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Start Samen aan tafel
op 19 november
Janet Parlevliet

Ze maakt prachtige tekeningen met allemaal kleurige en fleurige
hartjes, mijn oppaskind Nuna. En het liefst eet ze worteltjes met
gehaktballetjes. Die tekeningen met hartjes deelt ze uit aan iedereen die
ze heel erg lief vindt. Op donderdag 19 november zullen de worteltjes
met gehaktballetjes niet op het menu staan in de Paaskerk, dat kan ik u
verzekeren. Dan start namelijk een nieuw eet-initiatief in de Paaskerk, een
initiatief vanuit community Jasmijn.
Wat is er nieuw aan dit initiatief?
Want eten met elkaar gebeurt toch
in al onze kerken! Ja, dat klopt. In
de Pelgrimskerk is er iedere maand
Kostje geKocht, in de Kruiskerk zijn
er Schatmaaltijden en in de Paaskerk
zomerse maaltijden voor senioren.
Maar wij willen gaan eten met
vrijwilligers van maatschappelijke
organisaties, naast vrijwilligers van
buurkerken. We denken aan de
mensen van de Voedselbank, van
Vluchtelingenwerk, van de roomskatholieke deelparochie in Zuid.
Kortom: met mensen die zich met
hart en ziel inzetten voor hen die dat

nodig hebben. Door samen te eten
en te luisteren kunnen we misschien
de samenwerking tussen onze
kerkelijke gemeente en de betreffende
organisatie verbeteren of opnieuw
vorm geven. Zo heeft de diaconie
de laatste jaren de banden met de
Voedselbank stevig aangehaald. Dat
initiatief verdient navolging! Want als
kerkelijke gemeenten zitten we soms
te veel op een eilandje, en ....

Uitnodiging
Daarom nodigen we jou uit om samen
aan tafel te gaan in de Paaskerk. Neem
iemand van ‘buiten’ mee. Iemand
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die wel een maaltijd met gezelschap
kan gebruiken. Iemand die je op deze
manier een hart onder de riem kunt steken. Want ons doel is om vanuit onze
kerkelijke gemeenschap allerlei mensen
te ontmoeten uit onze Amstelveense
en Amsterdamse samenleving.
Waar: Paaskerk, inloop om 17.45 uur
Start: 19 november
Andere data: 10 december 2015,
28 januari 2016, 18 februari, 17 maart,
21 april en op 19 mei
Kosten: e7 maaltijd met een toetje en
iets te drinken
Nog nodig: gastvrouwen en -heren
Opgave: Jacqueline Meij,
tel. 06-48750078, email:
samenaantafelPaaskerk@pwaz.nl.
Info: Janet Parlevliet, tel. 06-17437908
Community Jasmijn bestaat uit: Esther
Velten, Inke Otting, Mimi Emmelot,
Lineke Wichmann, Gert Jan Slump,
Piet de Bres, Gert Jan de Bruin en
Janet Parlevliet.
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Rituelen – het thema van deze extra dikke Present
– markeren overgangsmomenten in ons leven
en geven structuur en houvast aan ons dagelijks
bestaan, omdat ze volgens vaste regelmaat
terugkeren. De jaarlijkse ouderentocht of de
oecumenische reis bijvoorbeeld. Van beide vindt u
een verslag in dit nummer. Of omdat ze volgens
een vast patroon verlopen, zoals de wekelijkse
kerkdienst. Kees Camfferman beschrijft dit
‘Wonder’ in zijn column. Ook de kerkrentmeesters
hebben weet van vaste patronen als ze de
begroting voor komend jaar opstellen. Het ritueel
van de najaarsactie van de diaconie is zoals altijd
bedoeld om ons geloof concreet te maken, om
te kunnen ‘dienen’, ‘delen’ en ‘doen’. In het
interview ‘Zeg het met bloemen’ vertellen de
‘bloemendames’ over hún manier om het geloof,
de Bijbelverhalen te concretiseren. Soms komen
nieuwe rituelen naast of in de plaats van oude.
In zijn reactie op het artikel van Tjitze Baarda
schrijft Rieuwerd Buitenwerf over het nieuwe
‘vertaalritueel’ van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Bij de ‘viertafel’ – waarover u bij Mirjam
Buitenwerf kunt lezen – spelen vaste elementen
en patronen een belangrijke rol om voor kinderen
het geloof concreter en tastbaarder te maken.
Tegelijkertijd verwijzen de gebruikte elementen
naar een andere werkelijkheid. Ligt in dat aspect
niet juist de kracht van kerkelijke rituelen? Dat
God ons daarin halverwege tegemoet komt en
we zo in alledaagse handelingen iets van Gods
Koninkrijk kunnen ervaren? Van die rituelen laat
Gert Jan de Bruin ons iets zien in zijn artikel
‘Rituelen, thuis, op straat en in de kerk’.
De redactie hoopt dat er iets van die andere
werkelijkheid meekomt, wanneer u volgens uw
eigen ritueel (wijknieuws eerst?) dit nummer
van Present leest.
Anita Winter
jaargang 6 | nummer 8

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826
Paaskerk
Augustinuspark 1
020 - 6415168
Pauluskerk
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

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

Zo/ 18-10

Zo/ 25-10

Zo/ 01-11

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

1e collecte: Diaconie, voedselproject
2e collecte: Kerk, ondersteuning pl.
gemeenten door de landelijke kerk

1e collecte: Diaconie, stoelenproject
2e collecte: Kerk, zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser,
met de cantorij
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard,
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries,
cantatedienst

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg:
ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Schipaanboord,
Rotterdam
18.30 uur: ds. A. Visser, Harderwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers, Overveen,

De Buitenhof
za 17/10 10.30 uur: RK viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor C. van der Heijden

De Buitenhof
10.30 uur: ds. D.H. Kuiper
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

De Buitenhof
10.30 uur: RK viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor M. Berkhout
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo/ 08-11

Zo/ 15-11

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, communicatie in onze
gemeente

1e collecte: Diaconie, KiA: Wereldhuis
Amsterdam
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B.J. van Assen, Oude Pekela
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse,
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. H. Russcher, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries,
met de cantorij

Wintertijd
In de nacht van 24 op 25 oktober gaat
de wintertijd in. De klok gaat een
uur achteruit. De kerkdiensten in de
Pelgrimskerk beginnen vanaf zondag
25 oktober om 10.30 uur.

Data inleveren en
verschijnen Present
November - Schuilen
inleveren kopij: 27 oktober
op de mat: 19 november

December – Ontvangen en geven
De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

De Buitenhof
10.30 uur: RK viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D.H. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils
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inleveren kopij: 24 november
op de mat: 17 december
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Rituelen, thuis, op straat
en in de kerk
Gert Jan de Bruin

Wie aan rituelen denkt, kan veel kanten op. We kennen allemaal de
dagelijkse rituelen, de patronen die we ontwikkeld hebben als het gaat om
de dagelijkse bezigheden. Voor sommigen kan de dag slechts beginnen
met een kop sterke koffie, een ander wil in bed gewekt worden met mooie
muziek, een derde zit met de ochtendkrant op de bank en wil het eerste half
uur niet gestoord worden door huisgenoten.
We willen niet over alles wat er elke
dag moet, nadenken. In contact met
anderen komen we hun patronen, hun
vaste gewoonten tegen. De viering
van een verjaardag gaat in elk gezin
weer anders, oudejaarsavond is in
sommige families een avond met
vaste rituelen. Zo
wordt het leven en
samenleven wat
gereguleerd.

Publieke ruimte
We kennen ook
de rituelen in de
publieke ruimte.
Regelmatig zien
we beelden van
een ‘stille tocht’.
Ergens heeft het
noodlot toegeslagen, mensen

willen met elkaar hun verdriet of
afschuw delen. The Passion is een nog
niet zo lang geleden ontstane activiteit
op Witte Donderdag op straat waarbij
de deelnemers heel verschillende
betekenissen kunnen geven aan wat
getoond en verteld wordt. Bij gebeurtenissen die de gehele samenleving
beroeren, denk aan de Koninginnedag
in Apeldoorn en recenter de ramp met
het neergeschoten vliegtuig boven
Oost Oekraïne, komt het tot een nationale dag van herdenking. Gelet op de
kramp die er in Nederland heerst rond
de scheiding van Kerk en Staat wordt
er in de openbare ruimte naar een neutrale locatie gezocht, een schouwburg
of een congrescentrum. In Duitsland
vond de nationale samenkomst na
het neerstorten van het vliegtuig van
German Wings plaats in de Dom van
Keulen. Ook als men in de vormgeving
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van zulke bijeenkomsten op afstand
wil blijven van godsdienstige rituelen
is de religie nooit ver weg. We herinneren ons nog het hart met de kaarsen
in het Rai Congrescentrum – voor elke
overledene brandde een kaars –, de
muziek en niet in de laatste plaats het
noemen van alle namen. Hoe ontroerend en geladen was dat. Het is niet
moeilijk om zo’n publieke bijeenkomst
te verbinden met wat kerken in ons
land doen op Allerzielen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Kerk
Wij kennen de rituelen ook in de
kerk. Het zijn onder andere de
gedragspatronen, de woorden en
daden die belangrijke momenten in
het leven van een mens omgeven.
We spreken niet voor niets over een
doopritueel of een huwelijksritueel.
Waar moet je na de geboorte van
een kind met je dank heen, hoe kan
je jouw trouw vieren als je met een
ander in het huwelijksbootje stapt? De
kerken hebben woorden en gebaren
die passend kunnen zijn in zulke
omstandigheden. Tegelijk is er in veel
steden en dorpen een grotere vrijheid
voor bruidsparen om het ritueel een

eigen, meer persoonlijke kleur te
geven. Maar ook een viering of dienst
op een ‘gewone’ zondag heeft rituele
kanten. Kan er iets van een andere
werkelijkheid bemiddeld worden?
Als we eucharistie, de Maaltijd van
de Heer vieren, begrijpt iedereen dat
het om een symbolische maaltijd
gaat. Brood en beker horen bij een
heilig spel dat opgevoerd wordt,
naast de woorden zijn er gebaren. Er
is wierook, er wordt geknield of het
hoofd gebogen, de handen gevouwen
of geheven. En dat spel in nauwe
verbinding met het grote heilige
verhaal, kort gezegd: het verhaal van
Jezus’ dood en opwekking.

Oecumene
Protestantse Kerken hadden vergeleken
met de Rooms-Katholieke Kerk tot voor
kort een achterstand als het om rituelen
gaat. Contacten over en weer bleken
vruchtbaar. We kregen in eigen kring de
bloemen, de kaarsen, de kleuren. We
schonken elkaar liederen. We kregen
oog voor de sterke kanten van de
ander. Ook de wereldwijde oecumene
heeft de nodige vruchten opgeleverd.
Ik noem enkele zaken die betrekking
hebben op de kerkdienst, als wij in dit
nummer van Present de kerkdienst als
een ritueel bezien.
• Er is een groeiende behoefte aan
beweging. Waarom horen we over
een dansende David, maar zitten
we zelf een uur op een stoel? Moet
je zien hoe in kerken in Afrika de
gaven dansend naar de tafel worden
gebracht. Het lukt koorleden die een
gospellied zingen niet om stil te staan.
Het lichaam wil ook wat.

• Hoe kan tijdens een dienst de
verbondenheid met elkaar tot
uitdrukking worden gebracht? De
vredegroet wordt niet meer vergeten
als de Tafel wordt gevierd, maar ook op
andere momenten krijgt die groet een
plaats. Bij meer informele vieringen
wordt het ‘Onze Vader’ staande in een
kring hand in hand gebeden.

• Er wordt gekeken naar het verbond
tussen zondag en maandag, tussen
Woord en ons antwoord, naar de
samenhang tussen vieren en de
dienst aan de samenleving. Voor
welke projecten en organisaties wordt
er ingezameld? Collecten worden
toegelicht door bondgenoten uit de
samenleving.

• Er wordt afstand genomen van
de ene voorganger. Iedereen in de
parochie heeft iets, niemand heeft
niets. Dat pleit voor een veelheid aan
voorgangers: vrouw en man, jong en
oud. Een viering is meer dan een lang
betoog met nog wat eromheen. Het
gaat om meer dan een preek. Er is
de stilte, het lied, de muziek, er zijn
nieuwe vormen om Bijbelfragmenten
aan de orde te stellen en niet te
vergeten is er de gezamenlijke
bezinning, het gesprek met elkaar.

• Er is bezinning op liturgische taal.
Er wordt gezocht naar inclusieve taal,
er zijn andere woorden voor God dan
Heer. Dat wij allen Gods zonen zijn,
moeten we maar niet meer zingen.
Eenzijdig mannelijke uitdrukkingen
ruimen het veld, er komen nieuwe
woorden en beelden.
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Ik beperkt me tot deze vijf punten, een
kleine oogst van wat de contacten met
dichtbije en verre buren ons brengen.
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Viertafels
Mirjam Buitenwerf

Rituelen – ze zijn voor
de meeste kerkgangers iets
vanzelfsprekends. In de zondagse
eredienst hebben rituelen een vaste
en vertrouwde plek: denk aan het
branden van de paaskaars, het
gezamenlijk uitspreken van het Onze
Vader, de zegen aan het eind van een
dienst. Maar hoe zit het eigenlijk met
geloofsrituelen thuis?
Het kan soms best lastig zijn om het
geloof door bepaalde rituelen ook
thuis in het gezin een plek te geven.
Misschien bid je samen voor het eten;
met kinderen zing je misschien een
liedje voor het slapengaan waarin je
om Gods zegen
vraagt; misschien
lees je een
Bijbelverhaal.
Maar er is meer
mogelijk. Er zijn
middelen waarmee je op een wat
concretere manier,
ook samen met
kinderen, het
geloof thuis een
plek kan geven.
Zo is er de
viertafel.

De bekendste viertafel staat voor in de
kerk: de liturgische of avondmaalstafel,
met daarop meestal kaarsen, een
avondmaalsstel, een lezenaar en vaak
een antependium – een kleed in de
liturgische kleur van de tijd van het jaar.
Maar je kunt ook thuis een viertafel
maken. Het is goed en mooi om dat
samen met (klein)kinderen te doen,
om voor hen het geloof concreter
en tastbaarder te maken. De naam
viertafel zegt het al. Er is iets te
vieren! Een feest of een belangrijke
gebeurtenis, zoals kerst, Pasen, een
verjaardag van iemand. Maar een
viertafel kan net zo goed verbonden
zijn met een dieptepunt in ons bestaan
en kan dan in het teken staan van
verdriet of rouw. Op de viertafel is er
zowel ruimte voor de hoogtepunten
als voor de dieptepunten van ons
bestaan. Vieren en gedenken komen
zo bij elkaar, de uitersten van het leven
worden met elkaar verbonden.

Viertafel voor thuis
Hoe ziet nu zo’n viertafel voor thuis
eruit? Een viertafel kan je overal maken:
op een kastje, een schoorsteenmantel,
in de vensterbank of op een speciale
tafel. Belangrijk is dat de viertafel een
vaste plek heeft. En voor kinderen is
het belangrijk dat de viertafel bepaalde
vaste, herkenbare elementen heeft,
die bij elk feest of elke gebeurtenis
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terugkeren. Als ondergrond van de tafel
kun je een stuk stof kiezen met een
bepaalde kleur: de liturgische kleur van
die tijd of de kleur die bij het seizoen
past. Een belangrijk element van de
viertafel is een kaars, die symbool staat
voor het licht van God en van Christus.
De kaars kan aangestoken worden op
zondag, op bijzondere momenten of
bijvoorbeeld tijdens de maaltijd. Je kunt
er ook voor kiezen om bij het aansteken
van de kaars namen te noemen van
mensen aan wie je wilt denken, als een
soort voorbede. Ook een element uit
de natuur kan een plek krijgen als teken
van de verwondering over alles wat
groeit en bloeit.
Verder vormt een verhaal een vast
onderdeel van de tafel: een verhaal
dat hoort bij het feest dat we vieren
of de gebeurtenis die we vieren of
gedenken. Het verhaal kan verbeeld
worden door een afbeelding uit een
kinderbijbel – bijvoorbeeld kerst- of
paasverhaal – of heel concreet door
een kerststal of een foto uit de krant
met een actuele gebeurtenis of een
persoonlijke foto. Je kunt ook voor een
bepaald thema kiezen.
Bij de inrichting van de viertafel moet
je rekening houden met je doelgroep:
of de tafel (ook) voor kinderen bedoeld
is en met de verschillen in leeftijd, als
er meer kinderen betrokken zijn. Een
viertafel hoeft ook niet al te ‘plat’ te

zijn: een beeld of voorwerp kan naar
een andere dimensie verwijzen of een
bepaald geheim bevatten dat later pas
duidelijk wordt.

Een concreet voorbeeld: Advent
Binnenkort is het weer Advent, de tijd
waarin we uitzien naar de komst van
Jezus Christus in onze wereld. Een
mooie tijd en gelegenheid om samen
met (klein)kinderen een viertafel te
maken. Dit voorbeeld is (enigszins
ingekort) overgenomen uit de nieuwe
Samenleesbijbel (©NBG 2015, zie p.
2111).

Je hebt nodig:
- tafeltje/hoekje
-	een grote witte kaars en vier
kleinere (paarse) kaarsen
- lucifers
- een witte doek

- kinderbijbel met het kerstverhaal
- pen en papier
Schrijf van tevoren de Bijbelteksten
voor de vier adventsdagen op vier
briefjes (zie hieronder). Vouw de briefjes
op en nummer ze. Leg de briefjes bij de
bijbehorende kaarsen. Dat de teksten
al klaarliggen maar nog niet zichtbaar
zijn, versterkt de beleving van het
verwachten en uitzien naar.
Zet een grote witte kaars op het
tafeltje: de kerstkaars. Zet om de witte
kaars vier (paarse) adventskaarsen. Op
de achtergrond kun je eventueel een
kinderbijbel openzetten of -leggen, met
een afbeelding van het bijbehorende
verhaal.
1.	Eerste advent: eerste adventskaars,
lees Jesaja 9:1 en 9:5-6.
2.	Tweede advent: eerste en tweede
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adventskaars, lees Lucas 1:68-69 en
1:76-79.
3.	Derde advent: eerste, tweede en
derde adventskaars en lees Lucas
1:26-33.
4.	Vierde advent: alle vier de advents
kaarsen, lees Matteüs 1:20-23.
5.	Kerst: leg de witte doek op het
tafeltje. Alle adventskaarsen
branden, lees Lucas 2:1-21. Als in het
verhaal Jezus geboren wordt, steek
je ook de witte kerstkaars aan.

Literatuur:
Samenleesbijbel (NBG),
Heerenveen 2015.
Johanna Looijen-de Rijke, In het oog,
in het hart. Bijbelse kijktafels voor
kinderen, Zoetermeer 2014.
Hillie van der Weg, De Viertafel.
Vormen om geloven te verbeelden,
Gorinchem 2002.
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Zeg het met bloemen
Willeke Koops

In 1992 gebeurde het. Er verscheen een boek over liturgisch
bloemschikken en protestants Nederland ging na de nodige cursussen
massaal aan de slag met de symboliek van bloemen, kleuren en vormen.
Ook in onze drie kerken zijn de schikkingen sinds die tijd niet meer weg
te denken als onderdeel van de eredienst. De bloemencommissie in de
Kruiskerk verzorgt iedere week een bloemenverhaal. In de Paaskerk krijgen
de diensten extra luister op feestdagen en bij speciale vieringen. En in de
Pelgrimskerk krijgt bij Taizévieringen de liturgietafel in het Stiltecentrum
bijzondere aandacht.
Bij bloemen gaat het niet alleen om
het boeket dat wekelijks als pastorale
groet naar een gemeentelid gaat, maar
ook om bloemschikkingen die een
brug slaan naar gesproken, gelezen en
gezongen woorden.
In de Pelgrimskerk
ligt het accent
vooral op de eigen
gemeenteleden.
Gina Visser
is daar de
‘bloemenvrouw’:
‘Iedere week gaat
het boeket dat
zondags in de
kerk staat met
een pastorale
groet naar een
ziek gemeentelid
of een oudere

die aan huis is gebonden. Een
drietal vrijwilligers brengt ouderen
van 80, 85, 90 of nog ouder voor
hun verjaardag een bloemengroet.
Voor de adventsbijeenkomst maken
gemeenteleden samen bloemstukjes.
Pas dit jaar is begonnen met speciale
bloemschikkingen op feestdagen.’
In de Kruiskerk verzorgt Frederika
de Bock al vele jaren de
bloemschikkingen. Tegenwoordig in
duo met Trineke de Boer, zodat ze
‘maar’ een keer in de twee weken een
bloemstuk hoeft te verzorgen. ‘We
maken elke week een schikking aan
de hand van het Bijbelgedeelte dat
die zondag centraal staat. De ene keer
is dat gemakkelijker dan de andere
keer. Soms heb je meteen een idee,
de andere keer moet je bij wijze van
spreken dertig keer de tekst lezen voor
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inspiratie. Veel haal ik uit boeken en op
cursussen heb ik geleerd hoe je naar
Bijbelteksten kunt kijken. Het is de
kunst er steeds met andere bloemen
of beschrijvingen iets origineels
van te maken en met nieuwe ogen
te blijven kijken.’ Het symbolisch
bloemschikken is geënt op respect
voor de aarde. ‘Dat is iets anders
dan klassiek bloemschikken’, legt
Frederika uit. ‘Het betekent werken
met natuurlijk materiaal en producten
van het seizoen. In de winter kun je
bijvoorbeeld met kale takken werken,
in de zomer met uitbundige bloemen.’

Apostelbloem
‘Elke bloem heeft een eigen betekenis.
Zo staan zonnebloemen symbool voor
het stralende licht van God, ze draaien
met de zon mee. Maar afgelopen
zondag hoorde ik in de dienst een
nieuwe associatie: ze hebben een
groot hart. Een handvorming blad
gebruik ik als symbool voor de hand
van God, de helpende hand van de
diaconie of als een gevende hand
van iemand die een taak op zich gaat
nemen in de gemeente. Klimop staat
symbool voor trouw en rozen voor
liefde. Die hebben ook het voordeel
dat ze het hele jaar door te verkrijgen
zijn. Een gladiool, in de volksmond
apostelbloem genoemd vanwege de
stengel met twaalf bloemen, is er

alleen ’s zomers. Gipskruid en fluitenkruid kun je in het
voorjaar, bijvoorbeeld met Hemelvaart, gebruiken als
wolk van kleine bloemen.’

Oude eik
Ook Stijni van Stal uit de Paaskerk is een bloemschikster
van het eerste uur. ‘Toen ik startte met liturgisch
bloemschikken wilden sommige predikanten het niet.
Ik ben begonnen met een heel eenvoudige kerstkrans,
dat was al heel vernieuwend. Toen die krans tegen
de witte muur van de Paaskerk hing, vond iedereen
het toch wel mooi.’ Haar enthousiasme is nog net zo
groot als in die beginperiode. ‘We zijn nu bezig met de
herdenkingsdienst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Ik vind het belangrijk dat zo’n stuk iets laat zien van troost
en opstanding, van wat wij geloven. Dat kan tot uiting
komen in de vorm en de kleur van bloemen. Ik schrijf er
dan een poëtische tekst bij. Voor dit jaar denk ik aan een
boog van dor hout als alpha en omega, met groene klimop
als teken van hoop, hele kleine flesjes water die verwijzen
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naar de tranen van verdriet en witte
roosjes als teken van opstanding. Maar
misschien wordt het wel wat anders.
Ik moet het nog met de meisjes
bespreken’. Die bloemenmeisjes zijn
haar mede-commissieleden Marjo
Valkier en Jany Steur.
‘Ik begin altijd met een simpele vorm
van hout of ander materiaal, met in de
adventsperiode bijvoorbeeld een paars
doek. Dat bouw je dan langzaam op
met groen van de hoop. Zo werk je
met kleuren naar kerst toe. Voor elke
periode van het kerkelijk jaar heb je
vormen en kleuren die iets uitdrukken.
Ik vind het belangrijk dat mensen het
begrijpen. Het moet niet zo beeldend
zijn dat mensen de betekenis niet zien.
In het begin heb ik wel cursussen
gevolgd, maar nu doe ik het met

ideeën die in me opkomen. Ik ben
een natuurliefhebber en kom buiten
veel dingen tegen die ik in de kerk
gebruik. Een stuk mos, een stuk beuk,
dennenappels. Onze adventskandelaar
is een stuk van een oude eik,
afgeschreven en afgebladderd. Ik
heb het in het bos gevonden en
meegenomen, er zijn schroeven op
gemaakt om de kaarsen op te zetten.
Mooier kan je het toch niet hebben?’

Boeketje houvast
Haar vijftigjarig huwelijk met
Berend vorig jaar was een prachtige
gelegenheid om eens flink de
bloemetjes buiten te zetten. ‘De hele
kerk was met rode, roze en witte
rozen versierd – het was één groot
rozenfestijn!’ Ook bij gebeurtenissen
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als de intrededienst van Marianne
Bogaard – een schip met rozen – en
de sluiting van de Dorpskerk zorgde
ze voor passende schikkingen. Maar
symboliek zit ook in het kleine. ‘Voor
iemand die ziek is of het even niet
ziet zitten, maak ik wel eens een
‘boeketje houvast’. Dat is een klein
boeketje met een takje klimop en
twee bloemetjes tegen elkaar aan,
in een klein, eenvoudig flesje met
een hartje eraan, zodat het op een
nachtkastje kan staan.’ De kracht van
bloemschikkingen ervaart ze ook bij
de herdenkingsdiensten. ‘Dan blijf
ik na afloop even zitten. De kaarsjes
branden nog, mensen lopen erheen
om het van dichtbij te bekijken en ik
hoor dat ze het mooi vinden. Dan denk
ik: ‘het is goed zo’.

uit de algemene kerkenraad

Voor wie de klok luidt…
Jan Willem Bossenbroek

Vakanties zijn uitgelezen momenten om kennis te maken met
rituelen in andere plaatsen. Wij waren twee weken in Twente en werden daar getrakteerd op een heuse dankdienst voor gewas en arbeid.
De oecumenische oogstdienst vond plaats in een, voor stadsmensen,
heel grote schuur vlak buiten De Lutte. Tekstlezingen in het Twents –
onverstaanbaar, maar we pikten vijf broden en twee vissen op, de rest
was toen ook wel duidelijk.
Na een tekstuitleg werd de opbrengst
van de oogst binnen gebracht en op de
liturgietafel uitgestald. Elders op het
boerenbedrijf waren nog meer akkerbouwproducten uitgestald en alles
– groenten en broden – gingen uiteindelijk naar de voedselbank. Een prachtig
ritueel, waar wij in onze stedelijke
omgeving ver vanaf staan, tenzij je een
eigen groentetuin hebt waarschijnlijk.
Klokluiden is een ritueel dat bij
ons nog in een kerk plaatsvindt. In
Denekamp staat een robuuste roomskatholieke kerk met een eeuwenoude
klokkentoren en in de slagschaduw
hiervan een klein protestants kerkje.
Heel schattig, met een piepklein
klokje dat moet opboksen tegen een
gigantische klok uit de vijftiende eeuw
en twee even grote klokken uit de
zestiende eeuw. De afspraak is dat
bij protestantse rituelen, bijvoorbeeld
uitvaartdiensten, de roomse

klokken worden geluid. En volgens
de klokkenluider van dienst weet
iedereen in Denekamp en omgeving
wanneer de klokken voor welke kerk
luiden. Een samengaan van het rituele
oproepen van de kerkgangers ingebed
in een oecumenisch geheel. Tsja, moet
je daar altijd iets van leren… Soms
is stille verbazing en verwondering
afdoende. In Amstelveen-Buitenveldert
hebben de wijkgemeentes zo hun
eigen gewoontes. Als die maar lang
genoeg stand houden dan worden
het vanzelf ook rituelen en raken op
die manier verankerd in de eigen
wijkliturgie. Enfin, tot zover de
beschouwing van een AK-voorzitter.
Het kerkelijk seizoen is begonnen en
de Algemene Kerkenraad (AK) komt
dus ook weer bij elkaar. Op de agenda
staat onder andere hoe om te gaan met
de mogelijke komst van asielzoekers
in Amstelveen-Buitenveldert. Wordt dit

13

per wijkgemeente georganiseerd, of
is het een verantwoordelijkheid van de
AK om hieraan invulling te geven? Twee
jaar geleden heeft de AK bijvoorbeeld
ook de tijdelijke opvang georganiseerd
voor vijftig uitgeprocedeerde
asielzoekers in het gebouw van de
Handwegkerk. Verder ligt er een vraag
van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) op tafel of wij willen meewerken
aan een onderzoek om tot wederzijdse
samenwerking te komen met de
Nieuwe Poort aan de Zuidas, omdat
de Nieuwe Poort op ‘ons grondgebied’
ligt. Behalve aan ons is deze vraag
ook gericht aan de Protestantse
Kerk Amsterdam, voor hen gaat het
vooral om een verdere verdieping. De
‘landelijke kerk’ hecht veel waarde aan
de betrokkenheid van de plaatselijke
gemeente bij wat er
in het land gebeurt
en waar de PKN bij
is betrokken. Tot
zover. In hoeverre
regelmatig
vergaderen en
het met vaste
regelmaat schrijven
van deze bijdrage
ook tot de
kerkelijke rituelen
behoort, mag u
zelf beoordelen.
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college van diakenen

Najaarsactie

College van Diakenen
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus 2011, 1180 EA Amstel
veen 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

Yvonne Teitsma

Diakenen dienen, delen en doen! Ze helpen waar geen helper is. Ze
doen dit vaak in stilte, voor de buitenwereld onopgemerkt. Ze ondersteunen
mensen met financiële zorgen of ze bieden praktische hulp. Voor eigen
kerkleden en voor mensen in de buurt en ver daar buiten.
We zijn in de kerk eigenlijk allemaal
diaken. Ook u bent onze ‘ogen en
oren’. U doet mee door signalen van
nood aan de Diaconie door te geven.
U deelt door het werk van de Diaconie
financieel te steunen. Diakenen
dienen, delen en doen, samen met u!
Elk jaar in september, aan het begin
van het najaar, ontvangt u van de
Diaconie een verzoek om een
financiële bijdrage aan de najaarsactie.
Uw gift kan voor anderen veel
betekenen.

Waaraan wordt
uw gift besteed?
In de folder wordt
een aantal doelen
beschreven
waaraan de
Diaconie de
opbrengst van
de najaarsactie
besteedt:
zichtbaar en
onzichtbaar,
voor elkaar en

met elkaar, in de buurt en buiten
Amstelveen-Buitenveldert.
Hieronder kort enkele voorbeelden. In
de folder meer informatie.
Diakenen dienen, delen en doen
bijvoorbeeld door verschillende
activiteiten te organiseren, zoals
‘Schatmaaltijden’, ‘Kannen en Kruiken’
en ‘zomerse ontmoetingen’.
De Diaconie biedt (financiële) hulp aan
mensen die anders niet op vakantie
kunnen.
De Diaconie leert jongeren te dienen,
delen en doen en laat hen ontdekken
dat zij het verschil kunnen maken.
Zo gaat de 15+ groep met het
Micha-project aan de slag en zetten
de 12+ers zich in voor Stichting de
Vrolijkheid.
Soms raakt een gezin in de
problemen en wordt afhankelijk van
de voedselbank. Maar wat als je daar
nog even niet terecht kan? Of als je
een speciaal dieet volgt? Of als je
niet mobiel bent? Daarvoor is er het
voedselproject.
Elk jaar deelt de Diaconie door een
kerstgift te geven aan een goed doel,
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geselecteerd door de wijkdiaconieën.
In 2014 werd gekozen voor een project
van Stichting Wilde Ganzen, Stichting
Religieuzen Tegen Vrouwenhandel
en extra ondersteuning van de
Adventpakjesactie van stichting
MAKOM.

Heeft u geen folder ontvangen?
Er liggen ook folders, met machtigings
kaarten, achter in de kerk. Of kijk voor
meer informatie op www.pga-b.nl
onder ‘over ons’. Uw gift is van harte
welkom.

U kunt uw gift overmaken op: IBAN
nummer NL 32 INGB 0000 5268 33,
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, omschrijving
Najaarsactie 2015.
Uw bijdrage is als gift aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.

college van kerkrentmeesters

Rituele dans door de cijfers
Hans van Strien

In september denk ik altijd na over de begroting voor het
komende jaar. Het lijkt wel een rituele dans door de cijfers. Die dans
begint met het vaststellen of ik over alle informatie beschik die nodig
is om een begroting op te stellen.
Een belangrijke bron van informatie
is ons lijfblad Kerkbeheer. In het
septembernummer staat een aantal
zaken om rekening mee te houden,
zoals de personele kosten, een niet
onbelangrijk deel van de begroting.
Daarnaast ontving ik van onze
kerkrentmeester die het onderhoud
van de gebouwen in zijn portefeuille
heeft een herziene versie van de
verwachte kosten voor (groot)
onderhoud. Ook voor de kosten
voor het jeugdwerk ontving ik een
begroting. Op deze plaats maar eens
een ‘dankjewel’ voor die bijdragen en
voor u als lezer een teken dat we niet
over één nacht ijs gaan.

‘voorzaten’. De opbrengsten daaruit
zijn nodig om het tekort te dekken.
Althans: dat is de opzet. Of dat in 2016
gaat lukken?

Dat over de kosten en dan… hoe
gaan we dat betalen? Dat gaat over
inkomsten van u in de vorm van de
kerkelijke bijdragen en collecten en
inkomsten uit de verhuur van onze
kerkgebouwen. Zoals u weet is het
saldo uit die baten en lasten negatief:
we komen tekort. Gelukkig beschikt
onze kerkgemeenschap over een
vermogen, bijeengebracht door onze

Wat betekent dat voor de begroting
voor 2016? Ik gebruik het als een
signaal en houd rekening met een
voortgaande daling in het aantal
bijdragers als gevolg van overlijden
en vanwege andere oorzaken. Binnen
de commissie geldwerving proberen
we beter inzicht te krijgen in de
ontwikkelingen van de cijfers in de
afgelopen jaren. Om bijvoorbeeld

Waar ik wel een antwoord op kan
geven, is het vervolg van die rituele
dans: hoe ontwikkelen de cijfers over
2015 zich? De vrijwillige bijdragen tot
en met augustus geven mij het idee
dat de baten rondom het begrote
bedrag uitkomen. Aan legaten
ontvingen we tot en met augustus
bijna € 26.000. De opbrengst voor de
Solidariteitskas is tot nu toe ruim
€ 14.000 en uw bijdrage voor Present
ruim € 9.000.
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te kunnen inzetten op een gerichte
benadering van gevers en niet-gevers:
de laatsten tot gever maken, dat is de
uitdaging.
Dat over de jaarlijkse rituele dans. De
volgende keer over de echte cijfers.
Nog even heel iets anders. Binnen het
college nemen mensen afscheid en
komen nieuwe mensen binnen. Johan
Stuij (Kruiskerk), al enige tijd lid, neemt
de voorzittershamer over. Cor Waringa
(Paaskerk), die ook al een poosje
meedraait, neemt de rol van secretaris
over van Kees Elfferich. Kees, dank
voor je inzet de afgelopen jaren. We
missen nog een collegelid dat tevens
de rol van voorzitter van de commissie
geldwerving wil vervullen. Dat doe ik
nu (nog), maar ik ga mijn functie in de
eerste maanden van
2016 overdragen.
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Geen dochter,
geen vrouw

Dr. Rieuwerd Buitenwerf is
nieuwtestamenticus en directeur van
het Nederlands Bijbelgenootschap;
hij werkte mee aan de Nieuwe
Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone
Taal. In dit artikel reageert hij op het
artikel ‘Dochter’ van professor Baarda in
het vorige nummer van Present.

Rieuwerd Buitenwerf

Vertalen is keuzes maken en
liefst zo dat sprekers van de doeltaal
door de vertaling ongeveer hetzelfde
begrijpen en ervaren als wat het
origineel beoogt. Dat is de basis onder
de Nieuwe Bijbelvertaling.
Talen verschillen
De Bijbel bestaat uit teksten uit een
andere tijd, landstreek en cultuur
en in een andere taal. Er moet veel
overbrugd worden om een Griekse
of Hebreeuwse tekst te vertalen in
natuurlijk Nederlands.
Iedereen weet dat
woorden uit de
ene en de andere
taal nooit helemaal
samenvallen. Het
Engelse ‘bank’
wordt gebruikt
voor een kantoor
waar je geldzaken
regelt, maar ook
voor de oever
van een rivier. In
het Nederlands
gebruik je

voor het eerste ook ‘bank’, voor het
tweede niet. Maar het Nederlandse
‘bank’ wordt ook gebruikt voor een
zitmeubel, in het Engels een ‘couch’.
Hoe je een woord moet vertalen,
hangt daarom altijd af van de context
waarin het gebruikt wordt.
Bij het vertalen van aanspreektermen,
het onderwerp van deze discussie,
spelen daarnaast ook culturele
gewoonten en sociale verhoudingen
een rol. Het Nederlands is niet erg
rijk aan aanspreektermen buiten de
familiekring. Je hebt ‘meneer’ en
‘mevrouw’ en (al minder gebruikelijk)
‘jongetje’ en ‘meisje’. Andere
woorden doen algauw ouderwets
aan (‘mejuffrouw’, ‘mijnheer’)
of koddig (‘vrouw’, ‘jongeman’).
Aanspreektermen hebben vaak geen
precies equivalent in een andere
taal. Het Engelse ‘sir’ kun je in
het Nederlands, afhankelijk van de
situatie waarin het gebruikt wordt,
bijvoorbeeld weergeven met ‘meneer’
of met ‘geachte heer’. En soms zou
je het beter onvertaald kunnen laten,
als het gaat om gevallen waarin wij
helemaal geen aanspreekterm zouden
gebruiken.
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Allerlei talen kennen de mogelijkheid
om verwantschapstermen zoals
‘vader’, ‘moeder’, ‘zoon’ of ‘dochter’
in een afgeleide betekenis te
gebruiken, waarbij mensen worden
aangesproken die geen familie zijn.
Zo is het in sommige talen een blijk
van respect om een man die ouder
is dan jij of hogergeplaatst, aan te
spreken met ‘vader’. In de Bijbel
kom je voorbeelden van dit soort
aansprekingen tegen. Leeftijdsverschil
kan daarbij een rol spelen, maar ook de
sociale verhouding. Een voorbeeld van
dat laatste is Jozua 7:19, waar Jozua,
de leider van Israël, Achan aanspreekt
met ‘mijn zoon’ (letterlijk vertaald).
In het Nederlands kennen we zulke
vormen van aansprekingen niet.

Géén dochter
Het Nieuwe Testament is geschreven
in het Grieks. In Marcus 5:34 (en
Matteüs 9:22 en Lucas 8:48) spreekt
Jezus de vrouw die hij zojuist
heeft genezen aan met de Griekse
aanspreekterm thugatêr. De gewone
betekenis van dat woord is ‘dochter’,
maar hier wordt het gebruikt buiten de
familiekring. In het Grieks is dat goed
mogelijk, in ons taalgebruik niet. Als

je dit vertaalt met ‘dochter’, creëer je
een vreemd effect in het Nederlands:
Jezus die een hem tot dan toe
onbekende vrouw ‘dochter’ noemt.
‘Dochter’ past dus niet in een vertaling
in natuurlijk Nederlands.
Baarda stelt voor om met ‘meisje’
te vertalen. Hij meent dat deze
vrouw nog betrekkelijk jong moet
zijn, juist omdat Jezus haar met
thugatêr aanspreekt. Dat lijkt mij niet
waarschijnlijk. Haar kwaal, waaraan ze
al twaalf jaar leed, wordt doorgaans
uitgelegd als een volwassenenkwaal.
Ze treedt bovendien zelfstandig op
(in tegenstelling tot de zieke kinderen
in de evangeliën). Ze had haar hele
bezit uitgegeven aan artsen. Hoe rijk
ze was weten we niet, maar wie in
die tijd artsen (meervoud!) bezocht,
was zeker niet arm. Bovendien zijn er
meer voorbeelden van aansprekingen
uit Jezus’ mond waarbij niet het
leeftijdsverschil maar de onderlinge
verhouding de bepalende factor
is (zoals teknon, letterlijk ‘kind’ in
Matteüs 9:2 en paidia, letterlijk
‘kinderen’, in Johannes 21:5).
Het gaat hier dus waarschijnlijk
om een volwassen vrouw. Het
Nederlands heeft daarvoor de
aanspreking ‘mevrouw’, maar dat
klinkt hier veel te afstandelijk. De
Griekse aanspreekvorm impliceert
vriendelijkheid en betrokkenheid, die
ook klinkt in de woorden die Jezus
tot haar spreekt: ‘wees gerust, uw
geloof heeft u gered’. Het cruciale
punt is dat je in het Nederlands in een
dergelijke situatie geen aanspreekterm

zou gebruiken. Daarom is voor een
vertaling in natuurlijk Nederlands
de nuloptie – géén aanspreekterm
opnemen in de vertaling – een goede
keuze. Het is niet uit gemakzucht
dat de NBV hier de nuloptie kiest,
maar omdat dat past bij een goede
Nederlandse weergave van de Griekse
tekst.

Géén vrouw
Iets vergelijkbaars geldt voor de
vertaling van het woord gunai in
Johannes 2:4 en 19:26. Gunai is
een van de manieren waarop je een
(onbekende) vrouw ‘neutraal’ kunt
aanspreken – dat gebeurt bijvoorbeeld
in Johannes 4:21, 8:10 en 20:13 en
15. Het Nederlands heeft twee goede
opties: ‘mevrouw’ of de nuloptie. De
NBV kiest voor dat laatste. ‘Mevrouw’
sluit niet goed aan bij het idioom van
de Nieuwe Bijbelvertaling (‘meneer’ en
‘mevrouw’ komen beide niet voor in
de NBV).
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Wat Johannes 2:4 en 19:26 bijzonder
maakt, is dat Jezus zijn eigen moeder
aanspreekt met gunai. Zo sprak in het
Grieks niemand zijn moeder aan. Het
accentueert de afstand tussen Jezus
als goddelijke messias en zijn aardse
moeder. Maar wat is hiervoor nu een
goede vertaling? De aanspreekterm
‘vrouw’ is geen natuurlijk Nederlands.
De weergave ‘mens’ is onnodig grof
in 2:4 (en in 19:26 volstrekt ongepast).
De aanspreekvorm ‘mevrouw’ zou
misschien passen in 2:4, maar veel
minder in de situatie in 19:26. Daarom
is ook in deze teksten de nuloptie een
goede keuze.
Natuurlijk kan het ook anders en
discussie over de vertaling is welkom.
Maar ik wil benadrukken dat de
hier besproken vertaalkeuzes op
een logische en doordachte manier
voortvloeien uit de keuze van de
NBV voor hedendaags, natuurlijk
Nederlands.
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Ouderentocht 2015
Wil Vos

Al vroeg in de morgen verzamelt zich een groot aantal gemeenteleden
van de Kruiskerk en de Pelgrimskerk. Gezamenlijk gaan wij een dag op stap
en dit jaar gaat de busreis naar de provincie Utrecht.
Er valt een klein regenbuitje bij vertrek,
maar al snel verbetert het weer en
rijden twee bussen met 96 mensen
richting Maarssen, waar de boot voor
ons klaarligt. Zodra iedereen aan boord
een plekje heeft, start de motor, gaan
de trossen los en wordt koers gezet
voor een vaartocht over de Vecht. We
zien het landschap aan ons voorbij
trekken en aanschouwen de prachtige
buitenplaatsen en landgoederen. De
schipper vertelt ons intussen over de
omgeving en de bewoners vroeger en
nu. De mooie panden en tuinen, gebouwd en aangelegd in de zeventiende
en achttiende eeuw, zijn nu vaak in
gebruik als kantoor,
onderwijsinstelling
of hebben een andere bestemming
gekregen. Aankoop
en onderhoud van
dergelijke panden
en tuinen vergt
een heel dikke
portemonnee...

en wordt er gezellig gebabbeld. Want
ook dat is een belangrijk onderdeel van
deze reis: elkaar op een andere manier
ontmoeten. Het zonnetje schijnt
inmiddels, wat maakt dat een groot
aantal mensen het bovendek op gaat
zoeken. Heerlijk in de zon genieten van
het varen en het uitzicht over de rivier
en de omgeving.
Na deze mooie rondvaart staan de
bussen gereed om ons verder te
vervoeren. We hebben even de

Ondertussen is
er voor een ieder
koffie met gebak
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paraplu nodig om een klein buitje op
te vangen, maar al snel komt de zon
weer te voorschijn en toeren we door
de provincie Utrecht langs Kasteel
Haarzuilens. We rijden door een heel
mooi polderlandschap met boerderijen
en groene grazige weiden.
Inmiddels is het tijd voor onze
tweede stop: een drie gangendiner in restaurant het Wapen van
Harmelen. Het personeel ontvangt
ons buitengewoon gastvrij iedereen
wordt begeleid naar de eetzaal. Als
wij allemaal een plaatsje aan de zeven
tafels hebben gevonden, heet Nel
Velthorst ons welkom.
Hierna krijgt ds. Mirjam Buitenwerf
het woord en wordt Nel Velthorst

in het zonnetje gezet. Al dertig jaar
organiseert zij jaarlijks de Ouderentocht
en zij doet dat met veel inzet en
enthousiasme. Onder de aanwezigen
zijn er die bijna alle tochten hebben
meegemaakt: van Giethoorn tot
Garderen en van Texel tot Twente. Een
grote variëteit en wat hebben mensen
ervan genoten!! Een bloemetje
onderstreept onze dank aan Nel. Hierna
begint de maaltijd met een gebed.
Zo samen eten en een glaasje wijn
of sap drinken: voor ons allemaal een
genoeglijk gebeuren en wat smaakt

het eten dan lekker. Intussen praten
we met onze tafelgenoten en er vindt
kruisbestuiving plaats tussen Pelgrimsen Kruiskerkers.
Het personeel zwaait ons hartelijk uit
en we vervolgen onze bustocht.
Door het mooie en afwisselende
landschap rijden we via Breukelen,
door de bossen bij Hollandsche Rading
en dan richting Hilversum, waar de
heide bloeit. En zo via het Gooi weer
terug naar Amsterdam.
We beleven samen een prachtige
en goedverzorgde dag en als klap
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op de vuurpijl maakt de bus nog
een onverwachte stop wanneer
we Buitenveldert binnenrijden. We
krijgen een gast aan boord: een echte
verrassing voor Nel Velthorst, want Jan
Willem Meij, lid van de Commissie
Ouderentocht, bedankt haar hartelijk
voor haar inzet en Nel wordt nogmaals
(zeer verdiend) in de bloemetjes gezet!
Wij kijken terug op een fijne en
geslaagde Ouderentocht met
mooie vergezichten en plezierige
ontmoetingen, die weer tot in de
puntjes was verzorgd.
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Bij het afscheid
van Ds. Van Kooten
Henk Stok

Toen ds. Emiel van Kooten in 2012 met zijn vrouw in Buitenveldert
kwam wonen, was dat voor oudere gemeenteleden van de Hervormde
Gemeente een blij weerzien met hem. Als vicaris werkte hij als pionier in het
Buitenveldert in opbouw omstreeks 1962. Dat het weerzien blij was, is geen
wonder, want zijn vriendelijkheid was bij allen bekend en werd dat ook bij
velen in de Pelgrimskerk tijdens de laatste jaren van zijn leven.
Kort na zijn verhuizing naar
Buitenveldert vierden wij het feest
van vijftig jaar protestanten in
Buitenveldert. We profiteerden van
zijn goede geheugen en rijke archief
voor het historische overzicht van de
kerk. Deze zomer zou hij samen met
zijn vrouw Henny tijdens een high
tea vertellen over zijn leven als dominee gedurende vijftig jaar. Omdat
zijn gezondheid snel achteruit ging,
was dit tot teleurstelling van veel
gemeenteleden niet meer mogelijk.
Hij was een rasverteller met humor
en relativeringsvermogen. Dit blijkt
ook uit de uitspraak die hij in 2002
tijdens de beraadslagingen over de
Nieuwe Levensstijl in de Nederlands
Hervormde Kerk deed en waarmee hij
de krant haalde: 'Beste mensen, maak
er wat van, durf te leven! Koop eens
een taartje!'

Op 26 augustus 2015 namen we afscheid van hem in de prachtig gerestaureerde gotische Oude Ursulakerk
te Warmenhuizen, waar hij begon als
predikant. Mede door hem en zijn
vrouw werd de kerk ook een cultureel
centrum. De kerk zat helemaal vol met
familie, vrienden en veel gemeenteleden uit Warmenhuizen en Schoorl,
waar hij twintig jaar predikant was
tot zijn emeritaat. Uit Buitenveldert
waren we met een kleine afvaardiging
aanwezig.
Eerst spraken zijn vrouw en twee
dochters. Zijn leven en karakter werden
prachtig belicht. Hij was altijd vrolijk,
onbezorgd, legde makkelijk contact.
Een andere dochter en kleindochter
zongen. Tenslotte sprak de voorzitter
van de kerkenraad van Schoorl dankbare woorden over onder andere zijn inzet
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voor de oecumene. Hij vertelde ook
hoe de dominee eens rustig in gesprek
ging met leden van de Hells Angels, die
langskwamen in Schoorl.
De dienst werd vervolgens geleid
door Ds. C. van Dorp uit Zelhem. We
zongen vreugdevolle liederen, luisterden naar lezingen uit Handelingen
17, Paulus in Athene, en 2 Korintiërs,
het huidige leven en de toekomstige
luister. Dat was de basis voor de
overdenking.
Zo namen we gepast en waardig afscheid van deze beminnelijke mens uit
Buitenveldert.

column

Wonder
Kees Camfferman

Hoe is het mogelijk, dat het zo vaak weer gebeurt. Het is een
zondagse kerkdienst. Misschien in de zomer, als iedereen loom is
na een warme middag. Of op een donkere herfstdag, met de geur
van natte jassen in de kerk. Gewoon een dienst. Je gaat zitten in de
bank, je groet de mensen in de buurt. Hé, die is er ook weer eens.
Welke predikant was er ook al weer? Oh ja. Nou, die gaat geen gekke
dingen doen. Als we dat hoofdstuk lezen, dan zal dat vers wel de tekst
worden. En de dienst begint.
Volgens een vast patroon. Niet
precies hetzelfde als vierhonderd
jaar geleden, maar het scheelt niet
zoveel. Votum en groet. Een psalm. De
geloofsbelijdenis. Een psalm. Gebed.
Schriftlezing. Inderdaad, dat wordt de
tekst. Collecte. Een psalm. De preek.
Nee, geen gekke dingen. Gewoon een
hartelijke poging om de tekst uit te
leggen en toe te passen langs lijnen
die ons vertrouwd zijn. Een psalm.
Gebed. Een psalm. Zegen. Kortom,

een dienst die we helemaal in eigen
hand hebben, die helemaal verloopt
langs het spoor dat wij hebben
uitgezet. Een dienst die we misschien
ook maar met een half oor volgen.
De psalmen zijn zo vertrouwd dat je
soms een paar regels gedachteloos
meezingt. En waar was de collecte
ook al weer voor?
En in zo’n dienst is er dan toch weer
het besef: hier is God met mensen
bezig. Nee, hier is God met mij
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bezig. Hier word ik aangesproken,
en niet vrijblijvend. Vermanend of
vertroostend. En niet alleen aan de
buitenkant van mijn leven, maar
existentieel. Het gaat, zeg maar, over
de enige troost in leven en sterven.
Niet als een extraatje, maar omdat
ik niet zonder kan. Niet vaag, maar
wel met slechts een vermoeden van
onuitsprekelijke vreugde.
Soms is dat besef er al sterk vanaf
het begin van de dienst. Soms komt
het pas later. Soms helemaal niet,
laten we wel wezen. Het zakt ook
wel weer weg: de predikant gaat over
op een andere gedachte, het orgel
zet verkeerd in, wel veel vliegtuigen
vandaag op de Buitenveldertbaan,
morgenochtend moet de vuilcontainer
aan de straat.
Maar het is er. En je kunt er niet
genoeg van krijgen. En daarom toch
telkens weer die gewone kerkdienst.
Hoe lang al? Hoe lang nog?
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Zuid
Samuel, kind tegen het duister in
De priester is stokoud, zijn zonen
corrupt. Massa’s trekken jaarlijks op
naar de tempel voor de grote feesten.
Uit gewoonte? De godslamp brandt
er nog maar zwak, bijna gedoofd.
De Filistijnen, aartsvijanden van de
belofte, staan ‘aan de poort’.

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 vacant
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 vrouw bidt om een zoon. Hannah.
Genade, betekent haar naam, getergd
door Penninah met haar schare
kinderen is er van genade weinig te
merken. Haar man is een goedzak: ‘ik
hou toch van je?’, maar hij grijpt niet in.
Hannah zwijgt. Ze spreekt alleen tegen
God, met wie anders deelt ze haar
diepste verlangen? Zelfs de priester
begrijpt het niet (‘tot wanneer dit
dronken gedoe van jou?’).
Samuel, kind tegen deze duisternis
in geboren, wordt het begin van een
nieuwe tijd. Het jongetje in de tempel,
geroepen in de nacht, de profeet die
Saul en David zal zalven. Maar zover
is het nog
niet. Want wie
redt ons van
de Filistijnen?
Verhalen zijn
mooi, een
jongetje van
belofte, maar
wat hebben we
eraan? Tastbaar
concreet!
De ark Gods
wordt op een
kar gehesen.
Gott mit uns,
zo zullen we
winnen! God als
strijdwagen.

22

De priester is te oud en ook blind
inmiddels om weerwoord te geven.
Zo wordt de ark Gods buitgemaakt.
Niet zonder humor wordt verteld dat
Gods ark voor de Filistijnen het paard
van Troje blijkt. Maar de toekomst lijkt
duister; de tempel is leeg; de oude
priester sterft. Nu is er alleen nog die
jongen: Samuel (God hoort).
Zou het?
Komende weken lezen we met elkaar
de eerste zeven hoofdstukken van
het boek I Samuel. Bekendere en
minder bekende passages wisselen
elkaar af. Soms zullen de lezingen wat
langer zijn dan gewoonlijk, maar dan

preken we wel wat korter. De verhalen
zijn te mooi om te verknippen! We
hebben een boekje gemaakt waarin
u de lezingen mee kunt lezen. Daarin
ook wat beelden die tot nadenken
stemmen.
Zondag 18 oktober valt er wat deze
lezingen betreft tussenuit. Die dienst,
voorbereid door G.J. de Bruin en
verschillende diakenen, staat in het
teken van het (wereld)diaconaat.
Enkele projecten krijgen meer dan
anders aandacht, waaronder de
Voedselbank waarvoor we elke zondag
inzamelen en een project in Bolivia
dat we steunen. Het motto van de
viering is: ‘Jullie zijn mijn handen’. Op
15 november, zeg ik u alvast, is er een
doelgroepenviering met kinderen.
De eerste bijeenkomsten van het
ontmoetingspastoraat zijn inmiddels
geweest. In Middenhof, Kastanjelaan
en Olmenhof hebben we goede bijeenkomsten gehad. De bijeenkomsten
waren goed bezocht, maar omdat het
alle drie de keren stortregende, kan
ik me voorstellen dat u thuis bleef.
Ook hoorde ik afgelopen weken en
aantal keren: ‘dat is niet voor mij, maar
voor mensen in verzorgingshuizen,
of voor wie niet naar de kerk kan’.
Dat is niet het idee. De uitnodigingen
zijn gestuurd aan alle 75+-ers in onze
gemeente en met het oog op ontmoeting is iedereen van harte welkom.
Ook de werkende twintigersgroep
is gestart. Onder leiding van collega
Marianne is de groep begonnen bij
het begin: Genesis. Wie nog aan wil
schuiven is natuurlijk welkom.
Er is bij mijn weten maar één
plek waar de secretaris(se) scriba

heet. En die is dan ook nog lid van
het ‘moderamen’. Laat nu net die
functie vacant zijn. Prachtig die oude
benamingen op je CV, grijp uw kans!
Ds. Werner Pieterse

Uit de kerkenraad
De kerkenraad is in september weer
voor het eerst bijeen geweest na de
zomerperiode. Op het moment van
vergaderen moest de rommelmarkt
nog worden gehouden. We weten nu
dat deze markt weer een mooi (bruto)
bedrag van € 5.200 heeft opgeleverd
voor specifieke diaconale doelen en
voor de diaconie in onze wijk. Mooi
om te zien hoeveel vrijwilligers hier elk
jaar weer hun bijdrage leveren aan dit
succes.
De kerkenraad heeft zich onder meer
gebogen over de begroting voor 2016,
het maandelijks houden van maaltijden
in de Paaskerk, de kerstlichtjestocht
in Westwijk en de op handen
zijnde reeks aan cantatediensten in
2016-2017.

De begroting voor 2016 is goed
gekeurd. Het was daarbij goed om
te zien dat alle taakgroepen de
penningmeester hebben voorzien van
informatie over hun plannen voor 2016
en de bijbehorende kosten. Op die
manier is de kwaliteit van de begroting
een stuk beter dan die van vorig jaar.
We zien echter dat de kosten van
diverse activiteiten toenemen. Dat is
op zich begrijpelijk. Maar dan zullen
ook de inkomsten uit collectes voor
het wijkwerk weer iets hoger moeten
liggen dan het vorig jaar. Daar rekenen
we dan maar op.
De maandelijkse maaltijden in het OTTgebouw in Westwijk zijn gestopt. Het
aantal mensen van buiten de kerk dat
regelmatig deelnam aan de maaltijden
was te gering om hiermee te blijven
doorgaan. De groep vrijwilligers uit de
kerk die deze maaltijden organiseerde,
wil dit werk nu voortzetten in de
Paaskerk. Meer hierover op pagina 2
van deze Present.

Leo Kramer
viert zijn 50-jarig
ambtsjubilieum
als organist en
dirigent met zijn
koor Anthem.
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Arie Cornelis Oussoren

De kerstlichtjestocht in Westwijk gaat dit jaar niet door. Het
wijk- en winkelcentrum van Westwijk is zo in verbouwing dat
het een wel erg rommelige tocht zou worden. Maar in 2016
pakken we draad zeker weer op, want er wordt ‘gewoon’ op
gerekend.
De drie koren van onze wijkgemeente, Anthem, Alegría
en de cantorij, hebben de handen ineengeslagen om tot
een gemeenschappelijk cantateprogramma te komen. De
cantates zijn gebaseerd op en geïnspireerd door vier Bach
cantates. De oorspronkelijke teksten van de cantate worden
gebruikt en hertaald. Deze ‘hertaalde’ teksten worden dan
opnieuw op muziek gezet. De cantates worden uitgevoerd
in drie middagdiensten en een ochtenddienst. Deelnemende
zanggroepen en koren hebben de mogelijkheid mee te doen
aan een schrijfworkshop waarin aan ‘hertaalde’ teksten wordt
gewerkt. Zo ontstaat een cantate op maat. Enthousiaste
zangers en zangeressen uit en rond onze wijkgemeente kunnen
zich opgeven bij één van de uitvoerende koren en dan natuurlijk
meedoen met de uitvoering.

Op 24 augustus 2015 overleed Arie Cornelis
Oussoren, op 82 jarige leeftijd, in het Hospitium aan
de Amstelveenseweg, terwijl op de achtergrond,
zachtjes, het lied ‘Welk een vriend is onze Jezus’
speelde. Arie werd bijna zes jaar geleden ziek, ernstig;
een ziekte die hem langzaamaan sloopte. De laatste
maanden zag hijzelf uit naar het einde.
Zijn leven lang heeft Arie trouw kerkelijk meegeleefd.
Lange tijd met de Handwegkerkgemeente en de
laatste jaren in de Paaskerk. Toch had hij ook wel
moeite met het geloof. Vooral de door ons ervaren
tegenstelling tussen Gods macht en wat aan ellende
op aarde gebeurt, vormde voor hem een onoplosbaar
probleem.
Tijdens de dankdienst voor zijn leven luisterden wij
naar zijn trouwtekst: Psalm 127: 2 slot: ‘Hij geeft
het zijn lieveling in de slaap’, waarbij wij dat mooie
Oosterhuislied zongen: ‘Gij geeft het uw beminden
in de slaap’. Het geloof is geen prestatie van ons,
maar wij krijgen het, als een cadeau. In Bijbelse taal:
als genade. Boven de rouwkaart staat ook: ‘mijn
genade is je genoeg’. Zo hebben wij Arie uit handen
gegeven en aan God toevertrouwd. Zijn vrouw
Hennie wensen wij alle sterkte toe.
Ds. Piet de Bres

Tot slot nog een ander onderwerp. Alle kerkenraadsleden
hebben al voor de zomer de opdracht gekregen om, als de
gelegenheid zich voordoet, met u in gesprek te gaan over
een mogelijke nieuwe naam voor onze wijkgemeente. In het
proces van samengaan van onze drie kerken, de Dorpskerk,
de Handwegkerk en de Paaskerk, is er destijds gekozen voor
de werknaam Protestantse Wijkgemeente Amstelveen Zuid
(afgekort: PWAZ). Maar nu, ruim twee jaar na dit samengaan,
is die naam nog steeds in gebruik. De vraag is nu of we deze
werknaam moeten handhaven als onze officiële naam of dat we
toch met elkaar in gesprek gaan over een andere naam. Wellicht
de meest logische naam is Paaskerkgemeente, genoemd
naar de naam van ons kerkgebouw. Maar dat vernoemen naar
het gebouw is niet strikt noodzakelijk. Er zijn gemeenten in
Amstelveen en ook elders in Nederland waarbij de gemeente
en het kerkgebouw van de betreffende gemeente verschillende
namen hebben. Het kan dus zijn dat u in de komende weken
op dit onderwerp wordt aangesproken door een lid van de
kerkenraad. Een besluit over dit onderwerp zal overigens pas
in 2016 worden genomen in een gemeentevergadering naar
aanleiding van een voorstel uit de kerkenraad.
Pieter Licht

Gerardus Johannes de Sterke
Op 19 september namen we in de aula van Zorgvlied
afscheid van Gerard de Sterke. Zijn kinderen en kleinkinderen spraken en zongen en musiceerden. Die
muzikaliteit hebben ze misschien ook wel van hem,
muziek was een hobby van Gerard. Hij was een rustige man die sprak met zijn handen. Zijn hulpvaardigheid trok wijde kringen, hij vond het fijn om anderen
te helpen. In de afscheidsdienst klonken woorden
uit Johannes 15 over de wijnstok en de ranken. Een
fragment over verbondenheid. Gerard probeerde zijn
leven gelovig te verstaan, zocht naar verdieping door
aan kringen deel te nemen. We hebben gedankt voor
wie hij was en wat hij heeft betekend.
G.J. de Bruin
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Jeugdwerk

Agenda

Kerk op Schoot

Oktober

Vijf broden, twee vissen en een heuvel vol met mensen.
Toch had iedereen genoeg te eten. Hoe kan dat nou?
Kinderen tussen 0 en 5 jaar en hun (groot)ouders horen het
antwoord. Kom luisteren, spelen, zingen en poffertjes eten
bij Kerk op Schoot. Zondag 8 november, 12.00 tot 13.00 uur
in de Paaskerk.

Wo 21 19.00 uur
Wo 21 20.00 uur
Ma 26 20.00 uur

Kliederkerk: Delen zorgt voor meer
Op zondag 15 november gaat het in de
Kliederkerk over delen. Samen kliederen we,
horen we een verhaal en delen we een maaltijd.
Ben jij erbij? Dit keer is het niet in Ons Tweede
Thuis, maar in de Paaskerk. De deur staat vanaf 16.00 uur
voor je open. Welkom! Kijk voor meer informatie op www.
facebook.com/KliederKerkAmstelveen.

Di

29 10.30 uur

Di
Do
Do

27 20.00 uur
29 15.00 uur
29 20.00 uur

Gebedskring
Dertigers West
Meditatief Bijbellezen
(Kruiskerk)
Seniorenochtend
(Noorddamcentrum)
Leeskring Halik (2)
Kring Literatuur
Kring zestigers (Herman de
Manlaan 27)

November

JD12+
Na een lange zomer is ook de Jongerendienst weer van
start gegaan. De jongeren zijn – vaak onzichtbaar voor de
andere kerkgangers – druk bezig met hun eigen diensten. In
september ging het over de battle tussen Elia en de profeten
van Baäl. Het deed ons aan rapbattles denken. Kiezen tussen
twee goden is op dit moment niet zo lastig, maar kiezen
tussen kerk en iets anders. Ook onderzochten de jongeren
wat stilte is en hoe je daar God in zou kunnen ontmoeten
(naar aanleiding van Elia op de Horeb).
Het is niet alleen maar serieus, binnenkort gaan we met
elkaar freerunnen en trampolinespringen. Eens kijken hoe
lenig onze jongeren (en leiding) zijn!

Klabam!
Verlies. De één associeert dat met een voetbalwedstrijd,
iemand anders denkt aan een familielid dat is overleden.
Praten over verlies is niet zo makkelijk. Graag vertellen we
de dingen die leuk zijn en goed gaan. Daarom spelen we
een spel (een soort Party&Co) over verlies. Winnen is geen
optie… Klabam!, 13 november, 19.30 uur, Paaskerk.
Dorien Keus en Nelleke Plomp
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Zo

01

15.00 uur

Wo
Do
Zo
Di
Wo

04
05
08
10
11

19.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

Wo 11
Do 12
Do 12

19.30 uur
10.00 uur
14.30 uur

Vrij 13

19.30 uur

Zo 15
Ma 16

16.00 uur
20.00 uur

Di
Di
Wo
Wo
Wo
Do

14.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
17.45 uur

17
17
18
18
18
19

Dertigers: High Tea met
thema en muziek
Gebedskring
Dertigers Oost
Kerk op schoot
Seniorenmiddag (Middenhof)
Bijbellezen met het oog op
zondag
Vijftigers
Geloven op goede gronden
Seniorenmiddag
(Kastanjeflat)
Klabam! Spel voor jongeren
over verlies
Kliederkerk
Meditatief Bijbellezen
(Kruiskerk)
Seniorenmiddag
Leeskring Halik (3)
Seniorenmiddag (Olmenhof)
Gebedskring
Dertigers West
Samen aan tafel
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Ook de wijkkerkenraad is in september
weer op stoom gekomen. We
bespraken de komende wisselingen
in onze samenstelling op 1 november.

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

Jan Simons stopt als ouderling,
maar wil z’n pastorale werk gelukkig
blijven doen. Josje Dijkstra stopt
ook, voor haar hebben we nog geen
vervanger. Idee? Jan Schipper kan
z’n werk gelukkig nog voortzetten en
wordt herbevestigd. Dat laatste geldt
ook voor Antoinette Kamsteeg als
jeugdouderling en Lodewijk Palm als
ouderling-kerkrentmeester. Johan Stuij
wil ouderling-kerkrentmeester worden
in verband met zijn benoeming
tot voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters. Hij was al
kerkrentmeester.
Met de diakenen gaat het goed, daar
zijn geen wijzigingen. Wel is er nog
steeds een vacature jeugdouderling.
Wie?
We keken terug op een aantal
mooie diensten, de tienerdienst, het
slotfeest, de monumentendag en de
startzondag. De startzondag ligt nog
vers in het geheugen. Ria schrijft er
meer over.
Het slotfeest ligt al weer verder weg.
Het was fris, maar dat was geen
belemmering om gezellig buiten te
eten. Na het eten nog een mooie
voorstelling.
In het monumentenweekeinde was
het weer gezellig druk, zo’n tachtig
mensen bezochten de kerk, velen
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beklommen de toren. Dank aan hen
die dat mogelijk maakten.
Namens de gemeenten van de
Kruiskerk en Paaskerk hebben de
wijkkerkenraden een brief aan de
burgemeester gestuurd met het
aanbod waar mogelijk te helpen bij
de opvang van vluchtelingen. U vindt
die brief op onze website onder
‘Beleidsstukken’.
In onze vergadering keken we uit naar
de expositie van Kees de Kort, die
het Nederlands Bijbelgenootschap
samen met onze expositiecommissie
verzorgt.
Rudie van Balderen

Diaconale zondag
Zondag 18 oktober staat in het teken
van de diaconie. Al in de eerste
christengemeentes waren er diakenen.
Ze hadden oog voor armen, zieken en
gevangenen. Ze hielpen en dienden
de gemeente door het verdelen van
eten, drinken en andere materiële
zaken. Ook in de huidige maatschappij
vervullen de diaconieën van de kerken
een belangrijke rol bij de verzorging en
ondersteuning van mensen die buiten
de boot vallen en er niet op eigen
kracht meer in kunnen klimmen.
Niet alleen binnen de eigen
gemeente, ook daarbuiten is de

diaconie actief. Wereldwijd zijn er
medemensen in nood en vragen
om hulp. In deze dienst wordt dan
ook een collecte gehouden voor het
Werelddiaconaat met Kerk in Actie als
uitvoeringsorganisatie. In de kerkdienst
van deze zondag geeft de diaconie
toelichting op haar werk. Tevens delen
we brood en wijn. De cantorij omlijst
de dienst met mooie liederen.
Na de dienst zal het u duidelijk zijn
dat ieder van ons in wezen geroepen
is om ‘diaken/ dienaar’ te zijn. De
bevestigde diakenen willen u hierin
voorgaan.
Namens de diaconie,
Lamkje Sminia

Zwaantje Petronella Bolk-van Ark
Zwaantje Petronella Bolk, bij de meeste gemeenteleden bekend als Nel Bolk,
werd op 1 juli 1924 geboren in het Veluwse dorp Heerde, waar haar vader een
beschuit- en koekfabriek leidde.
Zelf werd ze verpleegster, eerst in Arnhem, later in Davos in Zwitserland en
nog weer later leidde zij in Ommen het kraamcentrum. Ze assisteerde bij de
bevallingen van al haar neven en nichten. Op haar 46ste ontmoette ze Frits Bolk,
weduwnaar met twee jonge zoons. Samen gingen ze in Amstelveen wonen.
Beiden waren actief in het kerkenwerk. Hij verzorgde de bloemen in de kerk en
bezorgde veel gemeenteleden zijn eigen gebakken Twentse kniepertjes. Zij was
jarenlang kerkenraadslid en zong in het koor. Tien jaar geleden overleed haar man.
Op 5 september 2015 overleed zij in Klaasje Zevenster. Ze werd begraven in haar
geboortedorp Heerde. Bij de afscheidsdienst, die ik als haar neef mocht leiden,
waren opnieuw al die neven en nichten aanwezig. Woorden klonken van Huub
Oosterhuis: ‘doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede, dat genoemd
wordt met Uw naam’.
ds. Hans van Ark

Religieuze kunst: 3x3
Dr. Anique de Kruijf is kunsthistorica
en geniet bekendheid als onderzoeker,
docent en auteur. Verder werkt zij als
conservator bij het Catharijneconvent
in Utrecht. Zij verzorgt binnenkort drie
lezingen over religieuze kunst. Bij de
thema’s laat zij kunstafbeeldingen
zien uit verschillende musea en
kerken en krijgen deelnemers
inzage in het tijdsbeeld, de Bijbel
en kunsthistorische bijzonderheden.
Na de lezing is er gelegenheid voor
ontmoeting en inzage in lectuur. De
ervaring leert dat de lezingen van
Anique passen bij zowel ‘beginners’
als ‘gevorderden’.
Over drie avonden verspreid maken
we kennis met negen figuren:
donderdag 22 oktober: de drie
vrouwen Esther, Ruth en Judith
donderdag 29 oktober: de drie mannen
Jona, Gideon en Simson
donderdag 5 november: de drie

heiligen Barbara, Catharina en
Christoffel.
De avonden beginnen steeds om
19.30 uur met koffie. Om 21.30 uur
sluit de herberg.
De kosten bedragen € 17,50 voor de
drie bijeenkomsten. Deelname aan
een afzonderlijke bijeenkomst is niet
mogelijk. Vanwege het beperkt aantal
plaatsen is opgave noodzakelijk. Dit
kan bij Ria Keijzer.

middag wordt afgesloten met een
drankje. Wim Keijzer (dirigent) en Peter
van Dongen (pianist) zorgen voor een
veelkleurig repertoire met religieuze en
culturele liederen. Deelname is gratis,
een gift in de spaarpot is welkom.
Zangervaring is niet vereist! Opgave
vooraf is niet nodig.
Data: dinsdag 27 oktober en dinsdag
24 november van 13.30 - 15.30 uur.
Ria Keijzer

Sing-Inn op dinsdagmiddag

Herbergactiviteit op
dinsdagochtend: het open huis

‘Inn’ staat in het Engels voor ‘herberg’.
Daar ervaar je gastvrijheid, ontmoeting
en ontspanning. In de Sing-Inn
combineren we deze kwaliteiten met
samen zingen.
We beginnen met koffie/thee, dan
volgt een zangprogramma en de
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Een gastvrije ontvangst, gezelligheid,
ontmoeting, een goed gesprek aan de
stamtafel en soms een kort informatief
programma. Dat zijn de ingrediënten
van het maandelijkse open huis voor
mensen uit kerk en buurt. De herberg
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is open op elke eerste dinsdag
van de maand van 9.30 - 11.30
uur. Om 9.30 uur staan koffie
en thee klaar, rond 10.00 uur
begint het programma.
Op 3 november is Renger
Prent te gast. Hij staat stil bij
Allerzielen en bij rituelen in
de protestantse traditie om
overledenen te gedenken.
Herbergiers zijn Ria Keijzer en
Anita Pfauth.

Sint Maarten
zaterdag 7 november, 15.00-17.00 uur
Op zaterdagmiddag 7 november, in het weekend voor Sint Maarten, kun je in
de Kruiskerk een lampion komen maken voor het feest van Sint Maarten. Sint
Maarten was een bisschop die al zijn spullen weggaf aan de armen. Daarom
maken we iets voor onszelf én doen we iets voor een ander. We zamelen
speelgoed in voor de speelgoedbank in Amsterdam. Neem dus allemaal wat
speelgoed mee dat je niet meer gebruikt of niet meer leuk vindt. We verzamelen
het speelgoed in de kerk en zorgen dat het bij de speelgoedbank terechtkomt.
Doe je ook mee? Informatie en aanmelding voor dinsdag 3 november bij Mirjam
Buitenwerf: tel. 06-20339808; mail: buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

Schatgraversboekje
Dank aan allen die meehielpen
om het Schatgraversboekje tot
stand te brengen en te verspreiden. Heeft u het niet ontvangen
of wilt u het aan een ander
aanreiken, neem dan een exemplaar mee uit de kerk of bel met
Ria Keijzer. U kunt ook verwijzen naar de website. Wat we
elkaar bieden kan enorm van
waarde zijn voor persoonlijke
inspiratie en gemeenschapsvorming. Denk er eens extra over
na wie u over welke activiteit
zou kunnen informeren of nodig
anderen uit. Soms hebben
mensen een zetje nodig. Soms
is er een bepaald beeld van
activiteiten of van de kerk die
om bijstelling vraagt. Soms kun
je ‘goede buren’ zijn door hulp
aan te bieden (vervoer?) of door
samen aan iets deel te nemen.
Allen die meewerken, deelnemen en door steun en gebed de
gemeenschap dienen, bedankt!
We dragen het samen!
Ria Keijzer
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Bijbelkringen
In het Activiteitenprogramma 20152016 staan op de pagina’s 7 en 8 drie
kringen vermeld.
De eerste is de Bijbelkring over het
evangelie volgens Matteüs. Deze is
op woensdag 14 oktober van start
gegaan. Aanmelding is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom.
Voor de twee andere kringen is opgave
vooraf wel noodzakelijk, omdat het
doorgaan van de kring afhankelijk is
van de belangstelling. Geef u dus
alstublieft op.
De kring ‘Van huis uit protestant’
begint op donderdagmiddag 29
oktober en de kring ‘Vreemd en
bizar. Lastige Bijbelverhalen’ start op
donderdagavond 19 november.
Sieb Lanser

Startzondag
Velen lieten zich positief uit over de
startzondag. Het was een mooie
dag, met goed weer, met jong en
oud, met prachtige zang van de
cantorij en met een veilige sfeer
tijdens de kerkdienst waarin hardop
en openhartig gesproken werd over
‘goede buren’, het thema, met het
verhaal van de barmhartige Samaritaan
als centrum. Een naaste zijn, een
naaste hebben…. Zelfs ‘Buurman
en Buurman’ waren er. Tijdens de
voorbeden staken heel wat mensen
een lichtje aan en maakten daarbij
anderen deelgenoot van lief en leed.
Ontroerend en veelzeggend. God,
voelbaar in de Geest, aangeroepen
om zegen en kracht, beleden vanwege
troost en nabijheid. Deze viering stemt
dankbaar en ook aan het programma

na de dienst bewaren we goede
herinneringen. Bloemstukjes gingen na
afloop naar buurtbewoners. Kinderen
en jongeren hadden plezier. Anderen
deden aan speed-dating. Er werden
foto’s gemaakt voor een kleine galerij.
Daardoor weten we straks welke
naam bij welk gezicht hoort. Deze
laatste actie wordt overigens herhaald
omdat niet iedereen op de startzondag
aanwezig was. Aan hen die niet (meer)
naar de kerk kunnen, bieden we op
een andere manier gelegenheid mee
te doen. Een goede start, en… een
goed begin is ook hier het halve werk.
Ria Keijzer

weten aan Nelleke Plomp. Zij is
jeugdwerker en vervanger van Martine
Versteeg. Mail: n.plomp@jop.nl of
whatsapp: 06-15908565.

Kring 3050

Onze nieuwe flyer is uit met daarin
een handige kalender met alle
activiteiten in de Kruiskerk voor
kinderen en ouders in het nieuwe
seizoen. Ben je benieuwd en heb je
hem nog niet ontvangen? Stuur dan
even een mailtje of berichtje naar
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl of
06-20339808.

De Kring 3050 is een gesprekskring
voor mensen tussen de dertig en vijftig
jaar. Vaak bespreken we onderwerpen
op het snijvlak van geloof en
samenleving. De komende twee
keren bespreken we steeds een van
de Psalmen en hebben we het onder
meer over hoe een Psalm in elkaar zit,
hoe die is ontstaan en welke betekenis
de tekst voor ons in deze tijd kan
hebben.
Geïnteresseerd? Kom gerust een keer
langs. We komen om de maand bij
elkaar, altijd op een woensdagavond
bij een van de deelnemers thuis.
De eerstvolgende bijeenkomst is
op woensdagavond 28 oktober om
20.00 uur, Louis Couperussingel 2.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Paula Rose, tel.
6839070, paularose@kpnmail.nl.

KrissKross

Nascholing ds. Mirjam Buitenwerf

Lekker hangen, leuke activiteiten
en nadenken over geloven in jouw
leven. Op donderdag 15 oktober en
donderdag 12 november is er weer
een KrissKross Café in de Kruiskerk
in Amstelveen. Samen gaan we
bedenken wat we de komende
maanden willen doen met elkaar. Ben
jij twaalf jaar of ouder? Dan ben je
vanaf 19.30 uur van harte welkom!
Natuurlijk vinden we het ook leuk als je
iemand meeneemt. Tot 15 oktober!
Heb je vragen of ideeën? Laat het

In september ben ik begonnen met
mijn primaire nascholing. Dit is een
verplicht programma dat door de
Protestantse Theologische Universiteit
wordt aangeboden aan predikanten
die in hun eerste gemeente staan. Tot
en met november 2016 hebben we als
predikanten zes keer een ‘driedaagse’
waarin we elkaar ontmoeten en van
en met elkaar kunnen leren. Voor zo’n
‘driedaagse’ moeten we ook het één
en ander voorbereiden. Dat betekent
dat ik in het komende seizoen een

De Jonge Kruiskerk
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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.

Oktober
Do 15
Wo 21

19.30 - 21.00 uur
19.30 uur

Do
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Do
Vr

19.30 - 21.30 uur
12.00 - 13.00 uur
20.00 - 22.00 uur
13.30 - 15.30 uur
19.15 - 19.45 uur
14.00 - 16.00 uur
19.30 - 21.30 uur
10.00 - 11.30 uur

22
25
26
27
28
29
29
30

Krisskrosscafé (12-18 jaar)
How to throw a Christmas party (20+),
Melkweg Amsterdam
Cursus religieuze kunst (1)
Koffieconcert
Meditatief Bijbellezen (1)
Sing-Inn (2)
Gebedsgroep
Kring ‘Van huis uit protestant’ (1)
Cursus religieuze kunst (2)
Groep ‘Omgaan met verdriet’ (2)

November 2015
Zo
Zo
Zo
Di

01
01
01
03

10.00 - 11.00 uur
16.00 - 19.00 uur
17.00 - 18.00 uur
09.30 - 11.30 uur

Wo
Wo
Do
Do
Vr
Za
Za

04 10.00 - 16.00 uur
04		
05 10.00 - 16.00 uur
05 19.30 - 21.30 uur
06 12.00 - 18.00 uur
07 10.00 - 12.00 uur
07 15.00 - 17.00 uur

Zo 08
Wo 11

10.00 - 11.00 uur
14.30 - 16.00 uur

Wo
Do
Do
Do
Zo
Zo
Ma
Wo

19.15 - 19.45 uur
14.00 - 16.00 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 22.00 uur
10.00 - 11.00 uur
20.15 uur
20.00 - 22.00 uur
17.00 - 19.45 uur

11
12
12
12
15
15
16
18

Tienerdienst
Bible Course (20+)
Muzikale vesper
Open huis, met Renger Prent, over
gedenken
Inleveren spullen voor rommelmarkt
Young professionals (20+), Paaskerk
Inleveren spullen voor rommelmarkt
Cursus religieuze kunst (3)
Rommelmarkt
Opruimen rommelmarkt
Lampionnen en speelgoed
(kinderactiviteit) St. Maarten
Tienerdienst
Bijbelkring over evangelie van Matteüs
(2)
Gebedsgroep
Kring ‘Van huis uit protestant’ (2)
Krisskrosscafé (12-18 jaar)
Kring Vrouw en geloof (2)
Tienerdienst
Concert
Meditatief Bijbellezen (2)
Schatmaaltijd
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aantal weken studieverlof heb en dan niet
beschikbaar ben voor ander werk in de kerk.
In de komen maanden zal dat zijn van 12
t/m 18 oktober en van 7 t/m 13 december.
Mocht u meer willen weten over de primaire
nascholing: ik vertel u er graag iets over in de
wandelgangen!
Mirjam Buitenwerf

Rommelmarkt
Vrijdag 6 november vindt de jaarlijkse rommel-/
curiosamarkt in de Kruiskerk plaats van 12.00
tot 18.00 uur.
Om deze dag te laten slagen zijn er vele
helpende handen nodig.
Dinsdagavond 3 november van 18.30 tot 19.30
uur sterke mannenhanden om de spullen uit
de toren te halen, woensdag 4 en donderdag
5 november van 9.30 tot 16.00 uur veel
handen om de koopwaar uit te stallen. En dan
de verkoop op vrijdag 6 november. Om 12.00
uur gaan de deuren voor kooplustigen open.
U komt toch ook meehelpen of kopen?
Wie wil er taart/cake/brownies of hartige taart
bakken? In appeltaart is reeds voorzien. Achter
in de kerk kunt u zich aanmelden bij Anthony
Melissen.
Indien u spullen wilt inbrengen: graag
woensdag 4 en donderdag 5 november tussen
9.30 uur en 16.00 uur in de kerk. Indien u zelf
niet in staat bent spullen te brengen, vraag dan
een familielid of goede buur.
Info: 6418157, Anthony Melissen.

Pelgrimskerk
Bij de diensten

Nieuwe studentenwerkers

Zondag 25 oktober (aanvang 10.30
uur!) gedenken wij hen die ons in
het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Zoals gebruikelijk doen we dat in
een cantatedienst. Het muziekstuk
dat dit jaar ten gehore gebracht
zal worden, is het Requiem van de
Engelse componist Herbert Howells
(1892-1983), met wiens kwalitatief
hoogstaande en geheel eigensoortige
muziek we een klein jaar geleden
reeds kennismaakten. Howells
schreef zijn Requiem als een hulp bij
de verwerking van de dood van zijn
negenjarige zoon Michael. Anders
dan de naam doet vermoeden bevat
zijn Requiem niet de klassieke tekst
van een mis voor de overledenen,
maar is het een compilatie van enkele
gebeden en enkele Schriftgedeeltes
uit het boek der Psalmen en uit de
Openbaring van Johannes.
Zondag 1 november hoopt ds. Elbers
bij ons voor te gaan in een dienst van
Schrift en Tafel.
Zondag 15 november zal de cantorij
weer meewerken aan de dienst.
Op deze voorlaatste zondag van het
kerkelijk jaar wordt onze aandacht
gevraagd voor ‘de laatste dingen’. Het
thema ‘Wees waakzaam!’ is ontleend
aan Marcus 13:33-37.

Nadat onze studentenwerker Dirk-Jan
Mudde te kennen had gegeven zijn
werkzaamheden op Uilenstede te
willen beëindigen, is de Pelgrimskerk
– na goedkeuring van het Durffonds
– op zoek gegaan naar een tweetal
mensen dat zijn werk zou kunnen
overnemen. We kozen een tweetal
vanwege de relatieve zwaarte van het
werk en de mogelijkheid tot onderlinge
ondersteuning die een dubbele
bezetting biedt. De kerkenraad is
blij u te kunnen melden dat met
ingang van half oktober twee nieuwe
werkers zullen worden aangesteld:
Vallery Linger en Jakob Stolk. Vallery
is studente theologie en heeft de
nodige ervaring opgedaan met het
werken onder jongeren. Jakob heeft
sociaal werk gestudeerd en heeft
een ruime ervaring met buurtgericht
jongerenwerk, onder andere met onze
PJR. Beiden zullen zich binnenkort aan
de gemeente voorstellen, zo mogelijk
in de dienst van 15 november.

Avond met Karin Schoonhoven
Karin Schoonhoven, medebewoonster
van Buitenveldert, deed in het kader
van de afsluiting van haar HBO-studie
theologie onderzoek naar de spirituele
behoeften van veertigers en vijftigers

31

in Buitenveldert en naar de vraag in
hoeverre de wijze van kerk-zijn van
de Pelgrimskerk daarbij aansluit.
Woensdagavond 21 oktober brengt zij
ons in de Pelgrimskerk op de hoogte
van haar bevindingen. Aanvang 20.00
uur.

Viermaal Maria
In het gezamenlijke winterprogramma
van de Goede Herderparochie en
de Pelgrimskerk zijn vier activiteiten
opgenomen rondom Maria en haar
betekenis voor ons. Ik vermeld hier de
eerste twee:
- een solovoorstelling (‘Memoires van

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries,
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen,
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749,
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567,
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v.
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065,
janny.schuijt@upcmail.nl
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Wilhelm Philip Emilius (Emiel)
van Kooten
Op 19 augustus kwam toch nog onverwacht een einde aan het aardse
leven van Wilhelm Philip Emilius (Emiel)
van Kooten. Hij werd 85 jaar. Ds. Van
Kooten, zoals hij meestal genoemd
werd, woonde met zijn vrouw sinds
2012 in Buitenveldert, het gebied waar
hij ooit zijn pastorale loopbaan als vicaris
begon. Hij diende als predikant onder
andere de hervormde gemeenten
van Warmenhuizen-Harenkarspel en
Schoorl-Groet-Camp. Op de Bijbelkring
van de Pelgrimskerk, die hij graag
bezocht, liet hij ons, op geheel eigen
wijze, regelmatig delen in de ervaringen die hij in het Noord-Hollandse had
opgedaan. We mochten hem leren
kennen als een mens met liefde voor
het evangelie en betrokkenheid bij zijn
medemens. De crematie vond plaats op
de Noorderbegraafplaats in AmsterdamNoord. We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe.
Ds. Harmen U. de Vries

Maria van Nazareth’) door Jos van
Steen, met pianobegeleiding door
Annelies Komen, in De Goede Herder,
op vrijdag 23 oktober, aanvang 20.00
uur;
- de filmdocumentaire ‘Maria van
Nazareth’ van Nouchka van Brakel,
waarin mensen uit vier landen
vertellen over hun bijzondere band met
Maria, eveneens in De Goede Herder,
op maandag 16 november, aanvang
14.00 uur.

Eind november en begin december
volgen een lezing over Bernadette
Soubirous (‘Bernadette van Lourdes’)
en een afsluitende oecumenische
uitwisselingsavond rond het thema
‘Wat betekent Maria voor ons
persoonlijk?’ Daarover een volgende
keer meer.

Romeinenkring
De nieuwe Bijbelkring rond de brief
aan de Romeinen is reeds tweemaal
bijeengekomen. Dinsdag 3 november
is onze volgende samenkomst
gepland. Na het ‘donker’ van Paulus’
situatieschets van het leven van zowel
heidenen als joden maken we deze
middag nader kennis met het heldere
licht van het evangelie dat Paulus
daartegenover plaatst. We lezen Rom.
3:21 t/m 30 en 5:1 t/m 21. Wie zich
alsnog bij ons wil voegen, is van harte
welkom. De kring duurt van 14.00 tot
16.00 uur en wordt door mij geleid.

Avond met dr. Plaisier
Dr. Bas Plaisier is voormalig secretarisgeneraal van de Nederlandse
Hervormde Kerk en scriba van de
Samen-op-Wegkerken (en in die
hoedanigheid later opgevolgd door dr.
Arjan Plaisier). Hij vertelt op dinsdag
17 november aan de hand van een
videopresentatie over zijn langdurig
verblijf in China en over de christelijke
gemeentes aldaar. Plaats: Pelgrimskerk
(ook niet-Pelgrimskerkers van harte
welkom!). Aanvang 19.30 uur.
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Vanuit de wijkkerkenraad
september 2015
Ds. Sneep heeft het op zich
genomen een Bijbelgespreksgroep
in Vreugdehof te leiden. In elk geval
lopend najaar, en wel de vierde
donderdag van de maand.
De sollicitatiecommissie voor twee
pastorale medewerkers voor het
door het Durffonds gesteunde
Uilenstedeproject had een positief
bericht. Van de vijftien binnengekomen
reacties kon de commissie unaniem
een zevental selecteren. Na de daarop
volgende gesprekken is het gelukt
een geschikt tweetal te vinden, te
weten mevrouw Vallery Linger en de
heer Jakob Stolk. We streven naar
een benoeming per 15 oktober. Zij
zullen zich waarschijnlijk in de dienst
van 15 november aan de gemeente
voorstellen.
De bijeenkomst van onze vrijwilligers
op 10 juni is als zeer positief ervaren.
Het was de eerste keer, maar zeker
voor herhaling vatbaar. Wij denken aan
eens per twee jaar.
We hebben ons gebogen over onze
beleidsnota. We worden geacht er
elk jaar een te formuleren met in het
bijzonder een paragraaf ‘Speerpunten’.
Er waren heel wat suggesties
voor aanpassingen ten opzichte
van ons stuk van vorig jaar. Het
moderamen zal op grond daarvan een
concept opstellen voor de volgende
vergadering.
Met dankbaarheid hebben we kennis
genomen van een mooie aanvulling
op ons bestemmingsfonds uit de
nalatenschap van mevrouw OosthoutVan Rossum, die in januari overleden is.

Spelletjes doen en slapen gaan
Met kinderen barst het van de rituelen.
Wat er niet allemaal bij komt kijken: ‘Ik
gooi nooit met zwarte dobbelstenen,
dan verlies ik altijd. Ik ga rechts van
je zitten, dan win ik. Ik wil nooit een
rood pionnetje, dan win ik nooit;
groen, groen moet ik hebben! Ik doe
mijn schoenen uit, dan win ik vaker.
Wit begint en wint, zwart kiest en
verliest. Altijd één slokje water, anders
val ik niet in slaap. Neeee, de beer
bij het voeteneind en het konijn op
mijn kussen, doe ik altijd.’ Zo kan ik
eindeloos doorgaan.

Mevrouw Teitsma heeft ons bericht dat
in de diensten betreffende Allerzielen
en de Eeuwigheidszondag een
pastorale folder in de kerk zal liggen
die zich richt op afscheid.
Komend najaar zullen we ons
moeten beraden over het aftreden
van ambtsdragers. De dames Dorst,
Kruijswijk en Visser en de heer Westra
treden af. Mevrouw Dorst is niet
herkiesbaar, mevrouw Kruijswijk voor
een beperkte periode.
Er zijn wat initiatieven rondom het
probleem van de vluchtelingen. Wij
wachten af hoe onze Algemene
Kerkenraad hierover zal oordelen
en welke locatie de gemeente
Amstelveen voor vluchtelingen
beschikbaar gaat stellen.
Adri Lodder

Eens ontspon zich een gesprek aan
tafel: ‘Is dit nu ritueel of bijgeloof?
Het werkt toch niet echt?’ Men sprak
er over dat je alleen maar iets doet,
wilt dat iets gebeurt. Het is een
voorbereiding van je spel, van het
slapen. De discussie liep hoog op. ‘En
als je bidt voor het slapen gaan dan?’
Stilte... Die vraag bleef even hangen,
tot een meisje (11 jaar) met heldere
stem opmerkte: ‘Echt elke zondag naar
de kerk gaan, dat is pas een ritueel,
toch?’ Ze keek de kring rond.
Wat had u toen te berde gebracht...?
Wil Kruijswijk

Pastorpraat
Bij het slot van het zomerprogramma
reden we, door de stromende regen,
met zes propvolle auto’s naar Boerderij
Meerzicht in het Amsterdamse Bos om
met 27 mensen daar een pannenkoek
te eten. Wat zaten we knus, warm,
gezellig aan de lange tafel en...wat was
het lekker! (automobilisten nog bedankt
voor uw moed!)
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Nu is het Winterprogramma al
enige tijd voorradig, heeft u het al
ingekeken? Blauw boekje en voor
de hele winter, bewaren dus! Soms
is er iets wat leerzaam is, moeilijk?
Ga toch maar eens! We hadden ook
alweer een uitstapje naar de Hallen in
West. Doe ergens aan mee, u zult er
geen spijt van hebben!
Als u niets van dit alles mee kunt
maken maar toch graag eens bezoek
wilt, trek dan aan de bel. Letterlijk,
bel op!

Voor allen die bezoeken deden
afgelopen jaar
We hebben weer onze halfjaarlijkse
pastoraatsbijeenkomst op maandag
19 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
‘s middags in de pelgrimskerk, leiding:
ds. De Vries.
We rekenen op de vaste mede
werkers! Als iemand mee wil doen
met bezoeken brengen ook welkom.
We kunnen dan de nieuwe adressen
onderling verdelen. Graag tot ziens!
Hartelijke groet voor zieken en
gezonden, moed en liefde om u heen,
Wil Kruijswijk

Vooraankondiging adventsviering
De jaarlijkse adventsviering zal
gehouden worden op zaterdag
12 december 2015 vanaf 11.00 uur in
de Pelgrimskerk. Wilt u deze datum
alvast in uw agenda noteren. U bent
allen van harte welkom! Nadere
informatie volgt.
De adventscommissie
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.
Kannen en Kruiken: elke vrijdag van
16.30 tot 18.00 uur.
Maaltijd Kostje geKocht: eerste vrijdag van
de maand om 18.00 uur.
Morgengebed in De Goede Herder: elke
woensdag 9.00 uur.

Oktober
Wo 21 20.00 uur Avond met mw.
K. Schoonhoven
Vr 23 20.00 uur Maria van Nazareth,
De Goede Herder
Zo 25 10.30 uur Cantatedienst,
Requiem Herbert
Howells

November
Ma 02 19.30 uur Allerzielen, De Goede
Herder
Di 03 14.00 uur Bijbelkring Romeinen
Vr 06 10.30 uur Menno Simonskring
Wo 11 11.30 uur Alledagkerk, lijn 5
Station Zuid
Do 12 20.00 uur Het Woord spreekt,
De Goede Herder
Ma 16 14.00 uur Film: Maria van
Nazareth, De Goede
Herder
Di 17 19.30 uur Groei en bloei in
China, ds. Bas Plaisier
Do 19 10.30 uur Bijbelkring Vreugdehof
Di 24 14.00 uur Bijbelkring Romeinen
Voor meer informatie zie het
winterprogramma of kijk op
www.pelgrimskerk.nu.

Kunst Kijken met Kannen en
Kruiken
Op woensdag 26 augustus bezochten
wij een deel van de vierde editie van
ArtZuid. We starten onze route vanaf
station Zuid met Wil Kruijswijk als
goede gids. Er is werk bijeen gebracht
van verschillende kunstenaars uit
zowel binnen- als buitenland. Leuk zijn
de reacties onderweg want iedereen
kijkt met andere ogen naar kunst. Er is
werk bij dat nogal op onze lachspieren
werkt en uiteenlopende reacties
oproept. Omdat er meerdere werken
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van de verschillende kunstenaars
staan, kun je ze goed met elkaar
vergelijken. Op het eerste deel van
de route vallen ons vooral de oranje
ballerina’s op. Na een pauze bij de
koffiecorner ter hoogte van het
Hiltonhotel vervolgen wij onze route.
Hier vallen het Paard van Troje en het
driedimensionale vrouwengezicht op.
Bij de Beethovenstraat gaat een ieder
weer zijn eigen weg. Bedankt Kannen
en Kruiken dat wij mochten meekijken
naar kunst.
René Hurks

Micha Young

15+ Micha Young en
Kerkhoppen

PJR

Kerkhoppen

Wat heeft geloof te maken met mijn mobiele telefoon?
Wat zegt Jezus over de kleding die ik koop?
Wat heeft God te maken met de wereld om mij heen?
In de Bijbel staat: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de
HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8).
Doen wat goed is en recht doen. Dat klinkt makkelijk, maar hoe doe
je dat in je dagelijks leven? In vier bijeenkomsten kijken we naar recht/
onrecht, en de drie P’s – people, planet, profit. Daarna houden we een
actie rondom één van deze onderwerpen.
Data: 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 3 december.
Locatie: Pastorie, Handweg 119.

20-ers: VerDIEPend van start
(1 november)

Wat gebeurt er eigenlijk in andere
kerken in Amstelveen en Amsterdam.
En in de synagoge en moskee?
Waar zitten de overeenkomsten en
waarin verschilt ‘onze’ kerk van die
andere? Om te beginnen gaan we
naar Crossroads. We verzamelen
op zondag 1 november
om 9.15 uur voor het
Amstelveencollege. Ook
de tieners (12-16 jaar)
kunnen mee.

Bezoekadres: Ha
ndweg 119,
Amstelveen, tel.:
643 75 96
website: www.p
jramstelveen.nl
mail: pjr-amstelve
en@hetnet.nl

Op 1 november starten we met The Bible Course. Na acht avonden
weet je de belangrijkste dingen die er in de Bijbel staan. Iedere keer
is er een filmpje, uitleg en gesprek. Van 16.00 tot 19.00 uur in de
Kruiskerk, inclusief eten.

Vooraankondiging
AdventPakjesActie

Dorien Keus

Alle data op een rij
Micha Young (15+)	15 oktober, 20.00 uur,

Pastorie, Handweg 119
Bijbelfestival NBG	24 oktober, 10.00 uur,

Op zondag 13 december organiseren we voor de 22e(!) keer
de AdventPakjesActie. Op deze zondag kunt u in de Kruiskerk,
Paaskerk en Pauluskerk weer spullen inleveren. Het gaat
om verzorgingsproducten (kleine flesjes shampoo, doucheschuim, tandpasta, tandenborstels, etc.) waar de tieners
kerstpakketjes van maken voor de bezoekers van inloopcentra
Makom en Stoelenproject. Daarnaast kunt u spellen en houdbaar voedsel geven voor in de inloopcentra zelf.
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DeFabrique in Utrecht
Micha Young (15+)	29 oktober, 20.00 uur,

Pastorie, Handweg 119
Kerkhoppen (tieners en 15+) 1 november,
09.15 uur, verzamelen voor Amstelveencollege
Bible Course (20-ers)	1 november, 16.00 uur,
Kruiskerk, Van der
Veerelaan 30a
Micha Young (15+)	12 november, 20.00 uur,
Pastorie, Handweg 119
jaargang 6 | nummer 8

Blijvend gedenken
Renger Prent

Eind augustus waren wij met ruim veertig gemeenteleden en
parochianen een week in Berlijn. Wij bezochten gedenkplaatsen en
monumenten die herinneren aan de jaren 1933 – 1945 en de deling van
Berlijn tot 1989. De slotviering hielden wij in de kerk Maria Regina Martyrum.
Eerst bezochten wij de plaats van de
voormalige gevangenis Plötzensee.
In 1952 werd daar een monument
opgericht met de executieruimte
als centraal aandachtpunt. In deze
ruimte werden de in Berlijn ter
dood veroordeelden onthoofd of
opgehangen. In de jaren 1933 – 1945
werden hier 2.891 mensen vermoord.
Op 20 juli, de dag van de mislukte
aanslag op Hitler, wordt daar sinds
1969 een oecumenische viering
gehouden.
Niet ver van deze plaats staan de
gedachteniskerk Maria Regina
Martyrum en aan
de andere kant van
de toren daarvan
het Protestants
Gemeentecentrum
Plötzensee. Beide
kerken zijn gebouwd als plaats
van blijvende
oecumenische gedachtenis voor alle
slachtoffers van het
nationaalsocialis-

me. De kerkruimte in het protestantse
centrum bestaat uit een eenvoudige
kubus met slechts één raam in het
dak. Aan de wanden hangen afbeeldingen van de ‘Plötsenseer Tötentanz’.
De dodendans berust op een laatmiddeleeuwse traditie die in muziek
en (schilder)kunst de dood voorstelt
als voorganger in een reidans. In de
Plötsenseer Tötentanz gaat het om
de dood als moord. De afbeeldingen
beginnen met het verhaal van Kaïn en
Abel en eindigen met een gelijktijdige
vijfvoudige moord op gevangenen in
Plötzensee.
Na een bezoek aan dit centrum
gingen wij naar de kerk Maria Regina
Martyrum, ingewijd in 1963. Voor
de bouw gaf de Joodse gemeente
van Berlijn destijds een gift van
1000 DM. De voorhof van de kerk
herinnert aan de appèlplaatsen
van de concentratiekampen, de
onderkerk en de bovenkerk verwijzen
naar gesloten gevangenissen.
Zwarte stenen, lichtgrijs beton en
een zeer moderne Kruisweg aan
de wand. Boven de ingang van de
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kerk hangt een afbeelding van de
vrouw uit Openbaring 12. Al vroeg in
de kerkelijke traditie is zij als Maria
geduid, als symbool voor de vervolgde
kerk. Op de wand achter het altaar in
de hoofdkerk staat een afbeelding van
het Lam uit Openbaring. De crypte
heeft een voorhof waar een Piëta
staat. Op stenen bij het bronzen beeld
staan de namen van vier martelaren:
drie katholieken - twee priesters en
een leek - en een protestant. Zij staan
voor ‘Alle bloedgetuigen die een graf
onthouden werd, alle bloedgetuigen
waarvan het graf onbekend is’.
In 1982 werd een klooster gevestigd naast de kerk, bewoond door
Karmelietessen. Zij behoren tot een
orde waarin het gebed centraal staat.
Zij kwamen uit Dachau en waren vertrouwd met het in herinnering houden
van de slachtoffers van het nazisme.
In Berlijn kwamen zij voor nieuwe
uitdagingen te staan. In een voordracht
op de Evangelische Kirchentage in
Berlijn 1979 zegt zuster Hinricher,
priorin, daarover: ‘Bij de gedachtenis
aan allen die weerstand boden tegen
het nationaalsocialisme moeten wij
ons voortdurend afvragen wat het
betekent om tegen die achtergrond de
geestelijke dienst der verzoening te
beoefenen. Vergeving en verzoening
betekenen niet dat wij ons kritiekloos

moeten aanpassen aan algemene
opvattingen of ongeïnteresseerd
kunnen zijn tegenover alles wat niet
onszelf aangaat. Het gaat ook niet om
het vermijden van confrontaties. Het
ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om leugens, rechteloosheid
en geweld te weerspreken. Plötzensee
maakt ons duidelijk dat er grenzen aan
verzoening zijn, dat de vrucht van verzoening – duurzame vrede – niet kan
zonder rechtvaardige structuren van
vrede. Het behoort tot de opgaven van
onze gemeenschap om de spanning
tussen weerstand en verzoening en de
dialectiek daarvan levend te houden.

Daarvoor hebben wij de opdracht van
het Evangelie hard nodig. De meditatieve, biddende omgang met het
Woord van God biedt ons de mogelijkheid om ons te laten opnemen in Zijn
dienst van verzoening’. Vanuit deze
inzet zijn de zusters actief betrokken,
veelal in oecumenische activiteiten, bij
het vormgeven aan het blijvend gedenken op deze plaats. Voor hen zijn de
martelaren in de duisternis van het nationaalsocialisme, waar wantrouwen,
afwezigheid van hoop en haat oppermachtig waren, getuigen geweest van
vertrouwen, hoop en liefde en hebben
zij dat met hun dood bevestigd.
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In 1994 schreef paus Johannes Paulus
II: ‘Aan het einde van het tweede
millennium is de kerk opnieuw een
kerk van martelaren geworden. De
vervolging van gelovigen heeft in
verschillende delen van de wereld
een vruchtbaar zaad van martelaren
uitgestrooid. Het getuigenis
voor Christus door degenen die
bloedgetuigen geworden zijn, is een
gemeenschappelijke erfenis voor
katholieken, orthodoxen, anglicanen en
protestanten’. In de viering mochten
wij deze oecumene beleven, wij sloten
af met het plaatsen van een kaars bij
de Piëta.

jaargang 6 | nummer 8

nieuws
Herdenking overledenen aan
de Europese buitengrenzen
De dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt op
de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een
herdenking plaats van de overledenen aan de Europese
buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over
omgekomen migranten een belangrijke plaats in. De herdenking
wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace
Nederland, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie
Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam.
Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de
Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Hermitage)
een korte documentaire getoond. Gevolgd door een inleiding
van Tineke Strik, docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer
en bestuurslid van Defence for Children. Zij is ook lid van de
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die tot
taak heeft de mensenrechten te handhaven en democratie en
rechtsstaat te bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair
gesprek plaats.

Programma:
15.15 uur:	inloop zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe
Keizersgracht 1A
15.30 uur:	vertoning van korte documentaire, gevolgd door
inleiding van Tineke Strik
16.00 uur: nagesprek
17.00 uur:	start oecumenische herdenking op steiger voor de
Hermitage, met medewerking van ds. Arjan Plaisier
(scriba PKN), pater Saliba Antonios (voorganger
Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Msg. Jan Hendriks
(bisdom Haarlem)

Informatie
Protestantse Diaconie Amsterdam
(Matthias de Vries), tel. 535 30 34/
06-13583823, of Catholic Worker
Amsterdam, tel. 06 - 81673263
(Gerard Moorman).
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Groninger kerkdienst in
Amsterdam
Op zondag 25 oktober 2015 is de negende
Groninger kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam. Deze dienst gaat over de genezing
van de zoon van de hoveling (Joh. 4). Thema: ‘Ain
woord kìn haile wereld verandern’ (Eén woord kan
de hele wereld veranderen).
Leiding: ds. Harry Donga. Na de dienst zingen
we het Gronings volkslied en is er koffie en
koek. Schilder Jan F. Bogema (uit Usquert)
exposeert zijn werk over het Groninger land.
We nodigen iedereen die iets met Groningen
heeft, ongeacht achtergrond of richting (geen
richting ook welkom), uit om de dienst te
bezoeken. En… vertelt u het verder!
Zondag 25 oktober 2015, aanvang: 10.30 uur (vanaf
10.00 uur kerk open).
Plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam
(Singel 411). Er is een crèche.
Tram 1,2,5 stoppen bij de halte Spui en tram
4,9,14,16,24 bij de Halte Spui/Rokin.
Informatie: h.wilzing@diaconie.com, tel. 4044708,
www.diaconie.com

nieuws
Landelijk Missionair
Festival
Op 7 november 2015 vindt in Utrecht het
Landelijk Missionair Festival (LMF) plaats. Het
LMF is hét interkerkelijk festival over manieren
en vormen van missionair-zijn in deze tijd.
Onder het thema ‘Durf te vragen!’ staat
dit jaar de vloer open voor uiteenlopende
missionaire vragen. U kunt bijvoorbeeld
onze special guest Lucy Moore van ‘Messy
Church’ bevragen of Arjan Plaisier over de
toekomst van de kerk of Sake Stoppels over
discipelschap.
Het festival programma is breed met
meer dan dertig workshops, live muziek,
creatieve workshops en ruimte voor
ontmoeting. Informatie en tickets: www.
landelijkmissionairfestival.nl.

Lezing antisemitisme
en jodenhaat

Kees de Kort onderscheiden
Schilder en illustrator Kees de Kort ontving vrijdag 25 september
een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester
Jan Mesu van de gemeente Bergen. De Kort is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd onderscheiden
wegens de impact van zijn kunstwerken, wereldwijd.
Kees de Kort was de eerste kunstenaar die bijbelverhalen
voorzag van moderne twintigste-eeuwse illustraties. Hij maakte
de Bijbel en andere christelijke werken voor een niet-traditionele
lezersgroep toegankelijk. De serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ is
een echte klassieker geworden.
Kees de Kort ontving de onderscheiding bij de opening van de
tentoonstelling ‘David & Goliat, en andere bijbeltekeningen’
in de Kruiskerk. Het NBG viert met deze tentoonstelling de
vijftigjarige samenwerking met de kunstenaar. Bij de opening
nam Kees de Kort ook het eerste exemplaar van de Bijbel met
werken van Kees de Kort in ontvangst.
De tentoonstelling is nog te bezoeken t/m 24 oktober op
woensdag, donderdag en zaterdag van 14 tot 17 uur in de
Kruiskerk (toegang gratis).

Op 9 november organiseert Kerk en Israel
een lezing over ‘Antisemitisme en jodenhaat’:
antisemitisme: wat is het? Hoe uit het zich?
Wat kun je ertegen doen?
Na inleidingen van Bart Wallet en Ron van
der Wieken wordt met de aanwezigen in drie
ronden verkend waar het precies over gaat
als er gesproken wordt over antisemisme/
jodenhaat; wat de verschijningsvormen zijn
en welke handelingsperspectieven er zijn.
Plaats: Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht
1A Amsterdam. Kosten: € 5,00. Aanmelden
voor 26 oktober 2015 via kerkenisrael@
protestantsekerk.nl.
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Jeugd

agenda
David en Goliath en andere
bijbeltekeningen
De tentoonstelling van Kees de Kort is
nog te bezichtigen t/m 24-10. Op woensdag, donderdag en zaterdag van 14.0017.00 uur.

Wo/ 21-10 Christmas party 20+
How to throw a Christmas party (20+). Tijd: 19.30
uur. In de Melkweg, Amsterdam.

Wo/ 21-10 D
 e Pelgrimskerk en
veertigers/vijftigers
Mw. Karin Schoonhoven vertelt over haar onderzoek naar de spirituele behoeften van veertigers
en vijftigers in Buitenveldert. Tijd: 20.00 uur.

Do/ 22-10 Cursus religieuze kunst
Dr. Anique de Kruijf is kunsthistorica. Zij verzorgt
drie lezingen over religieuze kunst. Tijd: 19.3021.30 uur. Kosten: € 17,50 voor de hele serie.
Er is een beperkt aantal plaatsen, opgave bij Ria
Keijzer. Andere data: 29-10 en 5-11.

Vr/ 23-10 M
 emoires van Maria van
Nazareth
Jos van Steen verplaatst zich in de persoon van
de moeder van Jezus, zij vertelt, jaren na de dood
van haar zoon, hoe Jezus geworden is en wie
hij was. Pianiste Annelies Komen begeleidt en
verklankt het verhaal. Plaats: De Goede Herder.
Tijd: 20.00 uur.

Za/ 24-10 Bijbelfestival NBG
Tijd: 10.00 uur, DeFabrique in Utrecht.

Zo/ 25-10 Koffieconcert
Cora Burggraaf zingt Frans en Amerikaanse liederen. Op piano Phyllis Ferwerda,. Tijd: 12.00-13.00
uur. Tijd: 12.00-13.00 uur.

Di/ 27-10 Sing-Inn
Tijd: 13.30-15.30 uur.

Di/ 27-10 De kunst van het sterven
Brentano’s Zincafé: lezing van en gesprek met prof.
dr. Carlo Leget. Tijd: 19.30 uur, zaal open 19.00
uur. Locatie: ’t Huis aan de Poel, Populierenlaan
21 Amstelveen. Kosten € 5,- (incl. consumptie).
Opgave: 6419351 of zincafe@brentano.nl.

Paaskerk

Kruiskerk

Pelgrimskerk

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

Do/ 29-10 Kring ‘Van huis uit protestant’
Met Sieb Lanser. Opgave vooraf.
Tijd: 14.00-16.00 uur.

Do/ 29-10 Kring literatuur
We praten over Kom hier dat ik u kus van Griet
op de Beeck. Leiding: ds. Gert Jan de Bruin en
Els van Geel. Opgave, voor 21 oktober bij Els van
Geel, tel. 6471098 of emvangeel@hetnet.nl. Tijd:
15.00 uur.

Do/ 29-10 Micha Young (15+)
Tijd: 20.00 uur. Pastorie, Handweg 119.

Zo/ 01-11 Kerkhoppen (tieners en 15+)
Wat gebeurt er eigenlijk in andere kerken? Om
te beginnen gaan we naar Crossroads. Tijd: 09.15
uur, verzamelen voor Amstelveencollege.

Zo/ 01-11 Herdenking overledenen
Herdenking vluchtelingen. Hermitage te
Amsterdam.

Zo/ 01-11 Bible Course (20+)
Na acht avonden weet je de belangrijkste dingen
die er in de Bijbel staan. Iedere keer is er een
filmpje, uitleg en gesprek. Tijd: 16.00-19.00 uur in
de Kruiskerk, inclusief eten.

Zo/ 01-11 Muzikale vesper
Tijd: 17.00-18.00 uur.

Locatie Westwijk

! www.pga-b.nl

Za/ 07-11 St. Maarten
Tijd: 15.00-17.00 uur. In de Kruiskerk. Opgave:
Mirjam Buitenwerf: 06-20339808, buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl.

Zo/ 08-11 Kerk op schoot
Voor kinderen 0-5 jaar en hun (groot)ouders. Kom
luisteren, spelen, zingen en poffertjes eten. Tijd:
12.00 tot 13.00 uur in de Paaskerk.

Ma/ 09-11 L
 ezing antisemitisme en
Jodenhaat
Zie pagina 39.

Do/ 12-11 Krisskrosscafé (12-18 jaar)
Tijd: 19.30-21.00 uur, in de Kruiskerk.

Do/ 12-11 Micha Young (15+)
Tijd: 20.00 uur, pastorie, Handweg 119.

Vr/ 13-11 Klabam!
Tijd: 19.30 uur. Spel voor jongeren over verlies. In
de Paaskerk.

Zo/ 15-11 K
 liederkerk: Delen zorgt
voor meer
Samen kliederen we, horen we een verhaal en
delen we een maaltijd. Ben jij erbij? Deur open
vanaf 16.00 uur. Welkom in de Paaskerk!

Zo/ 15-11 Concert

Di/ 03-11 Open huis
Met Renger Prent, over gedenken, Tijd: 09.3011.30 uur.

Di/ 03-11 Bijbelkring over Romeinen
De brief aan de Romeinen is een monumentaal
werk, waarin de hoofdpunten van het evangelie
systematisch beschreven worden. Leiding: ds.
Harmen de Vries. Tijd: 14.00-15.30 uur.

Wo/ 04-11 en Do/ 05-11
Inleveren spullen voor rommelmarkt
Tijd: 10.00-16.00 uur.

Vr/ 06-11 Rommelmarkt
Komt u kijken en kopen? Of een stukje taart
eten? Welkom! Tijd: 12.00-18.00 uur.

Za/ 07-11 Landelijk missionair festival
Zie pagina 38.
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Tijd: 20.15 uur. 		

Ma/ 16-11 Film: Maria van Nazareth
Mensen van Polen, Spanje, Nederland en Turkije
vertellen van hun bijzondere band met Maria van
Nazareth. Uit vele gezichtspunten een verrijkende
documentaire van Nouchka van Brakel. Plaats: De
Goede Herder. Tijd: 14.00 uur.

Di/ 17-11 Christendom in China
Ds. Bas Plaisier verbleef lange tijd in China en
gaf daar colleges over de Bijbel. Hij is onder de
indruk van het enthousiasme en de leergierigheid
van de groeiende, christelijke gemeente aldaar en
maakte een videopresentatie. Tijd: 19.30 uur.

Do/ 19-11 Samen aan tafel
Eet, luistert en deelt u mee? Tijd: 17.45 uur. Meer
informatie op pagina 2.

