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Meer Vrolijkheid voor kinderen
in asielzoekerscentra
Willemijn van Dam

Elke dag vluchten kinderen voor
geweld en onderdrukking. Sommige
kinderen belanden in Nederlandse
asielzoekerscentra. Daar wachten ze,
met of zonder ouders, soms jarenlang
op de beslissing of ze mogen blijven.
Deze kinderen zijn gevlucht uit landen
als Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalië,
Iran en Syrië, waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen.
Het zijn vaak kinderen die in hun
jonge leven al veel hebben gezien en
meegemaakt.
De Vrolijkheid helpt deze kinderen
om hun ervaringen van geweld en
onderdrukking te verwerken. Door
veilige plekken in asielzoekerscentra
(azc's) te bouwen, waar kinderen kind
kunnen zijn.

Stichting De Vrolijkheid - opgericht in
1999 - werkt in alle asielzoekerscentra.
Wij vormen een landelijk netwerk van
kunstenaars, theatermakers en musici
die investeren in kinderen in azc's.
Wij bieden ze creativiteit en kunst:
dansen, muziek, theater, schilderen,
sport, zelfs ﬁlms maken. Het scala is
breed. Immers, kunst en creativiteit
dagen uit, maar dwingen niet. Wat
kinderen zelf willen en kunnen staat
centraal. We vertrouwen op de
veerkracht van kinderen, we bieden
ruimte voor verhalen, we luisteren en
natuurlijk is er veel vrolijkheid. Het is
voor de kinderen van grote waarde om
te kunnen laten zien wie ze zijn en wie
ze kunnen zijn.
We werken zoveel mogelijk samen
met volwassen bewoners uit de
asielzoekerscentra.
De Vrolijkheid is onafhankelijk en krijgt
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geen overheidssubsidie. We worden
gesteund door organisaties, bedrijven,
particuliere fondsen en mensen
zoals u en ik. Al die bijdragen maken
het mogelijk dat we er iedere week
voor alle kinderen kunnen zijn, in elk
asielzoekerscentrum.
Zie ook: www.vrolijkheid.nl

De tieners uit de Kruiskerk en Zuid
gaan geld inzamelen voor stichting
De Vrolijkheid. Daarna gaan zij
met elkaar naar een azc om een
activiteit te doen met de kinderen.
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‘Religies leiden tot geweld’ is een tegenwoordig vaak gehoorde uitspraak. Hoewel er zeker
religieus geïnspireerd geweld bestaat, kenmerken religies zich veeleer door compassie.
Daarover gaat deze Present. In november 2009
lanceerde Karen Armstrong samen met anderen
het Charter for Compassion, het Handvest voor
mededogen. In elke godsdienst die Armstrong
onderzocht, is compassie de kern. Wereldwijd
vinden we de zogenaamde gouden regel:
behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt
worden. In het interview met ds. Ad Alblas lezen
we meer hierover; hij geeft ook inspirerende
voorbeelden van compassie. Een commitment
voor compassie brengt ons ook terug naar onze
eigen basis, schrijft Marianne Bogaard in haar
hoofdartikel. De Bijbel tekent ons een compassionele God, die ook ons vraagt compassioneel
te zijn. Bij compassie hoort aandachtig leven.
Dat kan op een heel eenvoudige manier, bijv.
door een glimlach op het gezicht van een ander
te brengen; lees wat een klein briefje teweeg
brengt. Compassie kan zich ook uiten in het
klaarstaan voor een ander, zoals Marjon Graven
en Geert Toebes daarover vertellen. Maar compassie kan ook weerstand oproepen, zoals bij de
inzet voor de pedoﬁele zwemleraar Benno L. Of
neem de vrijheid van meningsuiting, waar Anita
Winter in haar prikkelende column over schrijft:
kwetsen maar of kritiek met compassie? Veel
van wat in onze gemeente gebeurt, in raden,
colleges en commissies, in viering, pastoraat en
diaconaat heeft uiteindelijk met compassie te
maken; wij leven ervan en wij leven ervoor. Als
redactie maken wij dit blad met (com) passie,
maar wij realiseren ons ook dat niet elke bijdrage
iedere lezer zal aanspreken. Heb compassie met
de redactie.
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/ 01-03

Zo/ 08-03

Zo/ 15-03

1e collecte: Diaconie, KiA veertigdagentijd: zending
2e collecte: Kerk, vormings-en toerustingswerk in onze gemeente

1e collecte: Diaconie, het Jeanette
Noëlhuis
2e collecte: Kerk, jeugd-en jongerenwerk
in onze gemeente

1e collecte: Diaconie, KiA veertigdagentijd: werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, communicatie in onze
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: dr. W.Verboom, Harderwijk
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.L. Schoch, Den Haag

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Buitenwerf-van der
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumensiche Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.J. ten Brinke, Stolwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg:
ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van
Woord en Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. van Roest, Noordwijk
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse

Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters

Data inleveren en verschijnen Present
April - Opgewekt
inleveren kopij: 3 maart
op de mat: 26 maart
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Mei - Vuur
inleveren kopij: 14 april
op de mat: 7 mei

Vieringen naar Pasen
Zo/ 22-03
1e collecte: Diaconie, KiA veertigdagentijd:
binnenlands diaconaat
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in onze
gemeente
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
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: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor C. van der Heijden

Kruiskerk
veertigdagentijd
Programma Oecumenisch Beraad AmstelveenNoord in de Titus Brandsmakerk
Wo/ 18-02 17.00 uur
Aswoensdag: Begin van de veertigdagentijd,
eucharistieviering, asoplegging.
Wo/ 04-03 16.30 - 20.00 uur
16.30 uur Presentatie van enkele kruiswegstaties, met bijpassende teksten en muziek uit de
40-dagen-tijd. Begeleiding: Renger Prent
18.00 uur Ontmoetingsmaaltijd (opgave op
intekenlijst in de kerk)
19.00 uur Vesperviering. Teksten, ontleend aan
Psalmen, Evangelie en Augustinus, gebeden, stilte
en Taizé-liederen bij een icoon van Wasili Wasin,
‘De doop van Jezus’.
Wo/ 11-03 19.00 - 22.00 uur
19.00 uur Vesperviering. Teksten, ontleend aan
Psalmen, Evangelie en Augustinus, gebeden, stilte
en Taizé-liederen bij een icoon van Wasili Wasin,
‘De voetwassing’.
20.00 uur Film: Het evangelie volgens Matteüs van
Pier Paolo Pasolini (1964). Schitterende verﬁlming
van het verhaal van Jezus door de atheïst Pasolini.

Wo/ 25-03 19.00 - 22.00 uur
19.00 uur Vesperviering. Teksten, ontleend aan
Psalmen, Evangelie en Augustinus, gebeden, stilte
en Taizé-liederen bij een icoon van Wasili Wasin,
‘De eerste martelaren’.
20.00 uur Film: Jesus de Montreal (1989). De ﬁlm
stelt vanuit het Evangelie indringende vragen aan
de hedendaagse cultuur. Inleiding: Tom Buitendijk
OCarm.

Paaskerk
Aswoensdag en veertigdagentijd
Woensdag 18 februari vieren we aswoensdag.
Het begin van de veertigdagentijd. Tijd van inkeer
en toeleven naar Pasen. Tijd: 19.30 uur, Heilige
Geestkerk aan de Haagbeuklaan.
Vespers op donderdag
Om ons te richten op het naderende Paasfeest
komen we in de veertigdagentijd iedere donderdag
bij elkaar voor een vesper. Een lezing, een paar
woorden, liederen en gebeden en stil zijn. Om ons
in de ‘veelheid van geluiden’ (lied 283) tussen alles
wat schreeuwt om het hardst – niet in de laatste
plaats over God – te richten op de weg van de
Levende. We lezen Marcus 14.
Do 26 februari, Do 5, 12, 19 en 26 maart om 19.30
uur.

Wo/ 18-03 16.30 - 20.00 uur
16.30 uur Op dvd vertonen wij de beroemde
Kruisweg van Ad de Haas in de RKkerk te
Wahlwiller, omlijst met bijpassende muziek.
Begeleiding: Renger Prent
18.00 uur Ontmoetingsmaaltijd (opgave op
intekenlijst in de kerk)
19.00 uur Vesperviering. Teksten, ontleend aan
Psalmen, Evangelie en Augustinus, gebeden, stilte
en Taizé-liederen bij een icoon van Wasili Wasin,
‘Het kruis van Jezus’.
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Compassie
Marianne Bogaard

‘Ten compasión de nosotros’ zingt de zangeres Mercedes Sosa in haar
indringende vertolking van de Misa Criolla. Hij was me nooit zo opgevallen,
deze zin. Mijn Spaans is niet zo goed dat ik de beroemde mis uit Argentinië
woord voor woord kan volgen. Nu was ik echter bezig mijn gedachten vorm te
geven over ‘Compassie’. Ik hoorde het haar zingen: ‘Heb compassie met ons…’
Een modern begrip
Het verraste me. In een bepaald
opzicht lijkt compassie namelijk erg
van deze tijd. In november 2009 werd
in 32 landen een ‘charter (handvest)
for compassion’ gelanceerd, een
mooi initiatief van de schrijfster Karen
Armstrong. Het principe van compassie of mededogen wordt binnen
deze beweging gezien als samenbindend element tussen alle religieuze,
ethische en spirituele tradities. Ook
dichter bij huis werd
de term recent
verbonden met
modernisering en
verantwoordelijkheid: de commissie die in 2012
voorstellen deed
voor een nieuwe
koers van het CDA
kwam uit bij het
‘kernbegrip compassie’. ‘De partij
kan de gevoeligheid voor wie en

wat kwetsbaar is naar voren brengen,
en die levend houden’, zei theologe
Jacobine Geel bij die gelegenheid. Een
nieuw woord voor oude waarden.

Ontferm U
Maar nu hoorde ik datzelfde woord
terug in de Spaanse vertaling van
de Latijnse mis. ‘Ten compasión de
nosotros’. ‘Miserere nobis’. In het
Nederlands meestal vertaald als
‘Ontferm U over ons’. Het komt voor
in het Agnus Dei, waarin gebeden
wordt tot het Lam Gods dat de zonden
van de wereld wegdraagt. Dat geeft
een perspectiefwisseling. Niet wíj zijn
het die compassie beoefenen. In de
woorden van de mis die al eeuwen
gezongen en gesproken worden, doen
wij een beroep op Gods compassie.
Wie vanuit onze christelijke traditie
zicht wil krijgen op de betekenis van
compassie zal daar moeten beginnen.
Bij het handvest dat de Eeuwige
heeft geschreven door zich vanaf
den beginne te verbinden met zijn
schepselen. Bij zijn Verbond met ons.
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Barmhartigheid
Toch associëren we de term
compassie niet direct met de Bijbel.
In geen van de bekende Nederlandse
vertalingen komt hij voor. In meerdere
Engelse vertalingen1 wordt echter
wel geschreven over God als een
‘compassionate’ God. Meestal wordt
daarmee het woord weergegeven
dat wij met barmhartigheid vertalen:
‘Barmhartig en genadig is de
Heer’(Psalm 103,8 NBG-vertaling
1951). Een God met compassie is in
dit verband een God die bewogen
wordt door zijn mensen. De Nieuwe
Bijbelvertaling geeft dat weer door
hedendaagser te vertalen: ‘Liefdevol
en genadig is de Heer’. Compassie is
dan: meeleven, in liefde en aandacht
betrokken zijn op. Daarnaast wordt
‘compassion’2 in deze vertalingen
soms gebruikt waar wij spreken van
ontferming: ‘Hij ontfermt zich over
weerlozen en armen’(Psalm 72,13
Nieuwe Bijbelvertaling). ‘De Heer
doet recht aan zijn volk en ontfermt
zich over zijn dienaren (Psalm 135,14
Nieuwe Bijbelvertaling).

Com-passie
De vraag aan God of hij compassie
met ons wil hebben komt voort uit
het geloof dat wij Hem mogen leren
kennen als een barmhartig God die
oog heeft voor zijn volk. Die ziet wie

kwetsbaar zijn en het zonder zijn
nabijheid niet redden. Wie echter de
volledige reikwijdte van de goddelijke
compassie wil begrijpen zal nog verder
moeten gaan. Letterlijk betekent compassie mee-lijden. Als die betekenis
ergens inhoud krijgt is het in het leven
en sterven van Jezus. Waar medelijden nog op afstand kan blijven geraakt maar zelf niet aangetast - daar
staat een mee-lijdend mens zelf op het
spel. In Christus is zichtbaar geworden
hoever Gods ontferming reikt. De
God van het Verbond is een God met
compassie die meeleeft, meelijdt en
meedraagt. Die ons accepteert in onze
onvolkomenheid en met ons de diepte
ingaat om die onder ogen te zien.

Aandachtig leven
Compassie is dus geen vrijblijvend
modieus woord. Het brengt ons terug
tot de kern van ons mens-zijn, omdat
het ons terugbrengt tot de kern van
Gods relatie tot ons. De secretaris
van de Wereldraad van Kerken, Olav
Tveit, heeft treffend verwoord hoezeer
beide met elkaar te maken hebben: ‘De
compassionele God’, zegt hij, ‘vraagt
mij om ook compassioneel te zijn.
Christus is het type mens, zoals de
mens is bedoeld. Hij alleen. We moeten
menselijk worden, zoals hij menselijk
is’.3 In dat licht bezien is compassie
meer dan belangstelling hebben voor

elkaar. Meer dan goed voor de ander
zijn. Meer dan medelijden hebben met
wie het moeilijk heeft. Compassie in
Bijbelse zin houdt in dat je werkelijk
probeert om aandachtig te leven door
je in de ander te verplaatsen en te zien
wat hij of zij nodig heeft. Niet alleen ten
opzichte van hen die dicht bij je staan
maar ook ten opzichte van hen die je
vreemd zijn.

Onze bronnen
Daarop hebben christenen natuurlijk
geen monopolie. In het boek ‘Liefde
kent veertig regels’ van Elif Shafak
ontmoet de soeﬁ Rumi, een bekend
mysticus in de Islamitische traditie, de
zwervende soeﬁ en vrijdenker Sjam.
Rumi is een begenadigd en geslaagd
spreker, maar Sjam maakt hem duidelijk dat hij pas echt iets te zeggen
heeft als hij afstand durft te doen van
zijn reputatie en het lot durft te delen
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van hen die zich aan de onderkant
van de samenleving bevinden. Over
compassie gesproken…
Zo heeft iedere religieuze traditie haar
eigen bronnen. Alleen waar wij die
trouw blijven en van binnenuit ontdekken wat compassie betekent, zullen wij
elkaar kunnen vinden over grenzen en
scheidslijnen heen. Een commitment
voor compassie als in het genoemde
charter bindt ons samen, maar brengt
ons juist daardoor ook terug naar onze
eigen basis: ‘Eeuwige, van wie gezegd
wordt dat U liefdevol bent en genadig,
geduldig en groot in trouw4…heb compassie met ons, opdat wij compassie
zullen hebben met elkaar’.
King James Version, New American
Standard Bible
2
New American Standard Bible.
3
Oecumenisch bulletin, winter 2012
4
Psalm 103,8
1
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Compassie: kern
van ons geloof
Janet Parlevliet

Compassie, een woord waarmee ik niets heb, denk ik ….. maar na een
bijeenkomst van Charter for Compassion in Utrecht die aanvoelt als een
religieuze bijeenkomst zonder kerkelijk dak èn een interview met dominee
Ad Alblas – wat een inspirerende, warme man! – kom ik erachter dat ik een
compassioneel mens ben en jij ook!
Direct vanaf de lancering is Ad Alblas
samen met rabbijn Soetendorp
betrokken bij de internationale
beweging Charter for Compassion.
Door de aanslagen in Parijs een
hoogst actueel onderwerp vindt Ad,
die nauwe contacten onderhoudt met
vertegenwoordigers van alle kerken en
moskeeën. Samen met de imam sprak
hij bij de herdenking
van de slachtoffers
om zo te laten
zien wat kerken
en moskeeën
beweegt. Willen
weten wie de
ander is, is
volgens hem een
belangrijk aspect
van compassie.
Daarom start dit
jaar in Leiden een
pilotgroep van
zes twintigers

– drie moslims en drie christenen – die
antwoord geven op de vraag: hoe gaan
wij met elkaar in vrede leven?

Voor mij is compassie een nieuw
woord, het roept associaties op
als ‘kompas’ en ‘passie’, waarom
een Engels woord en wat betekent
het precies?
‘Compassie is een heel Bijbels
woord. Je kunt het vertalen met
barmhartigheid, denk maar aan
het verhaal over de barmhartige
Samaritaan. In de liturgie is het:
Heer ontferm u. Maar het woord
barmhartigheid roept een associatie
van ongelijkheid op. Iemand heeft
hulp nodig en een ander, die het beter
heeft, komt die persoon te hulp. Van
boven naar beneden als het ware.
Compassie betekent zoveel meer
…. om alle aspecten van het woord
te beschrijven zijn minstens twaalf
woorden nodig. Allereerst is het
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nodig dat mensen gelijkheid ervaren.
Compassie geef je niet, compassie is.
Het volgende woord is verbondenheid,
dat kan alleen maar doorgaan in deze
weerbarstige werkelijkheid als er
voldoende ruimte is voor verzoening.
Want er is geen vrede zonder
verzoening. Daarnaast betekent het
ook rechtvaardigheid, shalom, salaam:
alles wat scheef is, recht breien.
Denk aan: heelwording van mensen.
Een ander aspect is waarheid,
niet dogmatisch, maar spirituele
waarheid in de zin van authenticiteit,
betrouwbaar zijn. Vrijheid in de zin
van jezelf kunnen zijn, de uitdaging
aangaan om te worden wie je bent.
Geloven als werkwoord, vertrouwen,
God is, en tot slot het woord liefde.
Dus allemaal Bijbelse theologie,
compassie is de kern van ons geloof.
God is toch compassie?!’

Wie is Karen Armstrong, de vrouw
die deze beweging begon? Ik las
dat ze aanvankelijk non was …
‘Karen Armstrong is theologe, een heel
fameuze vrouw. Toen ze uittrad, werd
ze ongelooflijk productief.’ Ad wijst een
plank aan in zijn studeerkamer waarop
al haar boeken staan. ‘Ze heeft o.a.
De kwestie God en De Geschiedenis

Compassie

gelijkheid

God is

vrede

shalom
geloven
liefde
salaam
verbondenheid
willen weten wie
betrouwbaar zijn

de ander is

betrokkenheid

verzoening

jezelf kunnen zijn
van God geschreven. Haar manier
van schrijven is wetenschappelijk,
op een toegankelijke manier. Een
vrouw met een fabuleuze kennis
van godsdiensten: van jodendom
tot christendom, van islam tot
boeddhisme. Wat haar aangreep,
was dat in elke godsdienst die ze
onderzocht, compassie de kern is,
het kloppend hart. Overal vond ze de
gouden regel: behandel de ander, zoals
je zelf behandeld wilt worden.’ En ik
maar denken dat deze regel voor het
eerst in de Bijbel stond ….

Hoe kwam u met deze beweging
in contact?
‘Dan moet ik je eerst wat vertellen
waarom Karen Armstrong dit inzicht
kon uitdragen. Voor haar grote oeuvre,

rechtvaardigheid

kreeg ze in Amerika een prijs in de
vorm van geld en menskracht. Die
stelde haar in staat om de gouden
regel tussen de oren van mensen te
krijgen. Ze wilde mensen duidelijk

In november 2009 lanceerde de Engelse
schrijfster Karen Armstrong, samen
met vooraanstaande spirituele leiders
als rabbijn Soetendorp, de Dalai
Lama en bisschop Tutu, het Charter
for Compassion, het Handvest voor
Mededogen. ‘Eén van de belangrijkste
taken van onze generatie is een wereld
te creëren waarin mensen uit alle landen,
met elk hun eigen ideologie, in vrede met
elkaar kunnen leven. Religie kan daaraan
een belangrijke bijdrage leveren.’
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maken, dat hun geloof compassioneel
is. Compassie is een beweging van de
mensheid. Compassie organiseer je
niet, compassie is.’
‘Ik word ook gevoed door compassie
…. compassie bestond al lang in mijn
leven, alleen noemde ik ‘t nooit zo.
Iedereen heeft het, iedereen doet het.
De lol is het voor jezelf te benoemen.
Ja zeggen mensen als ik erover praat,
dat doe ik allang, dat heb ik ook en dan
twinkelen hun ogen. De beweging wil
dat aanblazen.’
Op 9 november 2009 is over de hele
wereld het Charter for Compassion/
Handvest voor Mededogen
voorgelezen en ondertekend. Ook
de burgemeester en wethouders
van Leiden kiezen compassie in hun
denken en doen. In Leiden vormt zich
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Charter for Compassion
Ad Alblas (1951) is predikant van de
Hooglandse kerk in Leiden. Vanaf
2009 betrokken bij de internationale
beweging Charter for Compassion,
voorzitter van de Leidse Raad van
Kerken en voorzitter Platform Charter
4 Compassion te Leiden, dat een
bijzondere rol speelde en speelt rond de
pedoﬁele zwemleraar Benno L.

een platform met vertegenwoordigers
van kerken, moskeeën, universiteit,
waarvan Ad Alblas voorzitter wordt.

Kunt u een voorbeeld van
compassie geven?
‘Het meest opzienbarende voorbeeld
is Benno L. Toen de pedoﬁele zwemleraar in Leiden bleek te wonen en de
situatie dreigde te escaleren, belde de
burgemeester mij of ik hem wilde helpen compassioneel te zijn, met daarbij
de vraag of het platform nog diezelfde
dag voor vijftien vrijwilligers kon zorgen. God zegene de greep, dacht ik
en God zegende de greep. Onze inzet
was en is tweeledig: de kinderen te
beschermen en iemand die zijn straf
heeft uitgezeten niet dubbel te straffen, omdat hij zijn huis niet uit kan.
Dus veiligheid voor de kinderen en
rechtvaardigheid voor Benno L.’
‘Die zondag hebben we dat in alle
kerken verteld en dat maakte heel
veel goeds los. De groep van 15
begeleiders groeide uit tot een
netwerk van 75. Iedereen voelde
weer waarom hij of zij gelovig was en
dat geloven niet alleen te maken heeft
met een innerlijk leven, maar ook met

concreet iets doen. In dit geval werd
er meer dan het gewone gevraagd.
Durf jij met een pedoﬁel op straat?
Ben je bereid om bepaalde risico’s
te nemen? Zelf besefte ik niet welke
risico’s ik nam. Ik werd uitgemaakt
voor pedoﬁelenvriend …. en op een
school waar ik al 27 jaar godsdienstles
gaf, kon ik een paar weken geen les
geven door toedoen van de ouders.
Gelukkig stond het schoolbestuur
achter mij. Ik werd er persoonlijk op
aangekeken. Het riep heel veel vragen
op ….. ook kwam stil gedragen leed
naar voren en mensen spraken over
misbruik in gezinnen.’

stroomversnelling geraakt door de
aanslagen in Parijs.
Vorig jaar startte al het project Oma
Lief: moslim jongeren brengen
wekelijks een bezoek aan christelijke
ouderen en leren zo iets van elkaars
cultuur en religie.
Het boek van Karen Armstrong In
naam van God, religie en geweld
waarin zij het geweld in alle
godsdiensten behandelt, heeft
moslims die blij zijn met haar boek
doen besluiten om actief mee te doen
aan het Charter.
Vanaf januari bezoeken moslims en
christenen elkaars gebedsdiensten.
Op 21 maart treden moslim- en
christengemeenschappen gezamenlijk
naar buiten op de antiracismedag.
De pilotgroep met zes jongeren komt
nog voor de zomer met antwoorden.
Daarna is het de bedoeling dat meer
groepen zich over de vraag buigen: hoe
kunnen wij met elkaar in vrede leven?
Wekelijkse informatie vanuit de
moslim- en christengemeenschappen
is sinds kort te vinden in een plaatselijk
huis-aan-huisblad.’

Moslims en christenen
‘Tal van initiatieven tussen moslims
en christenen in Leiden zijn in een

Catechismus van de compassie (2010)
ds. Ad Alblas en ds. Christiane Berkvens-Stevelinck, 3e druk
www.charterforcompassion.org
www.nieuwwij.nl/verdieping/lezing-compassie-europees-perspectief/
www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/sep/25/charter-compassion-tutu-armstrong
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uit de algemene kerkenraad

Vol compassie
Jan W. Bossenbroek

Het is nog januari als ik
deze tekst schrijf, dus kan ik
nog volhouden dat ‘de kop eraf
is’. De eerste AK-vergadering is
achter de rug en meteen is een
besluit genomen.
Het betreft de eigen bijdrage vanuit
de wijken voor aanvragen vanuit
het Durffonds en dat leverde nog
een pittige discussie op. Uiteindelijk
hebben we in de eerste plaats
besloten de eigen wijkbijdrage te
verlagen van 30% naar 10%; die horde
was snel genomen. Vervolgens namen
we ook de beslissing dat een aanvraag
vanuit de wijken minimaal € 5.000, moet bedragen. Aanvragen onder dit
bedrag moeten uit de wijkkas worden
bekostigd. Dit besluit leverde meer
discussie op.
De lezer zal dit alles weinig kunnen
schelen, maar daarin wil de AK
verandering brengen. Door de
drempels om een aanvraag in te
dienen te verlagen hopen we het
fonds meer toegankelijk te maken.
Hierover komt in de komende
maanden meer informatie beschikbaar.
Het doel van het fonds blijft gelijk: door
middel van gedurfde projecten – en die

kunnen dus ook gedurfd én risicovol
zijn – de kerk meer onder de aandacht
brengen en het maatschappelijk
belang van onze gemeenschap voor
het voetlicht brengen. En dan niet per
se vanuit de gevestigde bestuurslagen,
ook gemeenteleden kunnen
uitstekende ideeën hebben.

gaan zien. Waarmee gaan we verder,
wat moeten we kritisch doorlichten?
Zodra het document is vastgesteld
geven we hieraan ruim publiciteit.
De wijze waarop moeten we nog
uitwerken.
U ziet het, enigszins droge stof, maar
vol compassie geschreven.

Verder heb ik de mogelijkheid
gekregen om in de Paaskerk en de
Kruiskerk de AK-activiteiten onder de
aandacht te brengen. Na afloop bleken
in de Paaskerk vragen te bestaan over
het Durffonds (hoe verhoudt de actie
Kerkbalans zich ten opzichte van het
Durffonds), terwijl in de Kruiskerk
vragen kwamen over de eigen
identiteit van de wijkgemeenten en
de wens deze te behouden. Medio
maart mag ik in de Pelgrimskerk mijn
voordracht afsteken.
Een kleine groep is bezig met het
opstellen van een beleidsplan voor de
AK. Enigszins tot mijn eigen verbazing
is dit best een leuke klus. Je wordt
‘verplicht’ om na te denken over
het huidige kerk zijn in AmstelveenBuitenveldert en de huidige
activiteiten. Tegelijkertijd moeten we
ook nadenken hoe het beleid voor de
komende vier tot vijf jaar eruit moet
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college van kerkrentmeesters

Voor hetzelfde geld...
Yvonne Teitsma
een notariële akte kun je ontbindende
voorwaarden opnemen, bijvoorbeeld
ontslag. Bij een onderhandse
overeenkomst kan dat alleen bij
overlijden. Wij hebben als Commissie
Geldwerving onderzocht of het voor de
kerk loont om de notariële kosten voor
haar rekening te nemen. Dat loont,
zelfs al bij een gift van € 100 per jaar.’

Jaap Lubbers schenkt de kerk
sinds 2004 een periodieke gift. Van
2004 tot 2011 was Jaap voorzitter van
de Commissie Geldwerving en daarna
‘gewoon’ lid.
Eind februari neemt hij afscheid van
deze commissie. Bernard Vroom
volgt hem als commissielid op. Voor
mij aanleiding om Jaap op beide
onderwerpen eens te bevragen.

Jaap, jij geeft meerdere periodieke
giften voor verschillende doelen.
Hoe is dat zo gekomen?
‘Ik begon daarmee nadat een goed
doel mij daar in 2003 op attendeerde.
Een jaar later verscheen een speciale
uitgave van Kerkperspectief over
periodieke giften. Kort daarna werd ik
gebeld door een lid van de Commissie
Geldwerving, George Lijmer, ik heb
toen gelijk een akte op laten maken.
Niet veel later belde hij mij nogmaals;
of ik zijn functie in de Commissie
Geldwerving over wilde nemen.’

Meer informatie over periodieke
giften vindt u op www.pga-b.nl of
in de folder ‘Uw vaste gift is een
geschenk’. Deze ligt in de kerk.

Bijzonder dat de twee gespreksonderwerpen nu al direct
samenkomen. Nog eerst even een
vraag over die periodieke giften.
Waarom heb jij er meerdere?
‘Ik kreeg te hooi en te gras acceptgiro’s. Ik maakte zelfs een excelbestandje om zo vast te leggen
waarop ik had gereageerd. Bij zo’n
periodieke gift leg je je weliswaar
voor vijf jaar vast, maar het is belastingtechnisch interessant. Ik heb een
paar goede doelen uitgekozen en die
krijgen van mij een periodieke gift.’

Vind je het geen bezwaar dat je je
voor vijf jaar vastlegt?
‘Nee, eigenlijk niet, ik weet nu waar
ik aan toe ben. Ik ben met pensioen
en weet wat mijn inkomsten voor de
komende vijf jaar zijn. In geval van
nood kun je er altijd van af. Bij een
periodieke gift die is vastgelegd in
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Zie je verschil in de Commissie
Geldwerving tussen toen en nu?
‘Wat vooral opvalt, zijn de
teruglopende opbrengsten. Ik begon in
2004 met een opbrengst van
€ 760.000 en 2.400 betalende leden.
Van vorig jaar zijn de cijfers nog niet
helemaal rond maar ik eindig bij een
opbrengst van € 535.000 en 1.550
betalende leden. Na 2008 is de
opbrengst flink gedaald. Dat wijt ik
mede aan de crisis. Die daling is bij
ons twee jaar eerder ingezet dan de
landelijke trend volgens de cijfers die
laatst in Trouw stonden.’
Jaap, je blijft nog penningmeester van
de wijkkas van Zuid, dus je stopt niet
helemaal met geldzaken. Ik wil je heel
hartelijk bedanken voor je jarenlange
inzet voor de Commissie Geldwerving
in Amstelveen-Buitenveldert. Ik hoop
dat de kerk nog lang mag rekenen op
jouw periodieke gift. Dank je wel.

college van diakenen

Collectes

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

Ginus Trof

Geregeld stellen mensen mij de vraag hoe de diaconie tot de
keuze van collectedoelen komt. Elke kerkdienst zijn er twee collectes:
één voor de kerk en één voor de diaconie. Het spreekt voor zich dat
ik het over de diaconale collectes ga hebben.
Elk jaar in juni praat het College van
Diakenen over het collecterooster.
We houden ons grotendeels aan
het landelijk rooster, waarin het
werelddiaconaat voor bijvoorbeeld
noodhulp, ondersteuning van
onderdrukten en medische zorg
is opgenomen. Daarnaast kiezen
wij zelf doelen, die vaak dichter bij
huis liggen. Denk hierbij aan het
Jeanette Noëlhuis in Amsterdam,
de Kledingbank, het drugspastoraat
en zorg en hulpverlening in
Amstelveen-Buitenveldert.
Ook over het laatste item, zorg en
hulpverlening, krijg ik vragen. Helaas
komt het voor dat mensen door
bijvoorbeeld ontslag, scheiding of
overlijden van partner met hun leven
tussen wal en schip dreigen te vallen.
Burgerlijke instanties zijn gebonden
aan regels. Voordat die gaan werken is
het soms nodig dat de diaconie voor
een tijdelijke oplossing zorgt. Even
de huur voorschieten of praten met
instanties om de betrokkene vooruit
te helpen. Soms springen wij ook bij

om kinderen mee te kunnen laten
doen met een schoolactiviteit. Ook de
bijeenkomsten die we voor senioren
organiseren worden deels uit deze
collectes bekostigd. Ze vormen een
waardevolle plek voor ontmoeting en
gezelligheid, een mooie gelegenheid
om herinneringen van vroegere tijden
op te halen, spelletjes te doen of om
even de eenzaamheid te ontvluchten en gewoon te genieten van het
samenzijn.
Het Jeanette Noëlhuis is een
leefgemeenschap in AmsterdamZuidoost met een levensstijl
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid,
gebed en directe acties voor een
betere samenleving. De christenen
in deze gemeenschap willen het
evangelie handen en voeten geven
door samen te leven met elf tot
achttien mensen (afhankelijk van het
aantal kinderen) zonder papieren, die
soms nog wel en soms geen uitzicht
hebben op een verblijfsvergunning.
Dat wat ze hebben, proberen ze te
delen met anderen die nog minder
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hebben. De mensen die de kar
trekken, krijgen geen salaris maar
doen dit uit overtuiging en vanwege de
woorden van Jezus uit Matteus 25: ‘Al
wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijksten van mijn broeders
en zusters, hebben jullie voor Mij
gedaan.’ Voor meer informatie: www.
noelhuis.nl.
En dan het drugspastoraat. Wat u er
ook van vindt, het gebruik van drugs
is een feit. In Amsterdam wonen veel
mensen die langdurig harddrugs gebruiken of lange tijd gebruikt hebben.
Sommigen zijn dakloos. Velen hebben
een eigen voordeur; anderen wonen
in de Maatschappelijke Opvang. Het
Drugspastoraat is een plek waar al
deze mensen hun verhalen van verslaving, armoede en uitsluiting kunnen
delen en nieuw perspectief en zin
in hun leven kunnen ontdekken. Het
Drugspastoraat doet dit door ontmoetingen te organiseren rond geloof en
zingeving. Voor meer informatie: www.
drugspastoraat.nl.
De collectes zijn dus van harte bij
u aanbevolen! U kunt ook uw gift
overmaken op NL32 INGB 0000 526
833 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
o.v.v. een van de genoemde doelen.
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Als niemand iets zegt,
verandert er nooit iets
Willeke Koops

Ze maken fietstochten, houden van fotografie en de stad Rome. Als
het even kan bezoeken ze leerhuizen en vespers in de Kruiskerk. Maar
bovenal zetten ze zich in om de situatie voor mensen met een beperking te
verbeteren. Een gesprek met Marjon Graven en Geert Toebes.
Marjon en Geert, vijftigers, leerden
elkaar kennen tijdens hun studie
rechten aan de Vrije Universiteit.
Inmiddels zijn ze al meer dan dertig
jaar samen en dat is te merken, want
al pratend vullen ze elkaar naadloos
aan. Geert is als jurist bij een
gemeente betrokken bij de uitvoering
van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Hij komt
uit een hervormd nest. Geloof is
voor hem: rust,
zekerheid, een
ijkpunt voor
vrijwilligerswerk
èn betaald werk.
Marjon is geboren
met de handicap
spasticiteit,
een gevolg van
tegenstelde
rhesusfactoren.
‘Ik ben eigenlijk
net te vroeg
geboren, want
een jaar later

was er een goede behandeling
mogelijk geweest. Bij tijd en wijle
wringt die gedachte. Maar je kan
ook zeggen: als ik twintig jaar eerder
was geboren, was er geen goede
fysiotherapie geweest. Die heb ik
gelukkig wel. Het is zoals het is.’ Haar
studie rechten maakte ze op aanraden
van haar revalidatiearts niet af. Door
het lange zitten in één houding trok
het studeren een te grote wissel
op haar spieren. Haar leergierigheid
is ze niet kwijt geraakt. Marjon
is katholiek opgevoed, maar ‘de
protestantse preken met diepgang
trokken me uiteindelijk meer dan
rooms-katholieke uiterlijkheden.’ De
zondagochtendvieringen zijn vanwege
het vroege tijdstip geen haalbare
kaart voor haar, maar vesperdiensten
en avonden als Café Montpensier
vormen een goed alternatief. Geloof
roept bij haar vooral vragen op, over
rechtvaardigheid en het waarom van
dingen. ‘Er zijn momenten dat ik
stevig baal van God.’
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Kring van vrienden
Samen vormen Marjon en Geert het
bestuur van het Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland (OLGA).
Met een groep vrijwilligers behartigen
ze sinds 1992 de collectieve belangen
van mensen met een lichamelijke
beperking in Amstelveen, Aalsmeer,
Ouder-Amstel en Uithoorn. De mensen
van OLGA zetten zich in om de BTBUsituatie (bereikbaar, toegankelijk,
bruikbaar en uitgankelijk) van openbare
gebouwen en het openbaar vervoer
voor gehandicapten te verbeteren.
Ook voert OLGA overleg met de
gemeente over het WMO-beleid.
Geert: ‘Het voorzieningenniveau
verschraalt op dit moment enorm.
Mensen moeten een groter eigen
risico betalen, zorgpakketten worden
uitgekleed. Gemeenten zoeken
door bezuinigingen een goedkopere
oplossing, maar dat is niet altijd de
meest optimale.’
De bezuinigingen van de overheid
maken het niet eenvoudiger. Marjon:
‘Soms voel ik me wel afgestraft
door alle veranderingen in de
zorg. De gemeente zegt: sta in je
eigen kracht. Maar ik schakel liever
een professional in voor hulp dan
vrienden. Daar heb je een ander

soort relatie mee. Een handicap
vormt als het ware een eerste zeef
voor vriendschap – mensen weten
in eerste instantie niet wat ze met
je aan moeten.’ ‘Kan niet lopen, kan
niet denken’, vult Geert aan. Marjon:
‘Je moet elkaar heel goed kennen
om tot vriendschap over te gaan.
Die vrienden wil je niet kwijtraken
omdat ze verplicht zijn om je huis te
stofzuigen.’ Geert: ‘Misschien is het
het onbekende, ongebruikelijke. Voor
ik Marjon leerde kennen, had ik geen
mensen met een functiebeperking in
mijn vriendenkring. Vroeger maakte
ik wandelingen in de bergen, maar
met Marjon maak ik ﬁetstochten. Het
vraagt om aanpassingsvermogen,
maar dat vraagt elke relatie.’ De
betekenis van vriendschap blijkt
ook uit het Afrikaanse houtsnijwerk
dat in hun woonkamer staat. Het
is een kring van zeven met elkaar
verweven ﬁguren, die dicht tegen
elkaar aangeschoven kunnen worden.
Een kring van vrienden die elkaar
vasthouden.

‘De architect vond draaideuren
niet mooi, de brandweer wilde
om veiligheidsredenen geen
klapdeuren. Uiteindelijk is er
toch een deur met een elektrische opener gekomen. Maar
we hebben moeten praten als
Brugman’. OLGA bestaat uit
mensen met verschillende beperkingen. Marjon: ‘We werken
ook aan blindengeleidelijnen.
Op die manier leer ik op een
andere manier naar de omgeving kijken. Voor iemand in een
rolstoel is een trottoirverlaging
handig, maar voor een blinde
biedt een stoeprand juist duidelijkheid. Je probeert dan met
elkaar een oplossing te vinden.
Je moet de ander uitleggen
waarom iets belangrijk is, dan
kom je er samen wel uit. Ik heb
een collega gehad die blind
was. Daar liet ik mij met een
gerust hart door duwen. We
kenden elkaar goed en ik vertrouwde
haar volkomen: we waren elkaars ogen
en benen.’

Elkaars ogen en benen
OLGA probeert door soms kleine
veranderingen meer mensen de mogelijkheid te bieden aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Het gaat
bijvoorbeeld om een hogere halte bij
het openbaar vervoer, zodat mensen
gemakkelijker in een bus kunnen
komen, of afgevlakte trottoirs. ‘Dat is
niet alleen voor mensen met een handicap handig, maar ook voor mensen
met een rollator of een buggy’, legt
Marjon uit. Veel heeft OLGA bereikt
bij de inrichting van het Stadshart.

Wat is jullie belangrijkste drijfveer
voor dit vrijwilligerswerk?
Geert: ‘Ik kan het niet laten om de
boel beter voor elkaar te krijgen’.
Marjon denkt na. ‘We hebben de
kennis. We voelen ons…’ Geert:
‘…. verantwoordelijk?’ Marjon: ‘We
treffen het omdat we samen zijn en
daarom niet volledig afhankelijk van
het zorgsysteem. We hebben kennis
in huis en zijn fysiek in staat om
iets te doen. Dan is het een plicht
om op te komen voor mensen die
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veel minder voor hun eigen belang
kunnen opkomen. Door collectieve
belangenbehartiging kunnen we iets
voor een ander betekenen. Ik ben voor
80 tot 100 procent afgekeurd, ben
veel thuis, vind het leuk om dingen
te doen en daarbij mijn hersens te
laten werken. Dit vrijwilligerswerk
is misschien een praktische manier
om het christen zijn in te vullen’,
concludeert ze. Geert: ‘Er is veel
gemopper, maar mensen zijn ook
afhankelijk van de gemeente en
durven hun klacht niet altijd door te
zetten, ook al vinden ze dat er veel te
verbeteren valt. Maar als niemand iets
zegt, verandert er nooit iets.’
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Kritiek met
compassie
Anita Winter

‘Wat ben je voor een armoeiige
ideologie als je niet tegen een beetje
kritiek kan?’, vroeg Annabel Nanninga
tijdens het programma ‘Jouw vrijheid,
mijn vrijheid’ op 22 januari.
Een beetje kritiek…dat lijkt me een
understatement voor alle beledigende
en opzettelijk kwetsende teksten en
cartoons die al jaren in het Westen
over religies in het algemeen en over
de islam in het bijzonder gepubliceerd
worden. ‘Moet kunnen’, vindt Annabel,
‘recht op vrijheid van meningsuiting
betekent dat je het recht hebt om te
kwetsen’.
Volgens haar hebben godsdienstige
mensen zonder uitzondering allemaal
te lange tenen. Ze lijkt echter niet in de
gaten te hebben dat ze zelf het ‘Vrije
Woord’ tot afgod heeft verheven. Alles
mag gezegd worden, behalve wat de

oppermacht van het Vrije Woord zou
kunnen aantasten. De gedachte aan
zelfcensuur – hetzelfde zeggen zonder
kwetsende woorden of afbeeldingen
– is vloeken in de tempel van het
heilige Vrije Woord. De eer van het
Vrije Woord wordt door mensen als
Annabel met hand en tand verdedigd.
Niet met wapens maar met cartoons
en teksten die andersdenkenden
wegzetten als vijanden van het Vrije
Woord die moeten oprotten uit
dit beloofde land van vrijheid van
meningsuiting en drukpers. In dit land
aanbidden we het Vrije Woord als god
en je zult geen andere goden voor zijn
aangezicht hebben.
Wat is nu het verschil tussen een
cartoonist die voortdurend moslims
beledigt en een moslim die cartoonisten
vermoordt? ‘Heel veel’, zult u misschien
zeggen. Jezus relativeert vanuit de achterliggende houding dat verschil echter
behoorlijk (Matteüs 5: 21-22): beide zijn
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in strijd met het gebod van de naastenliefde. Geen van beide komt voort
uit compassie met je medemens. Het
betekent niet dat je nooit meer kritiek
op iemand mag hebben – Jezus nam
ook niet altijd een blad voor de mond en
stelde verkeerde praktijken van bijvoorbeeld farizeeën en wetgeleerden aan de
kaak. Maar zodra die kritiek alleen maar
bedoeld is om de ander de grond in te
stampen en belachelijk te maken – of
wat hem of haar heilig is –, wordt de
compassie (op)geofferd aan de afgod
van het Vrije Woord.
Strijders voor het Vrije Woord zoals
Annabel lijken niet tegen een beetje
kritiek op hun ideologie te kunnen
door degene die de ultieme compassie geleefd heeft, Jezus Christus:
wie in zijn voetspoor pleit voor kritiek
met compassie kan rekenen op een
frontale aanval in tekst of beeld van
Strijders voor het Vrije Woord. Wat een
armoeiige ideologie!

Zuid
Veertigdagentijd
Woensdag 18 februari vieren we
aswoensdag. Het begin van de
veertigdagentijd. Tijd van inkeer en
toeleven naar Pasen. Als u dit leest
hebben we in de theaterdienst
gehoord hoe Noach veertig dagen
met heel de schepping ronddobberde
over de oervloed, wachtend op,
uitziend naar een nieuw begin. Na
die veertig dagen komt hij als op
een paasdag op vaste grond, in
een land van belofte. Traditioneel
wordt op de eerste zondag van de
veertigdagentijd het verhaal gelezen
van Jezus die veertig dagen in de
woestijn verblijft. In de lange traditie
van de kerk hebben velen in zijn
spoor gevast op weg naar Pasen.
In dat verband moest ik denken aan
wat Willen Jan Otten schrijft over het
ritueel van geloven: ‘Deelname aan
de Christelijke rite heeft geen beter
mens van me gemaakt, zelfs geen
zekerder, maar wel een gerichter. Ik
weet op wie ik me moet richten, zelfs
al weet ik oneindig veel minder van
Hem dan voorheen’ (Droomportaal,
onlangs verschenen essaybundel).
Waar richt je je op?
Om ons te richten op het naderende
paasfeest komen we in de veertigdagentijd iedere donderdag bij elkaar
voor een vesper. Een lezing, een

paar woorden, liederen en gebeden
en stil zijn. Om ons in de ‘veelheid
van geluiden’ (lied 283) tussen alles
wat schreeuwt om het hardst – niet
in de laatste plaats over God – te
richten op de weg van de Levende.
In de Paaskerk; 26 februari, 5, 12, 19,
26 maart, om 19.30 uur. We lezen
Marcus 14.
Wat betreft de zondagse diensten
vermeld ik u graag dat op 1 maart
Vonne Deborah de doop hoopt te
ontvangen. Vonne, geboren op 3
november, is de zus van Jonathan en
de dochter van Ronald van Steden en
Dorien Keus. We zien ernaar uit!
In de middagdiensten – iedere
derde zondag van maand om 15.30
uur in de Paaskerk – beginnen we
vanaf februari met de eerste brief
van Johannes. We willen hem in vijf
keer doorlezen. Geen gemakkelijke
opgave. Ons – Marianne en
ondergetekende – helpt het om
met elkaar de woensdagen voor
de betreffende zondag de tekst te
bevragen. In het gesprek dringen we
dieper door in de tekst! We noemen
dat lezen ‘met het oog op zondag’.
Kom gerust eens meelezen, ook als
u een keer wilt proberen. Paaskerk,
iedere woensdag voor de derde
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zondag van de maand, 15.00 uur.
U een inspirerende tijd naar Pasen
toewensend, ook namens collega’s
Marianne en Gert Jan,
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 AmstelveenBuitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl
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Alberdina Kloek - Bouwknegt

Uit de kerkenraad

De ‘moeder Teresa van Amstelveen’,
zo noemde ds. Ad van Nieuwpoort
Alberdina (Dini) Kloek-Bouwknegt in
de middagdienst op de zondag na haar
overlijden. Jaren lang was Dini actief
in de Dorpskerkgemeente. Voor velen
een steun en toeverlaat. Tot het laatste
toe bleef ze actief in het pastoraat. Met
name in De Luwte. We hebben afscheid
genomen van Dini in een goed gevulde
Paaskerk op woensdag 21 januari, de
dag waarop ze 87 zou worden. We lazen
het beroemde hoofdstuk over de liefde
uit 1 Korintiërs 13. Het waren woorden
die zij zelf voor dit moment gekozen had.
Dankbaar voor alles wat Dini voor velen
heeft betekend, wensen wij allen die haar
zullen missen Gods troost en nabijheid
toe. Denkend aan de woorden van Psalm
63 die we volgens haar wens zongen:
‘Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.’
Ds. Werner Pieterse

Op de januarivergadering zwaaiden
wij drie diakenen - Marjo Valkier,
Nelleke de Bres en Cor Otting - en
één ouderling - Esther Velten - uit.
Mooie woorden van dank werden hen
toegesproken en een prachtig verhaal
van Toon Tellegen over een mier en
een eekhoorn die elkaar missen.
Tegelijkertijd verwelkomden we de
nieuwe diaken Chris Aalbersberg en
de nieuwe ouderlingduo’s Desiree
Schuringa/Aukje Feenstra en Arjan
Steur/Christiaan Sijnen, duo’s van wie
de helft aanwezig was.
Ondanks deze nieuwe ambtsdragers
is de kerkenraad behoorlijk gekrompen
het afgelopen jaar, wat ons heeft
doen besluiten nog maar één
ouderling van dienst te hebben. Ter
ondersteuning van die ouderling
hebben we vrijwilligers gezocht die na
de dienst de bloemen willen inpakken
en ter hand stellen aan degenen die
ze bezorgen. Met enige moeite is
dat gelukt, maar vele handen maken
licht werk – dus meld u aan
om die groep te versterken.
Om dezelfde reden zijn
collectanten gezocht en
gevonden zodat we met
één diaken toekunnen bij de
gewone vieringen. Wanneer
we de maaltijd van de Heer
vieren, helpen vrijwilligers
bij het delen van brood en
wijn. Komende zomer zullen
we dit evalueren en zo nodig
veranderingen doorvoeren.
Wel blijven we zoeken naar
nieuwe ambtsdragers en dan
met name naar een nieuwe

Kloosterweekend
Voor een weekend in een klooster maakte ik
ditmaal een afspraak met de gastenbroeder
van de franciscanen in Megen – aan de Maas,
boven Oss. We zijn daar met een groep
welkom van vrijdagmiddag 19 tot en met
zondagmiddag 21 juni. We hebben naast de
vieringen en stille tijd een klein programma:
we lezen het evangelie van de zondag en
ontmoeten één van de franciscanen. De
kosten van het weekend bedragen 70 à 80
euro. U kunt zich voor het weekend bij mij
opgeven, eventueel telefonisch (tel. 645
0616), niet per e-mail. Begin juni is er een
voorbereidingsavond in de Paaskerk.
Ds. Gert Jan de Bruin
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scriba. Inmiddels heeft Albert van
Bladeren zich bereid verklaard adinterim het scribaat voor een jaar op
zich te nemen.
We zijn een actieve en levendige
gemeente en hebben daarom een
heel grote groep vrijwilligers. Dat
stemt tot dankbaarheid die we laten
blijken met een bloemetje voor de
vrijwilliger van de maand. Deze staat
symbool voor een hele groep. De
kerkenraad heeft ook besloten tot een
evenement (bijvoorbeeld een BBQ
of theatervoorstelling) in juni om alle
vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
U hoort hier meer over.
Eerder dit jaar is besloten geen
nieuwbouw in Westwijk na te
streven. De kerkenraad wil nu wel
starten met het verbeteren van de
faciliteiten die we huren voor de
vieringen daar en het vergroten van
de herkenbaarheid van die locatie als
kerkplek. Ook spannen we ons in om

Bijeenkomst begin februari in
Ons Tweede Thuis

tijdelijk een pastoraal medewerker
aan te trekken, die zich met name zal
richten op mensen die bijvoorbeeld
vanwege beperkte mobiliteit niet aan
het nieuwe groepspastoraat kunnen
deelnemen. Voor de ﬁnanciering
hiervan overwegen we om een
beroep te doen op het Durffonds dat
de AK beschikbaar heeft gesteld om
te vernieuwen en krimp te keren. Dat
betekent natuurlijk niet dat het met de
vrijwillige bijdragen minder kan en daar
wijzen we dan ook weer op met de
actie Kerkbalans die intussen van start
is gegaan.
De kerkenraad stemde ook in met
een verzoek van Alice Stronkhorst
om onderzoek te mogen doen naar
mensen die na verloop van tijd weer
de weg naar de kerk terug hebben
gevonden.
Passend bij het aantreden van nieuwe
ambtsdragers sloten we af met een
gedicht van Karel Eijkman geïnspireerd
op 1 Korintiërs 12 dat eindigt met:
Zo moet het ook gaan in de kerk
Het werkt niet goed, één alleen daar
boven
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk
Daar moeten we allemaal aan geloven
Peter van Leeuwen

Liedboekmiddag
Op dinsdag 17 maart bent u welkom
bij de liedboekmiddag in het teken van
de veertigdagentijd. Onder leiding van
Peter van Dongen zingen we oude en
nieuwe passieliederen. U kunt tevens
kijken naar een korte diapresentatie

met als thema de veertigdagentijd in
de kunst. De middag begint om 14.00
uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Iedereen is welkom!

Agenda

Kring lezen

Do 05 10.00 uur

Op 19 maart komt de kring lezen
voor de derde en laatste keer dit jaar
bijeen. Het boek dat we bespreken
is Papegaai vloog over de IJssel van
Kader Abdolah. Wilt u meepraten
en hebt u het boek gelezen, dan
bent u om 15.00 uur welkom in het
benedenhuis van de Paaskerk. Opgave
graag voor 13 maart bij Els van Geel,
emvangeel@hetnet.nl of tel. 6471098.

JD12+

Maart
Di 03 20.00 uur

Do 05 20.00 uur
Wo 11 15.00 uur
Wo 11
Do 12
Do 12
Ma 16

19.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Di 17 14.00 uur
Do 19 15.00 uur

Inmiddels hebben we er dit jaar
alweer een aantal 12+ diensten en
activiteiten opzitten.
In de afgelopen diensten
hebben ‘gelijkenissen’ centraal
gestaan en we zijn nu door het
boekje ‘Alles=Anders’ heen.
Gelukkig is Dorien terug van
zwangerschapsverlof, zodat zij ons
weer van materiaal kan voorzien.
Onze bijeenkomsten waren de
afgelopen keren best wel kort,
omdat we het vertrek en welkom
van de ambtsdragers of het
avondmaal bijwoonden. De eerste
keer hebben we de kerkzaal dan
ook voortijdig verlaten, dit om ons
‘programma’ te kunnen afronden.
Op 18 januari zijn we gezellig op
zondagmiddag bij elkaar geweest
en hebben we samen met de
16-plussers de ﬁlm ‘Blue streak’
gekeken. Een actieﬁlm met
diepgang dit keer. De middag werd
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Do 19 19.00 uur
Do 26 10.00 uur

Informatieavond over
reis Assisi/Umbrië
Geloven op goede
gronden
Kring dertigers
Bijbellezen met het
oog op zondag
Kring vijftigers
Delen van spiritualiteit
Gebedskring
Meditatief Bijbellezen
(Kruiskerk)
Diaconiemiddag
liedboek
Leeskring Papegaai
vloog over de IJssel
Gebedskring
Geloven op goede
gronden

afgesloten met een gezonde en voedzame
maaltijd, in vakjargon ook wel vette hap
genoemd.
Het serieuzere werk was op 7 en
20 januari. Toen zijn we ‘aan de haal’
gegaan met het verhaal van Noach. Dit
zijn voorbereidingsavonden voor het
theaterweekend, waarin het thema wordt
doorgesproken.
Verder zijn we nog met van alles en nog
wat bezig, zoals een bezoek aan een
asielzoekerscentrum in combinatie met
Stichting ‘De Vrolijkheid’. Als u hier alvast
wat meer over wilt weten, kijk dan naar
http://youtube/7h6XOIRQTYg. Hier gaat u
ongetwijfeld nog meer over horen van ons.
We houden het spannend!
Arnold Terlouw
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Kruiskerk
Project veertigdagentijd Kinderdienst 22 februari - 5 april
Deze veertigdagentijd heeft als
thema ‘Met open handen’. Met
de kinderen ontdekken we wat

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

open handen kunnen doen; wat ze
laten zien, wat ze betekenen voor
de wereld om je heen. Ook Kerk in
Actie werkt met deze thematiek. Met
je handen kun je heel verschillende
dingen doen. Je kunt dingen stevig
vastpakken, om ze voor jezelf te
houden. Je kunt ermee graaien, om
zoveel mogelijk te krijgen. Maar je
kunt er ook mee geven en delen. Met
je handen kun je begroeten, contact
maken met andere mensen. Je kunt
ze verwachtingsvol ophouden, om te
ontvangen wat je gegeven wordt. Alle
kinderen van 4 tot 12 jaar zijn elke
zondag van harte welkom in de
kinderdienst!

Kerk op schoot
Op zondag 15 maart is er weer 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 erg leuk voor grootouders en hun
kleinkinderen. Opgave bij Martine
Versteeg: 06-10848954, martine@
pga-b.nl.
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Palmpasen
Op zondag 29 maart vieren we
Palmpasen, het feest van de intocht
van Jezus in Jeruzalem. Op de
zaterdag ervoor, 28 maart, gaan we
samen palmpasenstokken maken,
een stok in de vorm van een kruis
die je kunt versieren met gekleurd
papier, snoepjes en natuurlijk een
broodhaantje. Alle kinderen en hun
ouders/begeleiders zijn van harte
welkom op zaterdag 28 maart, van

16.00 tot 17.00 uur. Als je wilt
kun je op zondag 29 maart in de
kerk meelopen met de optocht. De
Palmpasenviering begint om 10.00
uur. Wil je meedoen? Geef je dan
liefst vóór woensdag 25 maart
op bij Mirjam Buitenwerf.
Mirjam Buitenwerf

Uit de kerkenraad
In onze januarivergadering spraken
we over de feestelijke diensten met
Kerst en Nieuwjaar. We hebben
daarvoor veel lof gekregen, die
we ook graag doorgeven aan onze
voorgangers, organist en koster en
de vele vrijwilligers die ervoor in
touw geweest zijn.
De twee kinderkerkdiensten op
kerstavond werden door maar liefst
720 ouders en kinderen bezocht!
De PR-commissie bracht verslag
uit over het al het gedane werk
het afgelopen jaar: de vele flyers
die gemaakt zijn en rondgebracht,
de posters die op veel plaatsen
opgehangen mogen worden,
over de keuzes die gemaakt
moeten worden van wat er wel
en wat er niet op de poster kan.
Waarschijnlijk met succes: het aantal niet-kerkgangers dat activiteiten
bezoekt neemt licht toe, een flink
aantal kinderen kwam samen met
Mirjam palmpasenstokken maken.
De AK heeft besloten het (te)
Gekke Kerk Festival onder zijn
hoede te nemen. Hoe precies
wordt nog onderzocht, maar met
zekerheid gaat het door, van
12 t/m 14 juni. Goed dat het breder
gedragen gaat worden.

De expositiecommissie heeft een
voorstel gedaan om in het voor- en
najaar een expositie te organiseren.
De kerkenraad heeft dat graag aanvaard. U hoort daar te zijner tijd en/
of op een andere plaats meer over.
Het Contact Kruiskerk werkt nog
niet zoals we dat bij de opzet in gedachten hadden. Mensen wachten
af tot ze bezoek krijgen, durven
daar niet zelf om te vragen. Maar
er hoeft niet echt een probleem te
zijn om voor uzelf of voor een ander
een pastoraal bezoek aan te vragen.
Hoe dit beter kan gaan we bespreken, eerst met de coördinatoren,
vervolgens met de pastoraatsgroep.
De liturgiecommissie hoopt
binnenkort met haar eindrapport te
komen, spannend.
Tenslotte namen we afscheid van
Saskia de Jong als diaken. Ruim
acht jaar was ze diaken, ze wist
veel, kende velen en was altijd
enthousiast om zaken aan te pakken, een vraagbaak voor velen.
Bijna al die tijd was ze ook lid van
het moderamen met altijd een
opgewekte inbreng. Een kerkenraad zonder Saskia is moeilijk voor
te stellen. Gelukkig blijft ze bij het
Contact Kruiskerk en blijft ze ook de
Kruispuntjes verzorgen.
Het warmtegordijn laat helaas nog
steeds op zich wachten.
De ringleiding is getest door een
belanghebbende. Hoewel technisch
alles in orde is, klinkt de ene microfoon toch beter dan de andere. Ook
de instelling van het hoorapparaat
doet er toe. Een lastig probleem.
Rudie van Balderen
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Attie Boorsma
Op 24 januari is overleden mevrouw Alida (Attie)
Boorsma-Coerts (weduwe van Hil Boorsma). Zij
woonde in Amerongen. In het verleden, toen ze
met haar man en kinderen nog in Amstelveen
woonde, was ze een betrokken lid van de
Kruiskerk (ten tijde van ds. Mijnarends en ds.
Greive). Zij was een enthousiast lid van de cantorij
van de Kruiskerk. De laatste jaren van haar leven
waren niet gemakkelijk. Op de rouwkaart staat:
‘Steeds meer moest ze inleveren, steeds meer
was voor haar voorbij. Nu is het eind gekomen.
Ze is gegaan naar het huis van de Heer. Vrij.’ Attie
Boorsma is 87 jaar geworden.
Mirjam Buitenwerf

Egbert Hutten
Op vrijdag 13 februari overleed Egbert Hutten,
anderhalf jaar na zijn vrouw Aky, met wie hij lang
en gelukkig getrouwd was. Hij werd 97 jaar. Met
name de oorlogsjaren, waarover hij veel sprak,
hebben hem gevormd tot een moedig en emotioneel mens met een rotsvast geloof. Voor zijn
kinderen was hij een prettige vader en (over)opa, in
de Kruiskerk een trouwe kerkganger. Een herseninfarct maakte enkele weken geleden een einde aan
een periode waarin de vitaliteit aan het afnemen
was. Egbert wist zich gezegend en stierf in vrede.
Monique en Ada, zijn dochters, hebben hem trouw
begeleid en zullen hem erg missen. Dat geldt ook
voor hun gezinsleden en anderen in de buurt en de
kerk. Tegelijkertijd is er grote dankbaarheid om zijn
lange leven en wat hij betekende.
In de afscheidsdienst lazen we een gedeelte uit
de tweede brief van Paulus aan de gemeente van
Korinte. Over een mens die is als een kwetsbare
kruik die een schat bewaart: het goede nieuws
van het evangelie. We benoemden de schatten
die Egbert Hutten naliet en deelden het geloof
dat hij nu geborgen is bij God, die hij wilde dienen
en openlijk eerde.
Ria Keijzer
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Herbergactiviteiten

Goede moed

In het open huis, op dinsdag 3
maart van 9.30 tot 11.30 uur, is Bep
Boekestijn te gast. Zij vertelt iets
over haar jeugd in het Westland aan
de hand van een videoclip die is
geïnspireerd op het lied ‘Het dorp’ – u
weet wel, dat lied over het tuinpad van
mijn vader, van Wim Sonneveld.

We kunnen terugzien op een prachtige
serie lezingen over religieuze kunst
door Anique de Kruijf met maar liefst
36 deelnemers, een boeiende middag
over symbolen met 25 aanwezigen en
een open huis waar we gemiddeld 15
gasten hebben. Reden genoeg om de
herbergactiviteiten voort te zetten, in
het tweede deel van het seizoen met
extra themalezingen.

Op 9 maart van 20.00 tot 22.00 uur
geven Theo den Blanken en Thomas
Bauer een lezing over de kathedraal
van Chartres. De bouw van de
kathedraal is in 1195 begonnen en
was 25 jaar later klaar. In jaren daarna
werden de zijportalen van beelden
voorzien en kregen de vensters
gebrandschilderde ramen. Via beelden
en verhaal maken we er kennis mee.
De toegang is gratis.
Op 16 maart van 13.30 tot 15.30
uur geeft de cantor-organist van de
Kruiskerk, Henk Trommel, tijdens
een seniorenmiddag een presentatie
over het orgel. Voor orgel- en
muziekliefhebbers en voor allen die
het gezellig vinden om in de Kruiskerk
anderen te ontmoeten een mooie
tijdsbesteding! Ook hier is de toegang
gratis en… wie zich geen senior voelt
is eveneens welkom!
Vorige keer kon u lezen over het
project Levensverhaal. Er zijn twee
data gekozen waarop u kunt intekenen
(voor een serie van vier keer): op
maandag 23 of dinsdag 24 maart, van
14.00 tot 16.00 uur. Voor vragen en
opgave: Ria Keijzer.

Programma van februari tot de
zomer
Op 14 januari was het Platform voor
Kruiskerk-activiteiten bijeen. Meerdere
commissies en werkgroepen
coördineren apart hun eigen werk
en dat werkt natuurlijk efﬁciënt,
maar het is ook ﬁjn om samen te
werken. De bestaande en nieuwe
activiteiten zijn verzameld en
opgenomen in een actuele kalender,
een A4 die de gegevens achterin het
Schatgraversboekje vervangt. Het
boekje zelf blijft belangrijk want daarin
staan de beschrijvingen, in de kalender
treft u alleen activiteit en tijdstip aan.
U kunt de kalender digitaal ontvangen
of telefonisch aanvragen bij Ria Keijzer;
er liggen ook exemplaren op de
leestafel in de kerk. In mei vergadert
het Platform weer, met het oog op het
nieuwe boekje voor 2015-2016 en de
start van dat seizoen.
Ria Keijzer

Kruiskerk Concerten
Professioneel musiceren op hoog
niveau vraagt, naast talent en toewijding, een jarenlange voorbereiding. Het
(kamermuziek-) repertoire dat beheerst
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moet worden stelt technisch, muzikaal
en op het gebied van samenspel hoge
eisen. Deze ochtend bieden we een podium aan twee concervatoriumstudenten: Ruña ’t Hart (viool) en Laurens de
Man (piano). Zij spelen o.a. Bach (BWV
1017) en Chausson (Poème). Zondag
8 maart vanaf 11.30 uur staan kofﬁe en
thee klaar. Aanvang concert: 12.00 uur.

Gefeliciteerd
De werkgroep
‘Vrouw en geloof’ viert feest: in
maart bestaat zij 35
jaar. Dat zullen we
merken! Op zondag 15
maart is er een jubileumdienst die in het teken staat
van hun jaarthema ‘Vriendschap’.
Een groep vrouwen is met Ria
Keijzer – voorganger op die
zondag – bezig met de voorbereiding, waarbij we de lezing volgen
die vertelt over het wonder van
het delen – de ‘vijf broden en de
twee vissen’. In theologische zin
is delen vermenigvuldigen. Dat
hebben de vrouwen de jaren door
ook onderling zo ervaren: ze hebben veel aan elkaar gehad en in
de ander herkend door het delen
van hun inzichten, hun geloof, hun
strijd, hun inspiratie en hun verhalen. Welkom op 15 maart!

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

maart
di

03 09.30 - 11.30 uur

wo 04 16.30 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
vr 06 17.00 - 20.00 uur
zo 08 12.00 - 13.00 uur
ma 09 20.00 - 22.00 uur
wo 11 14.30 - 16.00 uur
19.00 - 22.00 uur
19.15 - 19.45 uur
20.00 uur
do 12 14.00 - 16.00 uur
20.00 - 22.00 uur
vr 13 20.00 - 22.00 uur
zo 15 10.00 uur
17.00 uur
ma 16 13.30 - 15.30 uur
20.00 - 22.00 uur
wo 18 16.30 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
do 19 20.00 - 22.00 uur
zo 22 12.00-13.00 uur

ma 23 14.00 - 16.00 uur
di 24 14.00 - 16.00 uur
wo 25 19.00 - 22.00 uur
19.15 -19.45 uur
do 26 14.00 - 16.00 uur
za 28 16.00 - 17.00 uur
zo 29 10.00 uur

Open huis: gesprek rond de clip bij het lied ‘het dorp’
(Wim Sonneveld)
Programma en maaltijd veertigdagentijd en vesper,
Titus Brandsmakerk
Leerhuis Hebreeën (3)
Geloofscursus Zeven sloten (7)
Kofﬁeconcert door Ruña ’t Hart, viool, en Laurens de Man,
piano - werken van Bach en Chausson
Lezing over de kathedraal van Chartres, Theo den Blanken
en Thomas Bauer
Bijbelkring over Job (5)
Vesper en programma veertigdagentijd, Titus Brandsmakerk
Gebedsgroep
Kring 3050. Thema: liefde - in het kader van het boek Discipline
in overvloed (Marli Huijer); plaats: Waterhoen 13, Amstelveen
Kring ‘De berg van de ziel’ (2)
Kring Vrouw en geloof (6)
Café Montpensier met Rieuwerd Buitenwerf over
‘De Bijbel in gewone taal’
Jubileumdienst ‘Vrouw en geloof
Muzikale vesper
Seniorenmiddag over het orgel, Henk Trommel
Meditatief Bijbellezen (6)
Programma en maaltijd veertigdagentijd en vesper,
Titus Brandsmakerk
Leerhuis Hebreeën (4)
Studiegroep Dogmatiek (6)
Kofﬁeconcert door Susanne Jaspers, viool, en andere leden
van het Koninklijk Concertgebouw orkest.
Met klarinetkwintetten van Mozart en Brahms.
Start project levensverhaal (1e mogelijkheid)
Start project levensverhaal (2e mogelijkheid)
Vesper en programma veertigdagentijd, Titus Brandsmakerk
Gebedsgroep
Kring ‘De berg van de ziel’ (3)
Palmpasenstokken maken met alle kinderen en hun ouders/
begeleiders
Palmpasenviering
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De Bijbel in Gewone Taal
Van de Bijbel in Gewone Taal
(BGT) die vorig jaar verscheen,
zijn in drie maanden tijd meer
dan 100.000 exemplaren
verkocht. Het is de duidelijkste
vertaling van de Bijbel die
ooit in Nederland gemaakt
is. Om van de brontekst een
betrouwbare vertaling in
gewone taal te maken, zijn
veel vertaalstappen nodig.
Dr. Rieuwerd Buitenwerf,
projectleider en vertaler van
enkele nieuwtestamentische
brieven, zal in Café
Montpensier laten zien hoe de
vertaling gemaakt is.
Voor wie zich vast wil
voorbereiden: elke zondag
zeggen we in de kerk ‘Onze
hulp is in de naam van de
Heer’. Hoe zou je dat in
gewone taal kunnen zeggen?
Wat betekent het zinnetje
eigenlijk?
Welkom op 13 maart in de
Kruiskerk! Aanvang 20.00 uur.
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Driemaal 1 Korintiërs
Zondag 8 maart en zondag 22 maart,
de derde respectievelijk vijfde zondag
in de veertigdagentijd, hoop ik zelf in
de Pelgrimskerk voor te gaan. Het lijkt
me zinvol om, evenals op de eerste
zondag van de veertigdagentijd (22
februari), te preken uit 1 Korintiërs.
Deze brief van Paulus, die door de
veelkleurige eigenwijsheid van de
gemeente van Korinte theologisch
bijzonder rijk is, komt – uitgezonderd
het overbekende dertiende hoofdstuk
– maar zelden in de eredienst tot
leven. Ik nodig u uit met mij te

ontdekken wat deze brief ons op weg
naar Pasen te zeggen heeft.

Bijbelkring Deuterojesaja
De volgende bijeenkomsten van de
Bijbelkring over het tweede deel van
Jesaja staan gepland op dinsdag
3 maart en dinsdag 24 maart, van
14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.
Op 3 maart behandelen we Jesaja 58
en gedeeltes van hoofdstuk 59.
Op 24 maart bestuderen we Jesaja 61,
waarvan Jezus de eerste verzen tot
de zijne maakte aan het begin van zijn
openbare optreden (Lucas 4:16vv).

Lezing apocriefe evangeliën
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

Naast de ons bekende canonieke
(Bijbelse) evangeliën bestaat er een
groot aantal andere geschriften die
– een deel van – het leven of de leer
van Jezus tot inhoud hebben. Deze
geschriften worden meestal ‘apocriefe
evangeliën’ genoemd. Relatief bekend
is het evangelie van Thomas, maar er is
ook – om enkele andere voorbeelden
te noemen – een evangelie van Petrus
en een ‘evangelie van de waarheid’. De
zogenaamde ‘kindheidsevangeliën’, die
ons vertellen hoe het Jezus verging
in zijn kindertijd, vormen een (soms
vermakelijke) aparte categorie.
In sommige populaire publicaties wordt
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de indruk gewekt dat de apocriefe
evangeliën de ware Jezus tekenen en
dat de kerk de openbaarwording van
het apocriefe Jezusbeeld bewust heeft
onderdrukt. Nieuwontdekte fragmenten van apocriefe evangeliën brengen
steevast de nodige beroering teweeg
en worden met veel publiciteit omringd.
Is deze aandacht terecht? Brengen de
apocriefe evangeliën ons dichter bij de
oorspronkelijke Jezus? Wat vertellen
ze ons eigenlijk omtrent Jezus en zijn
leer? Om welke boeken gaat het? En
uit welke tijd stammen ze?
Op deze en andere vragen hoop ik in
te gaan in een theologische lezing,
die als titel draagt ‘De apocriefe
evangeliën, wat missen we er
aan?’ Plaats: Pelgrimskerk. Datum:
woensdag 18 maart, 15.00 uur.
Ds. Harmen U. de Vries

Pastorpraat
‘Met ontferming bewogen...’...is dit
hetzelfde als met het woord compassie wordt aangeduid? In de
Bijbelvertaling van 1951 staat deze
uitspraak over Jezus. Johannes is dan
net onthoofd – ook zo actueel nu – en
de mensen volgen Jezus als hij de
afzondering zoekt... Als Hij dan al die
volgelingen ziet is Hij ‘met ontferming
bewogen’. De mensheid raakt Hem

...Mattheus 14,14. Is compassie meer
dan medelijden? We lezen erover in
dit nummer van Present dat als thema
Compassie heeft.
We zijn alweer een stuk de winter
door. Elke zondag klinkt op radio 1
klokkenspel! Nooit gehoord? In het
programma Vroege Vogels luidt men
de zonsopgang in met kerkklokken,
prachtig, telkens ongeveer tien
minuten eerder. Het wordt ook weer
lente, zomer.... en dus het laatste

weekend in maart beginnen de
kerkdiensten om 10.00 uur!
Hebt u het Winterprogramma nog?
Er was veel te beleven in februari,
maar de eerste week in maart biedt
ook veel. Op 3/5/6/ maart voor elk wat
wils. We komen elkaar toch tegen? Bel
als er een vervoersprobleem is, u kunt
worden opgehaald, tel. 6427703.
Direct realiseer ik mij dat iets ‘bijwonen’ niet voor iedereen is weggelegd.
U kunt om allerlei redenen aan huis

gebonden zijn. Hopelijk leeft u mee
door het lezen van dit blad en heeft u af
en toe bezoek. Of wilt u graag eens bezoek? Bel dan vooral een gemeentelid
of kent u niemand en wilt u toch even
bijpraten, bel dan tel. 6427703.
De veertigdagentijd is ingegaan. Op
naar Pasen. De volgende Present komt
vlak voor Pasen uit. Wij wensen u een
goede tijd, veel sterkte, moed, kracht
en inspiratie!
Wil Kruijswijk

Vrijdag 6 maart: Wereldgebedsdag, een wereldgebeurtenis!
Samen vieren, samen bidden, samen delen
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond,
ieder jaar opnieuw.
Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een
keten van gebed en wordt georganiseerd door christenvrouwen.
Dit jaar komt de orde van dienst uit de Bahamas en het thema is:
‘Begrijp je mijn Liefde’?
Honderdduizenden mensen voelen zich – in de 173 landen die
meedoen aan de viering – door gebed verenigd en bemoedigd. In
ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering.
Het schilderij op de afbeelding is gemaakt door Chantal Bethel,
geboren in 1951 in Port au Prince op Haïti. Zij vindt kunst een
prachtig middel om te helen en te leren en zij gebruikt haar
vaardigheden in een speciaal door haar ontwikkeld programma
voor kinderen.
Zij werd door het Miami Kinderziekenhuis geëerd voor haar
steun aan de kinderen, die voor even het zware leven in het
ziekenhuis konden vergeten. Ook kreeg zij van het Ministerie van
Vrouwenzaken een hoge onderscheiding voor haar werk. Op veel
plaatsen heeft zij geëxposeerd. Een groot deel van het jaar woont
ze op het eiland Grand Bahama.
De viering in de Pelgrimskerk, met medewerking van dames
uit De Goede Herder, is op vrijdag 6 maart om 15.00 uur. Uw
aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
Op veler verzoek zal de Wereldwinkel weer aanwezig zijn.
Janny Schuijt-ter Horst
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.
Kannen en Kruiken: elke vrijdag van 16.30 tot
18.00 uur.
Maaltijd Kostje geKocht: eerste vrijdag van de
maand om 18.00 uur.
Morgengebed in De Goede Herder: elke
woensdag 09.00 uur.
Maart
Di 03
Do 05
Vr 06
Wo 11

14.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
20.00 uur

Do

12

20.00 uur

Wo
Za
Di
Zo

18
21
24
29

15.00 uur

Ma 30

19.30 uur

April
Wo 01
Do 02
Vr 03

Za

04

14.00 uur
10.30 uur

Deuterojesaja
De Geest en de geesten
Wereldgebedsdag
Kring gemeenteleden
35+
Het Woord spreekt, De
Goede Herder
Apocriefe evangeliën
Stille Omgang (centrum)
Deuterojesaja
Palmpasen, De Goede
Herder
Boeteviering, De Goede
Herder

19.00 uur Oecumenische Vesper
19.30 uur Viering Witte Donderdag
19.30 uur Cantatedienst, Stabat
Mater van Franz
Schubert door Linguae
atque Cordis o.l.v. Bert ‘t
Hart
21.00 uur Taizéviering

Paasgroetenactie 2015:
Open je handen
Ook dit jaar willen wij
weer meedoen met de
paasgroetenactie van
Kerk in Actie. We sturen
rond Pasen ter bemoediging een paasgroet aan
mensenrechtenorganisaties in het buitenland of
aan Nederlandse gevangenen in het buitenland
of in Nederland. Het sturen van een paasgroet
aan gedetineerden
betekent een teken van
hoop geven, ook buiten
de muren wordt aan
hen gedacht. Vrouwen
in de Penitentiaire
Inrichting Ter Peel
hebben in een project over Open je handen allemaal een klein stukje
gemaakt van een groot doek. Ieder bewerkte op haar eigen manier een
stukje stof om de ‘open handen’
te laten zien. Zoals een vrouw zei:
‘Dat de Liefde van boven, verbeeld
door de rode driehoek (zie foto)
in elk lapje stof tot uitdrukking zal
komen’. We nodigen u van harte
uit mee te doen aan deze actie,
want zo’n kaart bemoedigt. Op
zondag 15 maart zijn de kaarten
na de dienst in De Ontmoeting te
verkrijgen.
Nel Velthorst

Meer informatie in het winterprogramma en
op www.pelgrimskerk.nu.
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Terugkijken
Martine & Dorien

The Basics Weekend
Op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari is de The
Basicsgroep een weekend op pad gegaan. Basics is een
basiscursus over het geloof, waarin elementen van het
christelijk geloof worden behandeld. Dit weekend stond
in het thema van de Heilige Geest. Wie of wat is de
Heilige Geest? Wat doet hij?
We hebben een mooie tijd gehad, met verschillende
inhoudelijke momenten, maar ook veel ontspanning. Dit
alles op een prachtige locatie op Kaageiland.
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Kliederkerk: Bouwen!
In januari was er weer Kliederkerk. Dit keer rond het verhaal van de wijze
man die zijn huis op een rots bouwde en de dwaze man die zijn huis op
het zand bouwde. Kinderen konden verschillende activiteiten doen. Zo was
er een bouw-je-huisrace, konden de allerkleinsten zien wat er gebeurt als
je regen laat vallen op een huis dat op zand gebouwd is, werden ouders
uitgedaagd om na te denken welke waarden zij als gezin belangrijk vinden
om op te bouwen. Het kliederuurtje werd afgesloten met een moment
waarin het verhaal verteld werd en hierna gingen we heerlijk samen eten.
Het cateringteam had het thema bouwen mooi doorgevoerd; zo mochten
kinderen en ouders hun eigen hamburger bouwen.

Vooruitkijken
Religieuze ontmoeting

Taizéreis

Ieder jaar ontmoeten vertegenwoordigers van religieuze
gemeenschappen elkaar op het gemeentehuis. Dat levert een bont
gezelschap op van moslims, Ahmaddiya moslims, joden, christenen,
aanhangers van Sathya Sai Baba en christenen van verschillende
denominaties. Dit jaar heeft burgemeester Van ‘t Veld ook jongeren
(12-18 jaar) expliciet uitgenodigd om mee te doen. Zij deed dit naar
aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs. Op 9 maart gaan
zowel de jongeren als de vertegenwoordigers van de gemeenschappen
met elkaar in gesprek over thema’s als vrijheid en vooroordelen.

1-9 augustus 2015
Een week in Taizé betekent:
K 3x per dag naar de kerk...
K iedere dag WC’s schoonmaken..
K eten dat net wel genoeg is, maar
meer ook niet.
Maar een week in Taizé betekent ook:
K fantastische mensen ontmoeten…
K goede gesprekken voeren en maffe
spelletjes doen…
K een hele week geen stress…
K ontdekken dat stilte ook prettig kan
zijn.

Vonne

Weer aan de slag
Dorien

Na een half jaar verlof ben ik weer aan
het werk gegaan. Er is veel gebeurd in
een half jaar: Ronald, Jonathan en ik zijn
twee maanden voor Ronalds werk in
Wales geweest. Op 3 november is onze
dochter Vonne Deborah geboren.
Ik had erg veel zin om aan de slag te gaan en kon gelijk m’n tanden
zetten in het Theaterweekend, dat al grotendeels was voorbereid
door mijn vervanger Jakob Stolk. En er komen ook nog een heleboel
mooie dingen aan: de tieners gaan in de veertigdagentijd aan de slag
voor Stichting De Vrolijkheid, er komt een ontmoeting voor jongeren
van verschillende religieuze gemeenschappen en we gaan weer naar
Taizé. Ik heb er weer zin in!!
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Voor veel jongeren is een week in Taizé
een onvergetelijke ervaring. Dat geldt
ook voor de jongeren uit Amstelveen
en Ouderkerk die de afgelopen twee
jaar meegingen. Daarom gaan we dit
jaar weer. Iedereen tussen 15 en 30
jaar kan mee naar deze bijzondere heuvel in Frankrijk. De broeders die daar
wonen, vragen jongeren om een week
met hen mee te leven. Dat doen wij
tussen 1 en 9 augustus. Wil je mee,
laat dat dan even weten aan Dorien
(06-48575692, dorien@pga-b.nl).
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Theaterweekend
rbereiden,
Na een intensief weekend van voo
een geweldig
van
uari
febr
15
dag
genoten we zon
optreden in de Paaskerk.
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De Kring
Wat: Bijbelkring Geloven op goede
gronden
Waar: Paaskerk
Wanneer: maandelijks op
donderdagochtend
Voor: mensen die zich door de
Bijbel willen laten aanspreken
Leiding: Miep Habing

Het is klokslag 10.00 uur als ik
binnenkom in een zaaltje in de
Paaskerk waar ik een tafel vol
mensen zie die aan de kofﬁe zitten.
Ik ben te gast bij de Bijbelkring
Geloven op goede gronden.
Een kring die het midden houdt
tussen een gespreksgroep en een
Bijbelstudiekring. De Bijbel wordt
betrokken op (ervaringen in) het eigen
leven en is nadrukkelijk uitgangspunt
en leidraad voor de kring.
Nadat een kaars is ontstoken, zingen
we lied 221 Zo vriendelijk en veilig als
het licht en vervolgens gaat Miep voor
in gebed. Dit seizoen behandelt de
kring de onderwerpen uit het boekje
Geloven op goede gronden deel 1
(over God). Vandaag gaat het over ‘God
ervaren’. Twee schriftlezingen vormen
de basis voor dit onderwerp: het
verhaal van Mozes en de brandende
braamstruik èn het verhaal van de

bekering van Saulus. Beide vertellen
over een Godsopenbaring: ze gaan
gepaard met vuur/licht en een stem
die hen aanspreekt. Nadat we beide
gedeelten gezamenlijk gelezen
hebben, leest ieder voor zich de
gedeelten nog eens door met in het
achterhoofd de vraag ‘wat valt me in
deze teksten op’.
Aan de hand van de hoofdlijnen van
het desbetreffende hoofdstuk in
Geloven op goede gronden, die Miep
– heel handig voor de deelnemers –
op een hand-out heeft gezet, gaat ze
dieper in op het thema ‘God ervaren’.
Wij kunnen God alleen ervaren en
leren kennen, wanneer Hij zich aan
ons openbaart. Het initiatief ligt dus
bij Hem. In Jezus Christus heeft God
zich ten volle geopenbaard. De Bijbel
is de neerslag van Gods omgang met
mensen. Daarom openbaart God zich
aan ons (ook) door de Bijbel.
Na een tweede kopje kofﬁe gaan
we met elkaar in gesprek over
de spannende vraag: ‘Heb je zelf
God wel eens ervaren in je leven?’
Verschillende mensen geven mooie en
ontroerende getuigenissen over hoe zij
God in hun leven hebben ervaren. Een
aantal mensen geeft aan dat ze vooral
achteraf de hand van God in hun leven
hebben herkend. Anderen vertellen dat
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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.

ze God in moeilijkheden, ziekte of in
onzekerheid hebben ervaren wanneer
ze inzicht, kracht of moed ontvingen,
voldoende om het (weer) aan te
kunnen. Het vertrouwen in elkaar is zo
groot dat ook heel tere gebeurtenissen
gedeeld kunnen worden die soms nog
nooit eerder met anderen gedeeld zijn.
Iedereen luistert aandachtig naar de
anderen en Miep zorgt ervoor dat ook
de wat stillere mensen hun inbreng
kunnen hebben. Na het dankgebed,
afgesloten met het gezamenlijk bidden
van het Onze Vader, zingen we lied
969, waarvan het tweede couplet
treffend de sfeer van deze ochtend
weergeeft:
Tot ieder hart dat Hem behoort, met
Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samenbindt.
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Een klein briefje
Martijn Ouwerkerk

Martijn Ouwerkerk (27) is jongerenwerker en sinds vorig jaar pionier
voor de Protestantse Kerk Nederland. Hij heeft een passie voor God en
jongeren en houdt op martijnouwerkerk.nl een blog bij. Op 22 januari schreef
hij: ‘Op 9 januari 2015 vond ik een briefje in de trein. Het zat verborgen in
een tijdschrift. In eerste instantie wilde ik het niet lezen, want ik dacht: ‘Dit
is persoonlijk, misschien is iemand in de haast dit briefje vergeten’. Mijn
nieuwsgierigheid had echter de overhand en ik begon te lezen. ‘

Hoi reiziger, hoe is het?
Hier heb je wat te lezen. Gewoon een tijdschrift, geen boek waar je nog
iets zinvols uit zou kunnen halen. Het gaat mij meer om het gebaar. Groot
of klein, alles dienen wij te delen, zoals wij ook de wereld delen. De wereld
is van ons allemaal. Wit, bruin, geel of paars, we zijn allemaal mens en we
zijn allemaal onderweg.
Zet voor nu maar even alle stress opzij, wees trots op jezelf.
Glimlach nu maar, al is het maar voor even.
Er gebeuren allerlei dingen op de wereld, maar laat deze dingen geen
haat en wrok in je hart creëren. Je hart is kostbaar en dat geldt ook
voor de harten van de mensen om je heen. Deze harten bescherm je door
niet iedereen over een kam te scheren. Wees lief!
Groet medelander I.
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Ik besloot het op Twitter te zetten met
de tekst: ‘Vond ik in de trein, bijzonder!
Mooie tekst.’ Na een half uurtje
ontplofte mijn Twitter. Ondertussen blijft
de teller doorgaan: het bericht is op
Twitter inmiddels bijna 1500 keer
geretweet en 800 keer geliked.
Het mag duidelijk zijn dat het briefje iets
losmaakt bij mensen. Ik werd dan ook
nieuwsgierig naar de persoon achter de
tekst. Nadat ik de contactgegevens van
de schrijfster had gekregen, heb ik haar
wat vragen gesteld:

Wie is zij?
‘Mijn naam is Ikram Azarfane, 21
jaar oud en woonachtig in Helmond.
Mijn roots liggen in Marokko. Ik volg
de studie Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening en loop stage bij
Bijzonder Jeugdwerk Brabant. Verder
leid ik een simpel leventje waarin ik
graag lees, schrijf, bewonder, leer en
glimlach.’

Wat is het verhaal achter dit
briefje?
‘De voornaamste reden waarom ik dit
doe, is de ander een glimlach te bezorgen. Soms hoor ik mensen roepen
dat als je de wereld wil veranderen,
je bij jezelf moet beginnen. Brieven
schrijven naar onbekenden is één van
de initiatieven waarmee ik verandering
probeer te brengen, voor mezelf, voor

de ander en voor de hele wereld. Hoe
klein het ook mag zijn.’

Hoe begon het allemaal?
‘Toen ik 17 jaar was, begon ik met
het schrijven van brieven in de trein.
Ik kan me nog herinneren dat ik een
brief had geschreven, maar deze was
ik in mijn jaszak vergeten. Op een
gegeven moment moest ik uitstappen
en toen viel het briefje uit mijn jaszak.
Een vrouw riep ‘je hebt iets laten
vallen’. Ik zei toen ‘het briefje is voor
jou bedoeld’. Ze keek me een beetje
verward aan, maar pakte het briefje
op. Toen ik buiten stond, keek ik om
en zag de vrouw uitbundig zwaaien
en glimlachen. Dit zijn van die kleine
dingen die voor geluk zorgen. Geluk in
mijn hart en in andermans hart.’

Er zijn waarschijnlijk veel meer
mensen die een glimlach op
iemands gezicht willen toveren,
maar die hier vervolgens niet
actief mee aan de slag gaan.
Waarom jij wel?
‘Iedereen heeft wel eens behoefte aan
bemoedigende woorden. Wanneer
iemand mij een hart onder de riem
steekt en mij weer even herinnert

aan de essentie van het leven, dan
verschijnt er onmiddellijk een glimlach
om mijn lippen. Maar als je dan weer
tegenslag ervaart, dan voelt het alsof
je de lange reis weer opnieuw moet
beginnen. Maar dan komt er opnieuw
iemand tevoorschijn die je net dat
laatste duwtje geeft dat je nodig hebt
om de moed weer bij elkaar te rapen. Ik
geloof dat iedereen iets voor een ander
kan betekenen, hoe klein het gebaar
ook is. Door mijn brieven hoop ik iets te
kunnen betekenen voor de ander.
In de afgelopen jaren heb ik veel
dingen zien veranderen. De veranderingen zijn zelfs zichtbaar in de trein.
Mensen kijken elkaar niet meer aan,
groeten elkaar niet en delen niets
met elkaar. Delen is zoiets moois. Het
brengt mensen dichter tot elkaar. Om
te kunnen delen, hoef je elkaar niet te
begrijpen. Je hoeft niet hetzelfde geloof
te hebben, niet dezelfde cultuur. Ik deel
graag mijn tijdschriften, pepermuntjes,
ervaringen, gezeur en het allerbelangrijkste: mijn glimlach. Wanneer ik bezig
ben met het schrijven van een brief,
dan doe ik dit met een brede glimlach.
Tijdens het schrijven hoop ik dat degene die de brief vindt, mijn woorden
zal lezen met een glimlach.’
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Als laatste vroeg ik aan Ikram of
ze een bepaalde religie aanhangt.
‘Persoonlijk schrijf ik hier niet vaak
over in mijn brieven of teksten die ik
op Facebook of elders plaats. Ik zou
het namelijk jammer vinden als de
nadruk daarop komt te liggen, terwijl
ik juist van mening ben dat honderden
factoren een mens vormen. Ik haal
veel wijsheid, rust en motivatie uit de
Islam.’

Hoe een klein briefje met een
simpele boodschap zoveel moois
teweeg kan brengen
Het delen van de rijkdom die je bezit
of, zoals Ikram, een simpel tijdschrift,
is een voorbeeld van ‘je naaste liefhebben’. Ook het bemoedigen van andere
mensen is hier een goed voorbeeld
van. Ik ben daarom dankbaar dat ik dit
briefje heb mogen lezen en zo ook in
contact ben gekomen met Ikram. Ik
hoop dat het ons mag aanmoedigen
om bewuster om te gaan met de mensen om ons heen. Probeer vandaag
eens te bidden of God je mag laten
zien waar je iets mag uitdelen of wie je
vandaag mag bemoedigen.
Bron: www.eo.nl
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nieuws
Roosevelthuis
De eerste steen van het
nieuwe Roosevelthuis op
landgoed Hydepark in Doorn
moet nog worden gelegd. Die
plechtige handeling wordt in
mei verwacht. Via internet is
het al mogelijk om rond en
door het gebouw te ‘lopen’.
Bekijk de recreatieruimte,
hotelkamers en kapel via
onderstaande link. Daar is de
3D-ﬁlm te vinden waarin precies
de indeling van het nieuwe
gebouw zichtbaar is gemaakt.
www.protestantsekerk.nl/
roosevelthuis

Reserveer alvast in uw agenda:
het (te) Gekke Kerk Festival,
van 12 tot en met 14 juni in de Paaskerk!
Anne Marie Dees, namens het kernteam
Het kernteam heeft eind januari goed nieuws ontvangen van de Algemene Kerkenraad.
We kunnen ook in 2015 een (te) Gekke Kerk Festival organiseren.
Het festival vindt dit jaar plaats van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni in de
Paaskerk. Het kernteam is inmiddels al hard aan het nadenken over mooie activiteiten en
goede artiesten. Omdat het festival nu in een weekend wordt gehouden, zullen er meer
activiteiten overdag plaatsvinden. De gedachten gaan nu uit naar optredens van kleinere
en grote artiesten, naar workshops, een speciale kerkviering, een kinderprogramma
en naar veel ruimte voor ontmoeting. Het kernwoord voor de editie 2015 wordt:
VERBINDEN! Tegelijkertijd gaat het kernteam zich beraden op activiteiten die in de rest
van 2015 georganiseerd kunnen worden in de drie wijkgemeenten van de Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Activiteiten die qua aard aansluiten op het festival.
Hiervoor worden mensen gezocht die binnen de Kruiskerk en de Pelgrimskerk actief
willen zijn in de organisatie van deze activiteiten.
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u mailen naar info@tegekkekerk.nl. Ook kunt u
één van ons aanspreken.

Vakantieweken
G.J. de Bruin
Onze kerken kennen een vakantiebureau dat voornamelijk in de zomerperiode vele
weken organiseert voor mensen die er graag even uit gaan maar soms enige (of wat
meer) zorg nodig hebben. De vakantieweken zijn er voor senioren, mantelzorgers en hun
partner, mensen met een visuele beperking en mensen met een lichamelijke handicap.
Veel vrijwilligers maken de weken, die een open protestants-christelijk karakter hebben,
mogelijk. Aan het begin van de jaren negentig trok ik de stoute schoenen aan om me als
vrijwilliger te melden. Ik vond het altijd prachtige en indrukwekkende weken.
In de verschillende kerken liggen vakantiegidsen. U kunt als u interesse heeft contact
opnemen met het vakantiebureau in Lunteren (tel. 0318-486610) of één van de
diakenen aanschieten. U kunt ook overleg met een diaken voeren als de prijs voor een
vakantieweek een probleem is.

nieuws
Op reis met Kerk in Actie
Collecteren voor een project ver weg is één ding, maar het met eigen ogen zien, is iets
heel anders. Dit jaar kunnen jongeren en (jong) volwassenen op reis met Kerk in Actie,
onder andere naar Rwanda, Indonesië, Israël/Palestina, de Filipijnen en Colombia. Kerken
kunnen ook een reis op maat samenstellen, waar de hele gemeente bij aan kan sluiten.
Het programma van de reizen is erop gericht om van elkaar te leren. De reizigers logeren
bij een gastgezin, ontdekken een nieuwe cultuur en raken in gesprek met mensen over
elkaars leven. Ook werken ze mee bij diverse projecten van de partnerorganisatie. Samen
op reis gaan kan een heel bijzondere band scheppen tussen de gemeenteleden die
mee gaan. Daarnaast kan de reiservaring ook leerzaam zijn voor de hele gemeente. ‘Op
reis gaan met Kerk in Actie is een ervaring die je niet mag missen’, zegt reiscoördinator
Hanneke van den Biggelaar. ‘Onze reizen geven de mogelijkheid heel dicht bij de
lokale bevolking te zijn. Je krijgt een warm welkom en ontmoet mensen die je in hun
hart sluiten. Je ervaart een grenzeloze gastvrijheid, zelfs als ze zelf onder erbarmelijke
omstandigheden leven.’
Bestel de reisgids via www.kerkinactie.nl/reizen

Protestants zijn: een stip op de kaart
Wat is typisch protestants? Alex Dijk, lid van de protestantse gemeente Brummen,
vertelt wat ‘Protestants zijn’ voor hem betekent.
‘Mijzelf protestants noemen betekent een stip op de kaart zetten, om te kunnen
zeggen: ‘Daar kom ik vandaan.’ Maar dat thuisfront was voor mij lange tijd niets
méér dan de plek waar ik droomde over avonturen elders. Inmiddels heb ik veel
bijzondere plekken bezocht, waar ik verschillende levensbeschouwingen heb leren
kennen en waarderen. In alle verschillende overtuigingen ontdekte ik sporen van één
en dezelfde inspiratiebron. Nu pas zie ik diezelfde inspiratiebron ook terug in mijn
eigen protestants erfgoed.
Mijn grootste avontuur ligt nu voor me. En dat is: om te ontdekken wat het betekent
om thuis te zijn.’
Wilt u ook meedoen? Laat weten wat ‘protestants zijn’ voor u betekent. Stuur uw
verhaal (maximaal 100 woorden) aan persdienst@protestantsekerk.nl. Wanneer uw
bijdrage wordt geplaatst, ontvangt u de biograﬁe van Dietrich Bonhoeffer.
Lees wat ‘Protestants zijn’ voor anderen betekent bij www.protestantsekerk.nl/
welkom.
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Jaarvergadering
Federatie van
Diaconieën
De jaarvergadering van de
Federatie van Diaconieën op
28 maart 2015 staat in het
teken van de maatschappelijke
betekenis van het diaconaat.
Ter gelegenheid van haar
105-jarig bestaan heeft de
Federatie samen met Kerk
in Actie hiernaar landelijk
onderzoek gedaan. Tijdens
de vergadering worden de
uitkomsten gepresenteerd en
aanbevelingen gedaan voor het
diaconale werk. Arjan Plaisier,
scriba van de Protestantse
Kerk, en prof. dr. Herman
Noordegraaf, hoogleraar
diaconaat aan de Protestantse
Theologische Universiteit,
reageren.
De bijeenkomst vindt plaats
in de Domkerk in Utrecht, van
10.00 - 12.30 uur. Inlichtingen
en aanmelding: info@federatiediaconie.nl, onder vermelding
van de diaconie/organisatie en
het aantal personen. Ook nietleden zijn welkom.
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agenda
Di/ 03-03 Open herberg
Bep Boekestijn vertelt over haar jeugd in het
Westland geïnspireerd door het lied ‘Het dorp’.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

Di/ 03-03 Di/ 24-03
Bijbelkring Deuterojesaja
Bespreking van de woorden van troost, die
Deuterojesaja in het boek Jesaja meegeeft
aan de ballingen in Babel. Leiding ds. Harmen
de Vries. Tijd: 14.00 - 16-00 uur.

Di/ 03-03 Informatie-avond reis naar
Assisi
Met ds. De Bruin en ds. De Bres. Tijd: 20.00
uur.

Do/ 05-03 De Geest en de geesten
De evangelieverhalen zijn vol van ‘Geest’ en
van geesten. Wat begrijpen wij als we ze lezen
en wat zegt de ﬁlosoﬁe ervan? Lezing door dr.
Angela Roothaan, ﬁlosoof, als docent verbonden aan de Vrije Universiteit. Tijd: 20.00 uur.

Vr/ 06-03 Wereldgebedsdag
Bij de oecumenische viering wordt de liturgie,
gemaakt door vrouwen uit de Bahamas
gebruikt. Na afloop zijn producten uit de derde
wereldwinkel te koop. Aanvang 15.00 uur.

Zo/ 08-03 Kofﬁeconcert
Werken van Bach en Chausson uitgevoerd
door Ruña ’t Hart - viool, en Laurens de Man piano. Tijd: 12.00 - 13.00 uur.

Ma/ 09-03 Open herberg
Theo den Blanken en Thomas Bauer verzorgen
een lezing over de kathedraal van Chartres. Via
beelden en verhaal maken we er kennis mee.
De toegang is gratis. Tijd: 20.00 - 22.00.

Wo/ 11-03 Bijeenkomst kring 35+
We bespreken wat drie Bijbelse Jezusbeelden
– van de synoptische evangeliën (Matteus,
Marcus en Lucas), van Johannes en van

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.

Paulus – voor ons persoonlijk geloof en voor
ons dagelijks leven betekenen. Leiding: ds.
Harmen de Vries. Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

Vr/ 13-03 De Bijbel in Gewone Taal
Cafe Montpensier: Om van brontekst een
betrouwbare vertaling in gewone taal te
maken, zijn veel vertaalstappen nodig. Dr.
Rieuwerd Buitenwerf, projectleider en vertaler
van enkele nieuwtestamentische brieven, laat
zien hoe de Bijbel in Gewone Taal gemaakt is.
Tijd: 20.00 uur.

Zo/ 15-03 Kerk op Schoot
Een korte viering rond een Bijbelverhaal voor
kinderen van 0-5 jaar met hun (groot)ouders.
Aansluitend een maaltijd. Opgave bij: Martine
Versteeg: 06 10848954, martine@pga-b.nl.
Tijd: 12.00 uur in de Kruiskerk.

Zo/ 15-03 Muzikale vesper
Tijd: 17.00 uur.

Ma/ 16-03 Seniorenmiddag
Henk trommel geeft een presentatie over het
orgel. Tijd: 13.30 - 15.30 uur.

Di/ 17-03 Diaconiemiddag liedboek
We zingen oude en nieuwe passieliederen
met Peter van Dongen en bekijken de diapresentatie: De veertigdagentijd in de kunst. Tijd:
14.00 - 16.30 uur.

Wo/ 18-03 De apocriefe evangeliën,
wat missen we er aan?
Wat vertellen de apocriefe evangeliën ons
eigenlijk omtrent Jezus en zijn leer, om welke
boeken gaat het, en uit welke tijd stammen
ze. Over deze en andere vragen handelt deze
theologische lezing. Inleider: ds. Harmen de
Vries. Tijd: 15.00 uur.

Do/ 19-03 Kring lezen
We bespreken het boek Papegaai vloog over
de IJssel van Kader Abdolah. Wilt u meepraten
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Locatie Westwijk

! www.pga-b.nl

en hebt u het boek gelezen, u bent welkom.
Opgave voor 13 maart bij Els van Geel, emvangeel@hetnet.nl of tel. 6471098. Tijd: 15.00 uur.

Zo/ 22-03 Kofﬁeconcert
Door Susanne Jaspers, viool, en andere leden
van het Koninklijk Concertgebouw orkest. Met
klarinetkwintetten van Mozart en Brahms. Tijd:
12.00 uur.

Ma/ 23-03 of Di/ 24-03
Start project levensverhaal
Wilt u meedoen? Opgave bij Ria Keijzer. Tijd:
14.00 - 16.00 uur.

Di/ 24-03 De Matthäus Passion
toegelicht
Brentano’s Zincafé. Hoe luisteren wij naar
Bach’s Grote Passie. Lezing door Wouter van
den Braak. Tijd: 19.30 uur. Locatie: ’t Huis aan
de Poel, Populierenlaan 21 Amstelveen
Kosten € 5,- (incl. consumptie). Opgave:
6419351, zincafe@brentano.nl.

Za/ 29-03 Palmpasenstokken maken
Alle kinderen en hun ouders/begeleiders zijn
welkom. Opgave voor 25 maart bij Mirjam
Buitenwerf: 3312456, buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl. Tijd: 16.00 - 17.00 uur in de
Kruiskerk.

Zo/ 29-03 Palmpasenviering
Met je zelfgemaakte palmpasenstok meelopen in de optocht door de Kruiskerk. Tijd:
10.00 uur.

Vr/ 03-04 Cantatedienst
Uitgevoerd wordt het Stabat Mater van Franz
Schubert door Linguae atque Cordis o.l.v. Bert
‘t Hart . Tijd: 19.30 uur.

