nl. Het concept en website zijn door JOP 
(Jeugdwerk Organisatie PKN) op 8 november gelanceerd. En wat is er 
dan zoal gefi lmd? Hieronder een verslag van de afgelopen Kliederkerk. 

Wat een feest was het! Er waren 32 kinderen en nog eens 23 
volwassenen, die samen al kliederend het verhaal van Noach ontdekten. 
Het begon met het kliederuurtje. Deelnemers konden meehelpen met 
het bouwen van een gigantisch kartonnen boot, een eigen dierenmasker 
maken, meedoen met het dierengeluidenspel en nog een stuk of acht 
andere activiteiten. Na het kliederuurtje vertelde Rianne Bijdam in de 
viering het verhaal van Noach, waarin God zag dat het zo’n zooitje was op 
aarde dat Hij die schoon wilde wassen en opnieuw wilde beginnen. Ze 
liet een briefje van tien euro zien en vroeg aan de kinderen: ‘Wie zou dit 
briefje willen hebben?’ Ze vroeg of je het briefje ook wilde hebben als het 
verkreukeld is, of misschien vies van de modder, of misschien gescheurd. 
De kinderen wilde het allemaal nog wel hebben. Het geldbriefje blijft 
namelijk zijn waarde houden, dat heeft de Nederlandse Bank beloofd. In 
het verhaal van Noach heeft God beloofd dat Hij alles wat Hij heeft gemaakt 
nooit meer zal weggooien. God vindt zijn schepping en dus jou ook van 
waarde. Een mooie boodschap die de kinderen en hun ouders mochten 
meenemen. Na de viering gingen we samen aan tafel. Het cateringteam 
had een heerlijke maaltijd gemaakt, met een regenboogtaart als toetje. 
Het was een kleurrijke dag! 
De volgende Kliederkerk 
is in januari. We kiezen 
ervoor om dit jaar drie keer 
Kliederkerk te organiseren. 
Dit zodat er ruimte vrijkomt 
om goed na te denken 
over hoe de toekomst van 
Kliederkerk eruit moet zien 
en om ervoor te zorgen dat 
we kunnen werken aan een 
stevig kernteam, die dit 
alles mag organiseren. 



33 jaargang 5 | nummer 8

Introductie 
Geboren op 27 maart 1956 te Nieuw 
en Sint Joosland, een klein dorp op het 
mooie eiland Walcheren. Als het gaat 
om ´wedergeboorte´ noem ik de datum 
waarop ik ben gedoopt: 20 mei 1956. 
Ten diepste ben ik in de kerk geboren 
en getogen. Dat is genade. Ik herinner 
mij uit mijn vroege jeugd nog goed dat 
mijn vader mij leerde bidden. Als ik bij 
hem ben (hij hoopt in november 96 jaar 
te worden) bezoeken we nog samen 
de leerschool van het gebed! 
In 1962 verhuisden we als gezin naar 
Zeist. Daar zat ik op de lagere school. 
Wat ben ik dankbaar voor het onderwijs 
daar ontvangen. Vooral het onderwijs 
uit de Bijbel heeft mij gevormd. Ook de 
zanglessen wil ik noemen. Het zingen 
van psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen heeft mijn hart. Muziek is 
trouwens mijn hobby. 
Gaandeweg leer ik geloven. Er zijn 
preken uit mijn jeugd die ik nooit zal 
vergeten. Verder blijft het bij mij een 
leren en afl eren. Als leerboekje is voor 
mij de Heidelbergse Catechismus 
kostbaar. We ontvangen daaruit op de 
Bijbel gefundeerd onderwijs inzake het 
geloof, het gebod en het gebed. En dat 
alles in het licht van onze enige troost 

in leven en in sterven: het eigendom 
van Jezus Christus te mogen zijn! En 
als zijn discipel verlang ik te leven. 
En… voorganger te zijn: herder en 
leraar.

Wat dat laatste betreft: de EbenHaëzer 
gemeente is de zevende gemeente die 
ik mag dienen. De Heere God heeft me 
gezegend met een lieve, wijze vrouw 
met wie ik ruim 34 jaar getrouwd 
ben. We ontvingen vijf kinderen en 
verwachten ons achtste kleinkind. Mijn 
vrouw en ik weten ons van Godswege 
geroepen naar de gemeente van 
Amstelveen en verlangen om samen 

dienstbaar te zijn. Als dienstknecht 
van Jezus Christus wil ik mensen bij 
Hem brengen en bij Hem houden en 
samen de weg gaan die Hij ons wijst. 
Het laatste boek van dr. Dekker, dr. 
de Leede en dr. Markus ´Tijd om mee 
te gaan´ (over discipelschap vandaag) 
spreekt me erg aan. En als dan iemand 
toch nog wil weten in welke hoek van 
de kerk ik me ophoud: ik ben christelijk, 
hervormd, gereformeerd, vrijgemaakt, 
baptist, evangelisch, dankbaar voor 
Pinksteren, vrijzinnig hoop ik bezig te 
zijn etc. etc… U zult me begrijpen: een 
predikant die naar Schrift en Belijdenis 
wil (s)preken en handelen. 

Op zondag 12 oktober is ds. A. Baas als predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer. Dit is 

een wijkgemeente van bijzondere aard (Gereformeerde Bond) die deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente te 

Amstelveen-Buitenveldert en bijeenkomt in de Pauluskerk. In onderstaande bijdrage introduceert ds. Baas zichzelf. 

ds. A. Baas
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Twee woorden. Die goed voelen. 
Verzoening. Vergeving. In eerste 
instantie lijken ze dezelfde betekenis 
te verwoorden. Toch is dat niet waar. 
Hoewel er bij zowel vergeving als bij 
verzoening iets akeligs aan vooraf is 
gegaan. Een meningsverschil, een 
ruzie. Je komt in beide gevallen niet 
meer op één lijn met de ander. 

In het woord verzoening staat het 
woord ‘zoen’. Dat is heel dichtbij de 
ander.

In het woord vergeving staat het 
woord ‘geven’. Dat is minder dicht bij 
de ander. Dat is een eenmansdaad. 
De één vraagt ‘wil je me vergeven’, de 
ander zegt ‘ik heb je vergeven’. 
Maar verzoenen doe je met elkaar. ‘Wij 
hebben ons met elkaar verzoend’. Dat 
is een prachtig beleven tussen twee 
mensen.

De één zegt ‘Ik heb je vergeven’. Maar 
je weet niet of de ander vergeving wil. 
Want daarmee erkent hij schuld. Tenzij 

hij zelf om vergeving heeft gevraagd. 
Spijt betuigt. Maar ook dan is het een 
eenmansdaad. ‘Wil je me vergeven?’ 
Pas wanneer de ander op het verzoek 
van vergeving ingaat, is verzoening 
daar! Verzoenen. Vergeven.
Twee woorden die dicht bij elkaar lig
gen. Prachtige woorden. Toch zijn ze 
verschillend van betekenis. Voor verge
ving beslis je zelf, voor verzoening heb 
je de ander nodig. De ander vergeving 
geven is mooi, maar je met elkaar ver
zoenen is schitterend, is helend.

Gedachten bij het begrip verzoening
Anna Uiterwijk

inzendingen

nieuws Selamat Sjabbat 
Het Joods Historisch Museum organiseert een tentoon
stelling waarin het onderbelichte verhaal verteld wordt 
van de joden in NederlandsIndië. De expositie belicht 
het einde van de negentiende eeuw, de koloniale tijd, 
de oorlog in de Pacifi c en de naoorlogse situatie. Unieke 
historische objecten, foto's en interviews onthullen 
ontroerende verhalen. Vandaag de dag is het jodendom 
geen erkende godsdienst in het overwegend islamiti
sche Indonesië. Er zijn dan ook maar weinig joden die 
hun godsdienst openlijk kunnen belijden. Fotograaf 
Pauline Prior is het gelukt om begin 2014 beelden te ma
ken van het joodse leven in Indonesië anno nu. Te zien 
van 13 oktober 2014 t/m 8 maart 2015.
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nieuws

Preek van de Leek met Stef Bos
Op zondag 23 november is musicus en kleinkunstenaar 
Stef Bos te horen als lekenprediker. In juni verzorgde 
hij een indrukwekkende afsluiting van het Te Gekke 
Kerkfestival in de Paaskerk.
In de serie de preek van de leek beklimmen vijf bekende 
Nederlanders voor één keer de kansel om een preek te 
houden over een Bijbeltekst die ze zelf hebben uitgekozen. 
Een alternatieve kerkenraad ziet erop toe dat alle onderde
len van een kerkdienst aan bod komen. Een vrolijk, diepzin
nig en inspirerend uur met muziek die door de ‘leek’ zelf 
is uitgekozen. De preek van de leek is een initiatief van de 
Protestantse Kerk Amsterdam en de Doopsgezinde Kerk 
Amsterdam. Tijd: 17.00  18.00 uur. Plaats: Doopsgezinde 
Singelkerk, Singel 452, Amsterdam. Toegang: Vrijwillige 
bijdrage. Na afl oop is er wijn. Kom en laat je verrassen!

Gedachten bij het begrip verzoening
Anna Uiterwijk

Word contactpersoon voor ‘t NBG
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft ruim 1700 vrijwil
ligers die lokaal hét gezicht zijn van het NBG. Onze vrijwil
ligers komen uit verschillende kerken en gemeenten. Op 
dit moment mist onze gemeente een contactpersoon. Wilt 
u ook meewerken aan de missie om de Bijbel te verta
len en door te geven in binnen en buitenland? Word dan 
NBGvrijwilliger! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Marianne 
Bogaard 020441 60 36 of met Henk Ruiter, regiocoördinator 
NBG: 023514 61 46 / 0621 28 76 73. Of mail naar info@bijbelge
nootschap.nl. www.bijbelgenootschap.nl.

8 daagse reis naar Asissi en 
Umbrië
Met ds. Piet de Bres en ds. Gert Jan de Bruin
van 25 september t/m 2 oktober 2015

Wie Assisi zegt, zegt: Franciscus van Assisi. Deze reis gaat 
langs al die plaatsen waar Franciscus niet alleen geweest 
is, maar ook iets belangrijks beleefd heeft. Zo komt heel 
Franciscus’ levensverhaal aan bod en maken wij gaandeweg 
kennis met de Franciscaanse spiritualiteit.
Wij zullen genieten van de prachtige natuur van Umbrië. We 
bezoeken steden en stadjes, waarvan het Middeleeuwse 
centrum nog geheel intact is. In de 1e plaats Assisi, waar 
ons hotel is en waar je heerlijk door de prachtige oude stad 
kunt dwalen. Maar ook steden als Perugia, Gubbio, Spoleto 
en Montefalco, waar we kerken en musea bezoeken.
Wij maken deze reis graag bijtijds bekend, zodat u – als u 
belangstelling hebt – de data alvast in uw agenda kunt no
teren. Iedereen is van harte welkom met ons mee te gaan. 
Wel moet u nog goed ter been zijn, we moeten zo nu en 
dan best een eind lopen, ook over steile wegen. 

U kunt zich nu al bij ons melden: ds. Piet de Bres, tel. 
6412654, ds. Gert Jan de Bruin, tel. 6450616.
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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.

 Zo/ 23-11  Kerk op Schoot
Voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar in de 
Kruiskerk. We starten om 12.00 uur met een korte 
viering rond een Bijbelverhaal en eindigen met 
een maaltijd. Deze activiteit is ook leuk voor groot
ouders en hun kleinkinderen. Opgave bij Martine 
Versteeg: 0610848954, martine@pgab.nl.

 Zo/ 23-11  Preek van de Leek 
       met Stef Bos 
Een vrolijk, diepzinnig en inspirerend uur met een 
preek over een Bijbeltekst en muziek die door de 
‘leek’ zelf is uitgekozen. Tijd: 17.00  18.00 uur. 
Plaats: Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 
Amsterdam. Toegang: Vrijwillige bijdrage. 
Na afl oop is er wijn. Kom en laat je verrassen!

 Ma/ 24-11  Nieuwe liederen voor de 
        adventstijd en kerst
We zingen liederen uit het nieuwe liedboek op 
bekende melodieën in een nieuw jasje. Leiding: 
Nelly Versteeg. Plaats: Pelgrimskerk. Aanvang: 
15.00 uur.

 Di/ 25-11  Gemeentevergadering
Twee onderwerpen komen aan bod: Nieuwe 
wegen in het pastoraat en Kerkelijke presentie 
in Westwijk. Voelt u zich betrokken, kom dan 
deelnemen. Twee tijden: 15.00  17.00 uur en 
20.00  22.00 uur. 

 Wo/ 26-11  Sing-inn
Met Peter van Dongen en Wim Keijzer. 
Tijd: 13.30  15.30 uur. Ieder is welkom.

 Wo/ 03-12 en 10-12  
Klaverproject kinderkerstkoor
Onder leiding van Henk Trommel, dirigent en 
organist van de Kruiskerk (en ervaren kinderkoor
dirigent), worden kerstliedjes ingestudeerd. Tijd: 
16.30  17.30 uur.

Tijdens de adventmiddag op 11 december rond 
15.30 uur geeft het kerstkinderkoor een optreden. 
Opgave: Mirjam Buitenwerf, tel. 3312456, buiten
werf@kruiskerkamstelveen.nl.

 Wo/ 10-12  Bijeenkomst kring 35+ 
We bestuderen dit jaar drie Bijbelse 
Jezusbeelden – van de synoptische evangeliën 
(Matteüs, Marcus en Lucas), van Johannes en 
van Paulus – en bespreken wat die verschillende 
beelden voor ons persoonlijk geloof en voor ons 
dagelijks leven te betekenen hebben. Leiding: ds. 
Harmen de Vries. Tijd: 20.00  21.30 uur.

 Do/ 11-12  Adventmiddag: 
     'Licht voor alle mensen'
De bijeenkomst is gericht op alle ouderen uit kerk 
en buurt, maar er is geen leeftijdsgrens getrok
ken. Ook anderen zijn welkom! Met live muziek, 
samenzang, het kerstevangelie, een meditatie en 
korte teksten. Speciaal zijn de bijdragen van een 
verhalenverteller en een projectkinderkoor o.l.v. 
Henk Trommel. Na afl oop is er een hapje en een 
drankje. Tijd: 14.00 uur. 
Opgave voor 7 december bij Anna Uiterwijk, tel. 
6473020 of Tine de Lange, tel. 6457579.

 Vr/ 12-12  Café Montpensier met 
     Jacqueline Koops
Volgend jaar decentraliseert het Rijk grote 
zorgtaken naar de gemeenten. Over hoe dat er 
in Amstelveen vermoedelijk uit gaat zien spreekt 
op 12 december Jacqueline KoopsScheele, 
die als oudwethouder en gemeenteraadslid dit 
onderwerp heel goed kent. Na afl oop discussie 
gevolgd door een informeel samenzijn. Tijd: zaal 
open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

 Zo/ 14-12  Inzameling 
        Adventpakjesactie
Zie voor info de PJR pagina’s.

 Ma/ 15-12  Boeteviering
In de Adventstijd kijken we uit naar de komst 
van een mensenkind, waarin God ons zijn liefde 
toezegt. Maar staan we ook open voor de komst 
van het kerstkind? In deze boeteviering proberen 
we te kijken naar onszelf en vragen wij God om 
vergeving voor onze verwijdering van zijn liefde. 
Plaats: De Goede Herder. Aanvang: 19.30 uur.

 Do/ 18-12  OntmoEten in Westwijk 
Zin om met mensen uit de buurt te eten, om 
aan tafel met elkaar in gesprek te gaan? Elke 3e 
donderdag van de maand. Kosten € 7, p.p. per 
maaltijd. Tijd: inloop 18.00 uur, maaltijd ± 18.30 
uur. Locatie: Ons Tweede Thuis, Augusta de 
Witlaan 2. 
Wil je meeeten, zin om mee te koken? Geef je 
dan uiterlijk de maandag vóór de donderdagse 
maaltijd op bij Jacqueline Meij 06  48 75 00 78 
of mail eteninwestwijk@pwaz.nl.

 Za/ 20-12  Adventsbijeenkomst
De jaarlijkse adventsviering. Tijd: 11.00 uur. 

 Za/ 20-12  Kerstlichtjestocht Westwijk 
Een spoor van lichtjes wijst groot en klein 
de weg door het eeuwenoude Kerstverhaal. 
Romeinse soldaten, herders, engelen en vele 
anderen vertellen over hun rol in dit verhaal. 
Zo vindt iedereen de weg naar de stal van 
Bethlehem waar het Kerstkind te bewonderen 
is. Startpunt is op het Westwijkplein. De route is 
geschikt voor jong en oud en rolstoelvriendelijk. 
Tijd: 16.30  18.00 uur.

 Zo/ 21-12  Kerst Sing-In 2014 Paaskerk
Samen zingen van advent naar kerst. Met: Dirk 
Out, orgel. Koor Anthem, onder leiding van Leo 
Kramer. Peter van Dongen, piano. Ds. Marianne 
Bogaard draagt enkele kerstgedichten voor. 
Tijd: 14.30 uur. Toegang is vrij! 


