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Theaterweekend
2015: Noach

Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert

Jakob Stolk

Aan de haal
met een verhaal
15 februari 2015 • 10.00 uur
Paaskerk • Augustinuspark 1
1185 CN • Amstelveen

U ziet het op de foto: een groep
jongeren uit de Kruiskerk, Paaskerk,
Dominicuskerk en uit Ouderkerk werkt
zich een slag in de rondte en denkt
diep na: hoe krijgen we het verhaal van
Noach op het toneel, voor u.
Met dominee Werner Pieterse doken
we eerst in het verhaal van Noach
en zo kwamen we erachter dat er
eigenlijk maar weinig rollen in zitten,
want het is God die spreekt tot Noach.
Om nu de dieren te spelen, dat wordt
wat vreemd en lachwekkend voor zo’n
doemverhaal, of is het helemaal geen
doemverhaal…? Maar reken erop dat
we ervoor gaan in het theaterweekend
en dat we u op een bijzondere, unieke
en verassende manier Noach...

In de volgende fase
bedenken we met elkaar
scenes, zoeken naar
thema’s, welke boodschap
moet terugkomen, hoe
raken we het publiek en
zetten we het aan het
denken. Het Bijbelverhaal
bevat ernst, heftigheid, humor en hoop
en dat willen we ook overbrengen.

Zondagochtend 15 februari, 10.00
uur in de Paaskerk. Tot dan!

Al deze ingrediënten stoppen
we in een snelkookpan in het
theaterweekend. We repeteren, blijven
slapen in de kerk en op zondagochtend
10.00 uur staan we allemaal klaar om
met elkaar een dijk van een musical op
de planken te zetten!
Noach met dans, toneel, theater,
film, decor, muziek. Dit mag u niet
missen! U komt toch zeker ook?!....

Rosa, Tessa, Floris, Maarten, Sacha,
Celine, Murielle, Marije, Rianne, Anne,
Liselotte, Liesbeth, Anessa, Noortje,
Tijmen, Jonna, Werner, Nathan, Jakob,
Ellen, Eline, Mirthe, Anko, Samuel,
Lucas, Lianne, Jasmijn, Herma, Ellen,
Lydia, Jeanette, Dorien (komt zeker
een paar keer langs), Jakob (vervangt
Dorien tijdelijk) en er melden zich
waarschijnlijk nog wel meer 

thea te rwe

Noach
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Allereerst wensen we u in dit eerste nummer
van 2015 een waardevol jaar toe. Wat is in
een mensenleven waardevol? Harmen de
Vries beantwoordt de vraag vanuit joodschristelijk perspectief en komt tot een driemaal
waardevol: de wet van Jahweh, het Koninkrijk
en het leven met Christus Jezus. Ooit een
Bijbel en een IKEA-catalogus naast elkaar
in een vitrine gezien? Werner Pieterse wel;
uit het oude boek in een wankele IKEA-kast
klinken waardevolle en tegelijk ook weerloze
woorden – is niet, naar een woord van
Lucebert, alles van waarde weerloos? Bovenal
is de mens van waarde en in iedere Present
vindt u wel een interview. Deze keer met Tiny
van Netten, die terugblikt op een lang en rijk
leven en wijst op de waarde van de hoop.
Het bestuur van de Federatie van Diaconieën
in Nederland heeft een jarenlange diaconale
inzet van Nel Velthorst op waarde geschat
en haar de erepenning toegekend. Ook als
redactielid is Nel voor ons waardevol en we
zeggen van harte: Nel, proficiat! In het zoeken
en vinden wat van waarde is, speelt de kerk
een belangrijke rol; zie de column van Ronald
van Steden. Zijn we als kerk zo ook waardevol
voor het ‘algemeen nut’; dat mag de AK – lees:
wij allen – aan de belastingdienst duidelijk
maken. Het kunnen aftrekken van een gift aan
Kerkbalans is voor de kerkrentmeesters weer
waardevol. Na ons de zondvloed? Misschien
weten we na het theaterweekend over Noach
meer. De agenda vermeldt nog veel meer
waardevols. Wij als redactie hopen van harte
dat u dit blad leest en waardeert. Zo niet, dan
vinden wij dat knap waardeloos.
Sieb Lanser
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826
Paaskerk
Augustinuspark 1
020 - 6415168
Pauluskerk
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen
De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan

Zo/ 01-02

Zo/ 08-02

Zo/ 15-02

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

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

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerfvan der Molen,
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumensiche Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg:
dr. R.Buitenwerf
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, theaterdienst
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van
Woord en Gebed
wo 18-02, in H. Geestkerk:
19.00 uur pastor J.P. Adolfs en
ds. W.T. Pieterse, oecum.viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren,
Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. G.C. Klok, Putten
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, cantatedienst

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser,
met cantorij
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries,
met cantorij
De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand
Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters
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De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Zo/ 22-02

Kliederkerk is hard op zoek naar
mensen die het kernteam
willen versterken. In het
kernteam ben je verantwoordelijk voor het bedenken en
uitwerken van het Kliederkerkprogramma en de praktische
organisatie, zoals PR. Dat doe
je in een team. Dat betekent
meestal één vergadering per
maand en ongeveer 6-10 uur
voorbereiding per Kliederkerk. Dit jaar hopen we eens per
twee maanden Kliederkerk te houden.
We vinden het fijn als één of twee mensen het team komen
versterken. Dat kan iemand zijn die zich vooral wil richten op
het bedenken van een creatief programma, of die het leuk
vindt de communicatie op zich te nemen – zorgen dat de
Kiederkerk goed onder de aandacht komt van gezinnen in
Westwijk – of beide.

1e collecte: Diaconie, KiA veertigdagentijd: noodhulp
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in onze
gemeente
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.L.S. de Vries, Schalkwijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, met cantorij
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries,
De Buitenhof
10.30 uur: drs. H. de Haan
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A.Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

Informatie bij Martine Versteeg: tel.: 06 - 10 848 954 of
e-mail: m.versteeg-terveen@jop.nl.
Kliederkerk-Amstelveen

Data inleveren en verschijnen Present
Maart - Compassie
inleveren kopij: 3 februari
op de mat: 26 februari
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April - Opgewekt
inleveren kopij: 3 maart
op de mat: 26 maart

jaargang 6 | nummer 1

Driemaal waardevol
Harmen U. de Vries

Wat is in een mensenleven
waardevol? Op deze vraag zijn
verschillende antwoorden mogelijk:
vriendschap of liefde, een dak boven je
hoofd, gezondheid of zinvol werk.
We kunnen de vraag ook versmallen
door haar te stellen vanuit joodschristelijk perspectief: ‘Wat is in een
mensenleven waardevol volgens de
Schriften van het Oude en het Nieuwe
Testament?’ Opnieuw kunnen we
verschillende zaken noemen. Drie echter springen eruit, omdat de Bijbel ze
zelf als waardevol benoemt. Alle drie
werpen ze licht op het onvervangbare
geschenk van een bestaan in verbondenheid met de levende God.

1. De wet
van Jahweh:
begeerlijker dan
goud
Ik begin met Psalm
19. Daar wordt
Gods majesteit
in de schepping
bezongen. De
felblauwe hemel
die ’s nachts keer
op keer verandert
in een strakgeordend geheel van

flonkerende sterren om daarna terug te
keren tot zijn dagstaat, de zon die keer
op keer stralend als een bruidegom en
energiek als een held opgaat om aan
het eind van de dag zijn onmetelijke
baan te beëindigen: ze verkondigen zonder woorden de grootheid en wijsheid
van de Schepper.
Maar, zegt de dichter van Psalm 19, hoe
goed en mooi dat allemaal ook is, er is
iets dat de glorie van Gods schepping
in waarde overstijgt: Gods wet. Want
het is Gods wet die – anders dan de
schepping – Gods genadige karakter
openbaart. Wanneer de psalmist in het
tweede deel van Psalm 19 over de wet
komt te spreken, noemt hij God opeens
‘Jahweh’: de God van het verbond,
die zijn volk genadig heeft uitgered.
Het is de wet van deze God die zegen
met zich meebrengt. Zij is meer
waard dan het edelste metaal of het
fijnste voedsel, omdat zij de mens, in
verbondenheid met zijn Redder, volop
mens doet zijn:
De wet van Jahweh is volmaakt:
levenskracht voor de mens. […]
De bevelen van Jahweh zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van Jahweh is helder:
licht voor de ogen. […]
De voorschriften van Jahweh zijn […]
begeerlijker dan goud,
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dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
(Psalm 19:8-12)

2. Het Koninkrijk: een
allesovertreffende schat
Een tweede passage die spreekt over
een zaak van buitengewone waarde is
te vinden in het onderwijs van Jezus.
Nu is het het Koninkrijk van God, Gods
nieuwe wereld die met Jezus’ komst
begint door te breken, dat wordt
getekend als een allesovertreffende
schat. Dat Koninkrijk is immers
niets minder dan het goddelijk
herstelinitiatief van ons geschonden
menszijn, dat door zwakheid en
falen uiteindelijk veel minder zegen
voortbracht dan was gedacht en
bedoeld. Het aanbreken van Gods
genadige heerschappij in Jezus van
Nazaret brengt op alle fronten van ons
bestaan herstel teweeg: vergeving,
genezing, bevrijding van de boze,
leven uit de dood, overvloed van
spijs en drank, sociale rehabilitatie.
De evangeliën staan er vol van. Wie
de roep van de Messias verstaat,
zich omkeert en dit evangelie gelooft
(Marcus 1:15), komt alsnog tot zijn

of haar bestemming en vindt, in een
nieuwe verbondenheid met God, een
schat die meer waard is dan al het
aards bezit:
Het gaat met het Koninkrijk der hemelen als
met een schat, in de akker verborgen. Toen
iemand hem vond, verborg hij hem, en van
blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat
en kocht hij die akker. Ook gaat het met het
Koninkrijk der hemelen als met een koopman op
zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare
parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat
hij had en kocht hij haar. (Matteüs 13:44-46)
3. Het leven met Christus Jezus:
superieure gave
De spil van het Koninkrijk is Jezus.
Het is zijn aardse leven, waarin
het Koninkrijk in zijn voorlopige
hoedanigheid zichtbaar wordt. Het
is zijn dood die van Godswege de
nieuwe verbondenheid met God

realiseert (Lucas 22:20). Het is zijn
opstanding waarin, voor het eerst in
de geschiedenis, het Koninkrijk in zijn
blijvende en onvergankelijke gedaante
oplicht. Maar dan hoeft het ook niet te
verwonderen dat het derde dat in de
Schriften als buitengewoon waardevol
getekend wordt, Jezus zelf is. De
apostel Paulus is van deze derde schat
zozeer onder de indruk gekomen, dat
hij een leven naar Gods wet – nota
bene de schat van Psalm 19 – graag
inruilt voor de meerwaarde van het
leven met Christus Jezus. Want wat de
wet hem welbeschouwd niet schenken
kon – een leven als rechtvaardige voor
Gods aangezicht – dat vindt hij als een
genadig Godsgeschenk hem aangereikt
door het geloof in Christus:
Maar wat voor mij winst was, ben ik
omwille van Christus gaan beschouwen als
verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als
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verlies, vanwege de superioriteit van het
kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Om Hem
heb ik alles prijsgegeven en beschouw ik het
als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen en
in Hem gevonden word – niet in het bezit van
mijn eigen rechtvaardigheid, ontleend aan de
wet, maar van die rechtvaardigheid die door
het geloof in Christus is, de rechtvaardigheid
ontleend aan God op basis van het geloof. Het
gaat mij erom Hem te kennen en de kracht van
zijn opstanding en de gemeenschap met zijn
lijden doordat ik aan zijn dood gelijkvormig
word, in de hoop te mogen komen tot de
opstanding uit de doden. (Filippenzen 3:7-11)
Het zoeken van de grootste schat,
Jezus de Heer, wekt de grootst
mogelijke hoop. Het kostbaarste
dat ons op aarde gegeven is, onze
verbondenheid met Christus, herstelt
uiteindelijk ons geschonden menszijn
ten volle. Zelfs het leven aan gene
zijde van de dood wordt waardevol.
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Alles van waarde
is weerloos
Werner Pieterse

In het museum van mijn geboorteplaats stuit ik in de tijdelijke
tentoonstelling op een bijzondere vitrine. Op een fluwelen tapijtje onder
glas liggen naast elkaar een Bijbel uit 1556 (10 jaar na de dood van Luther)
en een IKEA-catalogus editie 2009 (20 jaar na de val van de Berlijnse Muur).
De toelichting vertelt dat de Vlaamse
kunstenaar Maarten Vanden Eynde
het kunstwerk in 2008 maakte
onder de titel ‘Nova Victoria’ (nieuwe
overwinning) voor de opening van een
nieuwe blauwe meubelhal in Gent. De
manager van de nieuwe winkel (in gele
IKEA-blouse) plaatste ter gelegenheid
daarvan de catalogus in de vitrine om
deze, naast de Bijbel, te bewaren voor
het nageslacht. Onmiskenbaar speelt
de kunstenaar in
zijn installatie met
traditie en liturgie.
En zo stelt hij ook
de vraag: wat is
nu eigenlijk van
blijvende waarde?
Is zijn kunstwerk
ironie – of meer
dan dat?
Nieuw en
krachtig
IKEA als
beeld voor

de nieuwe religie. Icoon van het
consumentisme dat iedere ideologie
versloeg. Tegenover het eikenhout
van de traditie het spaanplaat van de
wegwerpgeneraties. Blauwe hallen als
de tempels van deze tijd, drukker dan
welke kerk ook. Vaste toogdagen met
half-rituele maaltijden voor het hele
gezin. Consumeer jezelf een identiteit.
De reclameslogans geven een
diepere zin aan je keuzes. En zo koopt
iedereen hetzelfde in de illusie uniek
te zijn. Leef nu! Is het motto van de
gids van 2008, of in de Engelse versie:
Live your own life! De meubelgids
verschijnt jaarlijks in 200.000.000voud, in 30 talen en 41 landen. Van
China tot Ierland, van Saoedi Arabië
tot in Puerto Rico klinkt het credo: ‘Alle
volken looft IKEA’
Oud (en afgedankt?)
Op de bruin-lederen omslag van de
antieke heilige Schrift geen titel, geen
motto, geen pakkende one-liner, maar
de tegenstelling is duidelijk. Ging het
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in dit boek niet om eeuwigheid, om de
Ander? Zijn we niet ver weg gedwaald
van wat ooit zo vol waarde was? Ze
staan in mijn IKEA-kasten, trouwbijbels
van drie geslachten, 1936, 1961 en de
laatste uit 1997. Daarnaast een Bijbeltje
met gouden sloten. Belijdenis van mijn
grootmoeder, 1927. Haar trouwbijbel
werd zelden geopend, want voor het
dagelijks gebruik was er een ander,
goedkoper exemplaar dat door de
vele vuile werkhanden beduimeld
op de radio lag. Eerst Gods Woord,
dan de nieuwsberichten. Dag in, dag
uit. Ook die dagelijkse Bijbel staat in
mijn Hemnes-kast. Misschien is die
nog wel waardevoller dan die met de
zorgvuldig gepoetste sloten. Ze zullen
het goedkope spaanplaat overleven.
Hoewel... geen rommelmarkt zonder
Bijbels. Overal sluiten kerken en
krimpen gemeentes. Wat blijft? Wat
is het waard om te blijven? Wat is
waardevol?
Getuigenis
Op weg naar de stad van mijn studie
lichtte iedere zondagavond Luceberts
citaat op van het Rotterdams flatgebouw: ‘Alles van waarde is weerloos’.
In de ooit kapotgebombardeerde stad
staat het neon-citaat als een bijna

Bijbelse zin van hoop letterlijk ‘tegen
de zwartste hemel aangeschreven’
zoals Oosterhuis dichtte. Inmiddels
beneemt de spoortunnel de reiziger
het vergezicht, maar de woorden
blijven met me meereizen. Niet alleen
met mij – het zijn beroemde woorden. Uit onverwachte hoek, want zo
gelovig was de dichter bij mijn weten
niet, klinkt een kern van het Bijbels
getuigenis. Voor wie het zien wil, midden in de stad. Want Bijbelverhalen
zoeken naar waarde en betekenis van
het weerloze. De blik van de lezer
wordt afgewend van het vaststaande,

grote, ‘waardevolle’ naar het kleine,
het weerloze en het kwetsbare. Daar
begint toekomst. Het gaat in het evangelie niet om de waardevolle dingen,
traditie, gebruiken, of de waarde van
de Bijbel zelf, maar boven alles om de
waarde van de mens. Dat maakt Jezus
duidelijk in al zijn tekenen, en uiteindelijk in zijn eigen dood en opstanding.
Wat blijft
In het licht van deze verhalen zijn we
geroepen het denken in aantallen en
succes te relativeren. Een viering met
tien kan even waardevol zijn als een
festival met duizend; een woord aan
een enkeling kan van meer waarde
zijn dan een zoveelste succesvolle
meeting: een avond in stilte vol tranen
van meer betekenis dan een volgende
avond naar iets-wat-je-gezien-of-gedaan-moet-hebben. Laten we ons – in
ons denken over toekomst, ons mijmeren en dromen over wat blijft en blijven
moet – laten bepalen door die oeroude Bijbels. Ze staan in de wankele
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IKEA-kast. Beeld voor gemeente die
in alles deel is van deze gekke tijd. De
woorden die opklinken uit het oude
boek zijn als vanouds even waardevol
als weerloos: een woord van hoop
zoals de profeet ons toeroept vanaf
de puinhopen van de stad; een roep
van je lief, aanhuppelend over het
veld; de lofzang van een oude man in
de tempel bij nieuw leven; een woord
van leven aan het graf. Een moment
van geloof. Een roep uit de dood. Die
woorden van waarde achten – kunnen
herkennen en koesteren met elkaar.
Dat is voor mij het meest waardevolle
wat de gemeente in huis heeft.

Ik nodig u van harte uit op dinsdag
17 februari om 20.00 uur in de
Paaskerk. Een avond over mijn boek
Wat Blijft - God na de kaalslag. Op
deze avond zal ik wat voorlezen,
wat laten zien en is er natuurlijk
volop ruimte voor gesprek.
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uit de algemene kerkenraad

Schitterend
Jan W. Bossenbroek

De afgelopen feestdagen
waren weer waardevol. Er zullen
weinig kerkgebouwen te vinden
zijn geweest zonder of met slechts
één kerstboom. Als onderwerp
voor Vorming & Toerusting kan het
een aardige vraag zijn of bisschop
Bonifatius († 754 te Dokkum) deze
invulling zou waarderen. Wellicht kent
u de verhalen nog wel over hem en
de gevelde heilige eik – in de Duif in
Amsterdam is een schitterend glas-inloodraam waarin dit hoogtepunt van
de kerstening van de Lage Landen is
weergegeven.
Op de AK moeten wij invulling geven
aan een profane vraag van de Belasting
dienst. Het is mogelijk kerkelijke giften
van de belasting af te trekken. Om dit
systeem in stand te houden moeten
wij als kerk aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze behelzen onder meer
een totale transparantie van onze
kerkelijke organisatie in AmstelveenBuitenveldert. Ook wordt geëist dat wij
een beleidsplan opstellen. Het af en toe
oplaten van proefballonnetjes is niet voldoende. Voor de kerken gaat deze ANBI

(= Algemeen Nut Beogende Instelling)
verplichting in per 1 januari 2016. Werk
aan de winkel dus.
Bemoedigend is dat vanuit het ministerie van predikanten een goede basis
is gelegd voor het beleidsplan. Dit plan
willen wij overigens ook toelichten in
de gemeente. Hoe en wanneer dit
vorm gaat krijgen is nog niet helder.
Verder valt er nu niet veel te schrij
ven, de AK heeft in december niet
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vergaderd. Wel bereid ik mij voor op
de AK-verantwoording die ik in de drie
wijken wil afleggen.
De bijgaande foto is niet op 1 januari
genomen, maar bij de opening van het
(Te) Gekke Kerkfestival 2014. Hij dient
allereerst om u allen een voorspoedig
2015 toe te wensen. Tegelijkertijd kan
het geen kwaad dat af en toe iemand
een proefballonnetje oplaat (en niet
per se vanuit de AK).

college van kerkrentmeesters

Start Kerkbalans 2015,
‘Mijn kerk in balans…’
Hans van Strien en Yvonne Teitsma

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. In
het hele land werven plaatselijke kerken inkomsten onder
hun leden. Daar zetten vele
vrijwilligers zich voor in. Als het
goed is, heeft u de envelop met
toezeggingsformulier en folder
ontvangen. En hopelijk al weer
ingevuld en teruggestuurd.
De kerk kan alleen bestaan dankzij
de financiële steun van de leden. Uw
bijdrage is dan ook van harte welkom.
Het College van Kerkrentmeesters
ontvangt graag het formulier retour,
zodat ze weet wat er aan inkomsten
voor 2015 is te verwachten. U begrijpt
dat uw bijdrage ook zonder dit formulier
van harte welkom is op rekening NL53
ABNA 0549 316 523. In de begroting
voor 2015 (zie www.pga-b.nl) hebben we een bedrag van € 510.000
aan vrijwillige bijdragen opgenomen.
Daarmee dekken we de pastoraatskosten. Dekking van de overige kosten
komt naar verwachting uit collectes,

acceptgiro-acties en verhuur van onze
kerkgebouwen aan derden. De kosten
voor organisten, kosters en administratief personeel betalen we deels van de
inkomsten uit onze beleggingen.
Het thema van actie Kerkbalans voor
dit jaar is ‘Mijn kerk…’. Voor iedereen
heeft de kerk een eigen betekenis.
Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, deelt,
rouwt en viert. Wat de kerk ook voor
u betekent, er is geld nodig voor een
plek waar u kunt delen, troosten,
huilen, lachen, bidden en u kunt laten
inspireren. Om een plek te bieden
waar God gezocht wordt of gevonden.
Vele vrijwilligers zetten zich in om,
samen met de betaalde krachten, de
kerk te laten voortbestaan.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw
(financiële) bijdrage!

Heeft u vragen over actie
Kerkbalans?
Neem contact op met het Kerkelijk
Bureau, Handweg 119, Amstelveen,
020 - 641 36 48 of kerkelijkbureau@
pga-b.nl, geopend op dinsdag t/m
donderdag van 9.00 - 12.30 uur.
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Doe mee en deel het filmpje ‘Mijn
kerk...’ op de website kerkbalans.nl.
Laat zo weten dat u het werk van
uw kerk van belang vindt. Dat uw
kerk kan rekenen op uw steun.
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Waardevol is de hoop
Janet Parlevliet

Wanneer je met Tiny van Netten (1925) praat, heb je geen moment het
gevoel dat ze bijna negentig is. Ze lost wekelijks de cryptogrammen in Trouw op,
leest alles wat haar interesseert: van Piketty tot Pieterse. Prediker vindt ze een
geweldig boek, omdat het de realiteit beschrijft. Ze houdt er kostelijke meningen
op na: ‘Ik geloof niet in de maagdelijkheid van Maria. Ze was gewoon met Jozef
getrouwd.’ Aan het eind van het gesprek weet ze me nogmaals te verrassen …
Tiny en haar twee zusjes groeien op in
Amsterdam-Zuid. Als ze zeven jaar is,
overlijdt haar vader op 41-jarige leeftijd.

Dat was een grote klap voor het
gezin...
‘Ja, dat was een grote klap. Het klinkt
misschien vreemd, maar als kind heb
je daar niet zo’n erg in. Je ging naar
school, je had je vriendinnetjes. Ons
leven ging gewoon door. Mijn moeder
heeft dat heel goed opgepakt.’

Dan had u een
heel bijzondere
moeder...
‘Een geweldige
moeder! Het grote
voordeel was, dat
mijn moeder een
goed pensioen
kreeg. Ze hoefde
dus niet uit
werken en ook
geen kamers te
verhuren. Ook

de vakanties aan zee gingen gewoon
door. Toch tekent dat je leven. Pas
veel later voelde ik het gemis van mijn
vader. Ik was een jaar of zeventien en
zag een buurmeisje gearmd lopen met
haar vader. Op dat moment voelde
ik een steek van pijn in mijn hart. Ik
realiseerde me: dat ik zo met mijn
vader liep, dat heb ik nooit gehad. Mijn
vader werkte overdag en bracht ons ’s
avonds naar bed.’
Na een lang ziekbed overlijdt moeder
eind 1941. Die zomer gaan de meisjes
een week op vakantie bij oom Wiggert
en tante Hieke in Hindeloopen. Oom
is beurtschipper en hij vraagt of ze
met hem naar Sneek willen varen.
‘s Morgens vroeg met het schip
op ’t water en de zon zien opgaan.
Geweldig vond ik dat. Dat maakte
grote indruk op me.’

Oorlog
Januari ‘45: een nicht die voor de drie
meisjes zorgt, weet op een gegeven
moment niet meer waar ze eten
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vandaan moet halen. Wijkpredikant
Kunst regelt een plekje voor hen
in Andijk. Te voet en liftend in een
open vrachtwagen komen ze aan in
Purmerend. Tiny beschrijft beeldend
de zelfgebreide kabelkousen, die na
dat ritje onder de modder zaten. De
volgende dag met paard en wagen
naar Hoorn, waar ze heerlijk eten
bij hun gastvrouw, en dan door naar
Andijk. Daar blijkt er alleen plek te zijn
voor haar twee zusjes. Elke woensdag
fietst Tiny vanuit Medemblik op een
fiets met houten banden naar ze toe.
‘Op een dag was ‘t zulk slecht weer
toen ik terugfietste. Het stormde, de
weg was glad en ik dacht: hoe kom
ik ooit weer thuis? Ik ben afgestapt,
op de dijk gaan zitten en daar heb ik
zitten bidden of ik dood mocht tot ik
dacht: ben je helemaal gek! Dood,
hoe kom je erbij! Ik heb het nooit
begrepen, want ik hang zo aan het
leven ….’ Na een aantal weken vindt
Tiny ook onderdak in Andijk. Daar is
ook haar verloofde, Jan van Netten,
ondergedoken, met wie ze in 1948
trouwt. Ze krijgen een zoon en twee
dochters.

Wat heeft u - terugblikkend op
uw lange leven - als waardevol
ervaren?
‘Ons gezin … daar heb ik zoveel van
meegekregen – ondanks het vroege

overlijden van mijn ouders. Ik was
dol op mijn moeder die ons een
uitstekende opvoeding gaf. Ze was
heel doortastend en tegen de druk
in van de voogd (dat was nergens
voor nodig, meisjes trouwen toch!)
zorgde ze ervoor dat ik naar de HBS
ging. Net als mijn moeder hield ik
van lezen en bij de boekhandel in de
Maasstraat mocht ik boeken lenen
voor een dubbeltje in de week.’ Dat
lezen komt haar later van pas, want in
1968 solliciteert ze met succes bij de
openbare bibliotheek. Ze werkt er 22
jaar. ‘Mijn werk in de bibliotheek, de
contacten met mijn collega’s, zijn heel
waardevol voor mij geweest.’
Ook haar eigen gezin met haar

echtgenoot – die helaas jong is overleden – en haar kinderen en kleinkinderen is voor haar van grote waarde.
Daarnaast weet ze zich omringd door
allerlei aardige mensen: ‘Het heeft me
nooit aan vriendschappen ontbroken.’
Tiny vertelt open over haar zoon Evert
– vernoemd naar haar vader. Ze laat
me een foto zien van haar zoon: ‘Zie je
daar nu een diep depressieve man in?’,
vraagt ze. ‘Het was een vriendelijke,
intelligente jongen, die goed kon
schrijven. Ik heb een brief van hem die
ik altijd bewaard heb, maar waarvan
ik indertijd geschrokken ben. Dat ik na
zijn dood toch het leven weer op kon
pakken …. ik vond steun bij mensen
die hetzelfde hadden meegemaakt.’
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Wat is waardevol in uw geloof?
Heel eerlijk klinkt het: ‘Ik geloof niet
zo veel, ik hoop meer. Ik ben er niet
van overtuigd dat we elkaar na de
dood weerzien, ik hoop ‘t natuurlijk
wel... waarop ik werkelijk hoop is de
wederkomst... eindelijk een goede
aarde, waarin iedereen een dak boven
zijn hoofd heeft, met voldoende eten,
een aarde waarop we in vrede met
elkaar leven.’
Wanneer ik Tiny aan het eind van
ons interview vraag of ik de tekst zal
komen brengen, tovert ze guitig haar
iPad te voorschijn.
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college van diakenen

Waardevol?!!
Mieke Hellema

Ging het de vorige keer over tijd
als ruilmiddel, deze keer gaat het over
de waarde van dit ruilmiddel: de inzet
en hulp van alle vrijwilligers in het
diaconale werk.
Dankzij deze inzet en hulp waren er
rond advent en Kerstmis veel feestelijke activiteiten en bijeenkomsten. Ook
was er financiële steun, aan mensen
en aan projecten. De waarde van dit
alles is moeilijk te meten, maar vaak
groter dan de directe medewerkers
beseffen. Daarom aan alle vrijwilligers,
vaak in stilte werkend, hulde!
Als je iemand in het zonnetje zet voor
langdurig diaconaal werk, dan doet
dat aan de waarde van steunende
en omgevende teams niets af.
Integendeel, zij delen indirect mee in
deze zonnestralen!
Voor een honderdtal kerkmensen
en buurtgenoten organiseerde Nel
Velthorst voor de dertigste keer een
adventsviering in de Pelgrimskerk.
Reken de getalswaarde maar uit als u
dat belangrijk vindt. De échte waarde
College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011, 1180 EA Amstelveen
e-mail: diaconie@pga-b.nl, tel. 06 1955 7990
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 of NL32 INGB 0000
526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert

ligt in samenzang, verhalen, muziek
en gezell!gheid. Daarnaast heeft
Nel jarenlang deelgenomen aan de
werkgroep ZWO en voor de diaconie
de busreizen voor ouderen geregeld.
Deze enorme staat van dienst
heeft het bestuur van de Federatie
van Diaconieën in Nederland doen
besluiten haar de erepenning van deze
vereniging toe te kennen.
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Onder applaus en met dank van de
Diaconie Amstelveen-Buitenveldert
kreeg zij dit eremetaal aan het einde
van de adventsbijeenkomst uitgereikt.
De materiële waarde daarvan valt
geheel in het niet bij de immateriële
waarde van alle activiteiten van Nel!
Dank aan Nel en haar medewerkers!
Dank aan alle zo waardevolle
vrijwilligers in onze diaconie!

column

Van waarde

Ronald van Steden

Het is een standaardonderdeel van 'Tussen kunst & kitsch': presentatrice Nelleke van der Krogt vraagt op olijke toon wat het werk
nu eigenlijk waard is. Bij een tegenvallend bedrag kunnen de trotse
eigenaren altijd nog zeggen dat het hun vooral om de emotionele
waarde gaat – ‘het vaasje is al van mijn betovergrootvader geweest’
– en dat ze absoluut niet van plan zijn ook maar iets te verkopen.
Waardevol, zo leert het televisieprogramma, gaat om meer dan geld,
goud of ander bezit. Blijkbaar spelen er tevens belangrijke emoties,
sentimenten en morele overtuigingen mee.
Hetzelfde geldt voor wat mensen
met elkaar ‘van waarde’ vinden.
Tegenover het heersende beeld dat
Nederlanders steeds meer in de
greep geraken van plat egoïsme laten
tallozen zien dat waarden zoals empathie, bewogenheid en zorg voor elkaar
een blijvende rol spelen. De een gaat

met gezin geregeld naar oma, de
ander fleurt de buurman op met een
praatje. Ons land is internationaal
gezien kampioen vrijwilligerswerk
en we zijn ook niet te beroerd om
iets voor 'het goede doel' te geven.
Tegelijk zijn deze voorbeelden lang
niet vanzelfsprekend.
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Het zoeken en vinden wat van waarde
is, begint reeds bij de opvoeding.
Als jonge ouders ben je er maar druk
mee de kleintjes bij te brengen dat
niet alles om hen draait, dat samen
delen zo hoort en dat je keurig ‘dank
u wel meneer/mevrouw’ moet
zeggen als de slager een stukje
worst aanreikt. Natuurlijk hoort het
aanleren van wederzijdse waardering
verder te reiken dan de grenzen
van het gezin. De kerk is wat dat
aangaat een uitstekende leerschool.
Waar anders komen mensen van
zulke verschillende leeftijden,
opleidingsniveaus en achtergronden
bijeen? In een wereld die in
toenemende mate wordt gespleten
door groepen die niet verder kijken
dan hun eigen kleine cirkel is dat best
iets om trots op te zijn.
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Zuid
Waardevol
Halverwege februari begint na het
feest van carnaval, dat in onze streken
minder prominent aanwezig is, de
veertigdagentijd. We beginnen de
‘vastentijd’ op Aswoensdag,
18 februari, samen met onze
katholieke zusters en broeders in

website www.pwaz.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
ds. 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 AmstelveenBuitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl

een viering in de Heilige Geestkerk.
Elke dag kun je nadenken over wat
waardevol is, maar in de aanloop naar
Pasen proberen we meer ruimte te
vinden voor die bezinning. Er wordt
van alles ter lezing aangeboden. Het
klassieke evangelie voor Aswoensdag
spreekt over bidden, vasten en
gerechtigheid beoefenen, over de
omgang met de Ene, met jezelf en
anderen. Vragen te over.
Als kerkenraadsleden spraken we een
bezinningsmiddag over de veertigdagentijd af. Wat zijn de thema’s op weg
naar Pasen, hoe kunnen we tot een
invulling in doen en laten komen die
deze tijd zinvol markeren? Vasten heeft
niet alleen te maken met afzien van (bv.
in wat we consumeren) maar ook met
leren vast te houden wat waardevol is.

Studie
In het kader van de permanente
educatie ben ik in september
begonnen met een tweejarige
leergang: contextueel pastoraat. Het
eerste jaar is vooral gericht op het
kennismaken en leren werken met de
contextuele begrippen. Maandelijks
ga ik enkele dagen naar Huissen, naar
het klooster van de Dominicanen voor
een groepsbijeenkomst. Huissen is
een goed alternatief voor het oude
centrum Hydepark dat plaatsmaakt
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voor een nieuw studiecentrum en
hotel. Het tweede jaar bestaat uit
supervisie in een subgroep. In beide
jaren bespreken we casuïstiek. De
opleiding wordt afgerond met een
opdracht; het maken van een notitie
van een aantal pagina’s.
Ruim tien jaar geleden maakte ik kennis
met het contextuele gedachtegoed
van Nagy, een manier van kijken die
vruchtbaar blijkt te zijn in het pastoraat.
Zijn denken vertoont verrassende
overeenkomsten met Bijbels-antropologische grondlijnen. Relaties zijn
belangrijk voor hoe iemand groeit en
zich ontwikkelt, welke keuzes iemand
maakt. Contextueel betekent: weefsel,
geen mens wordt blanco geboren, geen
mens is een begin. Mijn geschiedenis
begon al voor ik werd geboren. En
mensen hebben de opdracht wat er
tot hen gekomen is vanuit eerdere
generaties, uit te zeven en door te
geven. De contextuele visie op de
mens is gericht op de toekomst. Elke
generatie begint in de tijd van de vorige
en elke generatie leeft ook al in de tijd
van de volgende. In de bezinning buigen
we ons over vragen als: hoe werkt
loyaliteit binnen families en daar buiten?
Hoe kunnen schuld en verdienste
doorwerken? Wat heeft gemaakt dat
ik ben die ik ben en voor wie doe ik
wat ik doe? Er is oog voor het verleden

van een mens, maar de focus is de
toekomst. Zo gezien is deze benadering
een instrument van de hoop.

Reis naar Assisi
Al eerder kon u in dit blad iets lezen
over een gemeentereis in de voetsporen van Franciscus naar Assisi en de
provincie Umbrië van 25 september
tot en met 2 oktober. Voor geïnteresseerden organiseren we een avond
op dinsdag 3 maart om 20.00 uur
in de Paaskerk, waarop ds. De Bres
en ik u informeren over het franciscaanse gehalte van de reis en over het
programma tijdens de week. U kunt
verwachten dat het veel, heel veel
over Franciscus zal gaan. Bovendien is
de schoonheid van de steden, dorpen
en plekken waar hij verbleef niet te
versmaden. Sommigen gaven zich al
voor de reis op, anderen wilden zich
nader oriënteren. Met de kennis die u
opdoet, kunt u beslissen of de reis iets
voor u kan zijn.
G.J. de Bruin

Avondmaalsstellen
Waardevol zijn onze
Avondmaalsstellen van de drie
kerken. Waardevol door de
herinneringen of door de antieke
waarde.

Nu wij samen kerken voldoet bij
het avondmaal één stel. Besloten is
de andere stellen niet in de kluis te
bewaren, maar weg te schenken.
Na overleg met ds. N. Atmadja
is er contact gelegd met de
Ethiopische kerk in Amsterdam en
kon Marijke Bossenbroek-Boersma
in een korte ontmoeting op 5
januari namens de diaconie van de
PWAZ het avondmaalsstel van de
Handwegkerk overhandigen aan
twee vertegenwoordigers van de
Ethiopische Tesfa Berhankerk.
Marijke Bossenbroek-Boersma

Vanuit de kerkenraad
En het geschiedt ........ wat een
feest!
Wat ik u te melden heb over de kerstperiode in onze gemeente is voor
een deel uit tweede hand, want de
dagen voor kerst was ik zelf afwezig,
maar ik heb zo mijn verspieders. Al
hun verhalen zijn zo enthousiast en zo
feestelijk dat ik het achteraf jammer
vind dat ik er niet bij was. Het begon
op zaterdagmiddag 20 december met
de kerstlichtjestocht in Westwijk. Zo’n
425 deelnemers registreerden zich
bij de Romeinen en kregen op hun
tocht te maken met gouden engelen,
herders en schapen, wijzen, koren en
uiteindelijk met het kindje in de kribbe. Gelukkig was er tegen de kou ook
iets warms zoals poffertjes en chocolademelk. De morgen daarop volgde
er een bijzondere muzikale dienst
waarin teksten over Maria klonken
samen met prachtige verbindende
teksten, gebeden en via de beamer
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Pieter Jan Jacob Jansen
(27 feb 1937 - 23 nov 2014)
Maandagochtend 1 december hebben we in een volle Paaskerk afscheid
genomen van Jaap Jansen. Hij was
bij velen van u bekend. Jarenlang was
hij actief in de Paaskerk, vooral in het
college van kerkrentmeesters. Jaap
woonde met zijn vrouw Anneke aan
Landlust 7. Onlangs vierden Jaap en
Anneke nog het 50-jarig huwelijksfeest.
In de afscheidsdienst hebben we Psalm
139 gelezen en onder andere lied 25a,
de berijming van de adventspsalm ‘mijn
ogen zijn gevestigd op God’. Zo hebben
wij Jaap toevertrouwd aan de Levende.
Allen die Jaap missen, in het bijzonder
Anneke, kinderen en kleinkinderen, veel
sterkte toegewenst. Uw aller aanwezigheid in de dienst, de vele kaarten en
berichten hebben Anneke veel kracht
gegeven. Daarvoor hartelijke dank.
Werner Pieterse

geprojecteerde aquarellen. De vrouw
die het kind mag ontvangen is óók de
vrouw die bij het kruis zal staan. Toch
zingt zij Gods lof. Het geloof van haar
volk draagt haar. Verrassend voor veel
toehoorders waren de twee koren.
Het ene koor vertolkte de lofzang van
Maria en het andere een lied voor
de lijdende moeders van nu. Ook
het kinderkerstfeest op 24 december was een waar feest in een volle
kerk. Het spannende verhaal over
Licht in het land van dichte duisternis eindigde bij de kribbe, waarin
een echt kindje bleek te liggen. De
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kinderen verzamelden zich bij de
stal. Daar zongen en musiceerden zij
‘Midden in de winternacht’, terwijl
alle volwassenen van harte meezongen. Die kerstavond volgde de
traditionele kerstnachtdienst. En dan
op eerste kerstdag twee feestelijke
en volle kerkdiensten. In de tweede
dienst stonden de kinderen weer
centraal, zoals onder meer bleek
uit hun meezingen in en met het
grotemensenkoor. Tot slot was er op
tweede kerstdag nog een feestelijke
kerstmaaltijd in de Paaskerk met
zo’n veertig deelnemers. Wat een
rijkdom .... wat een feest .... en wat
veel om dankbaar voor te zijn. Ik wil
namens de kerkenraad en daarmee
namens onze gehele gemeente iedereen die heeft bijgedragen aan de
voorbereiding en uitvoering van deze
activiteiten rond het geboortefeest
van onze Heer zeer bedanken.

Gemeentevergaderingen

Wisseling van de wacht
Zondag 11 januari: een wisseling van
de wacht in onze kerkenraad. Esther
Velten nam afscheid als ouderlingscriba, Nelleke de Bres, Marjo Valkier
en Cor Otting traden uit het ambt
van diaken. Twee nieuwe duo’s van
ouderlingen werden bevestigd: Aukje
Feenstra en Desiree Schuringa, en
Arjan Steur en Christiaan Sijnen.
Chris Aalbersberg werd bevestigd als
diaken.

Ik neem u nog even mee iets verder
terug in de tijd. Op dinsdag 25
november 2014 had de kerkenraad
zowel in de middag als in de
avond een gemeentevergadering
georganiseerd. In totaal woonden
zo’n 125 gemeenteleden deze
bijeenkomsten bij. Prachtig die
opkomst en belangrijk voor de
kerkenraad om de gemeente
rechtstreeks te horen. Ik laat de drie
onderwerpen van deze vergadering
kort de revue passeren.
Onderwerp 1: nieuwe wegen in
het pastoraat. Het voorstel van de
kerkenraad om het accent in het
pastoraat te verschuiven naar het
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ontmoetingspastoraat werd aangenomen. Nogmaals benadruk ik
dat daarmee het individuele pastoraat niet verdwijnt. U kunt er in de
bijdrage van Lineke Wichmann meer
over lezen.
Onderwerp 2: kerkelijke presentie
in Westwijk. De gemeente kan zich
vinden in het volgende besluit van
de kerkenraad: ‘We streven op dit
moment niet langer realisatie van
een kerkelijk centrum in Westwijk
in eigendom na. Voor activiteiten in
Westwijk zoeken we naar huur van
geschikte ruimte(n); op dit moment
gaat de voorkeur uit naar de ruimte
van Ons Tweede Thuis (afgekort:
OTT). We hebben daar dan wel
behoefte aan betere faciliteiten
en aan een betere inrichting van
de ruimte voor de maandelijkse
vieringen. Ook willen we aan de
buitenkant van het OTT gebouw
duidelijk maken dat de PKN daar
met enige regelmaat activiteiten
organiseert.’
Onderwerp 3: verkoop van
de voormalige Handwegkerk
en pastorie. De gemeente
ondersteunt de voorbereidende
activiteiten om tot verkoop aan
een projectontwikkelaar te kunnen
overgaan van de voormalige
Handwegkerk en pastorie. Het plan
dat voor ligt is ambitieus, maar
zowel de gemeente Amstelveen als
onze kerkrentmeesters denken dat
het realiseerbaar is. Ik blijf u op de
hoogte houden van de voortgang
op alle drie de onderwerpen uit
deze gemeentevergadering. We
kijken terug op twee zeer geslaagde

bijeenkomsten, waarbij het idee om
een middag- en een avondbijeenkomst
te organiseren zeer positief werd
ontvangen.

Community Jasmijn
Enkele leden van de kerkenraad
hebben een gesprek gehad met
enkele leden van Community
Jasmijn op basis van een door de
Community geschreven evaluatie over
de afgelopen twee jaar. Community
Jasmijn is twee jaar geleden als
Taakgroep Vernieuwing ingesteld door
de kerkenraad. De kerkenraad is zeer
positief over de activiteiten die zijn
voortgekomen uit de Community,
zoals het (Te) Gekke Kerk Festival, de
kerstlichtjestocht, de maaltijden in
Westwijk, Kliederkerk, de vuilprikactie
in Westwijk en een cursus over de
drie grote geloven. Ook leverde
de Community haar bijdrage aan
de voorbereiding en uitvoering van
de maandelijkse OTT-vieringen in
Westwijk. De Community wil als groep
op elkaar betrokken gemeenteleden
graag verder, maar dan niet meer als
Taakgroep Vernieuwing. De groep
heeft ontdekt hoe belangrijk het
is om in geloofsgesprekken met
elkaar aandacht te besteden aan
je geloof. Het wordt te zwaar om
dan ook telkens energie te blijven
steken in het bedenken en uitvoeren
van vernieuwende activiteiten.
De kerkenraad heeft hier begrip
voor en zal zich nu bezinnen op de
instelling van een nieuwe Taakgroep
Vernieuwing, die evenals de
Community het accent zal leggen op
‘nieuwe wegen naar buiten de kerk’.

Beamer in de kerkdiensten
Steeds vaker krijgt de dienstdoende
predikant of ouderling het verzoek
om ergens in de dienst of bij de
aandachtspunten via de beamer de
aandacht te vestigen op een bepaald
onderwerp. En het klopt, de beamer
is zeer behulpzaam voor het projecteren van berichten of het afspelen van
een filmpje e.d. We kunnen eigenlijk
al niet meer zonder. Maar dan wel
met een paar heldere afspraken. We
gebruiken de beamer ter ondersteuning van de eredienst en dus beamen we alleen zaken die in rechtstreekse relatie staan tot de viering.
Voorbeelden zijn de afbeelding op de
voorkant van de orde van dienst, een
toelichting op een collecte of het te
presenteren resultaat van de kinderkerk. Uitzondering zijn bijvoorbeeld
aankondigingen van gemeentevergaderingen. Andere korte mededelingen kunnen voor of na de dienst wel
worden geprojecteerd.

Startzondag: 6 september
Ja het klopt, we zijn er vroeg bij dit
jaar. Maar legt u nu alvast deze datum
voor de startzondag vast. We starten
die zondag met vieringen op twee
plekken, de Paaskerk en het OTTgebouw, en komen dan vervolgens
samen in de Paaskerk. Hoe dit allemaal
weer gestalte krijgt? We gaan het zien
en laten ons verrassen.
Pieter Licht
Nieuwe wegen in het pastoraat
In de afgelopen maanden heeft
de taakgroep pastoraat zorgvuldig
gekeken naar de bestaande
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pastorale praktijk en nieuwe wegen
uitgezet naar de toekomst. Op de
gemeentebijeenkomsten in december
werd dit voorstel gepresenteerd.
Waarom zijn nieuwe wegen in het
pastoraat nodig?
De huidige situatie in het pastoraat
staat onder druk. Dit als gevolg van
onze ouder wordende gemeente en
een groep actieve vrijwilligers die klein
en kwetsbaar is. Wie pastoraat verleent
heeft zelf ook steeds meer pastoraat
nodig. Het oude ideaal van contact
met iedereen en vooral met ouderen
blijkt in de praktijk helaas onhaalbaar te
zijn. Met de huidige menskracht is het
lastig het pastoraat op langere termijn
territoriaal vorm te geven.
We gaan van verzorgingspastoraat
naar ontmoetingspastoraat
Het goede van de bestaande
vormen blijft in de nieuwe aanpak
behouden. Het is waardevol dat de
individuele en bestaande contacten
blijven bestaan. Voor zover aanwezig
blijven pastorale medewerkers,
contactpersonen en bezorgers actief,
ruimtelijk georganiseerd in clusters
en kleinere secties. Daarnaast wordt
het pastoraat ook vraag-gestuurd. De
gemeenteleden die behoefte hebben
aan contact met een predikant of een
pastoraal medewerker kunnen daartoe
zelf het initiatief nemen door hen te
bellen of te mailen. Tegelijkertijd wordt
ingezet op het ontmoetingspastoraat.
Hierdoor kunnen met minder mensen
meer gemeenteleden worden bereikt
en wordt het onderlinge pastoraat
tussen gemeenteleden gestimuleerd.
Dit laatste niet alleen met het oog op
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Agenda
Activiteiten vinden plaats in de Paaskerk,
tenzij anders vermeld.

Januari
Do 29 19.00 uur Gebedskring

Februari
Do 05 10.00 uur Geloven op goede
gronden
Do 05 20.00 uur Kring dertigers
Wo 11 19.30 uur Kring vijftigers
Do 12 10.00 uur Gesprekskring delen
van spiritualiteit
Do 12 19.00 uur Gebedskring
Vr 13 - Zo 15
Theaterweekend
Ma 16 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
(Kruiskerk)
Di 17 20.00 uur Boekbespreking:
Wat blijft - God na
de kaalslag, Werner
Pieterse
Do 19 18.00 uur Maaltijd
OntmoEten(Ons
Tweede Thuis)
Do 19 20.00 uur Start kring zestigers
Do 26 19.00 uur Gebedskring

de oudere generaties maar ook met
betrekking tot de jongere generaties
en doelgroepen. Daarnaast wordt
ook aangesloten bij maatschappelijke
ontwikkelingen. Pastoraat is niet
langer uitsluitend individuele zorg
voor gemeenteleden, maar ook is
het van belang dat wordt gesproken
over zingevings- en maatschappelijke
vraagstukken.

Wat betekenen deze plannen
concreet?
Het klassieke kaartenbakpastoraat
verdwijnt gaandeweg naar de achtergrond. Groepspastoraat en individueel
pastoraat zijn aan elkaar gekoppeld.
Via ontmoetingspastoraat brengt de
kerkelijke gemeente mensen met
elkaar in contact. Waar nodig, zijn
vraaggestuurde, individuele contacten
mogelijk, maar daarbij zij opgemerkt
dat reguliere bezoeken niet langer
vanzelfsprekend zijn. Verder wordt in
2015 per cluster de pastoraatsbehoefte
geïnventariseerd waarbij het ouderenpastoraat apart in kaart wordt gebracht.
Aandacht wordt besteed aan
kroonjaren. Bij het bereiken van de
leeftijd van 80, 85, 90, 95, 100 wordt
er vanuit de clusters een bos bloemen
bezorgd. Boven hun 85e krijgen
mensen jaarlijks een kaart van de
kerk. Bij huwelijksjubilea van 50, 55,
60, 65 en 70 jaar worden eveneens
bloemen vanuit de cluster gebracht.
Ook degene die geslaagd is voor een
schoolexamen krijgt bloemen.
Bezoek aan nieuw-ingekomenen
krijgt prioriteit. Mensen moeten de
kerkelijke gemeente weten te vinden.
Er komen folders voor rondom doop,
huwelijk en begraven (Amstelveenbreed). In de wijkgemeente werken
we aan folders voor pastoraat en
ouderenbijeenkomsten.
Er komt een aanbod voor bezinning
in bredere kring over thema’s als
echtscheiding/vechtscheiding, de
goede dood, kinderen en de dood,
mantelzorg, plakgezin-zwak gezin.
Lineke Wichmann, Taakgroep
pastoraat PWAZ
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Zestigers
In navolging van de groepen twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers was er een vraag van zestigers:
‘en wij dan?’ Vandaar deze oproep.
Wij staan op een kruispunt in ons
leven, (geen) werk, vrije tijd, kinderen
de deur uit, toekomstverwachtingen
van je eigen leven, maar ook t.a.v. geloof en kerk. Het is goed om een eerste keer met elkaar te brainstormen
over wat ons bezighoudt en waar
wij de komende keren over willen
praten. Als dit je aanspreekt, nodigen
wij je uit voor de eerste bijeenkomst,
die gepland staat op donderdag
19 februari om 20.00 uur in
de Paaskerk. De avond wordt
geleid door ds. Gert Jan de
Bruin. Aanmelden kan bij: Map
Meeuwis (meeuwis@hetnet.nl, tel.
020-645769) of Rina Ran (rinaran@
ziggo.nl, tel. 020-6461370).
JD12+
Voor onze jongeren is het hard
werken geblazen (Theaterweekend,
DE DIENST), maar gelukkig ook
ontspannen (Film&Eten in de
Pastorie). Gelukkig bestaat er
WhatsApp om snel en direct met
elkaar te communiceren want email
is zo ouderwets... dat wordt alleen
nog door je ouders gebruikt. En dan
hebben we het maar helemaal niet
over de mededelingen op de liturgie.
Ja, ook wij als JD12+ leijding moeten
alle zeilen bijzetten om onze jongeren
bij te houden. Zoals alle vrijwilligers in
de kerk doen we ons best ;-)
Anko Verburg

Kruiskerk
Terugblik Kerst

Terugblik Adventmiddag
Op donderdagmiddag 11 december
was de Adventmiddag voor ouderen
uit kerk en buurt. We begonnen met
koffie, thee en iets lekkers, waarbij
we ondertussen konden luisteren naar
een optreden van blazersensemble
‘Windkracht 5’. Daarna was er een
inhoudelijk programma, geleid door
Ria Keijzer. Sieb Lanser hield een
meditatie met het thema ‘Licht voor
alle mensen’, Wim Keijzer vertelde
een kerstverhaal van Tolstoj, getiteld
‘Vadertje Panov’ en het projectkerstkinderkoor onder leiding van Henk
Trommel verzorgde een optreden.
Verder zongen we natuurlijk bekende
kerstliederen. Het was een mooie en
goedverzorgde middag en we hebben
er allemaal erg van genoten.

We kijken als voorgangers met
vreugde en dankbaarheid terug op
de afgelopen kerstperiode. Er waren
mooie en gevarieerde advents- en
kerstdiensten, waarin we met elkaar
op allerlei manieren konden nadenken
over de komst van Jezus op aarde.
Ik leidde de twee kinderkerstfeesten
en geef daar graag een korte
impressie van. In augustus kwamen
we als kinderkerstfeestcommissie
voor het eerst bij elkaar. We besloten
al snel om dit jaar twee vieringen
te houden, omdat het in 2013 wel
erg druk was geweest. Dat was een
spannend besluit: het was natuurlijk
niet te voorspellen of beide vieringen
ook goed bezocht zouden worden. In
november maakten we met een aantal
kinderen van de kinderdienst alvast
foto’s voor het foto-verhaal: bij de kerk,
bij het KPMG-gebouw en op Schiphol.
Bij het kinderkerstfeest speelden
Liesbeth Verstoep en ik het verhaal
met hulp van een aantal kinderen van
de kinderdienst en lieten we de al
eerder gemaakte foto’s op de beamer
zien. In het verhaal kwamen de drie
wijzen aan op Schiphol en gingen van
daaruit op zoek naar het kindje Jezus.
De ster wees hun de weg. Eerst
klopten ze vergeefs aan bij het paleis
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van Amstelveen (KPMG-gebouw),
maar uiteindelijk arriveerden ze bij de
Kruiskerk en vonden daar de stal, Jozef
en Maria en het kindje.
Voorin de kerk was een prachtige

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567,
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser,
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen,
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse,
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938; 06-50228250,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510,
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802
t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel.
6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Schatgraversboekje door een inlegvel,
dat rond 1 februari klaar is. Het wordt
uitgedeeld in de kerkdiensten en ligt in
de kerk. Als u het via de digitale weg
of per post wilt ontvangen, stuurt u
dan een berichtje naar Ria Keijzer.

Open huis
Op dinsdag 3 februari bent u van 9.30
tot 11.30 uur welkom in de herberg.
Anita Pfauth en Ria Keijzer verzorgen
een spelprogramma in de vorm van
een soort quiz.

Schatmaaltijd
sterrenhemel gemaakt. Een aantal
tieners verzorgde de muzikale begeleiding, onder leiding van Rieuwerd
Buitenwerf. Gelukkig waren beide
vieringen goed bezocht (bij de eerste
viering waren 420 en bij de tweede
300 bezoekers), en kregen we enthousiaste reacties. We kijken er als commissie met heel veel plezier op terug.
Mirjam Buitenwerf

Uit de kerkenraad
De kerkenraad heeft in december
niet vergaderd. Dit is een mooie
gelegenheid om onze voorgangers

hartelijk te danken voor alle energie
die zij staken in het verzorgen van
alle feestelijke diensten. Dat geldt
ook voor onze organist, de koster
en de vrijwilligers. Dank namens de
kerkenraad!
Rudie van Balderen, namens ons allen

Activiteiten tot de zomer
Als u dit leest is de bespreking van het
activiteitenplatform van de Kruiskerk
aan de ronde tafel achter de rug.
Aanpassingen en nog niet eerder
genoemde initiatieven vanaf januari tot
de zomer worden toegevoegd aan het
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Meer dan dertig deelnemers deden
mee aan de eerste schatmaaltijd in
november. Het was een gezellige en
interessante bijeenkomst, waarin we
tijd hadden voor elkaar en bijgepraat
werden over de activiteiten van stadsdorp Elsrijk. Leuk was het gesprek
dat volgde over gemeenschapszin
in de buurt. We merkten dat kerk en
buurt in hun aandacht voor mensen
en het delen van interesses, zorgen of
activiteiten heel veel aan elkaar kunnen
hebben. Dit smaakte naar meer...
Er volgt een tweede schatmaaltijd op
11 februari, ook nu van 17.00 tot 19.30
uur. Deelname kost € 5,- een bijdrage
voor de warme maaltijd.

Agenda

Als haar gezondheid dat toelaat hopen we dan An
Poot te verwelkomen, die bijzonder en waardevol
werk deed in ontwikkelingsgebieden. Zij zal ons er
iets over vertellen en ongetwijfeld levert dat opnieuw
stof op voor een goed gesprek.
Opgave bij Tine de Lange, tel. 6457579 of Rob Hartman
tel. 6412523. In de kerk ligt ook een intekenlijst.

Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij
anders vermeld.

Januari
Do 29 19.30 - 21.30 uur

Avondcursus Religieuze kunst

Februari
Seniorenmiddag

Zo
Di
Wo
Vr

12.00 - 13.00 uur
9.30 - 11.30 uur
20.00 - 22.00 uur
19.00 uur
17.00 - 20.00 uur
Zo 08 11.45 uur
Wo 11 14.30 - 16.00 uur
17.00 - 19.30 uur
19.15 - 19.45 uur
Do 12 19.30 - 21.30 uur
20.00 - 22.00 uur
Vr 13 t/m 15 februari

Na de eerste seniorenmiddag van 2015 over
symbolen, is er op 17 februari, van 13.30 tot 15.30
uur een tweede met een heel andere insteek: een
creatief programma voor mensen die van knutselen
houden en een tafel met gezelschapsspelen. In de
Kruispuntjes en via Ria Keijzer kunt u details lezen
over het programma. De derde middag is op 16 maart
met een presentatie over het orgel.

Project Levensverhaal
Om goede redenen is de herstart van Levensverhaal
even uitgesteld tot in 2015. We hebben in 2014 een
mooie eerste ronde gehad met zeven deelnemers
van wie enkelen overwegen om ook in een nieuwe
ronde mee te doen. In de wandelgangen lijkt er
animo te zijn voor een herstart, misschien zelfs
voor meerdere groepen. Graag peil ik uw interesse,
waarbij de volgende informatie u misschien helpt.
In het project nemen we allen enkele foto’s mee
uit ons persoonlijk fotoarchief die een stukje van
ons levensverhaal vertellen. In 2014 hebben we wat
algemeen ingezet, maar in 2015 willen we meer
vanuit thema’s werken. De meegenomen foto’s
vertellen wat ons rond zo’n thema (bijv. opvoeding,
vakantie, de oorlog, familieleven) is bijgebleven,
welke invloed een gebeurtenis heeft gehad op ons
leven, wat vormend was (of juist niet), welk tijdsbeeld
we erin herkennen en hoe we erop terugkijken. Het
uitwisselen van de verhalen werkt als een ‘feest van
herkenning’ en brengt verbinding tussen mensen.
Het project Levensverhaal is geen pastorale
therapie. Het is een activiteit voor ouderen uit
kerk en buurt die terugblikken en die herkenning

01
03
04
06

19.30 uur
Zo 15

10.00 uur
17.00 uur
Ma 16 20.00 - 22.00 uur
Di 17 13.30 - 15.30 uur
Wo 18 20.00 - 22.00 uur
Do 19 20.00 - 22.00 uur
Vr 20 17.00 - 20.00 uur
Wo 25 16.00 - 19.00 uur

19.15 - 20.00 uur
19.15 - 19.45 uur
Do 26 14.00 - 16.00 uur
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Koffieconcert
Open huis, herberg
Leerhuis Hebreeën
Sirkelslag/KrissKross
Geloofscursus Zeven Sloten
Kerk op Schoot
Bijbelkring over Job
Schatmaaltijd
Gebedsgroep
Avondcursus Religieuze kunst
Kring Vrouw en geloof
Theaterweekend in de
Paaskerk
Café Montpensier: Geloof en
geweld
Theaterdienst in de Paaskerk
Muzikale vesper
Meditatief Bijbellezen
Seniorenthemamiddag
Leerhuis Hebreeën
Studiegroep Dogmatiek
Geloofscursus Zeven Sloten
Programma en maaltijd
Veertigdagentijd (Titus
Brandsmakerk)
Vesper (Titus Brandsmakerk)
Gebedsgroep
Kring ‘De berg van de ziel’

jaargang 6 | nummer 1

en waardering bij elkaar vinden.
Door wat waardevol was te delen
en elkaar gedachten mee te geven
over het omgaan met herinneringen,
met veranderingen of met het ouder
worden helpen we elkaar. We hebben
in de eerste ronde veel plezier
gehad, met goede soms heilzame
momenten.
Denk er eens over na of u, eventueel
samen, wilt deelnemen.
Nog wat details: Iedereen uit kerk en
buurt is welkom. De groepen zijn nooit

Vrijdag 13 februari: Geloof en
geweld
In de hedendaagse conflicten, met
name in het Midden Oosten, wordt
vaak de godsdienst als dé oorzaak
van de vijandschap genoemd. Is die
vijandschap terug te voeren op de
heilige boeken waar joden, christenen
en moslims zich op beroepen: de
Hebreeuwse Bijbel van de joden
(het Oude Testament), de Bijbel van
de christenen (Oude én Nieuwe
testament) én de Koran? Als dat zo
zou zijn is het dan maar niet beter die
heilige boeken te verbieden?

groter dan acht personen. We komen
vier of vijf keer bij elkaar, overdag,
in de huiskamer van de kerk, met
een tussenruimte van twee weken.
Bijeenkomsten duren ongeveer twee
uur. Deelname vraagt geen speciale
‘bespraaktheid’, wel de bereidheid
om rond de foto’s thuis wat voorwerk
te doen. Er zijn mogelijkheden om
bijeen te komen in de periode vanaf
10 februari op maandagmiddag of op
dinsdag- of woensdagmorgen. Geeft u
bij belangstelling of aanmelding even
aan op welke dagdelen u kunt? Ria

Het is mijn stellige overtuiging dat
in deze drie boeken niet de oorzaak
ligt voor, maar juist de oplossing
gevonden kan worden voor vrede
en verzoening van de drie ‘nazaten’
van Abraham die als de vader van
álle gelovigen wordt gezien. Daartoe
dienen die drie boeken in samenhang
met elkaar uitgelegd te worden. Wil
je die drie boeken goed verstaan,
moet nooit vergeten worden dat het
Oude Testament altijd het ‘eerste
testament’ is en blijft. Als die
volgorde wordt losgelaten komen
er letterlijk ongelukken van, zoals de
geschiedenis van de kruistochten tot
de Holocaust heeft geleerd. Namelijk
wanneer de uitleg van het Nieuwe
Testament wordt losgemaakt van
het Oude. Daarin lag de bron van
het godsdienstig gemotiveerde
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Keijzer leidt de gesprekken. Voor meer
informatie of aanmelding kunt u contact
opnemen met Ria, 06 - 50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl.
Ria Keijzer

Zangers gezocht
De cantorij van de Kruiskerk in Amstelveen zoekt extra zangers bij alle stemgroepen om op Goede Vrijdag ‘The
Crucifixion’ van John Stainer, o.l.v. Henk
Trommel uit te voeren. Studiedag zaterdag 21 maart, uitvoering vrijdag 3 april.
Zie www.kruiskerk-amstelveen.nl

anti-semitisme. Iets dergelijks geldt
van de uitleg van de Koran.
De titel van mijn boek Tora, Evangelie
en Koran. Drie boeken, twee steden.
Eén verhaal (de derde druk in 2011
verschenen in 2013 in Amerika, en in
2014 in het Arabisch in Beirut) bevat
een boodschap. Ik wil laten zien dat
het in die drie boeken ten diepste om
één verhaal (‘Narrative’) gaat. De rode
draad is niet in de laatste plaats een
maatschappij kritische boodschap; een
verhaal relevant voor joden, christenen
en moslims samen en daarmee in feite
ook voor alle mensen in de wereld,
ook vandaag. Wat zeggen de drie
boeken over geweld?
Het programma begint 20.00 uur,
vanaf 19.30 uur inloop met kofﬁe of
thee.
Anton Wessels

Pelgrimskerk
Dank
Rond Kerstmis en de jaarwisseling
ontvingen we op de Mississippi
menige groet vanuit de gemeente.
Hartelijk dank daarvoor. We hopen
op een goed en gezegend jaar voor u
allen.

Bij de diensten
In de dienst van zondag 1 februari
geven we aandacht aan het werk
van het werelddiaconaat. De cantorij
werkt mee aan de dienst. We lezen
de gelijkenis van de arbeiders in
de wijngaard (Matteüs 20), waarin
laatsten en eersten dezelfde beloning
ten deel valt. ‘Laatsten worden
eersten’ zal het muzikale thema van
deze dienst zijn.
Zondag 15 februari, de zondag
voor Aswoensdag en daarmee de
laatste zondag na Epifanie, vindt
onze volgende cantatedienst plaats.
De vorige cantatedienst, met
muziek van Herbert Howells, heeft
vele kerkgangers geraakt. Op het
programma voor 15 februari staan
de Seligpreisungen en het Pater
Noster van de 19e-eeuwse Hongaarse
componist Franz Liszt. Beide stukken
gaf Liszt een plaats in het tweede deel
van zijn driedelig Christus-oratorium,
welk deel muziek bevat voor de tijd

na Epifanie. Vocaal ensemble Linguae
atque Cordis zal, begeleid door bariton,
cello en orgel, Liszts doorleefde
composities ten gehore brengen.
Zondag 22 februari, de eerste zondag
van de Veertigdagentijd, hopen we in
de morgendienst het heilig avondmaal
te vieren. ’s Middags om 17.00 uur
vindt in de stiltekapel opnieuw een
Taizéviering plaats, waarvoor jong en
oud van harte worden uitgenodigd.

Bijbelkring Deuterojesaja
Op 10 februari komt de bijbelkring
weer bijeen. Op onze ontdekkingstocht
door het tweede deel van Jesaja zijn
we intussen aanbeland bij Jesaja 55 en
56, waarin Gods heil wordt getekend
als een zaak die zeker komt, maar ook
als een gave die onze vrome grenzen
overschrijdt.

Kring 35+
Woensdag 18 februari wordt de
tweede van drie kringavonden
voor ‘oudere jongeren’ gehouden.
We bestuderen onder mijn leiding
dit jaar drie verschillende Bijbelse
Jezusbeelden en bespreken wat die
beelden voor ons geloof en leven
te betekenen hebben. Na ons in
december te hebben gebogen over
het Jezusbeeld van de synoptische
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evangeliën (Matteüs, Marcus en
Lucas), geven we 18 februari aandacht
aan het Jezusbeeld van Johannes. Op
onze laatste bijeenkomst in april zal
het Jezusbeeld van Paulus centraal
staan. Plaats: Pelgrimskerk. Tijd: 20.00
tot 21.30 uur.
Ds. Harmen U. de Vries

Even omkijken
Wat was er allemaal waardevol in
december? Waren die momenten er
wel? Wat beleefden we heel dichtbij?
Op 14 december cantatedienst met
het vocaalensemble o.l.v. Bert ’t Hart
met Engelse teksten en muziek!

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries,
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen,
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749,
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567,
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v.
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065,
janny.schuijt@upcmail.nl
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Op 21 december ontdekten we
veel nieuwe liederen in het nieuwe
liedboek met soms toch een bijna
bekende melodie. Soms zong Bert als
cantor even voor. Oude en Nieuwe
Testament waren prachtig verbonden
door lezingen volgens de liturgie van
de Anglicaanse kerk, zodat de preek
overbodig werd.
Op 24 december een Taizéviering in
het Stiltecentrum met veertig mensen.
Ook jongeren kwamen hierop af.
Veel kaarsen, zang en een korte
overdenking. We dronken warme wijn
na afloop en zo werd het...
25 december: Kerstmorgen. Via de
profeet Jesaja naar het Johannes
Evangelie beleefden wij met ds. De
Vries het geheim van de verticale en
horizontale lijn in de verkondiging. De
cantorij ondersteunde heel goed bij
het zingen van de kerstliederen!
Op 28 december kwam ds. Schoch
met trompet en een pak sneeuw op
zijn auto. Bij de Bijbelgedeelten en
in de verkondiging verlengde hij de
kersttijd o.a. naar aanleiding van een
opmerking van een kind. Dat vroeg

aan hem of God nu een macht of een
mens was.
Niet gemakkelijk, wel waardevol.
Of dit alles niet genoeg was, waren er
ook nog de bijeenkomsten en bezoekmomenten zoals de adventsviering op
zaterdag 20 december. Met schitterend harpspel van Rachel Ann Morgan.
Bert ’t Hart had nog een kerstconcert
op 21 december in de Engelse kerk op
het Begijnhof.
Bij een bezoek aan iemand in de wijk,
die het erg moeilijk had, kreeg ik een
flink bedrag voor het bloemenbusje.
Bijzonder!
Vanuit Kannen en Kruiken stuurden we
vele kaarten naar mensen in de wijk
en daarbuiten, merendeels aan huis
gebonden.
Wat een waardevolle momenten
in één maand! Heeft u er niets van
gemerkt of meegemaakt? Kon het
echt niet? Neem dan contact op.
Of....denkt u nu: wat waardevol
allemaal en ik heb wat gemist?
Weet dan dat het jaar 2015 alweer
is begonnen. Er zijn nieuwe
ouderlingen aangetreden en er
was een afscheid. We hadden een
maaltijd met de Straatklinkers o.l.v.
ons gemeentelid Arend Driessen.
Mevrouw Schenkeveld onthulde ons
een gedicht.
Maar let op: voor Valentijsdag op 14
februari kunt u zich nog opgeven!!
Jonge mensen van de Zuidas staan
voor u klaar.
Op 18 februari zal de kunstenaar ds.
Ruud Bartlema een lezing houden over
zijn schilderijen. Het drieluik dat in de
kerkzaal van de Pelgrimskerk hangt is
van zijn hand, evenals de schilderijen

26

die in de Bonhoefferstraat worden
geëxposeerd. Mis het niet.
Zie verder de agenda in dit blad en het
Winterprogramma.
De echt aan huis gebondenen hoop ik
nu een beetje bijgepraat te hebben.
En als het lukt, kijk dan op de website:
www.pelgrimskerk.nu.
Allen veel moed en vertrouwen voor
2015 toegewenst en onmisbare liefde
om u heen.
Wil Kruijswijk

Een dankbare 100-jarige in de
Pegrimskerkgemeente!
Mevrouw Maria Buys-Randaccio
geboren op 24 december 1914
in Bosa op Sardinië (It.) viert
sinds mensenheugenis haar
echte verjaardag op de dag voor
Kerst. Haar paspoortdatum is
echter 1 januari 1915 omdat haar
vader vanwege de hectiek van
de Eerste Wereldoorlog pas op
die datum aangifte kon doen, dus
twee verjaardata?!
Zij was het jongste kind uit een
groot en druk huisarts-gezin;
haar vader bezocht zijn veelal
afgelegen patiënten in bergachtig
gebied nog te paard. Al op jonge
leeftijd moest zij haar moeder
missen en bracht een groot
gedeelte van haar jeugd door op
kostschool onder het strenge
regime van de nonnen.
In de dertiger jaren leerde zij
Kees Buys kennen en gingen
ze in Amsterdam wonen waar

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de
Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld.
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur
Kannen en Kruiken.
Eerste vrijdag van de maand tevens
gezamenlijke maaltijd Kostje geKocht om
18.00 uur.
Elke woensdag 09.00 uur Morgengebed in
De Goede Herder.
haar man werkte bij de juweliers
Van Kempen, Begeer en Vos in
de Kalverstraat. Ze trouwden in
de Gereformeerde Kerk en genoten van een gelukkig huwelijk,
van Amsterdam en van hun vele
vrienden en kennissen. Regelmatig
gingen ze op vakantie naar haar geboorteland op familiebezoek en naar
hun favoriete badplaats Positano.
Sinds 1963 woonden ze in de
Kastelenstraat in Buitenveldert en
nadat haar man kort na zijn pensionering overleed – haar blijvend
gemis – zorgde zij moedig voor
zichzelf. Zolang haar gezondheid
het toeliet, liep zij vrijwel dagelijks
de zes trappen op en neer voor de
boodschapjes en wat frisse lucht.
Zij was een bekende verschijning in
de buurt. Dankbaar voor de zorgzame aandacht van haar trouwe
buren, de familie Bakker, en vele
anderen die haar aanspraken en
trouw opzochten. Hierbij wil ik ook
met name noemen Gina Visser van
de Pelgrimskerk. Mevrouw Buys
bezocht graag door weer en wind
lopend zondags de Pelgrimskerk of
de kerkdienst in het VUMC.

Zij is gelukkig gezegend met een vitale en levendige geest en verheugt
zich altijd op de vele bezoekjes van
vrienden, familie en bekenden.
Zaterdag 3 januari vierde zij in feestelijk gezelschap haar 100e verjaardag; dankbaar voor de vriendschappelijke belangstelling van de vele
aanwezigen, waaronder de dames
Hillers, Kruijswijk, Velthorst en van
Zanten van de Pelgrimskerk. Zij was
verguld met het feestlied gezongen
door Gina en Anneke Visser alsook
met de felicitatiebrieven van het
Koninklijk Huis en van burgemeester Van der Laan.
In de kerkdienst op eerste kerstdag
was mevrouw Buys nog een keer
aanwezig in de Pelgrimskerk en
werd ze door ds. De Vries toegesproken en hartelijk gefeliciteerd
door de gemeente.
Het doet haar zichtbaar goed dat
zoveel trouwe mensen in deze
turbulente tijden naar haar omzien.
Wij wensen mevrouw Buys nog een
mooie en goede tijd onder Gods
rijke zegen!
Ben Siebelink (neef van mw. Buys)
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Februari
Ma 09 14.00 uur Film, De Goede Herder
Di 10 14.00 uur Bijbelkring Deuterojesaja
Do 12 20.00 uur Het Woord spreekt, De
Goede Herder
Za 14 12.00 uur De Nieuwe Poort,
Valentijnsdag
Zo 15 10.30 uur Cantatedienst, Linguae
atque Cordis voert
Seligpreisungen en
Pater Noster uit van
Franz Liszt
Wo 18 15.00 uur Spiritualiteit in kleur
Wo 18 19.00 uur Aswoensdagviering, De
Goede Herder
Wo 18 20.00 uur Bijeenkomst kring 35+
Zo 22 17.00 uur Taizéviering

Maart
Di 03 14.00 uur Bijbelkring Deuterojesaja
Do 05 20.00 uur De Geest en de geesten
Vr 06 15.00 uur Wereldgebedsdagviering
Meer informatie en activiteiten in het
winterprogramma en op
www.pelgrimskerk.nu.
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Samen op weg naar kerst
Zaterdag 20 december waren mijn
vrouw en ik uitgenodigd voor de
jaarlijkse adventsbijeenkomst om zo
in het gezelschap van velen op weg
te gaan naar Kerst. In de kerkzaal
stonden de tafels feestelijk gedekt.
Uit de eerste hand hoorden wij wat de
vrijwilligers doen om deze feestelijke
bijeenkomst mogelijk te maken. Je
wordt er stil van.
Als de kaarsen in de zelf gemaakte
kerststukjes worden ontstoken, weten
wij dat het feest op beginnen staat.
Nel Velthorst loodst ons als een goede
gids door de adventsviering heen.
Tijdens haar openingswoord doet ze
ons uit de doeken hoe het dertig jaar
geleden allemaal begonnen is. Daarom
is bij de koffie gebak in alle kleuren van
de regenboog.

De samenzang bestaat uit bekende
advents- en kerstliederen met Koos
Damman aan het orgel. Dit wordt
afgewisseld met harpspel en zang van
mezzo-sopraan Rachel Ann Morgan.
Tijdens het liturgisch gedeelte las
mevrouw Gina Visser uit Jesaja en
emeritus predikant ds. Van Kooten het
kerstevangelie uit Lucas.
Een aperitief met een knabbeltje
erbij luidde de adventsmaaltijd in.
Er ontstond een ware stoelendans.
Men ging hierbij van tafel naar tafel
en zocht elkaar op. Dit verhoogde
de gezelligheid. Aan het voorafje dat
bestond uit kip, zoete aardappel en
mangosalade met honingsaus was veel
zorg besteed. Daarna waren er goed
belegde witte- en bruine sandwiches en
het krentenbrood. Iedere tafel had zijn
tafeldame of -heer die ervoor zorgde
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dat het hun gasten aan niets ontbreekt.
In het kerstverhaal, gelezen door Coby
van Zanten, draaide het om een engel
die niet meer over vrede op aarde
in het engelenkoor wilde zingen en
door de opperengel naar de aarde
werd gestuurd om vrede te stichten.
Zo werd het een verhaal met een
eigentijds en actueel tintje.
Aan het einde van het feestelijk
samenzijn werd Nel Velthorst in de
bloemetjes gezet voor haar grote
inzet de afgelopen dertig jaar en
wist het bestuur van de Federatie
van Diaconieën in Nederland haar te
verrassen met de erepenning.
Op weg naar huis zeiden wij tegen
elkaar: ‘Wat mooi dat wij omringd door
velen samen op weg mogen gaan naar
Kerst.’
René Hurks

hartverwarmend
Wintermaaltijd met Straatklinkers
Op vrijdag 9 januari vanaf 16.30 uur druppelen gemeenteleden (35), Straatklinkers (18) en ook twee hondjes de Pelgrimskerk binnen. ‘De Straatklinkers’,
een daklozenkoor van het straatpastoraat Amsterdam, zijn te gast bij de
Pelgrimskerk. Het programma omvat borrelen, veel zingen, gezellig kletsen en
samen eten. De Straatklinkers zingen liederen, o.a. Amsterdamse liedjes en
spirituele liederen, met begeleiding van verschillende muziekinstrumenten. Er
is ook solozang. De refreinen zingen we met z’n allen.
De foto’s geven een impressie van de sfeer. En de conclusie van alle
aanwezigen is: voor herhaling vatbaar. Het is nu de tweede keer, het lijkt al
een traditie te worden.

t hier goed
wat hebben we he
geweldige muzikale omlijsting
warm onthaal

grandioos
we zijn met dit hondenweer lekker
van de straat en genieten van de
Straatklinkers

lekker eten

wat een prachtige stemmen

één van de deelnemers spreekt van heilig vuur
29
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Op naar een

Martine Versteeg

spetterend 2015

het jeugdwerk Amstelveen bij elkaar
Begin januari kwamen 23 vrijwilligers van
r ook om te bezinnen. Niet over wat
om elkaar te ontmoeten, bij te praten, maa
, maar waaròm doen we de dingen
we in 2015 allemaal van plan zijn te doen
doen met het jeugdwerk? Doen
die we doen? Wat is de essentie van wat we
gewend zijn – zo gaat het altijd al
we jeugdwerk, omdat we dat nou eenmaal
eer?
in de kerk – of hebben wij een diepere drijfv
eren. Wat betekent geloof in mijn leven?
We keken naar onze eigen persoonlijke drijfv
en elkaar helpend hadden we mooie
Best een lastige vraag. Zoekend naar woorden
de kerk komen, waarom we in God
gesprekken over waarom we eigenlijk naar
we jeugdwerk doen, snel gemaakt. Want
geloven. Daarmee was de stap naar waarom
aan een jongere generatie doorgeven.
wat je zelf als waardevol ervaart, wil je graag
waardevol
Kinderen en jongeren mogen weten dat ze
,
zijn in Gods ogen ze mogen
weten dat Hij met hen op
weg wil naar een hoopvolle
toekomst. Ik hoop dat ze
dat weerspiegeld zien in
ons en onze activiteiten
voor dit jaar. We hebben nog
een paar vervolgavonden
nodig om te bedenken hoe
we dat gevoel vorm en
inhoud geven.

Sirkelslag
2015
Wij doen dit jaar weer mee met het leukste, gekste,
actiefste Bijbelspel van Nederland!
Sirkelslag staat gepland op vrijdag 6 februari 2015.
Honderden teams van jongeren spelen tegelijkertijd
Sirkelslag, in hun eigen woonplaats.
Dit jaar is het thema ‘Een wereld te winnen’.
Daardoor raken jongeren vertrouwd met (wereld)
diaconale onderwerpen, zoals arm-rijk verhoudingen
in de wereld. Een voorbeeld: wat hebben
supergoedkope hippe t-shirts eigenlijk met geloven
te maken? Dat ontdekken ze deze avond, door
sportieve, grappige, inhoudelijke en vooral actieve
opdrachten.
Om klokslag 19.30 uur start het spel. Met tal van
opdrachten, die nu nog geheim zijn, gaan de teams
met elkaar de strijd aan.
Vorig jaar was er nek-aan-nek-race tussen de
tienergroep van de Paaskerk en de Kruiskerk.
Slagen de jongeren van de Kruiskerk erin hun titel te
behouden? Of winnen de jongeren van de Paaskerk?
Houd op 6 februari de social media in de gaten of
kijk in de volgende Present voor een terugblik. Info/
aanmelding: martine@pga-b.nl
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De Kring
Anita Winter

Wat: Kring Herberg/Open Huis
Waar: Kruiskerk
Wanneer: maandelijks op
dinsdagochtend
Voor: mensen uit kerk en buurt
Leiding: Ria Keijzer (in verband
met vakantie vervangt Mirjam
Buitenwerf haar deze keer) en
Anita Pfauth

Vanaf 9.30 uur is De Herberg open en
kunnen de mensen aan de stamtafel
aanschuiven. Langzaamaan druppelen
er steeds meer mensen binnen die
allemaal door Anita en Mirjam van
koffie of thee worden voorzien, terwijl
iedereen gezellig met elkaar zit te
kletsen.
Tegen een uur of tien, als er inmiddels
veertien dames, één heer en één hond
rond de stamtafel zitten, leidt Anita
het onderwerp van vandaag in: met
een schone lei beginnen. Waarom
geeft een nieuw jaar aanleiding tot
goede voornemens, met het verlangen
om als het ware met een schone lei
te beginnen? Waarom hebben we
behoefte aan zo’n markeringspunt
als 1 januari? Heeft dat te maken
met de grote schoonmaak die er aan
komt? De bezem erdoor, letterlijk en
figuurlijk?

Het gaat al gauw over opruimen: wat
laat ik achter me van het afgelopen jaar
en wat neem ik mee het nieuwe jaar
in? Vandaar is de stap naar opruimen
in je huis snel gemaakt. Als iemand
zegt: ‘Ik ruim wel op, maar daarna berg
ik het ook weer op’ herkennen velen
zich daarin. ‘Als ik maar genoeg kasten
heb, doe ik niets weg’, zegt een ander.
Weer een ander heeft er juist helemaal
geen problemen mee om van alles
weg te doen, ‘maar ik gooi niets weg,
het gaat dan wel naar een goed doel
of de rommelmarkt’.
Soms is de centrale aandacht even
weg en ontstaan er – net als aan een
stamtafel in een café of herberg –
allemaal onderlinge gesprekjes. Na
een paar minuten trekt Anita of Mirjam
de aandacht weer plenair door een
nieuwe vraag te stellen of nog even
terug te komen op een opmerking die
iemand gemaakt heeft en die niet door
iedereen gehoord is.
Na een tweede ronde koffie en thee
leest Mirjam Matteüs 11: 28-30 (BGT):
Jezus zei tegen de mensen: ‘Vind je
het moeilijk om te doen wat God wil?
Is het een te zware eis voor je? Kom
dan bij mij. Ik zal je rust geven. Doe
wat ik je zeg, en leer van mij. Je moet
vriendelijk zijn, net als ik, en jezelf niet
het belangrijkste vinden. Wat ik van je
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Kringen vormen de basis van het
protestantse geloofsleven. Ze
zijn er in vele soorten en maten.
Present maakt een rondje langs
verschillende groepen.

vraag, is eenvoudig. Wat ik van je eis,
is niet te zwaar.’
‘Mooie tekst, dat is echt zo, je moet
vriendelijk zijn’. ‘Je kunt niet de ellende
van alle mensen op je schouders
nemen’, zegt iemand daarop. En
een ander: ‘Je kunt vaak in je eigen
omgeving al veel betekenen.’ En weer
een ander: ‘Ook mensen van onze
eigen kerk zijn soms erg alleen en
krijgen niet of nauwelijks aandacht
vanuit de kerk.’
De laatste twee zinnen van het gedicht
van Christina Guirlande ‘Gebed na
Kerstmis’, waarmee Mirjam het
samenzijn afsluit, passen wonderlijk
goed bij alles wat besproken is:
Ik krijg de dag
om andren te beminnen.
Gelukkig Heer,
mogen wij telkens herbeginnen.

nieuws en ingezonden
Oecumenische busreis naar Berlijn
26 augustus t/m 2 september 2015 (gewijzigde datum)
Op deze reis verkennen wij een boeiende stad. We zullen o.a. een aantal
plaatsen bezoeken die verband houden met WOII en de voormalige DDR. We
verblijven in een vier-sterren hotel. De gehele reis staat een bus ter beschikking.
De reis wordt begeleid door Renger Prent en Tom Buitendijk OCarm. In
tegenstelling tot de berichtgeving in het vorige nummer van Present wordt de
reis gehouden van 26 augustus t/m 2 september. Informatie bij Renger Prent,
rjprent@kpnplanet.nl, tel. 6439418.

Vrouwensynode 8 maart
Op 8 maart houdt het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode een
middag met als titel: ‘VrouwenVerhalen: zij vertelt, zij anders’.
De middag zal in het teken staan van ontmoeting, speciaal tussen jong en
oud(er). Het programma begint met een voorstelling van theatermaakster
Marijke Kots. Zij stelt actuele onderwerpen aan de kaak en houdt vrouwen
graag een spiegel voor. ’s Middags is er ruimte voor ontmoeting en gesprek
tijdens een lekkere high tea, verzorgd door een aantal jonge vrouwen.
Tijdens de afsluitende viering zal de vrouwenschola van het Vocaal Theologen
Ensemble liederen van Hildegard van Bingen zingen. Plaats en tijd: Janskerk,
Janskerkhof 26, Utrecht, 14.00-17.30 uur. Informatie en aanmelding:
www.vrouwensynode.nl.

Tentoonstelling: Feest! In de stad
Waarom ben ik vrij met Kerst, Pasen en Pinksteren? Wat wordt er dan gevierd?
Welke feestdagen zijn er nog meer in mijn stad? De antwoorden op deze en
nog vele andere vragen zijn te vinden in de tentoonstelling ‘Feest! In de stad’.
In het museum ontdekken kinderen en volwassenen samen de betekenis van
christelijke feestdagen en hoe deze gevierd worden. Maar er is meer. Er zijn
bijzondere voorwerpen te zien en verhalen te horen. En kinderen uit de stad
vertellen welke feesten zij vieren en wat deze voor hen betekenen. Bijbels
Museum, Herengracht 366-368, Amsterdam.
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Gedicht
Afscheid van mijn kerk
Robert Klaassen, 28 december 2014
Nooit meer die vertrouwde kerkgang;
nooit meer lopen langs die gevelzwaan,
dat appelboompje in de tuin zien staan;
nooit meer die opgang op,
die trap naar de kapel;
nooit meer kunnen zitten
op die vertrouwde plek;
nooit meer die begroetingen
van bekende kerkgenoten;
nooit meer die bekende liturgie
in ’t hoofd geprent na 22 jaren;
nooit meer aan de koffietafel
met diezelfde, eigen mensen.
De kapel Johannes zong
in ’t laatste uur
van het fel bezuinigingsvuur
uiteindelijk toch haar zwanezang.
En wij, dakloze Lutheranen
gaan uit, de wijde wereld in
als nestvliedende zwanen.
Laten iets van Luther merken
in zoveel and’re kerken.
Zingen in de wereld wijd
ons lied, aan God gewijd.
Wij, die weten nu van wanten,
die nu elders gaan
en onze appelboompjes planten.
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Kerstlichtjestocht 2014
Tanja de Kam, Marieke Sinnige, Inke Otting, Kernteam Kerstlichtjestocht 2014

Westwijk, op 20 december

2014 een paar uur de stad
Bethlehem met...
... 600 lichtpotjes
... ruim 425 enthousiaste bezoekers
... 75 vrolijke vrijwilligers
... een lieve baby in de stal
... zwaaiende bewoners voor de ramen van
de Dignahoeve
... mooi decor en mooi aangeklede spelers
... prachtig uitgevoerde scenes
... schapen uit de wei van Albert van
Blaaderen
... lekkere warme chocolademelk en
glühwein
... heerlijke poffertjes
... een gezellige sfeer
... goed weer! (ondanks een slechte
weersvoorspelling)
... een probleemloos verloop

‘Zijn dat verklede agenten of echte?’

De poffertjesbakker: ‘Het
is zo leuk om hier te staan.
Zoveel blije mensen!’

Dialoog bij de herberg:
‘Er is geen plaats in
Bethlehem.’
‘Er is nog plaats in bed,
bij hem!’

‘Wij hoorden vanmorgen
over deze Kerstlichtjestocht
op radio Noord-Holland. Dit
hadden we niet graag willen
missen. Nu begint voor ons
echt Kerstmis!’
‘De mensen
van OTT en
begeleiding
hebben
genoten!’

‘Samen organiseren, samen de lichtjes
neerzetten, samen de rollen instuderen,
samen langs de lichtjes lopen op weg
naar de stal …. nog nooit heb ik zo veel
gezamenlijkheid ervaren op weg naar (het)
kerst(verhaal).’

‘Volgend jaar is het engele
nkoor weer
welkom in onze tuin!’

‘Het was erg leuk en ons kleinkind
heeft genoten. Goed georganiseerd
en veilig, en elke groep had een
mooi verhaal.’
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‘Wat ziet het er allemaal mooi
uit met al die mensen in mooie
kostuums.’
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agenda
Zo/ 01-02 Kofﬁeconcert

Met passie en pit
Muziek van Mozart, Beethoven en 20e
eeuwse componisten gebracht door drie
houtblazers. Tijd: 12.00 - 13.00 uur.
Di/ 03-02 Open huis, herberg
Anita Pfauth en Ria Keijzer verzorgen een
spelprogramma. Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

Vr/ 06-02 Sirkelslag/KrissKross
Speel je mee? Meld je aan bij Martine@
pga-b.nl. Tijd: 19.00-22.00 uur. Plaats:
Paaskerk.
Zo/ 08-02 Kerk op Schoot
Een viering voor de allerkleinsten (0-4
jaar) en hun (groot)ouders. Tijd: 11.45 uur.
Plaats: Kruiskerk.
Vr/ 13-02 Café Montpensier:

Geloof en geweld
Anton Wessel heeft een maatschappijkritische boodschap; een verhaal relevant voor joden, christenen en moslims
samen. Tijd: inloop met koffie en thee:
19.30 uur. Zie ook pagina 24.
Vr/ 13-02 t/m Zo/ 15-02
Theaterweekend
Meer informatie op pagina 2. Plaats:
Paaskerk.
Zo/ 15-02 Theaterdienst
Kom kijken naar de uitvoering over
Noach. Tijd: 10.00 uur.
Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert

Aan de haal
met een verhaal
15 februari 2015 • 10.00 uur
Paaskerk • Augustinuspark 1
1185 CN • Amstelveen

th ea te rw ee

Noach

Jeugd

Paaskerk

Kruiskerk

Pelgrimskerk

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/ 15-02 Cantatedienst
De Seligpreisungen en het Pater Noster
van Franz Liszt uitgevoerd door Vocaal
ensemble Linguae atque Cordis, begeleid
door bariton, cello en orgel. Tijd: 10.30 uur.
Zo/ 15-02 Muzikale vesper
Tijd: 17.00 uur.

Di/ 17-02 Seniorenmiddag
De diaconie organiseert een spelletjesmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Hartelijk
welkom! Heeft u vervoer nodig? Stuur
dan een mailtje naar diaconie@pwaz.nl of
bel naar Nelleke de Bres tel. 6412654.
Di/ 17-02 Boekbespreking Wat blijft God na de kaalslag
Ds. Werner Pieterse leest voor uit zijn
boek en er is ruimte voor gesprek. Tijd:
20.00 uur.
Wo/18-02 Spiritualiteit in kleur
Beeldend kunstenaar en theoloog Ruud
Bartlema (1944) houdt een lezing over
zijn schilderijen en over de achtergrond
van zijn werk. Het drieluik dat in de
Pelgrimskerk hangt, is van zijn hand.
Aanvangstijd lezing: 15.00 uur.
Een expostie van zijn werk is te bezichtigen van 8 februari t/m 1 maart, in de
Bonhoefferstraat.
Wo/ 18-02 Aswoensdagviering
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd op weg naar Pasen, een tijd
op weg naar betekenis en zin van ons
mens-zijn. Plaats: de Goede Herder, Van
Boshuizenstraat 420. Tijd: 19.00 uur.

ke nd

met medewerking van
dominee Werner Pieterse
productie
Protestantse JeugdRaad van de
Gemeente van Amstelveen-Buitenveldert
uitvoering
Jongeren Amstelveen-Buitenveldert
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Do/ 19-02 Brainstormavond kring
Zestigers
Wat houdt ons, zestigers, bezig en waarover willen we met elkaar in gesprek? Een
brainstormavond over deze komende kring
met ds. Gert Jan de Bruin. Tijd: 20.00 uur.
Aanmelden bij: Map Meeuwis: meeuwis@
hetnet.nl, tel. 645769 of Rina Ran:
rinaran@ziggo.nl, tel. 6461370.
Do/ 19-02 Maaltijd OntmoEten
Genieten van een maaltijd, samen met
buurtbewoners. Opgeven voor ma 1502 via eteninwestwijk@pwaz.nl of tel.
06-58750078. Inloop vanaf: 18.00 uur.
Plaats: Ons Tweede Thuis.
Zo/ 22-02 Taizéviering
Voor studenten, jongeren en andere belangstellenden. De viering wordt gekenmerkt door het zingen van liederen uit de
kloostergemeenschap van Taizé, stiltes,
Bijbellezingen en gebeden. Na de viering
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Tijd: 17.00 uur.
Wo/ 25-02 Programma en maaltijd
Veertigdagentijd
Tijd: 16.00 - 19.00 uur.
Plaats: Titus Brandsmakerk.
Wo/ 25-02 Vesper
Tijd: 19.15 uur. Plaats: Titus Brandsmakerk.
Di/ 03-03 Informatie-avond
reis naar Assisi
Met ds. de Bruin en ds. de Bres.
Tijd: 20.00 uur.

