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Op weg naar Pinksteren…
Gert Jan de Bruin

In de week voor Pinksteren zijn
er zes oecumenische vieringen van
ongeveer een half uur in zes kerken.
Als rode draad voor die bijeenkomsten
zijn de woorden van Lied 692 uit het
nieuwe Liedboek gekozen:

zijn een uitvloeisel van de vroegere
Pinksternoveen. Bekender bij roomskatholieken dan bij protestanten. De
noveen gaat om de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, dagen
die de eerste volgelingen van Jezus
biddend doorbrachten. Wij hebben nu

in de Raad van Kerken de noveen teruggebracht tot wat iemand, met wellicht
kennis van het wielrennen op overdekte banen, een ‘zesdaagse’ noemde.
Maar als u zes keer aanwezig bent zal
Pinksteren u heugen en zit het lied van
Marijke de Bruijne in uw hoofd en hart.

‘Wij wachten op de Geest beloofd’.
De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!
Dichteres Marijke de Bruijne komt in
haar lied met een aantal beelden voor
de Geest. We zingen over de Geest
als wind, vuur, wijsheid, adem en taal.
Elk couplet van het lied eindigt met
de roep om de Geest: Kom Geest van
God. Deze bede is in de dagen voor
Pinksteren zeer geëigend.

Datum
Ma 18 mei
Di 19 mei
Wo 20 mei
Do 21 mei
Vr 22 mei
Za 23 mei

Deze zes gebedsdiensten die we nu in
Amstelveen en Buitenveldert hebben,

Na de slotviering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van
een drankje en hapje.

Aanvang
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur!
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Ofschoon wij vogels van diverse pluimage
zijn, slaat tijdens redactievergaderingen nooit
de vlam in de pan. Wel werken wij met vurig
enthousiasme aan ons gemeentemagazine.
Vuur is het thema van dit nummer. Uiteraard
heeft dat alles te maken met Pinksteren. Je
zingt je met Pinksterliederen de blaren op je
tong. Jaap Doolaard belicht in zijn hoofdartikel
een aantal aspecten van vuur. Er kan ook een
onheilig vuur branden. Piet de Bres schrijft,
zo kort na 4 en 5 mei, over antisemitisme dat
weer oplaait en hij trekt ook enkele historische lijnen. Warm krijg je het van het interview met Lamkje Sminia: ‘in de kerk brandt
het vuur, daar word je door aangestoken en
dan ga je als een lopend vuurtje weer de
kerk uit.’ Hoe kan de Algemene Kerkenraad
leiding geven in het spanningsveld tussen
vasthouden aan de eigen identiteit van wijken
en de gezamenlijkheid van de Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert?
Staat het werk op een laag pitje? Voelen
de kerkrentmeesters de euro’s in hun zak
branden? Volgens Gerben Drost staan onze
kerkrentmeesters bloot aan arsonfobie;
wilt u weten wat dat is, lees zijn column. Er
gebeurt van alles in de wijken, we worden
een te Gekke Kerk; onze gemeenteleden
zijn wel degelijk vooruit te branden. Nou ja,
soms moet je hen het vuur eerst na aan de
schenen leggen. Mocht u na lezing dit blad
willen gebruiken voor de open haard of de
barbecue, het zij zo, maar zorg dan wel dat
het goede nieuws zich als een lopend vuurtje
door Amstelveen-Buitenveldert verspreidt.
De redactie wenst u een gezegend en vurig
Pinksterfeest.
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

Zo/ 10-05

Do/ 14-05

Zo/ 17-05

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

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

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.A. Mol, Katwijk
18.30 uur: kand. J.W. Verboom, Zegveld
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

Kruiskerk
9.30 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.Baas

Kruiskerk
10.00 uur: ds. N.G. Scholten, Amsterdam
17.00 uur: muzikale vesperviering,
liturg: ds. G.W. Morsink, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, jaarlijkse
centrale kinderdienst
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. T.J. Oosterhuis
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok

De Buitenhof
za 16.05 10.30 uur: pastor Ph. Kuit,
oecumenische viering
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: drs. T.J. Koens

Hemelvaartsdag

De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand
Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo/ 24-05

Zo/ 31-05

Zo/ 07-06

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

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

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der
Molen, met de cantorij
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, met de
cantorij
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P. de Jager, Lexmond
Ma 25.05 9.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman,
Terschelling West
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn,
Oud-Beijerland
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn,
Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries,
cantatedienst

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen,
met koor ‘Spirit’
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor C. van der Heijden

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor M. Berkhout
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Pinksteren
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Data inleveren
en verschijnen
Present
Juni – Kerk van de
toekomst
inleveren kopij: 19 mei
op de mat: 11 juni
Juli/augustus – Met
nieuwe ogen
inleveren kopij: 23 juni
op de mat: 16 juli
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Vuur
Jaap Doolaard

‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten’. (Handelingen 2:3).
Sinds dit werd verteld is het woord ‘vuur’ onlosmakelijk met Pinksteren
verbonden. Geen pinksterlied of het woord vuur komt er in voor.
In het verhaal zelf, in Handelingen
2, speelt het niet zo’n rol, dat vuur,
behalve dat het net als de windvlaag
voorbode is van de Geest die over
Jezus’ volgelingen komt die door
elkaar gaan praten. De mensen die
vol verbazing op het verschijnsel zijn
afgekomen, kunnen uit die ‘warboel’
hun eigen moedertaal oppikken. En wat
ze horen zijn de grote daden van God.
De mensen raken in de war en
schrijven alles toe aan de drank: ze
zullen wel dronken zijn.
De wind en het
vuur verdwijnen
even geheimzinnig
als ze gekomen
zijn. Lucas 3:16
is werkelijkheid
geworden, waar
Johannes de
Doper over Jezus
Messias zegt dat
die de mensen
zal dopen met de
heilige Geest en
met vuur.

Dreiging
Beetje dreigend verhaal toch. Voor
mijn gevoel gaat er van vuur altijd een
zekere dreiging uit. Je moet ermee
uitkijken. Een handvol spreekwoorden
bevestigt dat: ‘Het vuur na aan de
schenen leggen. Met vuur spelen.
Door het vuur gaan. Tussen twee
vuren zitten. Te vuur en te zwaard.’
Waarom voel ik die dreiging bij
‘vuur’? Het gebeurde vroeger van
tijd tot tijd in ons huis dat in de nacht
de telefoon ging. Iedereen schrok
dan wakker, want dat kon weleens
betekenen dat er ergens in het dorp
brand was. Mijn vader was namelijk
commandant van de vrijwillige
brandweer en brandmeldingen
kwamen toen – ik heb het over de
jaren vijftig van de vorige eeuw
– bij hem binnen. Hij moest dan
vervolgens de brandweer alarmeren
en naar de brandweergarage gaan.
Er zat ook iets sensationeels aan.
Toen we al een beetje ouder waren
mochten we kijken bij de brand. Zo
waren we dan de eerste kijkers bij
soms spectaculaire branden, want
wij wisten uit de eerste hand waar
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het was. Maar voor velen is het een
schrikbeeld met brand en vuur te
maken te krijgen.

Mythologie
Met aarde, lucht en water is vuur
één van de basiselementen van de
natuur, van leven überhaupt. Zonder
die elementen kunnen we niet leven.
Ze zijn daarom misschien juist ook met
mythen omgeven. Wat het vuur betreft
is daar het verhaal van Prometheus die
het vuur stal bij de goden vandaan. Dat
kwam hem duur te staan. De straf van
de goden was verschrikkelijk.
In de Bijbel wordt in het scheppingsverhaal het vuur niet genoemd, maar
het lijdt geen twijfel dat ook het vuur
behoort tot Gods schepping, als in
Genesis 19 wordt verteld dat vuur
en zwavel uit de hemel neerdaalt om
Sodom en Gomorra te vernietigen. En
Marcus 9:43 weet te vertellen dat er in
de hel een onuitblusbaar vuur brandt.
Als ik het goed inschat denk ik dat er
op de bodem van menig mensenziel
beelden leven van eeuwig brandend
vuur, aangewakkerd door schilders die
het laatste oordeel in beeld brachten.
Tenslotte is er ook nog de observatie
uit de brief van Jacobus dat de tong
van een mens soms lijkt op een
vuurvlammetje dat een grote bosbrand
veroorzaken kan. Letterlijk is er maar
weinig voor een groot vuur nodig en

figuurlijk had Jacobus het ook bij het
rechte eind.

Warmte en licht
Vuur, we kunnen niet zonder om onze
huizen te verwarmen en voor wat er
aan energie nodig is in de wereld en
voor de economie.

Liturgie
In de Paasnacht zal onlangs de
nieuwe paaskaars de kerken zijn
binnengedragen. ‘Licht van Christus’,
werd gezongen en zondag aan zondag
is er het licht als symbool van Gods
aanwezigheid.
En met Lied 290 gaan de kinderen
naar de nevendiensten
‘Licht van Pasen, zondagslicht,
Levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan
om verlicht op weg te gaan’.

Als in de Bijbel verteld wordt over
Gods aanwezigheid is er vuur en licht.
Het begint al als Mozes de brandende
braamstruik ziet (Exodus 3:2) die niet
door het vuur werd verteerd, maar die
hem met God verbindt en in vuur en
vlam zet om voor Hem en voor zijn
volk door het vuur te gaan.
En op de tocht van Gods mensenvolk
door de woestijn op weg naar het
beloofde land is God er en leidt zijn
volk door wolk en vuur.

van de Geest kan ook reinigend en
alles vernieuwend ons op een ander
spoor brengen.
In Lied 673: 2 bijvoorbeeld komt dat
alles samen:
‘Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze
mantel’.

In vuur en wind
Op de Pinksterdag spreekt God tot
de wereld in vuur en wind. Bijbels,
symbolisch, gesproken is Hijzelf in
het vuur. En het gaat dan over elan,
toewijding. Laat je door die stem
overtuigen.
En al kan vuur razendsnel allesvernietigend om zich heen grijpen, het vuur
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Liefde
Tenslotte is vuur ook symbool voor de
liefde: ‘De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit...’(lied
320:4). Een beduimeld woord, dat is
waar, maar het is in de Bijbel wel het
hoogste woord. God heeft het tot ons
gesproken.
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Een lopend vuurtje
Janet Parlevliet

Een zachte en bescheiden indruk maakt Lamkje Sminia. Toch hoor je
daarin bevlogenheid en zie je haar op de barricaden staan om aandacht te
vragen voor de Palestijnse kwestie. Dat is ook de reden waarom ze ageerde
tegen een voorgenomen reis naar Israël en Jordanië, omdat de Palestijnen
daarbij letterlijk werden overgeslagen. In het dagelijks leven is ze diaken en
actief betrokken bij Het Nederlands Palestina Komitee en Oikocredit.
Lamkje groeit op in Slotermeer in
een groot gezin: zij is het oudste
meisje, met een broer boven en zes
broers onder haar en tot slot nog een
zusje. Haar vader is bakker en later
broodbezorger; moeder is de kloek
die de boel bij elkaar houdt. Vaak is er
gezinshulp, omdat moeder door een
hernia geplaagd wordt. Lamkje houdt
van buiten zijn, waar ze balspelletjes
speelt en diefje met verlos. Ook sjouwt
ze graag in haar
eentje door de stad.
Ze typeert zichzelf als
een recalcitrant kind,
dat niet van regeltjes
houdt. Wanneer
de jongeren op de
jeugdvereniging
in de kerk geen
muziek mogen
draaien en niet
mogen dansen,
organiseert ze dat
met een groepje in
een buurthuis.

runnen voor vier oudere kinderen die
òf wees zijn òf uit probleemgezinnen
komen. Dat lukt wonderwel met
de vier kinderen die zij zelf krijgt.
Totdat haar huwelijk ten einde loopt,
het gezinshuis daardoor ophoudt
te bestaan, en ze naar Amstelveen
verhuist.

Juf op de zondagsschool
Van de basisschool gaat ze naar het
gymnasium, van de rector krijgt ze
woordenboeken te leen. Na schooltijd
kan ze vaak niet mee met anderen,
omdat ze voor het gezin boodschappen
moet doen. Studeren doet ze in de
huiskamer of bij drukte in het kamertje
waar ze met haar kleine zusje slaapt.
Als 14-jarig meisje is ze al juf op de
zondagsschool, waar ze heel graag
Bijbelverhalen vertelt. Tegen de zin van
haar ouders gaat ze op huisbezoek bij
kinderen uit asociale gezinnen. ‘De
kinderen van mijn tante daaraan moet
ik een voorbeeld nemen, vindt mijn
moeder.’

Gezinshuis
Na haar studie aan de sociale
academie doet ze vormingswerk
met werkende jongeren. Eenmaal
getrouwd lukt het haar niet om
parttime te werken. Maar inventief
als ze is, slaagt ze erin om samen
met haar man een gezinshuis te

8

Waarvoor loop jij het vuur uit de
sloffen?
Ze lacht hartelijk: ‘Altijd heb ik in mij
een gevoel gehad te moeten strijden
tegen onrecht en anderen te steunen.
Als kind liep ik al tegen dingen aan
die ik onrechtvaardig vond, daartegen
kwam ik in het geweer. Ik trok me
het lot aan van mensen die er niet bij
mogen horen of met de nek worden
aangekeken. Met mijn moeder
kreeg ik strijd over mijn bezoekjes
aan die zondagsschoolkinderen uit
asociale gezinnen en over verkeerde
vriendinnen.’

Tegen welk onrecht kom je in het
geweer?
‘Dan denk ik nu direct aan de
Palestijnse kwestie. Neem die
Palestijnse bedrijfskundige en
landbouwer, Daoud Nassar, die
‘weigert vijand te zijn’ en op zijn
familiegrond internationale en religieuze
ontmoetingen organiseert in zijn project
Tent of Nations om vrede en begrip te
bewerkstelligen. Stelselmatig wordt hij
tegengewerkt: het gebied is afgesloten
van water en elektriciteit en de
Israëlische regering probeert zijn land
te onteigenen. Palestijnen krijgen al zo
lang geen ruimte van leven. In Gaza
zitten ze nog steeds op de puinhopen
en kinderen groeien daarin op.’

Doe je mond open!
Met zachte verontwaardiging zegt
ze: ‘Ik vind Israël zó hypocriet,
om grondgebied in te pikken van
een volk, waarmee je eeuwenlang
samenleefde en daarmee hun plek, hun
menswaardigheid en leven ontneemt
… als volk van God moord je toch geen
anderen uit op grond van een belofte in
de Bijbel! Juist vanuit mijn christelijke
achtergrond vind ik die houding
van Israël weerzinwekkend. Kritiek
op Israël wordt direct vertaald als
antisemitisme, en dan die sterke lobby
van de zionisten: alles wat ten gunste
van Palestijnen wordt gezegd, vegen
ze direct weg met hun propaganda.
Ook heb ik moeite met christenen die
zeggen: dat is allemaal zo ingewikkeld,
daarmee wil ik me niet bemoeien.
Dan denk ik: doe je mond open, ga er
tegenin, je ziet het toch voor je ogen
gebeuren!’

Dat vind je dus een heel groot
onrecht vanuit je christelijke
achtergrond?
‘Daarom ben ik ook christen
geworden,’ zegt ze met vuur. ‘Op
een gegeven moment besefte ik wat
christen-mens zijn voor mij betekent.
Dan moet ik mijn medemens net
zoveel gunnen als ik mezelf gun,
was daarop mijn antwoord. Zoals
Jezus omging met mensen die niet
meetelden in de maatschappij. Ik heb
mijn plek gekregen en daarmee mijn
verantwoordelijkheid, evenals andere
mensen en die plek mag ik niet van
hen afnemen. Als er gelijkwaardigheid
is door te delen met anderen hoeft er
geen strijd meer te zijn.’
‘Sinds ik diaken ben, ben ik me er
bewust van dat ik ook een stukje van
de kerk representeer.’ Lachend: ‘Maar
toen ik het werd, realiseerde ik me niet
dat ik in een kerkenraad terecht zou
komen! Voor alles wat de kerk doet,
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voel ik me nu ook verantwoordelijk.
Toen de kerk een reis organiseerde
naar Israël en Jordanië, zonder daarbij
de Palestijnen en in het bijzonder de
christen-Palestijnen te bezoeken, heb
ik mijn eigen kerkenraad en de AK een
brief geschreven. Als je als kerk zoiets
organiseert, doe je dat om je christenzijn te verdiepen door ontmoetingen
met of steun aan andere christenen. Als
kerk moet je niet willen organiseren wat
er al buiten de kerk is. Ik zie het zo: in
de kerk haal ik mijn voedsel, maar mijn
plek is in de maatschappij. Daar moet ik
christen zijn.’
‘Wanneer ik aan het thema vuur denk,
krijg ik dit beeld: in de kerk brandt het
vuur, daar word je door aangestoken
en dan ga je als een lopend vuurtje
weer de kerk uit. Die discipelen waren
lopende vuurtjes. Zo zou een christen
moeten zijn: een lopend vuurtje.’
www.tentofnations.org
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Antisemitisme
Ds. Piet de Bres

Een tijdje geleden wandelde ik langs de synagoge in Bankras. Op palen,
1,50 meter boven straatniveau, staat er een politiepost. Natuurlijk, ik had in
de krant gelezen dat de regering extra beveiligingsmaatregelen zou treffen
om joodse instellingen te beschermen. Toch blijft het pijnlijk als je zo’n post
tegenover een synagoge ziet.
Een paar weken later. Een telefoontje
van een kennis: weet je dat er
zondagmiddag een culturele middag
rond Chagall is in de synagoge van
de Liberaal Joodse Gemeente te
Amsterdam?
Ik ben helemaal weg van Chagall, dus
ging ik daar heen. Weer de inmiddels
bekende politiepost. Het hek blijkt
gesloten en terwijl ik kijk hoe ik
binnen kan komen, staat er opeens
een professionele bewaker achter
mij. Meer dan vijf
minuten heeft hij
mij ondervraagd:
wie ik ben, wat ik
daar kom doen en
wie dan wel die
kennis is, voordat
hij de deur voor
mij opent.
Het was een
prachtige middag.
Ook een prachtig
gebouw, pas
vijf jaar oud. En
met het boekje

‘Jodenhaat’ van Ron van der Wieken
op zak ging ik tevreden naar huis.

De afgelopen jaren
Hoe beschamend ook, deze beveiliging
is wel nodig. Denk aan de aanslag op
die joodse school, Toulouse (2012), op
het Joods Museum, Brussel (2014),
op de joodse supermarkt Cacher,
Parijs (2015, tegelijk met de aanslag
op ‘Charlie Hebdo’), de politie inval,
Verviers (2015) en de aanslag in
Denemarken (2015). Al die aanslagen
werden gedaan door jonge moslims,
jihadisten. Hoewel de aanslag op
‘Charlie Hebdo’ verreweg de grootste
verontwaardiging opriep met als gevolg:
vele demonstraties en wereldwijd
de leus ‘je suis Charlie’, waren de
aanslagen op joodse instellingen
verreweg in de meerderheid. In
West-Europa is dit een nieuwe en
gewelddadige vorm van antisemitisme.

Korte geschiedenis van het
kerkelijk anti-judaïsme
Hoewel Jodenhaat geen christelijke
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uitvinding is – denk aan het Bijbelboek
Esther –, neemt juist binnen het
christendom Jodenhaat grootse
vormen aan. Het begint zodra de kerk
in de vierde eeuw staatskerk wordt. De
theologie wordt - sterk gesimplificeerd-:
De joden hebben onze Heer vermoord.
In plaats van de joden is daarom de
kerk nu ‘Gods uitverkoren volk’ en
alle beloften – aan het joodse volk –
zijn op de kerk overgegaan. Hoewel
er veel theologische en historische
argumenten zijn die geen spat van
deze ‘substitutieleer’ heel laten, is
dit toch meer dan zestien eeuwen de
christelijke ideologie geweest. Aan de
rechterflank van de kerken kom je die
ook vandaag nog wel tegen; niet in de
hoofdstroom van de kerk. Maar in een
land als Polen is deze leer nog heel
sterk.

De negentiende en de twintigste
eeuw
In de negentiende eeuw ontstond
de term antisemitisme. De
Jodenhaat krijgt dan een zogenaamd
wetenschappelijke onderbouwing.
Houston Chamberlain is de grote
motor achter de ‘rassentheorieën’.
Het ‘arische ras’ stak met kop en
schouders boven de andere rassen
uit en ‘onomstotelijk’ bewees hij de
inferioriteit van het ‘joodse ras’.
In de twintigste eeuw nam het

nazisme met gretigheid deze theorieën
over – en als dat uitkwam ook de
argumenten van het kerkelijk antijudaïsme. We weten waar dit op
uitliep: de Shoah.
Toen de kerk in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw zich begon
te realiseren hoezeer het kerkelijk
anti-judaïsme de weg naar de Shoah
mede had geplaveid, kwam er een
diepe bezinning tot stand, waarbij men
zich – althans binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk en de Gereformeerde
Kerken – bevrijdde van deze misdadige
leer en het jodendom opzocht om
solidair met hem van hem te leren.
Het resultaat zien wij in de kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland.
Al in artikel I,1 wordt Israël in positieve
zin genoemd en artikel I,7 spreekt
over ‘de onopgeefbare verbondenheid

met het volk van Israël’. En dat in het
belijdend gedeelte van onze kerkorde.

De huidige situatie
Ik verwees er al naar dat moslimjihadisten al deze antisemitische
aanslagen pleegden. Waar Jodenhaat
in de kerken zo goed als verdwenen
is, zien wij het in onze tijd opkomen
in de moslimwereld. In Turkije en
de Arabische wereld komen we in
televisiesoaps weer het middeleeuwse
christelijke bloedsprookje tegen: voor
de bereiding van matses hebben de
joden het bloed van een christenkind
nodig. In de boekhandels aldaar is
het geschrift ‘De protocollen van de
wijzen van Sion’ weer volop te krijgen.
Dit antisemitische geschrift werd in
1885 geschreven door de Russische
geheime dienst in het tsaristische rijk.
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De inhoud: een grootse poging van
de joden om de wereldheerschappij
in handen te krijgen. Daar moest
men zich natuurlijk tegen verzetten.
Het zorgde voor vele pogroms in
Rusland, volgens het genoemde boek
‘Jodenhaat’.
Het zou de kerk, die zo vele eeuwen
lang het joodse volk verguisd en
vervolgd heeft, niet misstaan om,
nu in onze tijd de joden in WestEuropa opnieuw onder druk staan, de
synagoge haar steun te betuigen en
te vragen hoe wij hen, in solidariteit,
daadwerkelijk kunnen steunen. Waar
driekwart van de joodse bevolking van
Nederland in de regio Amsterdam /
Amstelveen woont, mag je zo’n
initiatief juist van onze plaatselijke
kerken verwachten.
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uit de algemene kerkenraad

Op een laag pitje
Jan W. Bossenbroek

Op 22 maart vervolgde ik mijn ‘rondje Amstelveen’ en mocht ik in de
Pelgrimskerk toelichten waarmee de Algemene Kerkenraad bezig is geweest
en bezig is. Evenals in de Paas- en Kruiskerk kwamen er na afloop van mijn
‘praatje’ vragen over het Durffonds en het vasthouden aan de eigen identiteit.
Ook in de Pelgrimskerk heb ik
uitgelegd dat de instelling van het
Durffonds alleen mogelijk was omdat
in het verleden het College van
Kerkrentmeesters een verstandig
financieel beleid heeft gevoerd.
Hierdoor is dit fonds op verantwoorde
wijze te financieren. Het doel is
om nieuwe, tijdelijke projecten
te financieren die het gangbare
ontstijgen. En wellicht krijgen deze
projecten een vaste plek in onze
organisatie, zoals
het (te) Gekke
Kerk Festival dat
dit jaar van 12 tot
en met 14 juni
in de Paaskerk
plaatsvindt.
Onmisbaar blijven
de kerkelijke
bijdragen om
de vaste kosten
van de kerkelijke
organisatie te
bekostigen,
zoals het

onderhoud van gebouwen en de
predikantsplaatsen.
Vasthouden aan de eigen identiteit is
begrijpelijk, maar in een krimpende
gemeenschap kan dat voor de
toekomst problemen opleveren. Het
is de kunst om te blijven zoeken naar
de gezamenlijkheid in AmstelveenBuitenveldert zonder de eigenheid
te verliezen. Wijkgemeenten
hebben, in mijn beleving, een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
om het voortbestaan van onze
kerkgemeenschap in AmstelveenBuitenveldert te borgen. De AK
faciliteert deze borging door het
pastoraat centraal te stellen boven
gebouwen (en de instelling van
het Durffonds). Daarnaast kan ook
bestuurlijk een slag worden gemaakt.
Op eigen gelegenheid deze uitdaging
aan te gaan lijkt niet realistisch. In de
Pelgrimskerk werd de vraag gesteld
of de Pelgrimskerk nu gesloten gaat
worden: dat is niet de bedoeling en
staat zeker niet op de AK-agenda.
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Verder hopen wij het resterende
gedeelte van dit seizoen te gebruiken
om de plaatselijke regeling af te
ronden. Dit is een kerkordelijke
regeling ‘ten behoeve van het leven
en werken van de gemeente’ waarin
de plaatselijke afspraken onder andere
over de samenstelling van kerkelijke
organen, verkiezingen hiervan en
het beheer worden vastgelegd. De
Durffondsstatuten kunnen hopelijk
ook deze maand definitief worden
vastgesteld.

Uitnodiging
Gemeentevergadering
De Algemene Kerkenraad nodigt
u alvast van harte uit voor de
jaarlijkse gemeentevergadering
van de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert op
17 juni in de Pelgrimskerk. De
jaarverslagen en jaarrekeningen
liggen voor die tijd ter inzage in
de kerk en zijn te downloaden op
de website van de Protestantse
Gemeente AmstelveenBuitenveldert (www.pga-b.nl).
Iedereen van harte welkom!
Anita Winter, scriba AK

college van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2014
Ter toelichting op de resultaten van het
afgelopen jaar het volgende:
De jaarrekening over 2014 is opgesteld en • De vrijwillige bijdragen waren in 2014
€ 26.000 lager dan in 2013. De daling
door het CvK besproken. De accountant
was voorzien, maar was gelukkig minder
heeft zijn beoordelingsverklaring afgegegroot dan verwacht. Het aantal bijdraven. Kortom: tijd om iets te zeggen over
gende leden daalde van 1675 naar 1551.
de cijfers. Op hoofdlijnen. Voor de fijnproevers staat de hele jaarrekening, nadat De gemiddelde bijdrage steeg: van € 341
naar € 351. Dank u wel.
ook de AK er mee heeft ingestemd, op
• De opbrengsten uit collecten waren in
de website. Dat zal eind mei zijn. Tijdens
de gemeentevergadering van 17 juni zal
2014 € 3.000 lager dan in 2013. Ook de
ik deze jaarrekening verder toelichten. De
opbrengst van de wijkcollecten daalde,
zondagen ervoor komen de stukken ter
namelijk met € 4.000. De opbrengst van
inzage in de kerken te liggen.
de ‘collecte’ voor Present was in 2014
evenals in 2013 bijna € 28.000. Deze
Het behaalde financiële resultaat over
baten zijn rechtstreeks in mindering gede afgelopen drie jaar is samengevat
bracht op de kosten.
in de tabel. Daaruit blijkt dat het tekort
• De opbrengsten uit verhuur van onze
uit kerkelijke activiteiten in 2014 is
eigen kerkgebouwen en de pastorie steuitgekomen op € 246.000. Dit is een
gen met € 10.000.
verbetering ten opzichte van 2013 met
• De lasten daalden per saldo met
€ 286.000.
€ 134.000. Grote dalingen waren te zien
bij de kosten voor de drie kerkgebouwen
(€ 59.000 minder
Financieel resultaat 2012-2014:
kosten).
(alle bedragen in duizenden euro’s)
2014 (€)
2013 (€)
2012 (€)
• Voorts is, zoals al
Baten uit kerkelijke activiteiten *)
927
775
964
was vastgelegd in de
begroting, geen beLasten uit kerkelijke activiteiten *)
1.173
1.307
1.240
drag (€ 50.000) meer
Resultaat uit kerkelijke activiteiten
-246
-532
-276
toegevoegd aan het
Resultaat beleggingen (exclusief
221
280
416
Vitaliseringsfonds. Het
koerswinsten/-verliezen)
durffonds heeft feitelijk
-25
-252
140
die plaats ingenomen.
Koerswinsten en –verliezen (per saldo)
223
244
214
• Aparte vermelding
Resultaat uit verkoop onroerend goed
-5
4
17
verdient dat we in
Totaal resultaat kerkgemeenschap
193
-4
371
2014 een bedrag aan

Opbrengsten Actie
Kerkbalans 2015 t/m maart

Hans van Strien

€ 52.998
€ 153.502
Toegezegd t/m maart: € 402.160
Begroot: € 510.000
Spontane bijdragen:

Ontvangen toegezeggingen:

erfenissen en legaten mochten ontvangen van bijna € 175.000.
De resultaten uit beleggingen (exclusief koersresultaten) waren € 221.000
(2013: € 280.000). De daling wordt vooral
veroorzaakt door dalende rentebaten. De
opbrengsten uit verhuur van de beleggingspanden stegen in 2014 licht ten
opzichte van 2013. Zoals uit het overzicht
blijkt, waren de resultaten uit beleggingen in 2014 niet
voldoende om het
tekort uit de directe
kerkelijke activiteiten te dekken. Door
(ongerealiseerde)
koerswinsten is het
uiteindelijke overschot over 2014
€ 193.000. Dat
resultaat is vrijwel
geheel toegevoegd
aan de Algemene
Reserve.

*) exclusief baten en lasten wijkkassen; rente per saldo
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college van diakenen

Toen en nu
Ginus Trof

Op 28 maart vond de jaarvergadering
van de Federatie van Diaconieën plaats
in de Dom te Utrecht.
Dezelfde locatie als waar de
Federatie 105 jaar geleden haar
oprichtingsvergadering hield. Wat mij
als ‘nieuweling’ opviel deze dag was
dat de diaconale aandacht voor de
diverse groepen in de loop der tijden
geen slijtage heeft vertoond.
Regelmatig terugkerende
onderwerpen uit de loop der jaren:
• waar liggen de grenzen van
diaconale zorg?
• bedeling of ondersteuning?
• kerstuitdelingen
• stille armoede
• het eergevoel der behoeftigen
• is er nog plaats voor de diaconie?
• de diaken in de grote stad
• diaconie en (burgerlijke/sociale/
kerkelijke) wetgeving
• methoden van steunverlening

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

In grote lijnen zijn dit nog steeds
de onderwerpen van onze
collegevergaderingen. Tijden mogen
dan veranderen, de zorgen blijkbaar
niet. Tijdens de bijeenkomst in
Utrecht werd aangegeven dat de
opleiding van predikanten meer en
meer gericht is op het diaconale
werk. Nog een weetje: de diaconale
uitgaven bedragen 100 miljoen
euro op jaarbasis. Zo’n 67 miljoen
daarvan wordt uitgegeven binnen
Nederland. De inzet van vrijwilligers
in het diaconale werk wordt financieel
gewaardeerd op 160 miljoen euro. Dat
betekent dat protestantse diaconieën
jaarlijks meer dan een kwart miljard
aan de samenleving bijdragen.
Ook heb ik de jaarvergadering van
Caritas (de diaconie van de RoomsKatholieke Kerk) bijgewoond. Hier
lag de aandacht bij de vereenzaming
in deze maatschappij. Uit onderzoek
blijkt dat meer dan een miljoen
Nederlanders zich sterk eenzaam voelt.
Daarnaast voelt bijna een derde van
de volwassen Nederlanders zich wel
eens eenzaam. Door het hele land zijn
er coalities gevormd met verschillende
maatschappelijke instellingen en
kerken om dit onderwerp via (lokale)
media onder de aandacht te brengen,
zo ook in Amstelveen. Bijvoorbeeld
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door de week tegen de eenzaamheid
van 24 september tot 3 oktober in
Amstelveen onder de aandacht te
brengen. Meer informatie kunt u
vinden op: www.eenzaam.nl.
Eigenlijk komt het er gewoon op neer
dat, wanneer wij oog hebben voor wat
er in onze omgeving leeft en opmerken
dat mensen niet de zorg of aandacht
krijgen die nodig is, dit ons allen dichter
bij de diaconale opdracht brengt.
Een kopje koffie is gauw geschonken.
En als we toch boodschappen doen,
dan kunnen we dat toch ook doen
voor de buurvrouw op de hoek
met haar handicap of zorgen voor
haar partner? Zo ingewikkeld is de
participatiemaatschappij dus ook weer
niet!
En mocht u er niet uitkomen of denken
dat er meer nodig is dan dat handje
alleen, dan weet u de (wijk)diaconie
wel te vinden, toch?

column

‘t Is genoeg?
Gerben Drost

Een waakvlam is er in
onze (resterende) kerkgebouwen. Het kosterraad1 zorgt dat
we op gezette tijden er warmpjes bij zitten. Zolang regio
Slochteren geeft.
Onze kerkgebouwen staan voor € 1,in de boeken. Zo de Eeuwige wil: goed
verzekerd. Onze kerkrentmeesters
staan bloot aan arsonfobie (angst voor
vuur of brand). Gecontroleerd, ingehouden vuur is toegestaan. Vanuit de
paaskaars gaat er vuur in de kaarsen
op de tafel, in de lantaarns voor de
kinderviering. We vieren onze dienst in
het Licht van Jezus Christus. Devoot
gezang: van een vuur dat nooit meer
dooft. Op de hoge feestdagen een
kaarsje strak vasthouden, stokstijf stil
naast elkaar. Een waxinelichtje plaatsen in een ijzeren houder op eeuwigheidszondag. Lichtjestocht in de
Westwijk…
Eeuwig vuur van den beginne. Ging
het gouden kalf in vlammen op, het

brandende braambos niet.
In mijn jonge jaren volop vuur. Dankzij:
antraciet, briketten, butagas, petroleum en olie. Vuur bij de smid en
snuivende paarden. De fikkende berg
afvalhout op 30 april: een vreugdevuur.
Ik vroeg: ‘wanneer komt de koningin
er nu uit?’ Brandende kaarsjes in een
kerstboompje, met een emmer water
ernaast. Nu voor de spiegel vraag ik:
ben jij echt betrokken bij een andere
beslissende werkelijkheid?
Vuur, zo mooi. Vrolijk, stoer en sterk.
Broeder vuur, aldus Sint Franciscus.
Vuur doet warmen en bevrijden. Opletten, want vuur kan ook
verdelgen.
Kerk, geloof en gelovigen letterlijk
onder vuur. Recent in: Pakistan,
Indonesië, Nigeria en het MiddenOosten. De ontreddering deelt zich
aan ons mee. Geloof en gelovigen
onder vuur door secularisatie. Geen
durffonds kan er tegenop. Was onlangs
present bij een doop in de Eritreese
orthodoxe kerk hier ter stede, onderweg naar het Koninkrijk. Kunnen we
aansluiten en volgen?
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In vredesnaam, hoe worden we echte
christenen? Wens dat de Eeuwige ons
een liedje zingt: ‘Ik heb genoeg van
alle spelletjes met vuur. Ook al maak
je Mij geen leuke complimenten. De
momenten van geluk. Die geef je Mij
genoeg. ’t Is genoeg, ’t Is genoeg, ’t Is
genoeg?
Hemelvaart is het belangrijkste feest:
al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons
niet alleen. Zet de kerkdeuren wijd
open! Volg Hem.
Pinksteren is het belangrijkste feest:
doop met de Heilige Geest en vuur. De
Eeuwige steekt Zelf het vuurtje aan.
Dichtbij, geluk en genoeg.
Nee, niet genoeg! Naar buiten in de
volle wind, gekke kerk! Deel het onuitblusbare vuur van vrede en recht van
Pinksteren met alle mensen van goede
wil… Soli Deo Gloria.
1

Met die term heb ik ooit onze kosters
in de Paaskerk aangesproken als
compliment voor hun voortreffelijke
samenwerking. En dat vonden ze mieters. Als ik ze nu begroet met die term
moeten ze glimlachen.
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Zuid
Op weg naar Pinksteren
Pinksteren is een beetje het stiefkindje
onder de feesten. Kerst heeft z’n vele
vieringen, optochten en versieringen,
Pasen heeft vooraf een Goede Week en
sinds enkele jaren een ‘Passion’ op de
televisie, maar Pinksteren... Misschien
krijgen we straks in het journaal weer

website www.pwaz.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219,
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444,
dspieterse@pwaz.nl
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297
Peter van Leeuwen, tel. 3456217
voorzitter@pwaz.nl
scriba Esther Velten tel. 6455406,
scriba@pwaz.nl
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v.
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl

een item waarbij mensen op straat,
met hun hoofd bij de boodschappen,
gevraagd worden naar de betekenis van
Pinksteren. Vermoedelijk worden de
meesten door die vraag overvallen. Zal
er iemand iets stamelen over vuur, het
thema van deze Present?
Een dichter schreef over Pinksteren:
'Hoe moeilijk was het te begrijpen:
een god, verkleed als heilige geest,
die neerdaalt,
vermomd als een veelvoud van vuur'.
We kunnen de mensen op straat niet
hard vallen. Pinksteren is inderdaad
moeilijk te begrijpen. De dichter geeft
daar woorden aan en tegelijk voegt hij
er een prachtig beeld aan toe: de Ene
heeft zich verkleed op Pinksteren. Het
pinksterevangelie van Lucas staat in
een lange reeks van verhalen van ‘een
god die zich verkleedt.’ Waarom zouden
we de Eeuwige niet voor een keer
vergelijken met een kind dat na schooltijd
haastig naar zolder gaat. Op zolder staat
namelijk de verkleedkist. Hoeveel rollen
kan een kind wel niet verzinnen? Het
speelt met een blos op de wangen de
koning of koningin, de prinses of prins,
bruid of bruidegom, boef of agent... Is
de Levende ook niet voortdurend met
een verkleedkist in de weer? Als een
reiziger komt de Onzienlijke bij Abraham
langs; als een engel die Jakob toekomst
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aanzegt, als een vuurgloed in een
braambos bij Mozes. God verkleedt zich
steeds opnieuw.
Op het kruispunt van de geschiedenis
komt hij in de vermomming van een
kwetsbaar mens, een rabbi uit Nazaret
met wonderlijke woorden en daden.
Deze mens wordt aan een kruis
gehangen. Het spel is uit, wordt alom
gedacht. Maar wat van Godswege
begonnen is, eindigt niet in een graf.
Het vermommen en verkleden gaat
verder, de gezondene verschijnt als
een tuinman rond de graven, als een
metgezel op weg naar Emmaüs, als een
vreemdeling aan de oever van het meer.
En met oog op de vijftigste Paasdag
noteert de dichter: 'een god verkleed
als heilige geest'. God verkleedt zich
om ons te veranderen. De wind steekt
op, het vuur stort zich over ons uit. In
een Pinksterliedje laat ik de zingende
gemeente om dat vuur vragen:
Zaai toch uw vuur
om enthousiasme nieuw te wekken
om met uw gloed mij te doortrekken
wat eerder troebel was, wordt puur.
G.J. de Bruin

Rond de tafel
De zondag na Pinksteren, 31 mei,
vieren we avondmaal. Dat is vaak
een volwassen aangelegenheid. Best
jammer, want avondmaal vieren hoort

toch tot het hart van de liturgie. Het
Bijbelboek Handelingen vertelt al hoe de
eerste gemeente brood en wijn deelde.
Daarom richten we ons deze zondag
in de viering van brood en wijn
nadrukkelijk op kinderen. Toegankelijke
liederen, en teksten en een verhaal.
Wat is er mooier dan met jong en oud
– ouders en kinderen, grootouders en
kleinkinderen – de maaltijd te vieren?
Komen jullie rond de tafel staan?
Ds. Werner Pieterse

Uit de kerkenraad
Geen bericht van het bestuurlijk front
dit keer, want de kerkenraad heeft in de
veertigdagentijd niet vergaderd.

Inzegening huwelijk
Op dinsdag 9 juni zal in de Paaskerk
het huwelijk worden ingezegend
van Marjolein Charlotte Bianca
Welters en Jurgen Petrus Martinus
Mak. Voorganger in deze dienst is
ds. Marianne Bogaard.

Kring literatuur, vooraankondiging

Sikke Wielinga

Na de zomerperiode gaat in de Paaskerk
de kring literatuur weer van start. Het
eerste boek dat we bespreken is Kom
hier dat ik u kus van Griet op de Beeck,
de eerste bijeenkomst vindt plaats op
donderdagmiddag 29 oktober. Verdere
informatie volgt.

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt
niets, Psalm 23.
Op 28 december 2014 is overleden
Sikke Wielinga, in de leeftijd van 97 jaar.
Hij was een trouw kerkganger van de
Adventkerk, waar hij een groot aantal
jaren bezig geweest is met jeugdwerk;
handenarbeid voor 12-jarigen. Zijn handvaardigheid verdween door zijn ziekte.
De laatste jaren waren moeilijk voor hem
en zijn vrouw. In 2012 verhuisde hij naar
de Zonnehof in Bovenkerk, waar hij ook
overleden is. De afscheidsdienst was op
8 januari aldaar. De dienst werd geleid
door Anton Huisman, geestelijk verzorger van het Zonnehuis Amstelveen.
Gera Stronkhorst

Kom bingo-en bij de tieners
De tieners zijn deze periode in actie
voor Stichting de Vrolijkheid (zie pagina
26). Om geld op te halen voor deze
sympathieke stichting organiseren zij
een bingo. Iedereen is van harte welkom
op 31 mei. De avond ziet er als volgt uit:
16.45 uur Welkom en uitleg
& Stichting de Vrolijkheid
17:00 uur Twee rondes Bingo
17:40 uur Eten
18:20 uur Twee rondes Bingo
Voor het eten, drinken en de
bingokaarten vragen de tieners een
vergoeding, de opbrengst is uiteraard
voor Stichting de Vrolijkheid.
Dorien Keus

Agenda
Mei Wo 13 19.30 uur Kring vijftigers
Ma
Wo
Do
Do
Do
Do
Zo

18
20
21
21
28
28
31

20.00
19.30
10.00
18.00
19.00
20.00
17.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Meditatief Bijbellezen (Kruiskerk)
Kring veertigers, filmavond (locatie volgt)
Geloven op goede gronden
Maaltijd in ‘Ons Tweede Thuis’
Gebedskring
Kring zestigers (bij Wilm Merkel)
Eten en bingo bij de tieners

Juni Do 04 15.00 uur Bijeenkomst in Dignahof voor mensen uit Westwijk
Do 04 20.00 uur Kring dertigers
Di 09 20.00 uur Voorbereiding kloosterweekend
Wo 10 19.30 uur Kring vijftigers
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Bep van Halem
Op 3 maart overleed Elisabeth Gerarda
Wilhelmina Hoeboer, onder ons bekend
als Bep van Halem. Na 18 jaar als non
door het leven te zijn gegaan, trad ze
in 1974 uit. Enkele jaren later leerde ze
Willem van Halem kennen, met wie
ze in 1977 trouwde. Aanvankelijk bleef
ze werkzaam in de zorg, als in haar
kloostertijd. Het waren goede jaren,
met de kinderen en kleinkinderen van
Willem, die in 2000 overleed. Enkele
jaren geleden werd bij haar een progressieve spierziekte geconstateerd. Zij die
zolang als beroepskracht in de zorg had
gewerkt, vond het moeilijk afhankelijk
te worden van anderen. Een longontsteking was het begin van haar sterven.
De laatste klanken in de afscheidsdienst
waren uit het Requiem van G. Fauré, In
Paradisum. Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs.
M.J. Aalders
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In onze maartvergadering hebben
we vooral de ideeën van de
liturgiecommissie besproken en ‘hoe nu
verder’. Zie hiervoor het aparte stukje.

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

We spraken over het gebruik van de
beamer. Mirjam en Sieb hadden een
notitie gemaakt. Duidelijk werd dat
er zowel voor- als nadelen aan het
gebruik kleven. Conclusie: we gaan er
weloverwogen mee om.
Iemand zei: 'realiseren we ons wel
hoeveel kunstschatten we eigenlijk
in onze kerk hebben'. We willen daar
graag een boekje of iets dergelijks van
maken. Peter van Schaik, die eerder
meegewerkt heeft aan een boekje
over ‘50 jaar Kruiskerk’, heeft z’n
medewerking toegezegd. We zoeken
nog één of twee mensen die het leuk
lijkt hieraan een bijdrage te leveren.
Misschien zijn er ook nog mensen met
herinneringen aan of documenten over
kunst uit de Kruiskerk, de Pauluskerk
of de Bankraskerk. Opgave hiervoor
kan bij Rob Hartman, Ton Kotterer of
bij mij.
We kijken terug op een mooie dienst
met 'Vrouw en Geloof'. Ook voor de
Paasdiensten is door professionals
en vrijwilligers weer veel werk verzet
met een mooi resultaat. Opnieuw veel
kinderen in de dienst met Palmpasen,
een kleine groep mensen op
donderdag en zaterdag, weer erg vol
op vrijdag en Paasochtend. En dan ook
nog een doopdienst. Mooi om mee te
maken, dank daarvoor.
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Als u dit leest hebben we een mooie
expositie en is de dienst met ‘onze’
rabbijn Soetendorp al weer geweest.
Noteert u vast: het (te) Gekke Kerk
Festival van 12 t/m 14 juni, en 19 juni
ons gemeentefeest.
Mocht u vergeten zijn u als vrijwilliger
aan te melden bij Aletta, dat kan vast
nog wel.
Rudie van Balderen

Van de diaconie
Als u dit leest zijn alle activiteiten rond
Pasen alweer achter de rug. Door
middel van kaarten voor gevangenen
en attenties voor onze oudsten
en langdurig zieken hebben vele
gemeenteleden hun verbondenheid
met hen getoond. De tieners hebben
asielkinderen een stukje Vrolijkheid
gegeven.
Intussen is de actie Open je Handen:
'geven-ontvangen-delen' opgestart,
waarbij iedereen uitgedaagd wordt om
ook op deze manier ‘er voor elkaar te
zijn’: Wat kan ik geven, ontvangen of
delen?
Op 13 mei is er een Schatmaaltijd
van 17.00 - 19.30 uur waarbij Jeike
Biewenga ons iets vertelt over het
project 'Ouderen in Moldavië'. U kunt
zich hiervoor nog tot 10 mei opgeven!
Namens de diaconie, Lamkje Sminia

Rapport van de liturgiecommissie

Adrianus Cornelis den Besten

Op verzoek van de wijkkerkenraad heeft de commissie zich
gebogen over de vraag hoe de kerkzaal van de Kruiskerk
beter zou kunnen worden ingericht om aan de verschillende
typen vieringen van onze gemeente in deze tijd recht te doen.
De commissie schrijft: 'In september 2014 heeft de
wijkkerkenraad daarover een tussenrapportage van ons
ontvangen, waarin de resultaten stonden van een enquête
die we over onze zondagochtenddiensten gehouden hebben
onder een honderdtal kerkgangers. God en elkaar ontmoeten
is het tweeledig doel waarin zich de uitkomst van de enquête
laat samenvatten'.
Vanuit deze gedachte heeft de commissie zich de afgelopen
maanden beraden over mogelijke herinrichtingen. Het
resultaat daarvan is neergelegd in een drietal documenten:
de aanbiedingsbrief, de visie op liturgie en een stuk met twee
schetsen van een mogelijk andere inrichting van de kerkzaal.
U vindt deze drie documenten op de website.
Met nadruk zij gezegd dat het hier nog niet om concrete
verbouwingsplannen gaat waar we iets van moeten vinden.
De commissie heeft zich beraden op wat voor gemeente we
(willen) zijn en hoe we (willen) vieren en wat voor inrichting
van de kerkzaal daarbij zou passen.
Het moderamen gaat nu in overleg met het College van
Kerkrentmeesters, hoe we deze ideeën kunnen uitwerken tot
een concreet plan waar wijkkerkenraad en gemeente zich wel
over kunnen uitspreken.
De commissie bestond uit Aart Appelhof, Rieuwerd
Buitenwerf, Ant de Haan, Han Jongeneel, Sieb Lanser en
Henk Trommel, die we van harte bedanken voor het heldere
rapport dat zij hebben opgesteld.
Rudie van Balderen

Op 31 maart is Ad den Besten overleden, 92 jaar oud. Hij
was landelijk bekend als dichter, essayist en vertaler. Binnen
de Protestantse Kerk kennen we hem vooral als één van de
grote vijf 'Liedboekdichters', de laatste nog levende. In het
Liedboek voor de Kerken van 1973 staan veel psalmberijmingen en gezangen van zijn hand. Naast eigen werk heeft hij
– als Germanist – ook veel Duitse kerkliederen vertaald. Op
Paasmorgen hebben we nog verscheidene paasliederen van
zijn hand gezongen, al was bij het samenstellen van de orde
van dienst zijn overlijden nog niet bekend. In zijn jonge jaren
heeft Ad nog twee jaar theologie gestudeerd en ook later bleef
hij hechten aan goede theologie. Hij heeft nadrukkelijk van zich
laten horen in allerlei discussies.
De laatste jaren werd het stil om hem heen. De ziekte van
Alzheimer maakte contact steeds moeilijker. Enkele jaren
geleden moest hij verhuizen van zijn woning aan Ruischenstein
naar het Zonnehuis in Westwijk. Belia is hem al die jaren als
ouderling trouw blijven bezoeken, nog op de middag voor zijn
overlijden.
Dinsdag 7 april vond de dienst van Woord en Gebed plaats in de
Kruiskerk, waar hij in zijn goede jaren samen met zijn vrouw een
regelmatige kerkganger was. In deze dienst ging voor ds. Pieter
Oussoren, verbonden aan de Lutherse Gemeente te Apeldoorn.
Sieb Lanser

Reinder Aartsma
In de leeftijd van 85 jaar is Reinder Aartsma overleden. Ik leerde
hem kennen als een rustige man. Hij groeide op in Friesland,
zijn vader wilde dat hij boer zou worden. Hij zag daar niets in en
vertrok op negentienjarige leeftijd naar ‘het westen’. Hij werkte
lang op de VU en bracht het daar tot gebouwen beheerder. Dat
lag hem beter dan het beheren van boerenland. Hij trouwde en
woonde met z’n gezin eerst in Amsterdam, in 1971 verhuisden
ze naar Amstelveen, waar de kerkelijke betrokkenheid bij de
Bankraskerk lag. Hij aanvaardde daar het ambt van ouderling.
Het overlijden van een dochter aan een ernstige ziekte viel hem
zwaar. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Boven aan de
kaart staat: ‘Zijn leven kwam tot rust in de palm van Gods hand.’
In dat vertrouwen is hij, op zijn verzoek in besloten kring, begraven. Wij denken aan zijn vrouw en degenen dicht om haar heen.
Renger Prent

Sing-in
Met als thema 'Liederen van bevrijding' begon op
28 april een nieuwe serie Sing-ins. In een sfeervolle
ambiance bent u welkom voor de tweede bijeenkomst
o.l.v. Peter van Dongen en Wim Keijzer, op 26 mei, van
13.30 tot 15.30 uur. Per keer beslist u of u aanschuift.
Ieder die van zang en gezelligheid houdt kan meedoen;
zangervaring is niet vereist. Opgave vooraf is niet nodig;
informatie bij Ria Keijzer, 06 - 50 22 82 50.
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Zie voor meer informatie ook het boekje Schatgraven in de Kruiskerk.

Mei
Do
Vr

07
08

20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Za

09

15.00 uur

Di
wo
Di

12
13
26

09.30 - 11.30 uur
17.00 - 19.30 uur
13.30 - 15.30 uur

Di
Wo
Wo
Za

02
10
10
13

09.30 - 11.30 uur
19.15 - 19.45 uur
20.00 - 22.00 uur
15.00 - 17.00 uur

Vr
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vanaf 17.00 uur

Kring Vrouw en geloof
Café Montpensier met Annemarie van der
Wilt over haar werk in de Kruiskerkexpositie
Lezing door kunstenaar Otto Meijer, van wie
werken te zien zijn in de expositie
Open Huis: gesprek n.a.v. de kunstexpositie
Schatmaaltijd
Sing-in

Juni
Open Huis: ‘Vergane glorie’
Gebedsgroep
Kring 3050, bij een deelnemer thuis.
Kom kijken in de Kruiskerk,
voor kinderen en (groot)ouders/begeleiders
Slotfeest

Herbergactiviteiten
Open huis, van 9.30 tot 11.30 uur
Aan de stamtafel zullen we in mei
in gesprek gaan over kunst uit de
expositie die dan de Kruiskerk verrijkt.
De eerste dinsdag van de maand (de
vaste dag voor het open huis) valt dit
jaar samen met de nationale feestdag
van 5 mei. Daarom zal er een week
later, op 12 mei dus, een open huis
worden gehouden.
Niet veel later, op 2 juni, is de herberg
weer open. Dan is het motto 'Vergane
glorie'. We vragen u een voorwerp uit
een ver verleden mee te nemen dat
een verhaal vertelt. Ook zonder attribuut
bent u natuurlijk welkom. Herbergiers
zijn Anita Pfauth en Ria Keijzer.

Werkverslag
In mei ben ik twee jaar in uw midden
werkzaam. Naar goed gebruik heb
ik een rapportje uitgebracht over de
voortgang van mijn werk. Het wordt
uiteraard in moderamen en kerkenraad
besproken. Wilt u er als gemeentelid
kennis van nemen, dan kunt u een
exemplaar bij mij opvragen na 20 mei.
Ria Keijzer

Activiteiten(platform)
Vorig jaar is in gang gezet dat allen die
op de werkvloer activiteiten aansturen,
samenkomen en voorwerk doen voor
het Schatgravers-activiteitenboekje
van het nieuwe seizoen. De maand
mei is dus HET moment om
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suggesties of wensen door te geven
voor activiteiten of nieuw te starten
initiatieven in 2015 - 2016. Ook thema’s
of boeken die u aanbeveelt horen
we graag. Samenroeper van het
activiteitenplatform is Ria Keijzer. U
kunt bij haar, Sieb Lanser en Mirjam
Buitenwerf terecht met uw reacties.
Alvast bedankt voor de inbreng!

Kom kijken in de Kruiskerk!
Op zaterdagmiddag 13 juni gaat de
Kruiskerk speciaal open voor kinderen
en hun (groot)ouders of begeleiders.
Wat is er allemaal te doen?
• Speurtocht in en om de kerk
• Demonstratie van het orgel
• Kaars versieren
• Foto van jezelf op de preekstoel
Lijkt het je leuk? Kom dan een kijkje
nemen in de Kruiskerk, op zaterdag
13 juni, van 15.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie: Mirjam Buitenwerf,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl,
tel. 020-3312456.

Slotfeest

Catharina Adriana Reijenga-de Lange

U herinnert zich vast nog het leuke
gemeentefeest van vorig jaar met een
heerlijk buffet op het kerkplein, cabaret,
de zeepkist en een optreden van 'Nota
Bene' met liederen en teksten van
Willem Wilmink. Ook dit jaar willen
we graag het seizoen afsluiten met
een feestprogramma, bedoeld voor
iedereen die zich betrokken voelt bij de
Kruiskerk of meedeed aan activiteiten.
Over het programma hoort u meer in
de volgende editie van Present en via
de Kruispuntjes of de website. Noteert
u alvast de datum? Vrijdag 19 juni,
vanaf een uur of vijf.

Op 16 april is op 80 jarige leeftijd overleden Ina Reijenga. Ze was een lieve vrouw
voor Hans, met wie ze bijna 52 jaar was
getrouwd en een zorgzame moeder voor
Willem en Peter. Een eerlijke vrouw, recht
door zee, sociaal bewogen, met een grote
inzet voor kerk en samenleving. Ina heeft
gewerkt als wijkverpleegkundige, maar
daarnaast ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Geloof en kerk betekenden veel voor
haar. Ze was meelevend lid vanaf het eerste uur in de jonge wijkgemeente Bankras,
was lid van de bouwcommissie van de
Bankraskerk en jarenlang wijkouderling
in de voormalige Bankraskerkgemeente.
Van harte ging ze mee in de fusie met de
Kruiskerkgemeente en kerkte ook regelmatig in de Kruiskerk tot het niet meer ging.
Zo’n zes jaar geleden openbaarden zich
de eerste verschijnselen van vasculaire
dementie. In augustus 2013 werd opname
in het Zonnehuis onvermijdelijk.
De dankdienst voor haar leven vond plaats
op 22 april in de Kruiskerk. Aan Psalm 31
en Openbaring 14 ontleenden we woorden
om Ina te gedenken.
Sieb Lanser

Tiny de Vries
8 mei
Anne Marie van der Wilt in
Café Montpensier. Zij is een
van de twee kunstenaars van
wie op dit moment werk in de
Kruiskerk wordt geëxposeerd.
Meer over de expositie op
pagina 29, en in het vorige
nummer op pagina 32.
Zaal open: 19.30, aanvang
20.00 uur, Kruiskerk.

Volkomen onverwacht overleed op zondag
19 april Tiny de Vries. Terwijl ze op weg
was naar de vesperdienst in de Kruiskerk,
waar ze zou zingen, werd ze onwel. Later
bleek het een gescheurde aorta te zijn.
Nog diezelfde avond is ze in het ziekenhuis overleden, 76 jaar oud. Een grote
slag voor Sjoerd de Haan, die nu voor de
tweede keer een vrouw aan de dood moet
afstaan. In 2000 hadden ze elkaar leren
kennen tijdens een reis met Piet de Bres
en in 2004 is Sjoerd vanuit Rotterdam naar
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Amstelveen gekomen. Anderhalf jaar geleden zijn ze getrouwd, met een inzegening
van hun huwelijk tijdens een zondagse viering in de Kruiskerk. Tiny ging blijmoedig en
ondernemend door het leven met muziek
als rode draad. Zij was optimistisch en zeer
belangstellend voor iedereen.
Op 24 april hebben we afscheid van Tiny
genomen in de Kruiskerk, met lezingen uit
Jona 2 en Matteüs 12. Uiteraard werkte
de cantorij, waar Tiny zoveel jaren deel van
uitmaakte, mee aan de dienst.

Henderika van Balderen-van
Binsbergen
Toch nog onverwacht moest Rudie op 20
april afscheid nemen van zijn Henny, zes
weken voor hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Al jaren leed Henny aan ernstige
reuma, die haar levenskwaliteit sterk
beïnvloedde, maar nu maakte een ernstige
bacteriële infectie die ook de hartklep
aantastte, binnen een week een einde aan
haar leven; 78 jaar is ze geworden. Ze was
in haar gezonde jaren een ondernemende
en actieve vrouw, creatief en kunstzinnig.
Jaren werkte ze in het onderwijs. Ze zong
bij Frits Mehrtens en Willem Vogel en was
betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe
kerkmuziek. Ontwikkeling was belangrijk
voor haar, evenals de strijd tegen onrecht.
Haar gedrevenheid daarin was wel moeilijk
voor de kinderen. Henny was moeilijk voor
zichzelf en voor anderen.
De afscheidsdienst was op 28 april in de
Kruiskerk, waar we Psalm 121 lazen. Een
psalm over bergen, waar de jaarlijkse
vakantie naar toe ging en over het leven
als een pelgrimsreis. Moge Henny nu rust
hebben gevonden in de palm van Gods
hand.
Sieb Lanser
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Pelgrimskerk
Vanuit de wijkkerkenraad
maart 2015
Mevrouw Yvonne Teitsma,
communicatiemedewerker van
de PGA-B, was onze gast om
haar activiteiten en de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de
communicatie en de geldwerving toe
te lichten. Het gaat om acties voor de
kerken van Amstelveen/Buitenveldert,
maar ook om taken naar buiten. De
paascampagne met als titel ‘Feest van
de Hoop’ is een gezamenlijke actie van
de Lutherse gemeente Amsterdam
en de PKN van Amsterdam en

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

van Amstelveen/Buitenveldert.
Hoofdonderdeel van de campagne
is de website www.pasen020.nl
met daarop de activiteiten van alle
kerken in Amstelveen/Buitenveldert
en Amsterdam rond de Stille Week en
Pasen.
Samen met ds. Pieterse ontwikkelt zij
de folderlijn, zoals die is goedgekeurd
door de AK. Het gaat om een aantal
folders over trouwen, dopen, rouw en
bemoediging. Als een eerste versie
klaar is, wordt deze voorgelegd aan
het Beraad van Predikanten.
Zij werkt aan een plan voor een
Glossy tezamen met ds. Pieterse,
mevrouw Schuijt en de heer Schouten
(Kruiskerk). Het betreft een eenmalige
uitgave met de programma’s en
nieuwe activiteiten van de kerken.
Het plan is om het huis-aan-huis
te verspreiden, bijvoorbeeld vóór
de startzondag of met Kerst. Het
programma van de Pelgrimskerk staat
iedere maand in de Wijkkrant en wordt
aangeplakt in het Huis van de Wijk.
Er wordt geprobeerd Kerkbalans
2016 per e-mail te laten plaatsvinden.
De papieren versie zal nog worden
behouden. Maar in 2019 houdt de
acceptgiro op te bestaan.
De aanwezigen zijn onder de indruk
van de vele activiteiten waar mevrouw
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Teitsma zich mee bezig houdt. De
heer Stok bedankt haar voor haar
toelichting en wenst haar sterkte bij
haar werk.

Het (te) Gekke Kerk Festival
U zult er al wel over gehoord hebben.
De bedoeling is een breed pakket
aan activiteiten aan te bieden waarbij
het eventueel bevreemdende van de
standaardkerk vermeden wordt. Het
zijn merendeel culturele activiteiten.
Wat kunnen wij als Pelgrimskerk
doen? De Commissie Toekomst heeft
er nog niet over nagedacht. Is in de
combinatie kerk-festival de nadruk niet
te veel op cultuur komen te liggen.
Ds. De Vries vindt dat het ‘Ruimte
verkennen tussen ongeloof en geloof’
breed is uitgemeten en gemakkelijk
blijft steken in cultuur. Volgens de heer
Oud wijkt het festival te ver af van
datgene waarvoor de kerk staat.
Mevrouw Versteeg vraagt zich af of wij
wat kunnen aanreiken zonder er direct
aan mee te werken. In het Huis van de
Wijk zijn bijeenkomsten van diverse
organisaties, die iets willen doen.
Kunnen wij ook buiten de kerk iets
in het Wijkcentrum doen. Mevrouw
Versteeg noemt in dit verband de
naam van ds. Margrietha Reinders,
die in Oud-West de mensen zoekt op

plekken waar ze nog wel komen, zoals
het café.
Wat de Pelgrimskerk betreft wordt
gedacht aan enkele activiteiten van 50
jaar Pelgrimskerk: Het Byzantijns koor,
de Reis van je Leven, Gospelkoor,
Film, De Straatklinkers met Arend
Driessen. Maar ook aan een lezing en
een film van Jan Willem Otten in het
Huis van de Wijk.
Tenslotte, de heer Mudde van ons
Uilenstedeproject heeft besloten
het bij twee jaar te laten. Hij heeft
een evaluatierapport geschreven dat
we in onze meivergadering zullen
bespreken. Omdat er haast bij was
heeft het moderamen inmiddels een
vervolgaanvraag bij het Durffonds
ingediend. Over de inhoud hoort u de
volgende keer meer.
Als Ds. De Vries voorgaat zullen
overledenen genoemd worden vóór
de gebeden. Bij een gastpredikant
doet de ouderling van dienst dit bij de
mededelingen.
Een nagekomen bericht: deze maand
geen bijdrage van Ds. De Vries
vanwege zijn studieverlof.
Adri Lodder

De gnostische evangeliën:
wat missen we eraan?
Over de gnostische geschriften uit de
eerste eeuwen van het christendom
hield ds. De Vries in maart een
boeiende lezing. Vroeger wist men
alleen van hun bestaan, doordat
kerkvaders ze bestreden hadden.
Sinds omstreeks 1980 oefenen ze
opnieuw invloed uit, nadat er vele
teruggevonden waren in Egypte en ze

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.
Mei
Ma
Vr
Do
Vr

11
08
14
15

Juni
Zo 07

Wo 10
Do 11
Vr 19

15.00 uur
16.30 uur
20.00 uur
10.30 uur

Pastoraatvergadering
De Vrek, Molière. Verzamelen Pelgrimskerk
Het Woord spreekt, De Goede Herder
Menno Simonskring

10.00 uur Cantatedienst: Te Deum KV 141 van W.A. Mozart,
Kyrië en Gloria uit Missa Brevis St. Johannis de Deo
van Joseph Haydn door Linguae atque Cordis
16.30 uur Vrijwilligersbijeenkomst
20.00 uur Het Woord spreekt, De Goede Herder
10.30 uur Menno Simonskring

Meer informatie in het winter- en zomerprogramma of kijk op:
www.pelgrimskerk.nu.

uit het Koptisch vertaald waren in het
Engels (later ook in het Nederlands).
Gnostiek is het geheel van
godsdienstige stromingen uit de
eerste eeuwen van het christendom,
waarin de gnosis, kennis, centraal
staat, de mystieke kennis over de
verborgen aard van de werkelijkheid en
de mens. Die kennis brengt verlossing.
Al het aardse is minderwaardig, alleen
het geestelijke telt. De schepping is
niet het werk van de ‘ware’ vader,
maar van een lagere Schepper-God,
een uitvloeiing, emanatie, van de
ware Vader, evenals de Verlosser,
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die in schijn de menselijke vorm
aangenomen heeft om de mensen te
herinneren aan de zuiver geestelijke
wereld waar zij vandaan komen.
Gnostisch gedachtegoed vinden we
in onze tijd in New Age bewegingen
en ook bij sommige evangelische
groeperingen. De termen lijken
bedrieglijk veel op de ons bekende,
hun betekenis is totaal anders. Kennis
staat tegenover geloof. De mens heeft
geen verlossing nodig door Christus,
maar gaat door kennis het Licht
tegemoet. Een geestelijke opstanding.
Margaretha H. Schenkeveld
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Pastorpraat

‘In vuur en vlam’, dat liedje!

Op naar het Pinksterfeest! Heeft u
het boekje van Pasen nog? Eerste
Paasdag had u het echt mee mogen
nemen. Jammer dat het zo weinig
gebeurde.
Wat werd er mooi en goed gezongen
op Palmzondag, Goede Vrijdag en
Pasen. De cantorij en Bert 't Hart
verdienen ook wel eens een pluim!

Hij woont in het uiterste puntje van
Zuid- Limburg, al jaren hebben we geen
contact meer. Opeens belt hij op. Hij
moet voor zaken naar Amsterdam en wil
mij graag bezoeken. Hij heeft mij wat te
vertellen maar ook wat te vragen over
het liedje dat hij bij ons leerde tijdens de
zes weken dat hij bij ons woonde. Hoe
ging dat precies, die woorden? Ik aarzel
en zeg: ‘Misschien zoeken op internet’
.’Nee, nee, ik wil met u praten. Kan het,
mag het, één keertje maar?’
‘s Middags om vier uur stapt een leuke
jongeman van bijna veertig binnen en hij
steekt meteen van wal. Hij is zelf vader
van een zoontje van vijf jaar. Ook daar
had zijn bezoek mee te maken. Hij wil
zijn zoontje precies vertellen over zijn
verblijf van die zes weken in Amsterdam
van Pasen tot Pinksteren destijds.
Via Jeugdzorg werd hij gebracht, herinner
ik mij dan. In ons gezin van vier jongens
tussen de zes en twaalf jaar was hij, vijf
jaar, de jongste. Zijn moeder was op een
afschuwelijke manier omgekomen bij een
brand. Vader moest bijkomen en orde
op zaken stellen, van alles regelen en
plannen maken. Daarna zou hij bij vader
gaan wonen. Het was een vrolijk kind, hij
paste zich bijna te snel aan, ging graag
zondags mee naar de kindernevendienst
en leerde ook snel het Pinksterliedje uit
zijn hoofd. Hij zong het dagelijks, ook
voor zijn vader door de telefoon.
Nu wil hij de woorden hebben van dat
liedje want dat heeft hem destijds zo
vrolijk gemaakt en zijn leven zo veranderd
omdat hij dat helemaal verkeerd
begrepen had toen. ‘Wat we bij u thuis
en in de kerk zongen, daarvan heb ik nog
jaren gedacht dat dat over mijn vader

Het winterprogramma loopt nu ten
einde, maar een boeiend zomerprogramma komt al in zicht.
Nog twee belangrijke data:
Maandagmiddag 11 mei om 15.00
uur is de pastoraatvergadering voor
allen die bezoek doen. Heel goed als u
komt, een uurtje, leiding ds. De Vries.
Een uitnodiging! Een feestje? Ja! Voor
alle vrijwilligers die bij de Pelgrimskerk
betrokken zijn. Wie zijn dat dan wel
niet allemaal? Ja, die willen wij ook
weleens bij elkaar zien!
U bent hierbij uitgenodigd op
woensdagmiddag 10 juni van 16.30
- 18.30 uur in de Pelgrimskerk en bij
mooi weer in de tuin. De kerkenraad
ontmoet u graag informeel met een
drankje, hapje, soepje, onderling
contact. Wij hopen van harte dat u
erop ingaat en komt.
Graag – uiterlijk 7 juni – opgeven via
telefoon 6427703 of mail: wilkru@
xs4all.nl. Of zet uw naam op de lijst op
het prikbord in de Ontmoetingsruimte.
Doen hoor!
Allen gezegende Pinksterdagen
toegewenst.
Namens de kerkenraad, Wil Kruijswijk
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ging met al zijn plannen. Jullie zongen
het steeds en met Pinkster in de kerk en
toen kwam mijn vader en ging ik bij hem
wonen. Het klopte zo, het maakte mij
blij. Maar... ik ben helemaal niet religieus,
het gaat natuurlijk over God de Vader. Het
was niet het plan van mijn vader, maar
hoe zijn de woorden nu eigenlijk?’
‘Ach’, zeg ik, ‘De Bijbel gaat over mensen
en de liedjes bij de verhalen natuurlijk
ook.’ Ik geef hem dan mijn laatste
beduimelde liedboekje: ‘Alles wordt
nieuw’ van Hanna Lam en Wim ter Burg.
‘Hier voor je zoontje van vijf jaar’, zeg
ik. ‘En voor mijn vader’ vult hij aan. Die
is nu 85 jaar. ‘Heb ik ook nog wat uit te
leggen.’
Voorin staat: Kinderdiensten Pinksterkerk. Hij leest en leest verder en is
ontroerd.
't Is feest vandaag,'t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
Wij weten het nu zonneklaar;
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
Wij gaan op weg de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag voor iedereen;
een nieuwe tijd begint!
Wil Kruijswijk
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Begin maart organiseerde de gemeente Amstelveen
een verhelderende middag. Jongeren en ouderen uit
ek
verschillende geloofsgemeenschappen gingen in gespr
van
Een
f.
geloo
over enkele centrale thema’s binnen het
en
deze thema’s was vooroordelen. Wij als jongeren kwam
tussen
tot de conclusie dat er te veel vooroordelen bestaan
hoe
weet
niet
Wie
lveen.
Amste
de verschillende geloven in
leren.
specu
over
iemand zijn geloof invult, gaat daar zelf
Deze speculaties kunnen veranderen in roddels, en deze
niet
roddels worden vaak vooroordelen. Het helpt dan ook
iviteit
negat
Deze
en.
bijdrag
mee wat de media hieraan
versterkt de vooroordelen die wij allemaal hebben over
en,
andere geloofsgemeenschappen. Je kunt er niet omhe
iedereen heeft vooroordelen. Vraag maar na aan een
r beeld
willekeurig persoon, iedereen heeft een kant-en-klaa
van een ander mens.
het
Bij de aanwezige Amstelveense jongeren ontstond al
mijn
idee om contact met elkaar te onderhouden, maar in
zijn
het
zou
Hoe
n.
planne
hoofd ontstonden vragen en
en
als we bij elkaar op bezoek gaan? Om elkaars viering
dit
Zou
mee te maken en elkaars gebedshuizen te zien?
aad
leiden tot meer begrip en respect? We hebben inderd
Pasen
van
nd
weeke
het
in
en
contact met elkaar gehouden
en Pesach zijn we daadwerkelijk aan dit plan
begonnen. Op Goede Vrijdag brachten we met een
vijftal jongeren een bezoek aan de viering van de
rooms-katholieke Augustinuskerk. Op Paaszondag
kwam hetzelfde groepje een kijkje nemen bij de
protestantse Paaskerk (hoe toepasselijk) en de
maandag daarna stonden we op de stoep van de
synagoge in Bankras voor een rondleiding en een
korte uitleg in het kader van Pesach.
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Martine Versteeg & Do
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s: Handweg
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, tel.: 64
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e
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ww.pjr
website: w
etnet.nl
stelveen@h
mail: pjr-am

Ben je geïnteresseerd
of gewoon nieuwsgier
ig naar
andere geloven of juist
naar geloven in het alg
emeen?
Lijkt je dit een leuk init
iatief en wil je hier gra
ag
aan
deelnemen? Doe met
ons mee. Je vindt ons
op
Facebook in de groep
‘Geloof-hoppen Amste
lveen’,
hoe meer zielen, hoe me
er vreugd!

Van harte welkom!

Eline Homburg
jaargang 6 | nummer 4
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Vr
e dag.
‘In mijn herinnering was het van de ene op de ander
n we
werde
Eerst was er niets aan de hand en een dag later
gebombardeerd. Het was oorlog.’
nt
Zo begon het verhaal van Domenica Ghidei, op dit mome
april
12
Op
directeur a.i. van Stichting de Vrolijkheid.
Zuid
ontmoetten de tieners uit de Kruiskerk en de tieners uit
s geld
deze dame uit Eritrea. In beide kerken zamelen de tiener
en
uitvrag
nica
Dome
ze
n
konde
in voor de Vrolijkheid en nu
d in
over haar eigen levensverhaal, over het vluchtelingenbelei
Nederland en over het werk van De Vrolijkheid.

We kwamen veel te we
ten: hoe belangrijk vrien
den
zijn als je geen familie
in de buurt hebt, dat je
in een
asielzoekerscentrum na
uwelijks ruimte voor jez
elf
hebt, dat families versc
heurd raken doordat ee
n
deel
kan vluchten en een an
der deel niet, dat het be
langrijk
is om als kind in een asi
elzoekerscentrum even
– al is
het maar kort – je elle
nde te vergeten.
Dat laatste probeert Sti
chting de Vrolijkheid do
or
culturele activiteiten te
organiseren voor kinde
ren
en jongeren in asielzoe
kerscentra. We willen
da
ar
graag een beetje bij he
lpen. Vanuit de Kruiskerk
is er
inmiddels € 800 overg
emaakt naar De Vrolijk
he
id.
De tieners hebben € 40
0 euro verdiend met de
verkoop van cakejes en
taart, de wijkdiaconie
heeft
dit verdubbeld.
De tieners uit Zuid org
aniseren op 31 mei ee
n bingo
(zie wijkberichten Zuid)
, de wijkcollecte 21 jun
i, als
de dienst wordt voorb
ereid door de tieners,
ga
at ook
naar dit doel.

10 mei: Taizémaaltijd
Van 1 tot en met 9 augustus gaan we naar Taizé. Iedereen
tussen 15 en 30 jaar kan mee. Denk je erover om mee te gaan?
Of weet je het al zeker? In beide gevallen ben je welkom bij de
Taizémaaltijd (eenvoudig maar voedzaam). We maken kennis
en hebben het over Taizé. Wat kun je precies verwachten?
Jongeren die er al geweest zijn kunnen al je vragen
beantwoorden. Daarna is er een gebed in de stijl van Taizé.
17.30 uur: Maaltijd | 19.30 uur: Taizégebed
Geef je voor de maaltijd op voor 7 mei:
Dorien Keus, dorien@pga-b.nl, 06-48575692
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Ontmoeting
jongvolwassenen
(JOVO) 28 juni
Op 7 juni na de kerkdienst willen we met alle
vrijwilligers uit het jeugdwerk een potje volleyballen.
Ben je leiding bij de crèche, kerk op schoot,
kinderkerk/kinderdienst, basiscatechese, Kliederkerk,
jongeren-/tienerdienst, Basics (16+), Theater weekend
en/of jeugdambtsdrager: je bent van harte welkom!
Vanaf 11.45 uur staan we in het Broersepark, vanaf
12.00 uur hopen we een balletje te slaan.
Vraag 1: Wie heeft er een volleybalnetje
en een volleybal te leen?
Vraag 2: Welke gemeenteleden (je hoeft niet iets
in het jeugdwerk te doen) willen om 13.00 uur
langskomen met gesmeerde broodjes?

Op 28 juni om 12.30 uur zijn alle jongvolwassen
en
(studerend of werkend onder de 25 jaar) welk
om voor een
lunch in de tuin van de Handwegpastorie. Een
moment
om leeftijdsgenoten te ontmoeten en same
n na te denken
wat er komend seizoen aan leuke, inspireren
de activiteiten
gaan komen voor de JOVO’s. Alle jongvolwa
ssenen krijgen
nog een uitnodiging over de post. Voor meer
informatie
of om je vast op te geven, neem contact op
met Martine
Versteeg: martine@pga-b.nl of 06-10848954.

Agenda
10 mei:
29 mei:
31 mei:
7 juni:

,
Taizémaaltijd + Taizégebed
17.30 uur, Paaskerk
KrissKross Kruiskerk,
18.00 uur, Kruiskerk
lijkheid,
Bingo voor Stichting de Vro
16.45 uur, Paaskerk
Volleybal, vanaf 11.45 uur,
Broersepark
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Palmpasen in de Kruiskerk
Mirjam Buitenwerf

Zaterdagmiddag: volle kerk!

Op zaterdagmiddag 28 maart kwamen
meer dan zestig kinderen naar de Kruiskerk
om Palmpasenstokken te maken. Er werd
hard gewerkt en het was erg gezellig. De
optocht op Palmzondag was prachtig!

Er werd hard gewerkt...

Pannenkoeken na afloop

Palmzondag

Verzamelen voor de optocht op Palmzondag
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Lustrum-expositie 'Ontluikend
licht' feestelijk geopend
Lida Ruitinga
Op zondag 26 april is in de Kruiskerk de
expositie 'Ontluikend licht' met werken
van Anne-Marie van der Wilt en Otto
Meijer geopend. De kerkzaal en de
Pauluszaal zijn gevuld met kleurrijke
en stemmige kunstwerken gemaakt
met verschillende technieken en
uiteenlopende materialen.
We zien glasmozaïeken, assemblages
met lood, hout en ijzer, verwerkte
stoffen als zijde, wolvilt en garen, foto's
afgedrukt op canvas.
Bij de opening stonden twee drieluiken
centraal om door de kunstenaars zelf
geopend te worden om zo letterlijk het
'ontluikend licht' te ervaren.
Titel: Aanhoudend

licht

Behalve door de kunstwerken kunt u
zich bovendien laten inspireren door de
kunstenaars zelf.
Op 8 mei geeft Anne-Marie van der
Wilt een lezing in Café Montpensier om
20.00 uur met rondleiding en op 9 mei
zal Otto Meijer om 15.00 uur zijn werk
toelichten in de Kruiskerk.
De expositiecommissie die voor het
vijfde achtereenvolgende jaar een
tentoonstelling heeft georganiseerd in
het kader van 'Kunst in de Kruiskerk'
beveelt een rondgang langs de
kunstwerken van harte bij u aan. De
gastvrouwen en -heren zullen u welkom
Titel: Micha

29

Openingstijden
Woensdag-, donderdag- en
zaterdagmiddag van
14.00 - 17.00 uur
De expositie duurt tot 23 mei.

heten en adviseren bij aankoop van
diverse artikelen, die u als herinnering
kunt aanschaffen. Er zijn ook
kunstwerken te koop.
Graag tot ziens in de Kruiskerk!
De expositiecommissie: Joke Hartman,
Anthony Melissen, Cees Grootjen en
Lida Ruitinga

drieluik
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Twee jaar lezen in
Christelijke dogmatiek
Han Jongeneel

In 2012 verscheen Christelijke dogmatiek. Ook al is dat boek in
de eerste plaats geschreven voor theologiestudenten, het richt zich
volgens het voorwoord ook op ieder die domweg geïnteresseerd is,
zelf tegen geloofsvragen aanloopt en iets van het huidige debat wil
weten. Zulke mensen waren wij.
Twee jaar lang hebben we in de
Kruiskerk met elkaar in kringverband
dit boek gelezen, onder leiding van de
enige vaktheoloog in ons midden: ds.
Sieb Lanser. En hoe ging dat? We laten
een paar deelnemers aan het woord.

Waarom meedoen
Allereerst valt op dat er een nieuw
boek over dogmatiek verschijnt. Het
boek was ook positief ontvangen en in
korte tijd verschenen vier drukken. Dat
wekte de nieuwsgierigheid van Riekus.
Klaas en Han hadden het boek ook al
gekocht, maar de kring was een goede
gelegenheid om het daadwerkelijk te
gaan lezen. Ook Loes zegt dat een kring
voor haar de enige manier is om door
zo’n boek heen te komen. Riekus denkt
dat hij in zijn eentje niet verder dan het
derde hoofdstuk zou zijn gekomen.
Bovendien hadden sommige leden ook
een specifieke interesse. Loes wilde

meer te weten komen over het dogma
van de drie-eenheid. En Wiesje vroeg
zich af hoe het geloof eigenlijk tot stand
was gekomen. Met een letterlijk nemen
van de Bijbel kon zij niet goed omgaan
en aan de dogma’s twijfelde zij. Erik zegt:
‘Ik ben opgevoed met een duidelijke leer.
Omdat dat een te zware ‘bril’ werd die
de rijkdom van de Schrift verduisterde,
heb ik die laten varen en zocht hooguit
houvast in ‘noties’. Nu dit boek uitkwam,
was ik nieuwsgierig of er weer wat meer
‘lijn’ aan te brengen was.’

En wat staat er in het boek?
De schrijvers geven een breed overzicht
van wat er in de loop der eeuwen over
de verschillende aspecten van de leer
van de kerk gedacht en gezegd is. Zij
karakteriseren hun werk zelf als ‘loyale
orthodoxie’. Volgens Han drukken ze
wel een eigen stempel, doordat ze
een centrale plaats inruimen voor de
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drie-eenheid. De drieslag Vader Zoon
en Heilige Geest werkt door in de
bespreking van allerlei onderwerpen.
Een ander opvallend kenmerk is dat zij
de christelijke leer plaatsen tegen de
achtergrond van de ons omringende
cultuur en (zij het in beperkte mate)
andere godsdiensten. Klaas: ‘Mooi aan
het boek vond ik de inleidingen op de
hoofdstukken, waarbij de schrijvers
als introductie van het thema soms
de lezing van een boek of het bekijken
van een speelfilm aanbevalen. Dat
leek mij een novum in theologenland,
zeker in dat van dogmatici. Het was
een originele manier om de moderne,
eventueel jongere lezer bij de stof te
betrekken.’ Erik kraakt hier wel een
kritische noot. Hij vindt dat de auteurs
zich voornamelijk baseren op het
Nieuwe Testament. Voor wat het Oude
Testament en hedendaags jodendom
christenen te zeggen hebben, hebben
ze nauwelijks oog. Het hoofdstuk over
‘Israël’ vindt hij mager. Typerend is dat
er in het hoofdstuk over de drie-eenheid
wel een paragraaf staat over het
gesprek met de islam, maar niet over
de dialoog met ‘onze oudste broeder’.
Christelijke dogmatiek is een
genuanceerd boek. Diverse meningen

worden op een rijtje gezet en in veel
standpunten zien de auteurs wel iets.
Als ze al een standpunt innemen is dat
vaak een ‘middenstandpunt’. Soms
hadden we de indruk dat de schrijvers
niet het achterste van hun tong lieten
zien, om hun eigen achterban niet tegen
zich in te nemen. Een voorbeeld is dat
ze over de vrouw in het ambt wel twee
standpunten beschrijven, maar geen
keuze maken.
Het laatste hoofdstuk ligt nog vers
in het geheugen. Dat gaat over de
eschatologie, de leer van de laatste
dingen. De schrijvers zeggen in het
begin van het hoofdstuk dat ze wat
zullen stamelen over het eeuwige
leven. Maar zeggen ze toch niet te
veel? Wiesje vindt dat zij hier dingen
zeggen, die niemand waar kan maken,
bijvoorbeeld dat mensen elkaar in de
hemel zullen herkennen. Zelf laat ze
het liever meer open: ‘Vertrouwen op
God lijkt mij het meest voor de hand
liggende wat je erover zeggen kunt,
dat is een groot goed, maar vaak ook
moeilijk.’
Dogmatiek heeft volgens de auteurs
een achterwaartse functie, om de
veelheid van meningen te ordenen
en te normeren, en een voorwaartse,
innovatieve functie. We vonden allemaal
dat het boek wat dat eerste betreft
zeer geslaagd is: het biedt een rijke
schakering van opvattingen en een
evenwichtige bespreking daarvan.
Daarmee is het boek een goed
naslagwerk.
Volgens Erik komt de voorwaartse,
innovatieve functie minder uit de
verf. Het boek is niet ‘groots en
meeslepend’. Dat vindt Klaas ook. ‘Maar

misschien hangt dat ook samen met
de aard van de dogmatiek als vak: het
op een rij zetten van geloofswaarheden
is niet hetzelfde als een bevlogen
preek, die men te midden van vele
kerkgangers, aanhoort.’

Wat heeft dit boek voor ons geloof
betekend?
Loes is over veel kwesties intensiever
gaan nadenken. Het dogma van de drieeenheid is nog steeds moeilijk, maar zij
kan nu beter onder woorden brengen,
wat zij eerder alleen aanvoelde. Riekus
vond het goed om zo’n boek door te
werken om te zien waar het in het
christelijk geloof zoal om gaat. Dan gaat
het stof er wat vanaf. Ook Klaas ziet de
betekenis van het boek voor zijn geloof
in het nog eens verwoorden van de
hoofdzaken van het geloof. Han vond de
kennismaking met de manier waarop
dogma’s in de vroege kerk tot stand
zijn gekomen verrijkend. De schrijvers
laten goed zien welke discussies op
de achtergrond een rol speelden. Ook
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was het een eye-opener dat de canon
van het nieuwe testament niet op een
vergadering is vastgesteld, maar dat het
een lijst is van boeken die algemeen
in de vroege kerk als gezaghebbend
werden gezien.
Wiesje heeft door dit boek meer over
het geloof gedacht en dat heeft haar
toch wel rijker gemaakt. Het was een
opgave om dit boek te lezen, maar wel
een plezierige opgave.
Erik vertelt dat hij voor wat betreft de
verzoeningsleer is opgegroeid met
het concept van ‘verzoening door
voldoening’. In de kerkelijke kringen waar
hij zich nu bevindt, ligt meer de nadruk
op ‘verzoening door omvorming’ (Jezus
als het ultieme voorbeeld van Gods
bedoeling). Volgens de auteurs hebben
beide visies goede Bijbelse papieren, en
ze zetten er nog een derde naast: Jezus
Christus Triomfator (‘verzoening door
overwinning’). Dat is een benadering
waar Erik mee verder kan.

De kringavonden
Nadat een kringlid een samenvatting
gaf van de gelezen hoofdstukken was
er altijd ruimte om er over door te
praten. Wiesje heeft mooi verwoord
hoe dat ging: ‘Heel mooi vond ik de
besprekingen, die in goede harmonie
met elkaar gevoerd werden. De
besprekingen werden ook steeds beter
doordat mensen iets van zichzelf prijs
gaven, per slot van rekening beleeft
ieder mens dingen toch weer anders.’
De kring besprak: Dr. G. van den Brink
en Dr. C. van der Kooi, Christelijke
dogmatiek, Uitgeverij Boekencentrum
Zoetermeer (2012), 722 pagina’s, € 65,-.
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(te) Gekke Kerk Festival

Programma
Van vrijdagavond 12 juni tot
en met zondagavond 14 juni bruist
de Paaskerk. Het derde (te) Gekke
Kerk Festival is een weekend
vol activiteiten rond het thema
‘verbinding’. Na de opening door
de burgemeester van Amstelveen,
Mirjam van ’t Veld, met aansluitend
een tapasmaaltijd, zijn er
optredens van Bertolf en Royal
Parks. Verder zijn er optredens
van Mathilde Santing, Jeroen
Zijlstra en Karsu. Zaterdagmiddag
start met een literaire lunch met
Tjitske Jansen, gevolgd door een
programma met aansprekende
workshops over dans, stem en
kleur. Niets is te gek.

VRIJDAG 12 JUNI 18.30 uur
ETEN & OPENING
Van harte welkom om mee te eten bij
de opening van het festival. Op het
menu: TAPAS.
Het (te) Gekke Kerk Festival 2015
wordt officieel geopend door burgemeester Mirjam van ’t Veld (gemeente
Amstelveen).
Prijs voor de maaltijd: € 5,00

VRIJDAG 12 JUNI 20.15 uur
BERTOLF & ROYAL PARKS
Een intieme avond met twee sympathieke singer-songwriters, die allebei een eigen solocarrière hebben.
Vanavond vertellen deze artiesten over
de ontstaansgeschiedenis en verhalen
achter hun songs, en reageren ze op
elkaars liedjes.
Entreeprijs: € 10,00

ZATERDAG 13 JUNI 12.00 uur
LITERAIRE LUNCH
Schrijfster/dichteres Tjitske Jansen vertelt over en draagt voor uit haar nieuwe
dichtroman ‘Voor altijd voor het laatst’.
Woorden worden afgewisseld met
muziek.
Tjitske Jansen verzorgt om 14.00
uur ook de workshop 'Eerste hulp bij
schrijfblokkades'.
Entreeprijs: € 5,00 (incl. lunch)
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Kijk voor meer informatie
en kaartverkoop
(combitickets mogelijk)
op www.tegekkekerk.nl

ZATERDAG 13 JUNI 13.30 - 17.00 uur
WORKSHOPMIDDAG
Een zaterdagmiddag vol bijzondere
workshops. Op de website www.tegekkekerk.nl kun je terecht voor de exacte
tijden van de workshops.
Entreeprijs per workshop: € 5,00

DE WORKSHOPS
DANS!KERK
Dans!kerk neemt je mee op een
reis. Word verliefd op het leven op
de klanken van moderne, meeslepende, spirituele en verstilde
muziek.
STEMBEVRIJDING
Word aangemoedigd om je
eigen stem te (her)ontdekken en
jezelf te laten horen door middel van woord, klank en zang.
Stembevrijding geeft energie
en plezier. Met Jan-Hendrik
Veenkamp.
KLEUR JE KALM
De beste manier om ambachtelijk
bezig te zijn, je gedachten op nul
te zetten en zelf iets moois te creeren. Deze tekenworkshop haalt
maximale creativiteit uit iedereen.
Met Anneﬁe van Itterzon.

EERSTE HULP BIJ
SCHRIJFBLOKKADES
Een vrolijke schrijfworkshop met
schrijfster/dichteres Tjitske Jansen.
Neem je schrijfsels en probeersels
mee, of begin met onbeschrijflijk
wit. Laat je verrassen door je eigen
resultaat.
GLAZEN HUIS
In een omgeving van glas en
zichtbaar aan twee kanten gaan
we met elkaar in gesprek over
de vraag: 'Wanneer voel jij je
verbonden of in verbinding?' Met
Amstelveen in Dialoog.
RONDOM DE WORKSHOPS
De hele middag: hapjes, drankjes
en live muziek in de tent voor de
Paaskerk.
Kom in de gangen de dames van
Egostreling tegen, die je overladen
met complimenten.

ZATERDAG 13 JUNI 17.00 - 20.00 uur
ETEN & OPEN PODIUM
Van harte welkom om te genieten van
muziek, hapjes en een open podium.
Iedereen kan zich aanmelden voor een
optreden op het open podium. Stuur
een mail aan info@tegekkekerk.nl of
meld je op de dag zelf bij de organisatie.
Prijs voor de maaltijd: € 5,00
ZATERDAG 13 JUNI 20.15 uur
MATHILDE SANTING BAND IN
CONCERT
Samen met haar band speelt en zingt
Mathilde Santing een veelkleurig repertoire van jazz, pop, soul en rock. Het
zijn de liedjes en de performance van

Mathilde waarmee zij keer op keer de
ziel van haar publiek raakt.
Entreeprijs: € 15,00

ZONDAG 14 JUNI
10.00 uur
GROENE-GRASMAT-VIERING
De kerkdienst tijdens het festival krijgt
de vorm van een Thomasviering. Na
een inleidend deel in de kerkzaal volgt
iedereen een pad naar keuze langs verrassende en waardevolle activiteiten in
en rond de kerk.
ZONDAG 14 JUNI
12.00 uur
LUNCHCONCERT
Lunchconcert 'Di tutti i tipi di musica'
Judith van der Plas (klarinet) en Henk
Trommel (orgel en piano) brengen muziek van origineel werk tot arrangement,
van klassiek tot modern, van jazz tot
klezmer. Kortom: van de hak op de tak
in vele muzikale facetten!
Entreeprijs concert: vrijwillige bijdrage

fotograaf:
Bas Losekoot

ZONDAG 14 JUNI
16.30 uur
HI! TEA
Op deze laatste dag is iedereen welkom
bij onze Hi! Tea: een goede mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten en te spreken,
onder het genot van koffie, thee en lekkere hapjes. Bij mooi weer picknicken
we in het Augustinuspark.
Maaltijdprijs: vrijwillige bijdrage
ZONDAG 14 JUNI
19.30 uur
KARSU!
Multitalent Karsu is zangeres, pianiste
en componiste. De zelfgeschreven liedjes zijn een mix van Jazz, blues en pop.
Haar Turkse roots zijn terug te horen in
haar songs; met Hollandse nuchterheid
vertelt ze haar leven. Karsu en haar internationale band: dé finale van het festival.
Entreeprijs: € 15,00

ZONDAG 14 JUNI
14.30 uur
GEBED ZONDER BAND - JEROEN
ZIJLSTRA
Met de tuindeuren wagenwijd open,
denkend en schrijvend aan de vleugel
werkt Zijlstra aan zijn eerste solo theaterprogramma 2015-2016. Nu al als primeur
voor het festival! Zijlstra begeleidt zichzelf
op piano, toetsen, gitaar en jazztrompet.
Entreeprijs: € 10,00
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fotograaf:
Husne Afsar
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nieuws
Amsterdamse Lutheranen
sluiten vastenactie klimaat
af met brief aan kabinet
Amsterdam, 1 april 2015. Leden en vrienden van
de lutherse gemeente in Amsterdam deden in de
afgelopen 40 dagen mee aan de actie Fast for the
Climate. De actie is onderdeel van een wereldwijde
vastenactie voor het klimaat, waar jongeren en
volwassenen uit 90 landen aan mee doen.
Op de openingsdag van de VN-klimaattop in 2013 in
Warschau verplichtte het Filippijnse delegatiehoofd
Yeb Saño zich tot een vasten uit solidariteit met de
slachtoffers van Typhoon Haiyan en voor tastbare
resultaten van de onderhandelingen. Aanwezige
lutherse jongeren sloten zich aan bij de actie en zo
ontstond Fast for the Climate.

De deelnemers onderstrepen met Fast for the Climate
hun zorg om de aarde en toekomstige generaties en
hun solidariteit met volken die onbarmhartig getroffen
worden door extreme weersomstandigheden zoals
bijvoorbeeld recent in Vanuatu als gevolg van tyfoon Pam.  
De Amsterdamse Lutheranen sloten hun vastenactie af
met het schrijven van een brief aan minister-president
Rutte en staatssecretaris Mansveld die milieu in haar
portefeuille heeft. In de brief roepen ze hen op om
tijdens de komende VN-top in Parijs ‘te knokken voor
fundamentele keuzen’.
Na Pasen gaat de actie Fast for the Climate verder op
elke eerste maandag van de maand. De actie loopt door
tot de volgende VN-klimaattop in Parijs in december 2015,
waar ook weer lutherse jongeren aanwezig zullen zijn.
Wie mee wil doen kan terecht op www.facebook.com/
FastfortheclimateNL of op www.diaconie.com.

Jan Hus-preekprijsvraag 2015
In 2015 is het 600 jaar geleden dat Jan Hus tijdens het
Concilie van Konstanz als ketter op de brandstapel werd
omgebracht. Hij werd onder meer vervolgd vanwege
zijn preken in de Bethlehem-kapel te Praag. Met hem
begon de Tsjechische reformatie, waarin de Evangelische
Broedergemeente haar wortels vindt. Voor de Europese
afdeling van wereldwijde Evangelische Broedergemeente
is dit aanleiding om een Jan-Hus-Preekprijsvraag te
organiseren. Inzenders hoeven geen theoloog te zijn.
In aanmerking komen preken in de Duitse, Tsjechische
of Nederlandse taal. Ze moeten hun kracht uit de Bijbel
halen, in begrijpelijke taal zijn geschreven en kerk en
samenleving niet ontzien. De preektekst mag vrij gekozen
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worden uit het Oude of Nieuwe Testament. Uiteraard
bij de preek vermelden: leeftijd maker en de plaats,
datum en gemeente waarvoor de preek is geschreven.
De preek moet uiterlijk maandag 6 juli 2015 binnen
zijn bij: Evangelische Broedergemeente, Provinciaal
Bestuur, Zusterplein 20, 3703 CB Zeist. De jury bestaat
uit theologen uit Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en
Nederland. Het Nederlandse jurylid is dr. Ciska Stark (o.a.
docent homiletiek Protestantse Theologische Universiteit).
Er zijn drie prijzen te winnen: 1e prijs € 2.015,-, 2.
Jeugdprijs, onder 25 jaar: € 1415,- en 3e prijs € 600,-.
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 1 november 2015
in Herrnhut. Informatie: e-mail: r.wezel@ebg.nl

nieuws
Samenleesbijbel
Veel ouders en grootouders, binnen en buiten de kerk, willen graag Bijbellezen
met kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt zijn, en hoe ze met
de kinderen op een goede manier over de tekst kunnen praten. Daarom heeft
het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt, samen met
uitgeverij Royal Jongbloed en JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
De Samenleesbijbel bevat de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal,
samen met ruim vijfhonderd pagina’s extra materiaal. Door de Bijbeltekst
heen lopen drie ‘routes’ van verhalen, oplopend in moeilijkheidsgraad, maar
steeds geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Op de routes komen clusters
van Bijbelverhalen langs, zodat kinderen echt leren wie Jozef is, en Abraham
en Jezus. Er staan bekende verhalen in, maar ook passages uit onbekendere
Bijbelboeken.
In de Samenleesbijbel staan meer dan duizend gespreks-vragen bij de
Bijbeltekst opgenomen, verder honderden ‘weetjes’ bij de Bijbel, honderden
doe-opdrachten, puzzels en spellen, meer dan duizend illustraties: tekeningen,
cartoons, foto’s, landkaarten, 32 themapagina’s en bovendien veertig liedjes
(inclusief cd). De voorpublicatie is online te lezen via www.samenleesbijbel.
nl. In het boekje staan veertien Bijbelgedeelten met extra’s, o.a. gedeelten uit
Genesis, Psalmen en Johannes. De voorpublicatie is ook gratis verkrijgbaar via
de boekhandel.
De Samenleesbijbel is vanaf september te koop in de boekhandels à € 59,95.

Studiedagen
liturgie en
kerkmuziek
Van 14-17 juli vinden in
conferentieoord Bovendonk
te Hoeven de jaarlijkse
studiedagen voor liturgie en
kerkmuziek plaats. Het thema
dit jaar is “Versta je me?” In
deze werkweek zal het gaan
over de taal van de liturgie.
In lezingen, workshops en
muziek wordt het thema
uitgediept. Alle vormen van
communicatie in de liturgie
komen aan bod. Deelname
staat open voor predikanten,
kerkelijk werkers, dirigenten,
zangers en gemeenteleden.
Kortom: voor iedereen die zich
betrokken weet bij de kerk,
het vieren en de muziek. De
staf wordt gevormd door de
theologen en kerkmusici Ko
Joosse, Theo Menting, Monique
Schendelaar, Rienk Bakker, Gijs
van Schoonhoven en Elske te
Lindert.
Informatie en aanmelden:
www.protestantsekerk.nl/pcte
> cursussen en studiedagen >
studiedagen > werkweek voor
liturgie en kerkmuziek.
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Jeugd

agenda
Vr/ 08-05

Café Montpensier

Kruiskerk

Za/ 09-05 Kunstlezing
Met kunstenaar Otto Meijer, een rondleiding
en toelichting op zijn werk in de expositie in
de kerk. Tijd 14.00 uur.

Taizémaaltijd + Taizégebed

Pinksterwandeling van ongeveer een uur. Info:
Peter van Leeuwen tel. 3456217. Tijd: 20.00
uur verzamelen bij ’t Silversant, tegenover
Urbanuskerk in Bovenkerk.

Sing-in

We zingen 'Liederen van bevrijding' o.l.v.
Peter van Dongen en Wim Keijzer.
Tijd: 13.30 - 15.30 uur.

Vr/ 29-05
Open huis

KrissKross Kruiskerk

Tijd: 18.00 uur in de Kruiskerk.

Gesprek n.a.v. de kunstexpositie. Tijd: 9.30 11.30 uur.

Zo/ 31-05

Di/ 12-05

Tijd: 17.30 uur in de Paaskerk.

Het ouder wordende brein

Brentano’s Zincafé. Wat gebeurt er als hersenen ouder worden? Lezing door neuropsycholoog Selin Erturan. Tijd: 19.30 uur (zaal
open 19.00 uur). Locatie: ’t Huis aan de Poel,
Populierenlaan 21 Amstelveen. Kosten € 5,(incl. consumptie). Opgave: tel. 6419351 of
mail: zincafe@brentano.nl.

Do/ 21-05 Maaltijd in
‘Ons Tweede Thuis’
Tijd: 18.00 uur.

Zo/ 31-05

Bingo voor Stichting
de Vrolijkheid

Transformatie van religieuze
verhalen en tradities

In het kader van een Nederlands-Israëlisch
congres over de migratie en transformatie
van religieuze verhalen en tradities, houdt
professor Eli Yassif (Universiteit van Tel Aviv)
een publiekslezing over ‘Storytelling and
Meaning: Theory and Practice of Narrative
Variants in Religious Texts’. De voertaal
is Engels. Tijd: 20.00 uur. Plaats: PThU

Locatie Westwijk

! www.pga-b.nl

Amsterdam, eerste etage van het VU
hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, E-vleugel.
Aanmelden via: www.pthu.nl/actueel/agenda/
publiekslezing-eli-yassif-op-31-mei-bij-de-pthu.

Di/ 02-06
Di/ 26-05

Tijd: 17.30 uur in de Paaskerk.

Di/ 12-05

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.

Do/ 21-05 Pinksterwandeling

Met Annemarie van der Wilt over haar werk in
de Kruiskerk-expositie. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Zo/ 10-05

Paaskerk

Open huis

Thema: Vergane Glorie. Met Anita Pfauth en
Ria Keijzer. Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

Zo/ 07-06

Cantatedienst

Uitgevoerd wordt: Te Deum KV 141 van W.A.
Mozart, Kyrië en Gloria uit Missa Brevis St.
Johannis de Deo van Joseph Haydn door
Linguae atque Cordis. Tijd: 10.00 uur.

Zo/ 07-06

Volleybal

Tijd: vanaf 11.45 uur in het Broersepark.

Za/ 13-06

Kom kijken in de Kruiskerk!

Een middag in de kerk speciaal voor kinderen
(o.a. speurtocht, kaars versieren). Tijd: 15.00 17.00 uur.

Op weg naar Pinksteren...
Datum
Ma
18-05
Di
19-05
Wo
20-05
Do
21-05
Vr
22-05
Za
23-05

Aanvang
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur!

Kerk
H. Geestkerk, Haagbeuklaan 1
Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965
Het Apostolisch Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 138
De Goede Herderkerk, Van Boshuizenstraat 420
Paaskerk, Augustinuspark 1
De Kruiskerk, Van der Veerelaan 30 A
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Vr/ 12 - Zo 14-06
(te) Gekke Kerk festival
Laat je verrassen en inspireren tijdens
dit (te) gekke festival in de Paaskerk.
Programma op pagina 32 en 33.

