
jaargang 6 | num
m

er 9 | novem
ber 2015

Schuilen



32 jaargang 6 | nummer 9

Colofon
Contact 
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 6413648 

Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur:
Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, 
Janet Parlevliet, Nel Velthorst 
en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 
RB Amstelveen

Abonnementen
Financieel bijdragende leden 
van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
ontvangen Present kostenloos. 
Een keer per jaar vragen wij 
u een donatie te doen als 
bijdrage in de kosten.

Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar, januari/februari 2015, jaargang 6, nummer 1

De abonnementsprijs 
bedraagt € 25 per jaar.
Wilt u een abonnement? 
Stuur dan een mail naar 
abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 
Adreswijzigingen en opzeg-
gingen? Graag schriftelijk of 
per mail doorgeven bij het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Geopend di - do 9-12.30 uur

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. NL53 ABNA 0549 316
523 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Medewerkers aan dit 
nummer: Marianne Bogaard, 
Jan Bossenbroek, Mirjam 
Buitenwerf, Koos Hagen, 
Evert van der Mede, Werner 
Pieterse, Hans Reijenga, 
Hans van Strien, wijkre-
dacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers

December 
inleveren kopij: 24 
november
op de mat: 17 december

Januari/februari 
- Vriendschap
inleveren kopij: 12 januari
op de mat: 4 februari

Schuilen
02 Wereldlichtjesdag
03 Van de redactie, inhoud, 

colofon
04 Kerkdiensten
06 Hoofdartikel: Schuilen bij u 
08 Interview: Zal ik eens bellen….
10 In de voetsporen van 

Franciscus van Assisi
10 AK: Op de schop…
11 CvK: Hoe gaat het met 
 ons in 2016?

14 CvD: Diaconale zondag
15 Column: Schuilen
16 Zuid
20 Kruiskerk
25 Pelgrimskerk
28 PJR
30 Gedicht: Vreemd
31 Droomdekentjes
32 Nieuws
35 Benefi etconcert
36 Agenda 

Schuilen. Een hoogst actueel thema in het 
licht van de huidige vluchtelingenstromen. 
Marianne Bogaard maakt in haar hoofdartikel 
duidelijk dat wij kunnen schuilen bij de 
Eeuwige, maar ook dat het bij onze joods-
christelijke identiteit hoort om de ander te 
zien als een mens die recht heeft op een 
schuilplek. De ander is een naaste als wij, ook 
al komt zij van ver. Is God een schuilplaats 
voor een opgejaagd mens? Evert van der 
Mede stelt die vraag in zijn column, in het 
spoor van Bonhoeffer. Een mens moet in een 
noodsituatie niet naar God vluchten; het is 
God zelf die lijdt. Wacht op een mens die zegt: 
hier ben ik, schuil bij mij. ‘Mag ik dan bij jou?’ 
zong Claudia de Breij. Wat is ons persoonlijke 
antwoord op die vraag? Wat is het antwoord 
van de gemeente van Jezus Christus? Is 
de kerk een schuilplaats in de wildernis van 
deze wereld, in de wildernis van het leven? 
Dat heeft natuurlijk verschillende aspecten. 
Kun je bij de kerk terecht als het gaat om 
afscheid nemen? Daarover gaat een folder die 
met deze Present is meegestuurd. Werner 
Pieterse gaat hier in een interview nader op 
in. Op Wereldlichtjesdag op 13 december wil 
de kerk een schuilplaats zijn voor wie een 
kind hebben verloren. Schuilen kan niet meer, 
schrijft Jan Bossenbroek in zijn laatste bijdrage 
aan Present, de kerkgemeenschap zonder 
voorzitter achterlatend. Als redactie staan wij 
open voor reacties, we verschuilen ons niet. 
Met een bescheiden plofje valt deze Present 
bij u op de mat of in de brievenbus. En met 
een impliciete vraag: mag ik dan bij jou? 
Neem en lees. 

Sieb Lanser

De wereld wordt op deze dag letterlijk 
even wat lichter voor mensen die 
een kind verloren hebben. Zij mogen 
weten dat ze niet alleen zijn met hun 
verdriet. 

Ook in Amstelveen staan we stil bij 
Wereldlichtjesdag. Dat doen we op 
zondag 13 december. Om 19.30 uur 
is er een korte bijeenkomst in de 
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, met 

muziek en woorden van troost. Ieder 
die dat wil kan de naam van zijn of 
haar kind laten noemen en een kaarsje 
aansteken ter nagedachtenis aan 
haar of hem. Deze bijeenkomst heeft 
een open karakter en is bedoeld voor 
iedereen die een overleden kind wil 
gedenken. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Mirjam Buitenwerf, 
tel. 3312456, buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl.

Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag 

gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes 

aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij 

niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind 

blijft immers je kind en is voor altijd in je hart en gedachten!

Wereldlichtjesdag 
Zondag 13 december  
Mirjam Buitenwerf 
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Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’ 
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 22-11 

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser, gedachtenisdienst; 
met de cantorij 
16.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen, gezinsdienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en ds. W.T. 
Pieterse, gedachtenisdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. R.J. van Zwieten

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen 

Zo/ 29-11
1e advent

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B.J. van Assen, Oude 
Pekela
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, oecume-
nische viering, cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

 

Zo/ 06-12
2e advent

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze L.S. de Vries, 
Schalkwijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, 
met de cantorij 
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: RK viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 13-12
3e advent

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
dr. B. Siertsema 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van Woord 
& Gebed
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet

December - Ontvangen en geven
inleveren kopij: 24 november
op de mat: 17 december

Januari/februari - Vriendschap
inleveren kopij: 12 januari
op de mat: 4 februari

Data Present

Woensdag Voorganger Te Organist

 6 jan. ds. Annette Driebergen Papendrecht Everhard Zwart

13 jan. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Rob van Dijk

20 jan. ds. Teus Prins Aalsmeer Wim Magré

27 jan. prof.dr. Antoine Bodar Amsterdam Everhard Zwart

 3 feb. ds. Margriet van der Kooi Driebergen Rob van Dijk

10 feb. dr. Paul Visser Amsterdam Wim Magré

17 feb. ds. Gert van de Meeberg Halfweg-Zwanenburg Everhard Zwart

24 feb. dr. Stephan de Jong Bussum Rob van Dijk

 2 mrt. pastor Joost Verhoef Amsterdam Wim Magré

 9 mrt. ds. Arianne Geudeke Wilnis Rob van Dijk

16 mrt. mgr. Dick Schoon Amsterdam Everhard Zwart

23 mrt. dr. Wouter Klouwen Baarn Wim Magré

30 mrt. prof.dr. Eric Cossee Rotterdam Everhard Zwart

 6 apr. ds. Jan van Langevelde Zierikzee Rob van Dijk

13 apr. ds. Annette Bosma Sassenheim Wim Magré

20 apr. ds. Wim Scheltens Lunteren Rob van Dijk

KONINGSDAG GEEN DIENST GEEN DIENST GEEN DIENST

 4 mei ds. Jan Oortgiesen Ede Everhard Zwart

11 mei ds. Jannie Nijwening Den Haag Wim Magré

18 mei dr. Ciska Stark Lexmond Everhard Zwart

25 mei dhr. Leo Fijen Maartensdijk Rob van Dijk

 1 juni ds. Bas van der Graaf Amsterdam Wim Magré

 8 juni ds. Mirjam Sloots Koog Zaandijk Everhard Zwart

15 juni dr. Ruud Stiemer Den Haag Rob van Dijk

22 juni ds. Dirk-Jan Thijs Amsterdam Wim Magré

29 juni ds. Marjolijn de Waal Vijfhuizen Everhard Zwart

Diensten worden gehouden in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
Kerk open vanaf 12.00 uur, samenzang vanaf 12.25 uur.
Aanvangstijd van de dienst 12.40 uur. Einde van de diensten ca. 13.00 uur.

Overzicht voorgangers en organisten - eerste halfjaar 2016

Middagpauzediensten
Alle-dag-kerk



76 jaargang 6 | nummer 9

Schuilen bij u
Marianne Bogaard

Je zou verwachten dat zij bij elkaar 
schuilen om het vol te houden, 
maar niets blijkt minder waar. Het 
overlevingsinstinct maakt zelfs van de 
jongen een nietsontziende jager die 
zijn voordeel doet met de ondergang 
van anderen. De vrouw behoort toe 
aan de sterkste. 

Dit zijn de namen
In het boek Dit zijn de namen 
(2013) schetst Tommy Wieringa 

een onthutsend 
beeld van een 
verwilderd groepje 
vluchtelingen 
in de steppe. 
De beelden 
die hij oproept, 
zijn schokkend 
actueel: het geld 
dat betaald wordt 
aan mensens-
mokkelaars blijkt 
een weggegooide 
investering. 
En áls de 

asielzoekers uiteindelijk, nauwelijks 
mens meer, bewoond gebied bereiken, 
worden zij niet met compassie, maar 
met agressie ontvangen.
Eén van de vluchtelingen, een Afrikaan, 
is een uitzondering. Hij wordt geschetst 
als een buitenstaander die op afstand 
meetrekt. Maar als één van de 
tochtgenoten dreigt te bezwijken, deelt 
hij zijn water en voedsel. Dat gaat echter 
tegen hem werken. Wie anderen bij zich 
laat schuilen, verbreekt de groepscode. 
Hij moet geëlimineerd worden... zijn 
lichaam, met het kruis nog om zijn nek, 
laten ze achter op de steppe.

Het kruis
Hoewel Tommy Wieringa geen 
religieus boek heeft willen schrijven, 
trekt dat kruis de aandacht. ‘Wat 
waren ook al weer de verschillen 
tussen hen?’, denkt de reisgenoot die 
het kruis teruglegt op de borst van 
het gedode lichaam: ‘Hij kon het zich 
niet herinneren. Het moest er zijn, dat 
afgrondelijke verschil, maar zijn handen 
grepen lucht’. 

Juist deze Afrikaan heeft in de 
confrontatie met de oerdriften die uit 
zijn op zelfbehoud, de menselijkheid 
bewaard. De ander is voor hem geen 
concurrent, maar een broeder. In dit 
boek, dat de titel draagt waarmee 
in de joodse traditie het boek 
Exodus wordt aangeduid, klinken 
onmiskenbaar Bijbelse waarden mee. 
Mag de kwetsbare ander bij ons 
schuilen?

Schuilen bij u
In de Nieuwe Bijbelvertaling komt 
het woord schuilen tweeëntwintig 
keer voor, waarvan veertien keer 
in de Psalmen. Het werkwoord dat 
hier vertaald wordt, heeft de actieve 
betekenis van asiel zoeken. Een 
heel enkele keer is dat bij mensen, 
bijvoorbeeld wanneer de kinderen 
Israëls verweten wordt, dat zij op weg 
gaan om te schuilen in de vesting van 
de farao (Jesaja 30:2). Meestal gaat 
het echter om de mens die schuilt bij 
de Eeuwige: ‘Er is vreugde bij allen die 
schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u 
hen beschermt (Psalm 5:12)’.
De mens die op God vertrouwt, kan bij 
Hem terecht. Hij schept leefruimte en 
dringt het donker terug. Tegelijkertijd 
lijkt de ervaring van de Psalmdichter 
te zijn, dat je het in dat opzicht 
van je medemensen niet hoeft te 
verwachten: ‘Beter te schuilen bij de 

HEER dan te vertrouwen op mensen. 
Beter te schuilen bij de HEER dan te 
vertrouwen op mannen met macht 
(Psalm 118: 8 en 9)’.

Plaatsen van asiel
De Bijbel weet van het kwaad dat 
wij elkaar kunnen aandoen. Van de 
onvoorstelbare agressie die beschadigt 
en ontmenselijkt. Gericht, waardoor 
de ander tot vijand wordt gemaakt, of 
onbedoeld, wanneer onschuldigen tot 
slachtoffer worden en moeten vluchten 
om ergens een schuilplek te vinden.
Maar er klinkt ook een andere Bijbelse 
toon. Als wij mogen leven in de ruimte 
van Gods ontferming waarin zijn Liefde 
een soort vrijplaats is, in hoeverre zijn 
we dan bereid die ontferming niet 
alleen te ontvangen maar ook door te 
geven? Laten wij toe dat mensen bij 
ons komen schuilen, in ons persoonlijk 
leven, maar ook in groter verband? 
Scheppen wij plaatsen van asiel?

Angst
Die vraag is momenteel meer dan 
ooit aan de orde. Velen ondernemen 
een lange tocht naar onze veilige en 
welvarende wereld. Dat roept naast 
afschuw om de situatie die zij zijn 
ontvlucht ook angst op. Kan onze 
samenleving dit aan? Redden wij dit 
met elkaar?
Legitieme vragen zijn het, vragen 
die gesteld mogen worden. Er komt 
nogal wat op ons af. Maar waar 
deze angst de overhand krijgt, zal 
de ander een concurrent blijven en 
wint het overlevingsinstinct het van 
de ontferming. Daar wordt degene 
die zijn water en brood wil delen als 
bedreiging gezien voor de vertrouwde 
orde.

De ander
Dat werd schokkend duidelijk toen 
onlangs op een inspraakavond over de 
komst van asielzoekers in een kleine 

stad twee predikanten het woord 
namen die pleitten vóór opvang. 
Er werd door hun betoog heen 
geschreeuwd en sommige mensen 
verlieten de zaal. Alsof pleiten voor 
het ontvangen van vluchtelingen een 
daad van ontrouw is aan de eigen 
stadsgenoten.

Als wij onze joods-christelijke identiteit 
willen bewaren, kunnen wij echter niet 
anders dan de ander zien als een mens 
die recht heeft op een schuilplek. 
Dat garandeert geen oplossingen 
voor de politieke problematiek die 
een vluchtelingenstroom met zich 
meebrengt. Het biedt wel een 
denkrichting. De vreemde ander is niet 
allereerst een bedreiging, een profi teur 
of een probleemgeval. Zij is een 
naaste als wij, ook al komt zij van ver. 
Ik wens onze humane samenleving 
toe dat dat de grondtoon mag zijn van 
de aanpak van deze kritieke situatie.

Een kleine groep mensen dwaalt door onherbergzaam gebied. 

Vier mannen, een vrouw en een jongen. In hun dromen zijn zij op weg 

naar een onbezorgde toekomst waarin het leven minder hard is dan op 

de plekken die zij hebben achtergelaten. Naarmate de tocht langer duurt, 

worden zij van reisgenoten lotgenoten, overgeleverd aan de eindeloosheid. 
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Zal ik eens bellen...
Janet Parlevliet

‘Een rouwfolder?!’ 
vraag ik provocerend 
Werner schiet in de lach en corrigeert 
me: ‘het is een folder over afscheid. 
De combinatie lijkt vreemd: folder en 
afscheid. Daar zit een zekere spanning 
tussen. Met een folder probeer je te 
werven, klanten te trekken, een product 
in de markt te zetten. Sommigen 
zeiden dan ook: wordt de kerk een 

soort rouwcentrum? 
Het is een 
informatieve folder, 
geboren vanuit 
het verlangen 
om mensen van 
informatie te 
voorzien. De kerk is 
inmiddels zo klein 
geworden, dat ook 
in dagen van rouw 
veel onbekend is 
over wat geloof 
en kerk kunnen 
betekenen. 

Zelf – en dat zal voor mijn collega's 
net zo zijn – kom ik steeds meer 
mensen tegen, die kinderen hebben, 
die überhaupt niet meer weten wat 
kerk voor vader en moeder betekent of 
betekend heeft. Die beelden hebben 
van kerk en dominee – ook als het 
gaat om uitvaart – die niet stroken 
met de werkelijkheid. Ons eerste idee 
was een folder te maken voor in het 
zorgdossier. Om zo nabestaanden te 
laten zien wat de kerk kan betekenen 
in dagen van rouw en verlies. Want 
ook voor mensen die niet midden in 
de kerk staan, hebben we wel degelijk 
teksten, verhalen, bronnen, tradities die 
betekenis kunnen geven.’ 

De folder is bedoeld voor...? 
‘... verschillende mensen. Laat ik 
gewoon een beeld geven: een 
oude mevrouw van 93, een trouw 
kerkganger, heel actief in de kerk, 
totdat ze de laatste tien jaar steeds 
slechter ter been wordt en daardoor 

amper meer komt. Haar kinderen zijn 
zestig of zeventig en op hun twintigste 
afgehaakt. Om de een of andere reden 
is er geen gesprek met de kinderen 
over wat voor soort uitvaart moeder 
wil. Want ja, begin daar maar eens over 
... dat is geen gemakkelijk onderwerp. 
Maar een pastoraal werker of een 
predikant ontdekt dat moeder een groot 
verlangen heeft naar een kerkelijke 
uitvaart. Alleen zullen die kinderen die 
vraag misschien niet zo snel stellen.’

Welke vraag?
‘Die kinderen zullen misschien niet 
zo snel de dominee bellen na het 
overlijden van moeder, omdat dat 
niet in hun systeem zit of omdat ze 
denken: ach, moeder deed er nog wel 
aan ... maar dan krijg je zo’n man met 
al die gelovige taal van vroeger en 
daar zitten we ook niet op te wachten, 
we doen het gewoon onder elkaar in 
een rouwcentrum met een prachtig in 
memoriam, wat foto's, een gedicht. 
Dat kan ook heel mooi zijn, maar om 
moeder recht te doen, denk ik dat het 
goed is de kinderen van informatie te 
voorzien. Een kerkelijk afscheid kan heel 
anders zijn dan een dominee op een 
preekstoel, in een zwarte toga die nog 
eens uitpakt over het eeuwige leven. 
Zo’n afscheid heeft veel verschillende 
vormen, voegt een dimensie toe, 
omdat er taal wordt gesproken die 

ons verbindt met de geslachten voor 
ons en omdat we het wagen iets te 
zeggen, hoe voorzichtig soms ook, over 
leven voorbij de dood. We proberen te 
zoeken naar een balans: recht te doen 
aan de overledene en verstaanbaarheid 
voor wie achterblijven, trouw aan het 
evangelie. Maar dat laatste kan op 
verschillende manieren klinken.
Een heel ander beeld: op een basis-
school speelt zich een familiedrama af, 
waarbij een kind om het leven komt. Ik 
heb dat meegemaakt in Middelburg. 
Meestal komt slachtofferhulp dan om 
de hoek kijken. Ik merkte dat er op die 
christelijke school vrees was om iets 
met geloof te doen, ook onvermogen.
Misschien, en dat zeg ik voorzichtig, 
kan een kerk in zo’n situatie iets 
betekenen ... maar met dat ik dit nu 
zeg, denk ik: daar kom je weer op dat 
spanningsveld van moet je daar nu een 
folder voor maken? Want het gaat om 
heel dramatische, kwetsbare dingen.’

Hoe kun je die folder inzetten?
‘Ja, zie je, dan kom je op dit soort taal, 
van promoten en ... daar wil ik eigenlijk 
uit blijven,’ zegt Werner geërgerd. Ik 
hoop dan dat een directeur van die 
school of de kinderen van die oude 
moeder die de afscheidsfolder hebben 
gezien, denken: zou die kerk nu iets 
te zeggen hebben waar wij iets aan 
hebben? Zal ik eens bellen?’

Die hebben toch expertise in huis? 
‘Ja, die hebben een stelletje theologen 
lopen die hun hele leven bezig zijn met 
vragen van dood en leven. Daar zijn ze 
voor vrijgesteld van al het andere werk 
dat 'gewone mensen' moeten doen. 

Misschien hebben die iets te vertellen. 
En dan is luisteren natuurlijk het eerste 
wat we te doen hebben.’

Ligt die folder dan bij die mevrouw 
van 93 in huis?
‘Ja dat is het idee. De folder is bij 
Present meegestuurd. Daarnaast willen 
we de folders ook beschikbaar stellen 
en uitdelen aan uitvaartleiders.’ 
‘Ik woon tegenover de uitvaartwinkel 
van Yarden, die zetten een uitvaart in 
de markt. Ik zeg het heel scherp. In de 
etalage staan bij wijze van spreken bijna 
roze Mickey Mouse kisten, maar er 
staat ook het oude, kerkelijke zilver, dat 
ze misschien op Marktplaats hebben 
gekocht. Yarden wekt de indruk dat alles 
kan: zij regelen het. Daar heb ik niets 
op tegen, maar ik denk: wat gek dat de 
kerk niet in staat is om in deze tijd haar 
inhoudelijke boodschap helderder voor 
het voetlicht te brengen.’
‘Die folder is een heel klein dingetje 

om tegen mensen te zeggen: heeft u 
hier misschien ook aan gedacht? We 
komen niet met een koffer vol hel en 
verdoemenis of de gouden stad en 
eeuwig leven, we komen ook niet om te 
evangeliseren. We zijn er om met elkaar 
te zoeken naar woorden van betekenis 
in deze moeilijke dagen. Op basis van 
onze bronnen en verhalen.’ 

Wat kan de kerk op beslissende momenten in het leven 

betekenen, in dagen van afscheid nemen, geboorte, huwelijk? Het is 

nog niet zo eenvoudig om de oude woorden ter sprake te brengen voor 

wie er niet wekelijks mee in aanraking komt of mee is opgegroeid. Er 

is een folder over afscheid gemaakt door Werner Pieterse en Yvonne 

Teitsma in samenspraak met het ministerie van predikanten. We hopen 

dat deze folder uitnodigt tot gesprek. Daar is hij allereerst voor bedoeld. 

De serie folders is bedoeld om 
te informeren over gebruiken en 
rituelen in onze kerk. Het doel is 
mensen aan het denken te zetten 
en er samen over te praten. De 
volgende folder gaat over trouwen.
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In de voetsporen van 
Franciscus van Assisi
Sieb Lanser

Ons onderkomen gedurende deze 
week was niet geheel in Franciscaanse 
stijl: een viersterrenhotel net buiten de 
oude stad van Assisi, met zwembad en 
sauna, goed bed, uitgebreide buffetten 
bij diner en ontbijt. Overigens vind 
ik ook de Basilica di San Francesco, 
met de bouw waarvan meteen na 

Franciscus’ dood 
is begonnen, op 
gespannen voet 
staan met de 
soberheid van deze 
heilige.
Patricia, een 
geweldige gids 
die ons vier 
dagen vergezelt, 
vertelt dat wij één 
eeuw moeten 
onthouden: de 
13de eeuw. Het 
is de tijd van de 

bloei van de steden, een periode van 
grote veranderingen in de maatschappij 
van Umbrië. Het is ook de eeuw van 
Franciscus (1182-1226).
Franciscus preekte niet tegen iets 
- rijkdom, oorlog -, maar voor iets: 
armoede, vrede. Door deze benadering 
kreeg Franciscus toestemming voor 
zijn orde, terwijl zijn gedachten 
overeenkwamen met die van 
revolutionaire bewegingen in de 13de 
eeuw. 

La Valle Umbra
De bus voert ons allereerst zuidwaarts 
door La Valle Umbra, het dal van Umbrië 
of van Spoleto. Umbrië staat ook 
bekend als het groene hart van Italië. 
Het dal was vroeger erg moerassig, 
zodat dorpjes ontstonden op de 
heuveltoppen en langs de fl anken
Boven sommige stadjes zie je een 
burcht uittorenen. Deze burchten 

waren niet bedoeld om de stad te 
beschermen, maar om het pauselijk 
gezag te handhaven. Vanaf ongeveer 
de tweede helft van de 14de eeuw was 
het gedaan met de onafhankelijkheid 
van de stadstaten en viel Umbrië onder 
het gezag van de paus. De pauselijke 
gezant liet daartoe in een aantal steden 
grote forten bouwen. 

Van 25 september tot 2 oktober waren wij met een groep 

van tweeëntwintig mensen in Assisi: gemeenteleden van de PWAZ, 

de Kruiskerk, de Pelgrimskerk, de Heilige Geestparochie en enkele 

anderen. Een ‘Franciscusreis’ onder leiding van ds. Piet de Bres en ds. 

Gert Jan de Bruin. Ik geef vooral een impressie van de eerste dag. 

De pausen hieven belastingen en 
verhoogden die als ze geld nodig 
hadden. Op een gegeven moment 
verdrievoudigde een paus de belasting 
op zout. Waarop de bevolking probeerde 
zout zoveel mogelijk te boycotten. 
Vandaar het brood zonder zout dat we in 
Umbrië tegenkomen. 
Uiteindelijk voert de reis naar het dal 
van Rieti, waar zich vier kluizenarijen 
bevinden. Wij bezoeken er twee: 
Greccio en Fonte Colombo. 

Kluizenarijen
Allereerst de kluizenarij van Greccio, 
bekend geworden door ‘de eerste 
kerststal’. Resten van de oorspronkelijke 
kluizenarij uit de 13de eeuw zijn bewaard 
gebleven. We vinden er de grot waar 
Franciscus in 1223 Kerstmis vierde 
met een levende kerststal. Franciscus 
– die altijd eenvoudig preekte voor het 
volk – wilde de arme herders uit die 
streek laten ervaren wat de geboorte 
van Christus betekende. Per slot van 
rekening was Christus arm geboren, 
voor gewone mensen. Hij zorgde voor 
levende dieren en een kind van lappen. 
We zien de rots waarop in een kribbe 
in stro het ‘kind van Betlehem’ lag . 
Bewust koos Franciscus ervoor het 
hier te doen plaatsvinden en niet in de 
parochiekerk. 
Achter de kapel zien we de oude 
kluizenarij, met keuken/eetzaal en 
slaapzaal. Uiterst eenvoudig hebben 
Franciscus en zijn broeders hier geleefd. 
Een eerste echte ontmoeting met het 
leven van Franciscus, indrukwekkend. 
We zien de eigen cel, die hij hier had. 
Daarna zetten wij koers naar de tweede 
kluizenarij: Fonte Colombo, ‘bron 

van de duif’. Franciscus kwam daar 
meermalen en steeds zat er een duif 
water te drinken. Je kunt nog afdalen 
naar de bron. Wij dalen af naar de Sacro 
Speco, de Heilige Grot, waar Franciscus 
verbleef. 
Hier vond Franciscus de inspiratie 
voor een nieuwe orderegel voor de 
minderbroeders.
In de Magdalenakapel is een rode 
Tau (T) te zien (door Franciscus zelf 
getekend?). Franciscus schreef dit teken 
op de muur van cellen waar hij verbleef 
en ondertekende er brieven mee. 
Deze vorm van het kruis beschouwde 
hij als symbool voor de mensen die in 
boetvaardigheid leven. Vandaag de dag 
is het een bekend herkenningsteken 
van de franciscaanse beweging. 

De ontmoeting met Franciscus 
Deze eerste dag ‘in de voetsporen 
van Franciscus’ geeft al genoeg stof 
tot nadenken. Indrukwekkend en 
verpletterend, zo’n radicale keuze voor 

armoede. Het schuurt. Diep in mij zegt 
een stemmetje: zit er aan heiligen niet 
ook een steekje los? 
Vandaag de dag horen we wel veel over 
armoede, vrede, milieu, als het gaat 
over Franciscus – en hij is één van de 
populairste heiligen -, maar waar blijft 
het aspect van de ‘boetvaardigheid’ die 
bij Franciscus zo’n centrale rol speelt? 
In ieder geval kunnen zijn keuzes niet 
worden losgezongen van ernst maken 
met het evangelie. 
Ook al zou ik nog geen eens in een 
Quote 5000 komen, steeds komt 
die man uit het evangelie in mijn 
gedachten: “Jezus keek hem liefdevol 
aan en zei tegen hem: ‘Eén ding 
ontbreekt u: ga naar huis, verkoop 
alles wat u hebt en geef het geld aan 
de armen, dan zult u een schat in de 
hemel bezitten; kom dan terug en volg 
mij.’ Maar de man werd somber toen 
hij dit hoorde en ging terneergeslagen 
weg; hij had namelijk veel bezittingen” 
(Marcus 10: 21-22).



1312 jaargang 6 | nummer 9

Uiteindelijk heb ik twee jaar geleden 
het voorzitterschap geaccepteerd 
met een heldere doelstelling voor 
ogen. ‘Van drie eenheden naar een 
drieëenheid’ luidde de titel van het 
document waarmee ik aan de slag 
ging. Hoe kunnen wij in deze jaren 
onze toekomst borgen in het jaar 
2025? Hoe moeten wij ons opstellen 

in kerk en wereld 
om de Bijbelse 
boodschap in 
Amstelveen en 
Buitenveldert 
in het volgende 
decennium 
nog steeds te 
laten klinken? 
Kan dit bereikt 
worden door 
op wijkniveau 
initiatieven te 
ontplooien of 
moeten deze 

activiteiten bovenwijks gedeeld en 
gefaciliteerd worden? Welke rol 
spelen de jeugdraad en de diaconie 
in het geheel? Hoe gebruiken wij 
onze stoffelijke middelen om dit 
doel te bereiken? Enfi n, twee jaar 
is waarschijnlijk een te korte tijd om 
gegroeide grenzen te doorbreken. 
De A9 gaat op de schop en hopelijk 
wordt daarmee ook de grens 
tussen Amstelveen-Noord en -Zuid 
doorbroken. De Kalfjeslaan is nog 
steeds de bestuurlijke grens tussen 
Amstelveen en Buitenveldert; op 
papier is die eenvoudiger te slechten 
dan in de praktijk. 

Nieuws van het bestuurlijk front: de 
commissie Durffonds heeft groen 
licht gegeven om de haalbaarheid te 
onderzoeken van een Stiltecentrum 
– een werktitel – in het Stadshart. De 
groep die, gesteund door de AK, deze 
aanvraag heeft ingediend staat een 

stevige klus te wachten. Hopelijk dat 
in het komende voorjaar een uitkomst 
van dit onderzoek bekend wordt. 
Wanneer u dit leest heeft de AK een 
sessie achter de rug om over ons 
beleidsplan te praten. Hier wordt 
beschreven wie wij denken te zijn 
als kerkgemeenschap. Hoe zien wij 
ons predikantenbestand zich in de 
toekomst ontwikkelen, hoe zetten wij 
onze middelen in? Kortom, wat wordt 
ons beleid? 
In dit kader is de discussie reuze 
interessant hoe de landelijke kerk 
zich gaat ontwikkelen. De secretaris 
van de synode heeft in Trouw zijn 
ideeën uiteengezet en die hebben 
heftige reacties losgemaakt. Om 
misverstanden te voorkomen: ik kan 
mij helemaal vinden in zijn opvattingen. 
De tent moet worden schoongeveegd 
en opnieuw opgericht. En dit is een 
Bijbelse notie: de tabernakel werd 
tijdens de tocht door de woestijn 
regelmatig ingepakt en elders 
opgericht. Wij zijn te veel gehecht 
geraakt aan onze stenen gebouwen. 
Misschien wel een onderwerp om 
eens in een huiskamergesprek of 
-bovenwijkse?- gemeentevergadering 
te bespreken... Schuilen kan niet meer.
De kerkgemeenschap, dus u allen, 
wens ik Gods zegen en Salomo’s 
wijsheid toe.

Dit wordt mijn laatste bijdrage aan Present. Dit klinkt erg dramatisch, 

maar bestuursleden komen en gaan. Het laatste ongelukkigerwijs iets vaker 

dan andersom, het valt te vergelijken met ons ledenbestand. Met mijn ver-

trek als voorzitter eindigt ook de opdracht om ‘uit de algemene kerkenraad’ 

te schrijven. U heeft ongetwijfeld gemerkt dat ik niet altijd trouw de mening 

van de AK heb weergegeven. Ik vond het zonde om daarmee mijn eigen 

licht onder de korenmaat te zetten. 

uit de algemene kerkenraad

Op de schop...
Jan Willem Bossenbroek

college van kerkrentmeesters

Hoe gaat het met ons in 2016?
Hans van Strien

Op verzoek van de AK zijn op de 
begroting ook middelen toegekend 
voor verdere versterking van de 
externe presentatie: een specifi ek 
budget voor de communicatie, naast 
Present, een budget zodat het (te) 
Gekke Kerk Festival ook in 2016 door 
kan gaan. Dat heeft wel tot gevolg 
dat we, in Jip en Janneketaal gezegd, 
meer gaan uitgeven.

De verwachte inkomsten zullen dalen: 
de vrijwillige bijdragen blijven omlaag 
gaan, al was het alleen maar vanwege 
overlijden. Ik ben trouwens, maar 
dat terzijde, blij met de bijdragen en 
spontane ontvangsten tot en met 
september 2015: zie de thermometer.

Per saldo zal het tekort uit kerkelijke 
activiteiten rond de € 662.000 liggen. 
Uit de beleggingen die we gelukkig 
hebben, verwachten we een netto 
opbrengst van € 205.000, zodat 
het uiteindelijke tekort in 2016 naar 
verwachting € 457.000 is. Een fors 
bedrag dat onttrokken wordt aan de 
algemene reserve. 

Binnen de AK wordt gesproken over 
een beleidsplan. Ook voor het College 
van Kerkrentmeesters (CvK) van 
belang. Want het CvK moet straks 
dat beleid voor de eerstkomende tien 
jaren in geld vertalen. Dan hebben we 
een onderbouwde meerjarenraming. 
Nu zit die ook wel bij de stukken, 
maar die is gebaseerd op oude 
uitgangspunten.
Bij de bespreking van de stukken in 
de AK heeft het CvK gewezen op de 
waarde van een goed opgebouwd 
beleidsplan en van de daarin 
verwoorde keuzes: hoe wil je het 
‘kerk-zijn’ vormgeven. Zo tussen 
de regels door proefde ik dat de 
huidige meerjarenraming aangepast 
moet worden. Ons liquide vermogen 
wordt, als het aan de AK ligt, verder 
aangesproken. De rol van het CvK is 
die ontwikkelingen door te rekenen 
en te bezien wat daar op termijn 
de gevolgen van kunnen zijn voor 
onze liquiditeit. Simpel geredeneerd: 
kunnen we al die voornemens betalen 
of moeten we tijdig maatregelen 
nemen om er voor te zorgen dat we 

van stenen munten 
kunnen maken? Dat 
moeten dan wel 
stenen zijn die nu geen 
munten opleveren. Ik 
zou er, als een soort 
afscheidsbrief, een 
stukje aan moeten 
wijden in Present. Dat 
was wat één van de 
leden van de AK mij 
toevoegde. Maar niet 
nu, mijn ‘ruimte’ is op.

In de vorige Present heb ik u meegenomen in de rituele dans 

rond de begroting voor 2016. Inmiddels is de begroting door de 

Algemene Kerkenraad (AK) vastgesteld. In december worden de 

begrotingsstukken op de website geplaatst.

Spontane bijdragen: € 91.288

Ontvangen toezeggingen: € 325.551

Toegezegd t/m september: € 415.314

Begroot: € 510.000

Opbrengsten Actie 
Kerkbalans 2015 t/m september
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Kruiskerk
De Bijbellezing uit Matteüs 25:31-46 
werd ingeluid met het lied ‘Er is niet 
ver van Jericho’, gebaseerd op het 
verhaal van de barmhartige Samaritaan 
en verbeeld met ‘het verhaal van de 
bloemen’. Aansluitend daarop gaven 
de diakenen een toelichting op hun 
werk, gevolgd door het passende lied 
‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 
(973). Aan de hand van de zeven deel-
afbeeldingen van het schilderij ‘De zeven 
werken van barmhartigheid’ uit 1504 
legde ds. Lanser de betekenis van de 
Bijbelteksten uit voor onze dagelijkse 
bezigheden en taken ten dienste van 

onze naasten. Tussen de 
hongerigen, dorstigen, 
vreemdelingen, 
naakten, zieken en 
gevangenen op de 
afbeeldingen was ook 
de fi guur van Jezus te 
vinden. Op de laatste 
afbeelding keek Jezus 
vanuit de hemel neer 
op het begraven van 
de doden, met een 
hand op zijn hart en 

zijn arm uitgespreid. Op de woorden 
van deze tekst had onze cantor-organist 
Henk Trommel een prachtige compositie 
gemaakt in de vorm van een motet. Het 
lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer 
van ons’ verbond de verkondiging van 
het Woord met een inleiding op de gaven 
(voor het Werelddiaconaat) en gebeden 
Twee diakenen spraken het dankgebed 
uit waarin ze God dankten voor al het 
werk dat zichtbaar en onzichtbaar in onze 
gemeente wordt gedaan ten behoeve 
van onze naasten.

Pelgrimskerk
Geen kerk zonder diaconie en geen 
diaconie zonder kerk! Daarom staat de 
viering op een diaconale zondag in het 
teken van de diaconale dienst van de 
gemeente, zowel in liturgie en gebed 
als in de lezingen en de verkondiging 
van het Woord. De verkondiging wees 
vanuit de lezingen op barmhartigheid 
en gerechtigheid (Jesaja 58), op het niet 
blijven bij goede bedoelingen (2 Korintiërs 
8) en op het wereldwijde aspect van 
diaconaal werk (Lucas 10). Want niet de 
gevestigde orde maar een allochtone 
Samaritaan beantwoordde aan de vraag 

‘Wie is mijn naaste’. De gemeente kon 
tot een naaste worden door geld te 
geven voor het werelddiaconaat, een 
brief voor vrijlating van een Iraanse 
gevangene te schrijven (Amnesty 
International) en een bemoedigende 
kaart naar een vluchteling te sturen (Kerk 
in Actie). Tot slot zongen we: ‘Vervuld van 
uw zegen gaan wij onze wegen...’

Paaskerk
Voor de diaconale zondag kozen wij 
drie aandachtspunten: jeugddiaconaat, 
diaconie dichtbij in de regio – de 
Voedselbank – en werelddiaconaat. 
We waren ons er ervan bewust dat dit 
slechts een beperkte afspiegeling is 
van het totaalplaatje. In de viering lichtte 
Dorien Keus een project toe dat in 2016 
zal plaatsvinden: een Valentijnlunch voor 
ouderen, verzorgd door jongeren. Subtiel 
is de leeftijd op 75 jaar gesteld! Bij de 
presentatie rond de Voedselbank lag 
het accent op de diaconale taak van de 
gemeente: het meebrengen van houdbare 
producten. Voor het wereldwijde sloten 
wij aan bij het collectedoel van Kerk in 
Actie, de boeren in Bolivia. 
De overweging van ds. De Bruin naar 
aanleiding van Matteüs 5 omlijstte 
het beeld van de diaconie en liederen 
met zinnen als ‘Wij dromen van de 
mensenrechten, die ieder mens dan 
heeft’ maakten de viering af.

Diaconale zondag 
Ginus Trof

Ongetwijfeld heeft u opgemerkt dat op 18 oktober het werk van de Diaconie 

centraal stond in de kerkdiensten in onze gemeente. Om u een idee te geven hoe 

divers hier invulling aan is gegeven, hieronder een weergave vanuit onze drie kerken:

college van diakenen
College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011, 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

 Het moet mei 1945 geweest zijn. Een 
paar dagen later zal mijn oma door 
een Canadese legerauto doodgereden 
worden. Een paar jaar later besef ik 
dat het tafereel bij de schuilkelder een 
publieke vernedering was van vrouwen 
die kaal geschoren werden. De mensen 
uit mijn buurt, van wie mij geen enkele 
verzetsdaad is overgeleverd, rekenden 
af met ‘moffenhoeren’.

Het is de beeldherinnering die bleef, 
die op haar beurt verbleekt bij al die 
beelden van gruwelijkheden, in de 
media, in onze tijd.
Is een mens ooit veilig geweest in 
de nabijheid van andere mensen? 

Voor wat, voor wie verborg de 
Neanderthaler zich in zijn grot? 
Was het de natuur of waren het zijn 
soortgenoten? En wat deed hij zelf 
wanneer hij zijn schuilplaats verliet?

Volgens de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties is de situatie in Syrië: 
‘beneden menselijk’, om nog maar te 
zwijgen over de dodenschepen op de 
Middellandse Zee en over het station 
in Boedapest. Naar de mening van een 
spraakmakende Nederlandse politicus, 
die zegt pal te staan voor de joods-
christelijke waarden van ons volk, mag 
er geen vluchteling meer ons land 
binnen.

Is God een schuilplaats voor een 
opgejaagd mens? Nood leert immers 
bidden. De theoloog Dietrich Bonhoeffer 
zag het overal om zich heen, wanneer 
de gevangenis, waarin hij door de nazi’s 
was vastgezet, gebombardeerd werd. 
Het ergerde hem! Een mens, vond 
hij, moet in die situatie niet naar God 
vluchten. Het is God zelf die lijdt!

En inmiddels leven we in een tijd 
zeventig jaar na Bonhoeffer, waarin 
velen, zo zij al in een God geloven, 
afscheid genomen hebben van een 
God die garant staat voor veiligheid 
en bescherming. Is dit ongeloof of 
kenden Job, Prediker en Jezus dezelfde 
ervaring? Een God die zwijgt.
‘Het zwijgen van de hemel is als de 
stilte in een muziekstuk’, leerde ik 
van een jonge Benedictijner monnik 
onlangs. Een stilte die de klanken niet 
verjaagt, maar ruimte schept en wacht. 
Wacht op een mens die zegt: Hier ben 
ik. Schuil bij mij.

column

Schuilen
Evert van der Mede

De vroegste herinneringen van mensen zijn beelden. 

Ik sta, naast mijn oma, op het dak van de schuilkelder in het 

plantsoen voor ons huis. Haar hand ligt op mijn schouder, haar 

onderarm drukt zachtjes tegen mijn oor. De mensen naast en beneden 

ons zijn opgewonden. Er wordt ook gezongen: ‘Kale kop, kale kop’. 
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Zuid
Van Samuël tot Jezus
In de afgelopen weken lazen wij hoe in 
het kind Samuël de toekomst opengaat 
voor het volk Israël. Tegen wangedrag 
en wanhoop in wordt een kind geboren 
dat zal leren zeggen ‘Hier ben ik’. Zijn 
moeder Hanna uit in een lofzang haar 
vreugde om dit grote geschenk. Dat is 

eigenlijk een prachtige opmaat naar de 
adventstijd, waarin het zal gaan over de 
komst van dat andere kind waarvan de 
moeder een bevrijdende lofzang zingt. 
Maria en Hanna zingen in dezelfde 
toonsoort. Naast de zondagse diensten 
komen we in de adventstijd een half 
uur bij elkaar op donderdagavond. In 
vier korte vespers op 26 november, 
3, 10 en 17 december beginnend om 
19.30 uur, bereiden we ons voor op het 
feest van kerst. Daarnaast gaan we op 
de inmiddels ‘traditionele’ kerst sing-in 
op 20 december zingend van advent 
naar kerst.

Gedenken
Voor we deze tijd van verwachten 
en vooruitzien ingaan, herdenken 
wij echter allen die we los hebben 
moeten laten. Van degenen van 
wie wij het afgelopen jaar afscheid 
hebben moeten nemen in de 
gemeente, noemen wij de namen. 
Voor elk van hen ontsteken wij een 
lichtje aan het licht van de paaskaars, 
teken van opstanding uit rouw en 
radeloosheid. Ook voor anderen die in 
onze gedachten zijn, mag een lichtje 
ontstoken worden. Dit jaar is er één 
dienst waarin ds. Werner Pieterse en 
ik samen voorgaan. Er is veel muziek: 
naast Anthem o.l.v. Leo Kramer 
musiceren Peter van Dongen en Jenny 

Stoeckart. De namen van wie ons 
lief zijn, hardop en in stilte genoemd, 
dragen wij mee naar de kortste dag 
van het jaar toe. In één van de langste 
nachten zal immers een Licht opgaan...

Kerst
Het kerstfeest vieren we allereerst 
met de kinderen. Op de vooravond 
van 24 december komt in de Paaskerk 
het kerstverhaal tot leven in woord 
en beeld. We worden als het ware 
meegenomen in het verhaal. Ook 
de kleinsten zijn bij deze – korte 
en beweeglijke – viering van harte 
welkom! De tweede dienst op de 
kerstochtend om elf uur is eveneens 
op de jeugd gericht, kinderen en 
tieners. Daarvoor is er om half tien een 
‘gewone’ kerstdienst met de cantorij 
van de Paaskerk waarin ieder natuurlijk 
net zo goed van harte welkom is! 
Tussen kinderkerst en kerstmorgen 
in is er de kerstnachtdienst, dit jaar 
weer met het mannenkoor Con Amore 
uit Aalsmeer. Er zal echter ook voor 
onszelf genoeg te zingen overblijven!

Verder is het in deze periode 
relatief rustig in de kerk. Sommige 
gespreksgroepen slaan een maandje 
over. Maar het is goed om te merken 
dat door de verschillende groepen (van 
twintigers tot zestigers, van Westwijk 

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 Amstelveen-
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl

tot Kastanjefl at, van Bijbelstudie tot 
maaltijd) op veel plaatsen mooie 
gesprekken ontstaan! Wat een 
voorrecht om als predikant overal aan 
te mogen schuiven...

Ds. Marianne Bogaard

Chanoeka
Op zondag 6 december om 10.30 uur 
staan we in de themaviering in ‘Ons 
Tweede Thuis’ stil bij het feest dat de 
joodse gemeenschap in december 
viert: Chanoeka. Het feest van de 
herinwijding van de tempel duurt acht 
dagen. In onze kring is het niet zo 
bekend. We kunnen erover lezen in de 
apocriefe Makkabeeënboeken. Het is 
een (vroege) poging om op te komen 
voor de eigen cultureel-religieuze 
identiteit in een pluralistische 
samenleving. Het is geen sinecure om 
bij alle vragen van vandaag een eigen 
geluid te laten horen. Dat geldt zowel 
voor synagoge als kerk. We laten ons 
informeren over het feest en horen 
over de relevantie van dit feest van 
licht in het donker van december.

G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad
In de vergadering van oktober hebben 
we onze blik al weer gericht op de 
komende kerstperiode. Dat voelde 
weliswaar vroeg aan, maar dat 
tijdstip heeft te maken met één van 
onze speerpunten: we willen onze 
activiteiten namelijk beter organiseren 
en wat ruimer van te voren plannen. Dit 
als reactie op de op- en aanmerkingen 
over de vorige kerstperiode, waarin 
gevraagd werd om betere planning en 
afstemming van activiteiten in deze 

drukke periode. Zoals dit jaar: de Sing-
In, kinderkerstviering, kersnachtdienst, 
twee kerstochtenddiensten en het 
kerstdiner. 
De kerstlichtjestocht in Westwijk 
gaat dit jaar niet door vanwege de 
verbouwing van het Westwijkplein. 
Deze adempauze benutten we 
om te zien hoe we de organisatie 
vanaf volgend jaar mogelijk met 
professionele ondersteuning kunnen 
bestendigen. Veel van de andere 
onderwerpen die aan de orde 
kwamen, hadden met het gebouw van 
de Paaskerk te maken.

Kerstboom
Het eerste onderwerp in die rij vormt 
de kerstboom. Er zijn op dat gebied 
echter lange en verschillende tradities 
waaraan mensen gehecht zijn. En 
over smaak kun je lang twisten ... 
de kerkenraad heeft daarom wat 
‘nieuwe’ mensen onder leiding van 
Jan van Schaik gevraagd om daar met 
een frisse blik naar te kijken en een 
nieuw begin te maken. We doen als 
kerkenraad een beroep op uw begrip, 
want laten we wel wezen: het gaat bij 
kerst natuurlijk niet om een boom.
Er was extra tijd ingeruimd voor het 
jeugdwerk met presentaties door 
Antoinette Kamsteeg en Dorien Keus. 
Het eerste deel betrof het beleidsplan 
van de Protestantse Jeugdraad. Dit 
keer was dat gedestilleerd uit drie 
workshops met allen die betrokken 
zijn bij het jeugdwerk. Die workshops 
begonnen met de vraag ‘Waarom doe 
ik jeugdwerk?’. Over dat jeugdwerk 
willen we u meer vertellen op de 
volgende gemeentevergadering in 

het voorjaar van 2016. Het tweede 
onderwerp sloot mooi aan bij één van 
de pijlers van het PJR-beleidsplan, 
namelijk een ontmoetingsruimte 
creëren voor de jeugd. Een ruimte 
waar je jezelf mag zijn en God kunt 
ervaren. Eerder had Dorien namens 
het jeugdwerk de kerkenraad 
voorgesteld het benedenhuis meer 
kind- en jeugdvriendelijk te maken, 
zodat ook zij zich er thuis en welkom 
voelen. De kerkenraad heeft daar 
destijds positief op gereageerd en haar 
gevraagd daarvoor een plan te maken. 
Dat plan werd gepresenteerd en richt 
zich met name op de inrichting van de 
ruimte met de verhoogde houten vloer, 
vroeger ook wel bekend als de Fuik. In 
nauw overleg met kerkrentmeesters 
en kosters zal bekeken worden hoe 
we dit plan kunnen realiseren. 
Verder is er gesproken over de 
inrichting van de stiltehoek in de 
kerkzaal om o.a. een kaarsje aan te 
steken en te gedenken. Het idee is 
daarvoor de ruimte naast het orgel in 
te richten. Om dat goed en functioneel 
te kunnen doen, is contact gezocht 
met een professional op dit gebied. 
Daaruit bleek dat we eerst goede 
inzichten moeten hebben over hoe 
we willen vieren in de kerkzaal. 
De kerkenraad heeft besloten de 
professional opdracht te geven voor 
het maken van een inrichtingsplan 
voor een stiltehoek en dat te komen 
presenteren op een kerkenraadsdag 
in het voorjaar. Die dag willen we 
aandacht besteden aan het thema 
ruimte en vieren.
Het bovenstaande is allemaal nogal 
sterk gericht op de ‘stenen’, terwijl 
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Winkeliers uit de buurt hadden weer 
veel prijzen voor het rad van avontuur 
beschikbaar besteld. Naast alle 
gebruikelijke spullen waren er dit jaar 
enorm veel boeken. De omzet dit jaar 
bedroeg circa € 5.000 weliswaar een 
lagere omzet dan vorig jaar, maar in de 
huidige omstandigheden een resultaat 
om trots op te zijn. Ieder die op wat 
voor manier dan ook heeft meegedaan: 
hartelijk dank. Volgend jaar weer!

De Rommelmarktcommissie

Een avond vol kerstcarols
Met de koude winterdagen voor de 
deur en op weg naar de kerstdagen 
nodigt Alegría u uit voor een warm, 
intiem kerstconcert op vrijdagavond 
11 december. Op het programma staat 
A Ceremony of Carols van Benjamin 
Britten. Daarnaast kunt u genieten 
van bekende en minder bekende 
kerstliederen uit verschillende landen. 
De muzikale leiding is in handen 
van dirigent Nico Ph. Hovius. Graag 
hopen wij u te begroeten op vrijdag 
11 december, 20.00 uur. Toegangsprijs 
volwassenen: € 7,50, kinderen (tot 12 
jaar) en donateurs € 5,00.

Kerst Sing-In 2015 Paaskerk
We zetten de traditie voort, samen 
zingen van advent naar kerst. In 
een elk jaar vollere kerk zingen we 
bekende en mooie, nieuwe advent- en 
kerstliederen, luisteren en zingen mee 
met koor en solisten. Met Dirk Out op 
het gerenoveerde orgel, wie wil dat 
niet meemaken!
Zondagmiddag 20 december om 14.30 
uur. Met: Dirk Out, orgel, Anthem, 
onder leiding van Leo Kramer, Peter 

van Dongen, piano en Annet van 
Ginkel, fl uit. Ds. Werner Pieterse 
draagt enkele kerstgedichten voor. 
Dat wordt twee keer drie kwartier 
genieten. In de pauze is er, ook 
traditie, glühwein. Toegang is vrij!
 
JD12+ dienst activiteiten
Inmiddels is het seizoen al weer in volle 
gang en hebben de ‘nieuwelingen’ al 
een beetje hun plekje gevonden. De 
aftrap was op 30 augustus. We spraken 
toen over Levi de tollenaar die alles 
achter liet om Jezus te volgen en of 
wij dat ook zouden doen als dat ons 
gevraagd werd.
Een terugkerend ritueel is de jaarlijkse 
(hernieuwde) kennismaking met 
ouders van onze pubers. Op deze 
avond laten we de ouders zien hoe het 
er in een 12+ dienst aan toe gaat en is 
er uiteraard gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Voor sommige ouders een 
echte eye-opener, omdat blijkt dat er 
toch maar weinig doorsijpelt als ze 
thuis vragen naar hoe het was tijdens 
de dienst. We spraken tevens over de 
activiteiten dit seizoen, de verbouwing 
van de jeugdruimte en de mogelijkheid 
tot openstelling van deze ruimte op 
bijvoorbeeld een vrijdagavond. 
Tussendoor hadden we met de leijding 
van de kinderkerk en 12+ nog een 
heidag in de Pastorie. Rode lijn deze 
dag was tot een opzet te komen 
voor een vaste viering voor kinderen, 
jongeren én andere gemeenteleden. 
Deze eerste viering hiervan zal zijn op 
15 november.

Als u dit leest hebben we (gelukkig 
geen leijding...) onze eerste activiteit 
(free runnen) achter de rug en weet u 
of alles nog heel is gebleven.. 
13 november speelden we het spel 
KLABAM (een spel dat je moet 
verliezen) en of het niet genoeg is 
hebben we deze maand ook nog eens 
maar liefst drie 12+ diensten. Geen tijd 
om te vervelen dus!

Arnold Terlouw

het beleid erop gericht is meer te 
investeren in mensen dan in stenen. 
Op dat gebied is er goed nieuws 
te melden. Mede door suggesties 
uit de gemeente tijdens de laatste 
gemeentevergadering heeft de 
kerkenraad zich hard gemaakt voor 
een tijdelijke aanstelling van een 
ouderenpastor. Voor de fi nanciering 
van deze medewerk(st)er is een 
aanvraag ingediend bij het Durffonds. 
Voor de fi nanciering van deze 
medewerk(st)er is een aanvraag 
ingediend bij het Durffonds, dat een 
positief advies zal uitbrengen aan 
de AK. We gaan uit van een positief 
besluit van de Algemene Kerkenraad. 
De ouderenpastor zal zich met name 
richten op ouderen die de overgang 
naar het ontmoetingspastoraat niet 
kunnen maken. Met de aanstelling van 
een ouderenpastor willen we tevens 
tijd vrij maken in het takenpakket van 
ds. Pieterse om aan vernieuwing naar 
buiten te kunnen werken. 

Peter van Leeuwen

Rommelmarkt 2015
Het is al weer even geleden, de 
rommelmarkt van zaterdag 19 
september. Met veel mensen 
hebben we er een geslaagde dag van 
gemaakt. Er is hard gewerkt om alles 
uit te zoeken en netjes neer te zetten. 
Het was heel spannend wat voor weer 
het zou worden. Zijn er extra zeilen 
op de kramen nodig en blijven onze 
klanten niet weg? 
’s Morgens tijdens het buiten zetten 
van de spullen viel er nog een 
behoorlijke bui, maar later klaarde het 
gelukkig op en liep alles op rolletjes. 

Agenda

November
Wo  25 19.30 uur Kring veertigers
Do  26  19.30 uur  Vesper 
Zat  28  Reünie Assisireis
   (Kruiskerk)

December
Di  01  20.00 uur  Leeskring Halik
Do  03 15.00 uur  Bijeenkomst voor
   Westwijk (Dignahof)
Do 03 19.30 uur Vesper
Wo  02 19.00 uur Gebedskring
Wo  09 15.00 uur Bijbellezen met het 
   oog op zondag
Wo  09 19.30 uur Kring vijftigers
Do  10 10.00 uur Geloven op goede
   gronden
Do  10 17.45 uur Samen aan tafel
Do  10 19.30 uur  Vesper
Vrij  11 20.00 uur Kerstconcert Alegría
Zo  13 12.00 uur Adventspakjesactie
Zo  13 19.30 uur Wereldlichtjesdag
   (Kruiskerk)
Ma  14  20.00 uur Meditatief Bijbellezen
   (Kruiskerk)
Zo  20 14.30 uur  Kerst Sing-In

Suzanna Koningen
Op 19 september is op de hoge leeftijd van 101 jaar overleden Suzanna Koningen. 
Zij werd op 11 maart 1914 in Amsterdam geboren, maar heeft het grootste deel 
van haar leven in Amstelveen gewoond. Zij was betrokken bij en actief in de 
Dorpskerkgemeente. Daar was zij de eerste vrouwelijke ambtsdrager en verzorgde 
ze jarenlang het scribaat voor deze wijkgemeente. De laatste jaren van haar leven 
verbleef ze in het Zonnehuis, waar zij liefdevol verzorgd werd. Familieleden hebben 
haar trouw bezocht. Zij was een oudtante van mij (een zuster van mijn oma) en ik vond 
het bijzonder dat ik mocht voorgaan in de dienst van Woord en Gebed voorafgaand 
aan haar begrafenis. Wij hebben in de dienst in de Paaskerk gelezen uit Psalm 121. Zij 
vertrouwde op de hulp van de Heer in haar leven. In dat vertrouwen hebben wij haar 
naar haar laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Zorgvlied. Dat zij mag rusten in 
Gods vrede.

Ds. Peter van Ankeren, Vuren 

Géke Plantinga-Smit
Op 6 oktober overleed mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma: Géke Plantinga-
Smit. Haar leven stond in het teken van dienen en naar elkaar omzien. Geboren in 
Friesland verhuisde het gezin, waarvan Géke het oudste kind was, door persoonlijke 
omstandigheden naar Ermelo. Het hart van Géke lag bij de zending ver weg en de 
kraamverpleging dichtbij. Na ons huwelijk namen de kinderen de eerste plaats in. 
Later kon zij enorm genieten van de kleinkinderen die ze kaarsjes noemde.
Géke toonde daarnaast een grote inzet voor diverse kerkelijke activiteiten.
Hoewel haar krachten door een langdurige ziekte langzaam afnamen, bleef ze positief 
denken en wist ze haar omgeving te steunen met haar belangstelling. Zij voelde zich 
geborgen in Gods liefde. In die liefde en in volle vrede hebben wij afscheid van Géke 
genomen en haar begraven in Laren (NH) in het graf van ons eerste kind dat ons is 
voorgegaan.

Watze Plantinga

Martha Oussoren-Braam
Woensdag 7 oktober hebben we afscheid genomen van Martha Oussoren- Braam. 
Mevrouw Oussoren was jarenlang, samen met haar man Jan en kinderen, een trouw 
kerkgangster in de Handwegkerk. Velen hebben haar gekend als een sociale, gezellige 
vrouw die graag met ‘de dingen meedeed’. Omdat ze de laatste tijd moeilijk ter been 
was, was de gang naar de Paaskerk moeilijk geworden. Bij haar afscheid hebben we 
Psalm 4 gelezen, waarvan het derde vers: ‘ik kan gaan slapen zonder zorgen’ ook op de 
rouwkaart was afgedrukt. Naast de rust zingt het lied ook van vragen die geen antwoord 
lijken te vinden. De dood van zoon Hans is voor Martha zeker ook zo’n vraag geweest. 
Maar door alles hield ze haar geloof vast waar het vers van spreekt. Bij God zal er rust 
zijn, een plaats vrij van zorgen. Die rust, wensen wij Martha, Matje Oussoren toe. 

Ds. Werner Pieterse
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Kruiskerk

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

Uit de kerkenraad
In de oktobervergadering hadden we 
de expositiecommissie op bezoek 
om haar verslag te bespreken van 
de vorige dubbelexpositie. Er was 

veel waardering voor het werk van 
de commissie. We dachten ook na 
over mogelijk toekomstige exposities. 
Als doelstelling blijft één van de 
speerpunten uit ons beleid - goede 
buren zijn - gelden, dus open naar 
buiten, lage drempels en uitnodigend. 
We keken terug op de mooie 
tentoonstelling van David en Goliat.

Ook over hulp bij de eventuele opvang 
van vluchtelingen spraken we. Wat 
zouden we daadwerkelijk kunnen 
doen? We besloten de helft van de 
opbrengst van de rommelmarkt – die 
anders naar de wijkkas gaat – voor 
de vluchtelingen te bestemmen. De 
andere helft is voor de gebruikelijke 
doelen Ouderenhulp Moldavië, St. 
Anna Poot en Stap Verder / JW 
Support.
1 november werd Johan Stuij tot 
ouderling-kerkrentmeester bevestigd 
i.v.m. zijn benoeming tot voorzitter van 
het College van Kerkrentmeesters. 
Tegelijk werd Antoinette Kamsteeg 
herbevestigd als ‘jeugdouderling’, Jan 
Schipper als ouderling en Lodewijk 
Palm als ouderling-kerkrentmeester. 
Ruud van Leeuwen werd aangesteld 
als kerkrentmeester. We namen 
afscheid van Josje Dijkstra en Jan 
Simons als ouderlingen en Arie Groen 

als kerkrentmeester. Ook vanaf deze 
plaats bedankt voor het werk dat jullie 
deden. Heel wat wisselingen dus. 
Wel is er nog steeds een vacature 
jeugdouderling, want Antoinette is 
ouderling met een bijzondere opdracht, 
namelijk voorzitter van de Protestantse 
Jeugdraad (PJR).

Ton Kotterer en ik zijn onlangs 
een zaterdag naar het landelijk 
dienstencentrum in Utrecht geweest. 
We kregen daar een inkijkje in de 
nascholing van jonge predikanten. 
Zoals u weet is ds. Mirjam Buitenwerf 
met die nascholing bezig. Heel 
inspirerend kregen we les over het 
maken van een preek, het voeren van 
een pastoraal gesprek en hoe om te 
gaan met veranderingsprocessen. 
Leerzaam.
Er waren op 7 oktober maar weinig 
mensen die een kaarsje kwamen 
aansteken voor de vluchtelingen.
In de Manteldienst waren weinig 
eigen gemeenteleden. Jammer, want 
het ging om 'omzien naar elkaar'. 
De aarzeling lijkt vooral te zitten bij 
mensen die zich niet tot de doelgroep 
rekenen. De mensen die er wel 
waren, vonden het een ontroerende 
dienst. 

Rudie van Balderen

De Jonge Kruiskerk
Wat is geweest...

Verhaal in de Kruiskerk
Op zondagmiddag 27 september was er voor het eerst ‘Verhaal in 
de Kruiskerk’, een creatieve viering voor kinderen en ouders. De 
prachtige schilderijen van Kees de Kort hingen in de kerk, een mooie 
kans om met het verhaal van David en Goliat aan de slag te gaan. 
De kinderen begonnen met allerlei leuke en creatieve verwerkingen 
bij het verhaal. Zo maakten ze een werpslinger, een enorme 
kleurplaat van Goliat, een wei vol met mooie schaapjes en allerlei 
muziekinstrumentjes. Uiteindelijk kwamen we allemaal bij elkaar in 
de kerkzaal voor een korte viering, waarin het verhaal (al lopend langs 
de schilderijen) verteld werd, we samen liedjes zongen en kaarsjes 
aanstaken voor mooie en verdrietige dingen. Na afl oop genoten we 
van een heerlijke reuzenmaaltijd. De volgende keer is op zondag 31 
januari, om 16.00 uur in de Kruiskerk. Zijn jullie er dan ook (weer) bij?

Willem Stam
Op 2 oktober overleed, na een lang en bewogen 
leven, waarvan de laatste jaren heel moeilijk waren, 
Wim Stam. Hij is 94 jaar geworden. Wim Stam was 
vroeger leraar wis- en natuurkunde en scheikunde, later 
directeur van de 'Van Moortschool' aan de Prinsengracht 
in Amsterdam. Nadat hij op 55-jarige leeftijd wegens 
ziekte was afgekeurd, heeft hij als vrijwilliger in allerlei 
commissies gezeten. In 1958 was hij met zijn eerste 
vrouw en vier kinderen in Amstelveen komen wonen. 
Op 16 december 1959 verongelukte zijn vrouw. Daarna 
heeft hij Els leren kennen, met wie hij op 6 januari 1962 
is getrouwd. Samen kregen ze nog een dochter. Drie 
jaar geleden was vanwege dementie en lichamelijke 
achteruitgang thuis wonen aan de De Ruyschlaan niet 
langer mogelijk en werd hij opgenomen in verpleeghuis 
'De Buitenhof'. 
De afscheidsdienst is gehouden op 8 oktober in de 
Kruiskerk. Hierin stonden woorden uit Psalm 86 en uit 
Deuteronomium 7 en 33 centraal. 

Sieb Lanser

Antje Anna Frederika de Jong-van Vuure
Na een leven van liefde en zorg, waarin de ander altijd 
op de eerste plaats kwam, overleed op 31 oktober Ans 
de Jong-van Vuure (Vlielandstraat 117), 88 jaar oud. Een 
klap voor haar man Rink, met wie ze ruim 64 jaar was 
getrouwd. Bovendien was hij voor zorg geheel van haar 
afhankelijk, zodat op de dag van haar overlijden meteen 
een zorginstelling voor hem moest worden gezocht. 
Ze hadden samen een goed leven. Dat het huwelijk 
kinderloos bleef, was een groot verdriet voor haar. In de 
familie werd vaak naar haar gekeken, als er behoefte 
was aan zorg. Tante Ans hield alle verjaardagen goed bij, 
van neven en nichten en hun kinderen en kleinkinderen. 
Ze was gelovig, maar ging niet naar de kerk. Wel had ze 
aangegeven graag een dominee te willen bij haar uitvaart. 
Op 6 november hebben we afscheid van haar 
genomen in de aula van crematorium ‘De Nieuwe 
Ooster’ te Amsterdam, met lezingen uit Psalm 105 en 
1 Korintiërs 13.

Sieb Lanser 
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Kinderkerstfeest 24 december 
Op kerstavond 24 december is 
er weer een kinderkerstfeest in 
de Kruiskerk, met een nieuwe 
kerstvertelling en bekende 
kerstliedjes. Ook dit jaar wordt 
het feest twee keer gevierd, om 
16.30 uur en om 19.00 uur. We zijn 
op dit moment druk bezig met de 
voorbereidingen. Meer informatie 
hierover in de volgende Present!

Mirjam Buitenwerf

Sing-Inn op 24 november
Gestaag groeit het aantal 
deelnemers aan de Sing-Inn, 
een van de activiteiten uit het 
herbergprogramma. Na de thema’s 
'The best of...' en 'Op reis' maken 
we op dinsdagmiddag 24 november 
kennis met ‘de nieuwe Psalmen’. 
Nooit van gehoord? Kom dan 
vooral meezingen. We beginnen 
met koffi e en thee, dan volgt een 
zangprogramma en de middag 

wordt afgesloten met een drankje. 
Zangervaring is niet vereist! Wim 
Keijzer (dirigent) en Peter van Dongen 
(pianist) begeleiden het programma 
dat wordt afgedrukt en ter plekke 
uitgedeeld. Deelname is gratis, een 
gift in de spaarpot is welkom. Opgave 
vooraf is niet nodig. Het programma 
duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 
Ria Keijzer, 06 50 22 82 50, keijzer@
kruiskerk-amstelveen.nl. 

Ria Keijzer

Foto's: Sandra Haverman

Workshop met Marijke ten Cate
Op zaterdagmiddag 3 oktober gaf 
Marijke ten Cate de workshop 
‘Teken een Bijbelverhaal’ voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar (rond de 
tentoonstelling van de werken van 
Kees de Kort). Marijke is illustrator 
van de Prentenbijbel (en van nog 
veel andere kinderboeken). De 
kinderen genoten van haar uitleg 
en van de manier waarop ze in 
een paar tellen de prachtigste 
tekeningen maakte. Daarna 
mochten de kinderen zelf aan de 
slag met het verhaal van de uittocht 
uit Egypte. Er werd enthousiast en 
serieus gewerkt, met als resultaat 
twee mooie werkstukken. Het 
was een geslaagde middag, waar 
iedereen erg van heeft genoten.

Op 11 december ontvangen we 
prof. dr Jürgen Zangenberg in Café 
Montpensier.
Hij zal spreken over het dagelijks leven 
in Palestina in de tijd van Jezus. 
Zangenberg is hoogleraar in Leiden. Hij 
houdt zich vooral bezig met de relatie 
tussen de materiële cultuur en teksten 
uit het vroege jodendom en christen-
dom. Vanuit dit perspectief heeft 
hij bijvoorbeeld naar de evangeliën 
van Matteüs en Johannes  gekeken. 
Zangenberg is een goed spreker en zal 
ons ongetwijfeld verrassende inzichten 
bieden. Aanvang: 20.00 uur.

Melis Melissen

Wat komt...

Kerstkinderkoor: 
vier keer een uur in december 
Houd je van zingen? Doe dan 
mee met het kerstkinderkoor! 
Onder leiding van Henk 
Trommel, dirigent en organist 
van de Kruiskerk en ervaren 
kinderkoordirigent, gaan jullie 
een aantal leuke en mooie 
kerstliedjes instuderen. 
Tijdens de adventmiddag voor 
ouderen op donderdagmiddag 
17 december mogen jullie 
laten horen wat je kunt. 
Ouders en grootouders zijn natuurlijk van harte welkom. 
Bij voldoende aanwezigheid mogen jullie ook zingen tijdens de 
dienst op kerstochtend. Doe je mee? We hebben minimaal tien 
kinderen – van 4 tot 12 jaar – nodig om het door te laten gaan.
Het oefenen is op woensdag 2, 9 en 16 december van 16.30 
tot 17.30 uur in de Kruiskerk. Het optreden is op donderdag 17 
december rond 15.30 uur, ook in de Kruiskerk. Informatie en 
aanmelding: uiterlijk woensdag 25 november bij Mirjam Buitenwerf, 
06 2033 9808 of buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.



2524 jaargang 6 | nummer 9

Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 29 november, de eerste 
adventszondag, kerken we samen 
met de parochianen van De Goede 
Herder in de Pelgrimskerk. Deze 
oecumenische dienst, waarin pastor 
Kint en ikzelf hopen voor te gaan, zal 
tegelijk een cantatedienst zijn. 

Op het programma van het koor 
Linguae atque Cordis staat muziek 
van de 16e-eeuwse Vlaamse 
componist Orlando di Lasso: diens 
achtstemmige mis ‘Ad imitationem 
moduli Vinum bonum’ (‘Tot nabootsing 
van de melodie ‘Goede wijn’’) en 
diens muzikale bewerking van de 
adventshymne ‘Conditor alme 
siderum’ (‘O goedgunstige Maker van 
de sterren’). Voorts zullen gregoriaanse 
gezangen voor de eerste advent ten 
gehore worden gebracht. 

Ik vraag hier ook alvast uw aandacht 
voor de dienst van zondag 20 
december, de vierde adventszondag. 
Deze dienst zal, evenals vorig jaar, 
een ‘Ceremony of Lessons and 
Carols’ zijn, een dienst geschoeid 
op anglicaanse leest, waarin 
zorgvuldig gekozen Bijbellezingen 
en adventsliederen elkaar zullen 
afwisselen.

Nog tweemaal Maria
Zoals ik u in het vorige nummer 
van Present reeds meldde, zijn in 
het gezamenlijke winterprogramma 
van de Goede Herderparochie en 
de Pelgrimskerk vier activiteiten 
opgenomen rondom Maria en haar 
betekenis voor ons. De eerste 
twee activiteiten hebben intussen 
plaatsgevonden. 
Wat ons nog wacht, is in de eerste 
plaats een lezing van pastor Kint 
over de Mariaverschijningen aan 
Bernadette Soubirous en de oorsprong 
van het bedevaartsoord Lourdes op 
donderdag 26 november om 20.00 
uur in De Goede Herder. Voorts zal 
er een afsluitende oecumenische 
bezinningsavond plaatsvinden rond 
het thema ‘Wat betekent Maria 
voor ons persoonlijk?’ op woensdag 
2 december om 20.00 uur in de 
Pelgrimskerk. Op deze laatste avond 
zullen, volgend op een bondige 
theologische inleiding van rooms-
katholieke en protestantse zijde over 
de plaats van Maria in beide tradities, 
gelovigen uit de Goede Herderparochie 
en de Pelgrimskerk elkaar vertellen 
wat Maria voor hen persoonlijk 
betekent. Deze wijze van werken werd 
vorig jaar, toen tijdens een soortgelijke 
bezinningsavond een ander thema 

werd besproken, door de aanwezigen 
als zeer verrijkend ervaren. Ik hoop dat 
we bij de oecumenische uitwisseling 
van dit jaar velen mogen begroeten.

Romeinenkring
De Bijbelkring rond de Romeinenbrief 
komt dit kalenderjaar nog tweemaal 
bijeen. Dinsdag 24 november maken 
we studie van Romeinen 3:31 t/m 
4:25, dinsdag 15 december staat 
Romeinen 6 op het programma. De 
kring duurt van 2 uur ‘s middags tot 
uiterlijk 4 uur en wordt door mij geleid. 
Gasten zijn altijd welkom.

Ds. Harmen U. de Vries

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl

'Stallen in de herberg' op 1 december
Op de eerste dinsdag van december is er een open huis 
‘plus’: om half tien starten we als gebruikelijk met koffi e, 
thee en wat lekkers. Daarna volgt een presentatie over 
kerststallen. Te gast is Hans Biermans. Hans heeft veel 
gereisd en een grote collectie stalletjes verzameld. Hij 
is een enthousiaste verteller, een echte kenner en goed 
geïnformeerd over het ontstaan, de geschiedenis en de 
toepassing van de kerststal. Een selectie uit zijn collectie 
neemt hij mee, andere kerstgroepen toont hij via de 
beamer. Behalve een ochtendprogramma is er dit keer 
ook een lunch, die we omkleden met verhalen. Heeft u 
een gedicht, een anekdote of een kort verhaal dat bij het 
thema past? Neem het mee. Hiermee maken we samen 
het programma af. Opgave vooraf is niet strikt nodig, 
maar voor de boodschappen is het fi jn een indicatie te 
hebben van het aantal deelnemers. Aanmelden bij Ria: 
06 50 22 82 50. 

Anita Pfauth en Ria Keijzer

Adventmiddag op 17 december
Alle ouderen uit kerk en buurt (evenals andere 
belangstellenden) zijn welkom voor een sfeervol 
programma met zang, muziek, meditatie, symboliek 
en onderlinge ontmoeting. Om 14.00 uur is er koffi e 
en thee. Het podiumprogramma begint om 14.45 
uur en gaat ononderbroken door tot tegen 16.00 uur. 
Na afl oop is er een drankje. Onderdeel vormt het 
optreden van een projectkinderkoor – zie het berichtje 
over Kerstkinderkoor - o.l.v. de cantor-organist van de 
Kruiskerk, Henk Trommel. In verband met catering wordt 
opgave vooraf op prijs gesteld maar ook spontaan bent 
u welkom op de Adventmiddag. U kunt zich aanmelden 
bij Anna Uiterwijk, tel. 6473020, annauiterwijk@xs4all.
nl. Ook liggen er intekenlijsten in de kerk. Als u vervoer 
wenst, kunt u dat bij opgave melden (liefst vóór 10 dec.).
Aan autobezitters de vraag wie bereid is mensen te 
rijden tussen 13.30 en 14.00 uur en tussen 16.00 en 
16.30 uur. Wilt u zich melden bij Ria? Hartelijk dank. 
Mogen we er op rekenen dat u anderen attendeert op 
de decemberactiviteiten? 

Sieb Lanser, Mirjam Buitenwerf, Ria Keijzer

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld. 
Zie voor meer informatie ook het boekje Schatgraven in de Kruiskerk.

November 
do 19  20.00 - 22.00 uur  Kring ‘Vreemd en bizar’ 
vr 20 10.00 - 11.30 uur  Groep ‘Omgaan met verdriet’ 
zo 22 10.00 uur  Viering rond herdenken 
zo 22 16.00 - 19.00 uur  Meet & Greet: kook de klassiekers (20+)
   Paaskerk 
di  24 13.30 - 15.30 uur Sing-Inn 
wo 25 19.15 - 19.45 uur  Gebedsgroep 
wo 25 20.00 uur  Benefi etconcert t.b.v. de vluchtelingen 
zo  29 10.00 - 11.00 uur  Viering die samen met onze tieners is
   voorbereid (avondmaalsviering)
zo 29 12.00 - 13.00 uur Koffi econcert 
zo 29 16.00 - 19.00 uur Bible Course (20+) 

December 
di 01  09.30 - 13.00 uur Open huis, thema kerststallen, met lunch 
wo  02 15.00 - 19.00 uur  Programma en vesper, Titus Brandsmakerk 
wo 02 16.30 - 17.30 uur Oefenen projectkinderkoor (1) Young
   professionals (20+) Paaskerk
do 03 20.00 - 22.00 uur Kring ‘Vreemd en bizar’ 
vr 04 10.00 - 11.30 uur  Groep ‘Omgaan met verdriet’ 
zo 06 10.00 - 11.00 uur  Tienerdienst 
wo 09 15.00 - 19.00 uur  Programma en vesper, Titus Brandsmakerk 
wo 09 16.30 - 17.30 uur  Oefenen projectkinderkoor 
do 10 20.00 - 22.00 uur Kring Vrouw en geloof 
vr  11 20.00 - 22.00 uur  Café Montpensier 
zo 13 09.30 uur  Adventspakjesactie (12-18 jaar ) 
zo 13 10.00 - 11.00 uur  Tienerdienst 
zo 13 17.00 - 18.00 uur  Muzikale vesper 
ma 14 10.00 uur  Kerstversiering aanbrengen in de kerk 
ma 14 20.00 - 22.00 uur  Meditatief Bijbellezen 
wo  16 15.00 - 19.00 uur  Programma en vesper, Titus
   Brandsmakerk 
wo 16 16.30 - 17.30 uur  Oefenen projectkinderkoor 
do 17 14.00 - 16.00 uur  Adventmiddag 
do 17 15.30 uur  Optreden projectkinderkoor 
do 17 20.00 - 22.00 uur  Kring ‘Vreemd en bizar’ 
vr 18 10.00 - 11.30 uur  Groep ‘Omgaan met verdriet’ 
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Vanuit de wijkkerkenraad
De twee pastorale medewerkers voor 
het Uilenstede project, mevrouw 
Vallery Linger en de heer Jakob Stolk 
hebt u inmiddels kunnen ontmoeten 
in de dienst van 15 november. Hun 
aanstelling is gerealiseerd per 
15 oktober.

Mevrouw Karin Schoonhoven is 
na haar afstuderen in een nogal 
hardnekkige dip terecht gekomen. 
Daarom kon ze de presentatie in 
het Winterprogramma over haar 
scriptie op 21 oktober niet geven. De 
kerkenraad leeft met haar mee en zal 
haar een keer bloemen aanreiken. 

Onze beleidsnota 2015 hebben we 
vastgesteld. Omdat we er in de regel 
alleen in algemene termen over 
gerapporteerd hebben geven wij u 
nu de Speerpunten. Uiteraard staat 
voorop ons Project Uilenstede: het 
present stellen van het evangelie 
onder studenten woonachtig op 
Uilenstede en in de nieuwbouw 
in Buitenveldert. Dit willen we 
doen door het aanbieden van een 
basiscursus ‘kennismaking met het 
christelijk geloof’, het organiseren van 
gezamenlijke maaltijden gekoppeld aan 
kringgesprekken, en het persoonlijk 
benaderen van studenten. Begeleiding 
door ds. De Vries, mevrouw ds. Van 
Osnabrugge, mevrouw Wil Vos, en 
mogelijk iemand van de PJR. Beoogd 
resultaat: jonge mensen die in de 
buurt van de Pelgrimskerk wonen in 
contact hebben gebracht met de kerk 
of het studentenpastoraat en hen 
samen met leeftijdgenoten hebben 
laten nadenken over de basisinhoud 
van het christelijk geloof. 
Verder noemen we de alternatieve 
(deels aanvullende) vieringen. in het 
bijzonder die gericht op jongeren en 
de viering met aandacht voor zieken 
(zegening). Onder diaconaat wordt 
genoemd de ondersteuning van 
vluchtelingen. Tenslotte noemen we 

aandacht voor zingevingsvragen bij 
oudere mensen, mogelijk drie à vier 
keer per jaar.

We hebben nog geen nieuwe 
ambtsdragers, maar wel is de heer 
Koster bereid gevonden een keer 
per maand dienst te doen in de 
VUmc-kapel.

Op de agenda stond het 
synoderapport ‘Kerk 2025: Waar een 
Woord is, is een weg’. Mogelijk hebt 
u het interview hierover met dr. Arjan 
Plaisier, scriba van de Synode, op 1 
oktober in Trouw, gelezen. Aanleiding 
is het rapport van het generaal college 
voor de visitatie over hoe het gaat met 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
Ingrijpende ontwikkelingen in de 
samenleving, zoals secularisatie, 
individualisering en het ontstaan van 
een netwerksamenleving hebben 
grote gevolgen voor de kerkelijke 
gemeenten. Er is krimp, maar een 
voordeel is de overzichtelijkheid. Men 
kent elkaar, leeft met elkaar mee. 
Daarnaast wordt de relevantie van 
de kerk benadrukt. ‘Een leven zonder 
kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als 
een menselijk project begonnen, maar 
als een gave van God. Een gave die 
bestand is tegen slijtage, afbraak en 
vervlakking.’ Er wordt wel ingegaan 
op knelpunten rond het ambt. Als 
absoluut minimum wordt gezien een 
kerkenraad met slechts drie leden. 
Verder betreffen de plannen vooral 
saneringen op classisniveau. We zijn 
er voor iedereen, maar kunnen niet 
overal zijn, daar zullen we aan moeten 
wennen. In de discussie blijkt de 

kerkenraad zich niet zo te herkennen 
in de plannen. Wij denken eerder aan 
2020 dan aan 2025. Wij zullen de 
discussie in de Synode in november 
en de ontwikkelingen daarop met 
belangstelling volgen.

Adri Lodder

Pastorpraat en schuilen bij de 
boekenkast!
Weet u dat er overal in het land 
boekenkastjes opduiken, in portieken 
in Amsterdam, in bushokjes op Texel 
en ergens in Drenthe (daar reed de 
bus om het uur). Schuilen met een 
boek. In een open Brabants schuurtje: 
veel streekromans. Maar ook een 
moderne dichtbundel met een briefje 
erbij: neem gerust mee. Ik snap het 
niet, u wel? Graag te zijner tijd een 
ander boekje terug.
Een burgerinitiatief wat hier en 
daar aanstekelijk werkt. Maar...
al vele jaren staat er in de serre 
van de Ontmoetingsruimte van de 
Pelgrimskerk ook een goed gevulde 
boekenkast. 
Mensen schuilen ook daar soms even, 
overdag of ’s avonds. Bijvoorbeeld als 
men iemand afhaalt, even wachten 
moet... er is voor elk wat wils: 
inkijkboeken over architectuur, natuur/
reisverslagen, romans, enzovoort. 
Helemaal onderaan liggen de – door 
de familie Hillers – goed bijgehouden 
fotoboeken over het wel en wee in de 
Pelgrimskerk sinds 1999.
U kunt gerust een boek een weekje 
meenemen en misschien heeft u zelf 
een boek dat u graag meeneemt om 
het met anderen te delen. Dat kan 
allemaal bijvoorbeeld op zondag na de 

dienst of vrijdagmiddag tussen half 5 
en 6 uur.
S.v.p. wel even in overleg met Irene 
Hillers/Janny Schuijt /Wil Kruijswijk. 
Nooit zomaar een boek erbij zetten of 
meenemen!
 
In het winterprogramma komen wij 
op 7 april 2016 een ochtend bij elkaar 
voor een boekbespreking met ds. 
Werner Pieterse over zijn boek: ‘Wat 
blijft! God na de kaalslag’. Een lid van 
de gemeente kocht het en schonk het 
boek na lezing aan onze boekenkast. 
April is nog ver weg. Overleg even met 
ons als u het voor die tijd wilt lezen. 
Wij hopen dat velen dit zullen doen.

Als u aan huis gebonden bent en 
ook graag eens een boek wilt lenen, 
neem contact met ons op. Het wordt 
gebracht als het aanwezig is.
Natuurlijk samen met de liturgie van 
zondag want Het Boek heeft u wel in 
huis.
 
Het winterprogramma biedt nog veel, 
de laatste twee maanden van het 
jaar. Aan huis gebonden, ziek, wellicht 
toch misschien aanwezig bij de 
adventsviering op zaterdag 
12 december? 
Veel kracht, geduld en waar mogelijk 
beterschap toegewenst.

Wil Kruijswijk

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.

November 
Di 24  14.00 uur  Bijbelkring Romeinen
Do  26  10.30 uur  Bijbelkring door ds. 
   Sneep in de Vreugdehof 
Do  26  20.00 uur  Verschijning Maria, 
   De Goede Herder 
Zo  29  10.30 uur  Cantatedienst, muziek 
   van Orlando di Lasso

December
Wo  02  20.00 uur  Maria en de betekenis 
   voor ons geloof
Ma  07  19.00 uur  Advent- en kerstliederen 
   zingen
Di  08  20.00 uur  Bijeenkomst kring 35+
Do  10  20.00 uur  Het Woord spreekt, 
   De Goede Herder
Za  12  11.00 uur  Adventsbijeenkomst
Di  15  14.00 uur  Bijbelkring Romeinen

Adventsviering zaterdag 12 december 2015 
in de Pelgrimskerk.
Allereerst willen wij ons voorstellen: Gina Visser en Brita Veldhuizen. 
Wij zijn gevraagd Nel Velthorst op te volgen om namens de diaconie 
van de Pelgrimskerk dit jaar de adventsviering te organiseren. Nel 
heeft aangegeven dit werk, na dertig jaar, te willen overdragen. 
Zij heeft toegezegd ons op de achtergrond te willen bijstaan. Wij 
vertrouwen erop dat allen, die jarenlang meegewerkt hebben om deze 
dag tot een succes te maken, ons willen helpen, want wij kunnen 
niet zonder uw hulp! Wij hopen dat wij samen met u allen een mooie 
adventsbijeenkomst mogen beleven. 
Tenslotte, de inschrijfformulieren waarmee u zich kunt aanmelden, 
liggen in de kerk. Deze uitnodiging geldt voor gemeenteleden en niet-
gemeenteleden, familie, vrienden, buren: allen hartelijk welkom!

Gina Visser en Brita Veldhuizen
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PJR

Dorien Keus

Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen, tel.: 643 75 96website: www.pjramstelveen.nl mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Deze zomer schreef ik over het beleidsplan 
van de PJR. Dat beleidsplan is gebaseerd op 
de Essentiecirkel. In drie avonden hebben we 
nagedacht over drie vragen, de antwoorden 
daarop staan in de cirkel.

Kern: Waarom doen we dit jeugdwerk in de 
kerk? Of: wat is onze visie?

Daar omheen: Hoe doen we dat? Of: wat is 
waardevol in het nastreven van de visie?

Buitenste rand: Wat gaan we doen om deze 
visie na te jagen en de waarden te realiseren? 
Of: wat beloven we?

Op 21 december landt ‘How to throw a Christmas Party’ 
in de Melkweg in Amsterdam. Een kerstfuif tussen ingeto-
gen schoonheid en vlammende euforie. Fonkelende folk en 
onbedwingbare swing. Of zoals De Volkskrant het beschreef: 
'louterende kerstmuziek met knipoog'. 

Bestel je kaarten voor 13 december bij ons en je betaalt 
€ 10,55 i.p.v. € 17,05 (alleen voor jongeren tussen 18 en 
29 jaar uit Amstelveen-Buitenveldert). 

Voo ruit blik: How to  
th row a Christ mas Party

Op zondag 13 november 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 fl esjes 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. Neem wat u 
wilt geven mee naar één van de wijkkerken, de diakenen 
en tieners zamelen het in en maken er pakketjes van.

Advent
PakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActiePakjesActie

29

en tieners zamelen het in en maken er pakketjes van.

Agenda:
Twintigers Amstelveen: Kook je klassiekers

22 november, 16.00 tot 19.00 uur, Paaskerk

Twintigers Amstelveen: The Bible Course (1)

29 november, 16.00 tot 19.00 uur, Kruiskerk

15+: Micha Young

3 december, 20.00 tot 21.30 uur, 

Pastorie Handweg 119

AdventPakjesActie

13 december, 10.00 uur, Kruiskerk, 

Paaskerk en Pauluskerk

Ess enti ecirkel
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Koos Hagen

Geen gezicht, gewond en ongeschoren 
strompelt hij in vieze kleren langs het spoor
gaat over grenzen, onder prikkeldraad door
bestormt een trein, luistert niet naar gezag
wat doet die hier wat moet die hier
zo’n man zonder papieren zonder geld
die smeekt om brood en onderdak
en straks misschien mijn baan afpakt
mijn huis inpikt en ons verdringt
die anders kookt en anders ruikt
met zijn taal zijn god zijn verhaal
onze buurt verkleurt onze rust verstoort
zo’n vreemdeling die vrijheid roept
wat brengt hem hier wat brengt hij hier
wat zit er in die rugzak in dat hoofd
brengt hij vandaar zijn haat en oorlog mee 
je ziet niet wat hij denkt wat hij gelooft
misschien is hij een terrorist een jihadist

Misschien woonde hij ooit in een huis
dat volgens plan is weggebombardeerd
misschien verloor hij onderweg zijn vrouw
die hij niet kon redden niemand kon zwemmen 
de zee was ruw de boot sloeg om
een vluchteling een drenkeling
een vader, vrouw en kinderen vermist

Waarom zoveel vreemde gezichten
met al hun angst over zeeën en grenzen
brekend door onze veiligheidshekken
tot op de gepantserde wanden 
van onze harten van onze gedachten?

Vreemd
Koos Hagen

Geen gezicht, gewond en ongeschoren 
strompelt hij in vieze kleren langs het spoor
gaat over grenzen, onder prikkeldraad door
bestormt een trein, luistert niet naar gezag
wat doet die hier wat moet die hier
zo’n man zonder papieren zonder geld
die smeekt om brood en onderdak
en straks misschien mijn baan afpakt
mijn huis inpikt en ons verdringt
die anders kookt en anders ruikt
met zijn taal zijn god zijn verhaal
onze buurt verkleurt onze rust verstoort
zo’n vreemdeling die vrijheid roept
wat brengt hem hier wat brengt hij hier
wat zit er in die rugzak in dat hoofd
brengt hij vandaar zijn haat en oorlog mee 
je ziet niet wat hij denkt wat hij gelooft
misschien is hij een terrorist een jihadist

Misschien woonde hij ooit in een huis
dat volgens plan is weggebombardeerd
misschien verloor hij onderweg zijn vrouw
die hij niet kon redden niemand kon zwemmen 
de zee was ruw de boot sloeg om
een vluchteling een drenkeling
een vader, vrouw en kinderen vermist

Waarom zoveel vreemde gezichten
met al hun angst over zeeën en grenzen
brekend door onze veiligheidshekken
tot op de gepantserde wanden 
van onze harten van onze gedachten?

Droomdekentjes voor 
ernstig zieke kinderen 

Hoe werkt quilten? Stel, je quilt een 
dekentje. Je naait drie lagen textiel op 
elkaar: de achterlaag, de tussenlaag en 
de top; een sandwich zeg maar. Met 
rijgsteken. De tussenlaag maakt het 
dekentje lekker warm. De achterlaag 
en de top (bovenlaag) maken het 
mooi, vooral de top. De top is vaak 
patchwork. Heel kleurig. Je kunt er 
je creativiteit royaal op botvieren. 
Het kan heel simpel, maar ook heel 
ingewikkeld.

Deze droomdekentjes gaan naar 
stichting De Regenboogboom (zie 
www.regenboogboom.nl ), die ze 
verdeelt onder ernstig zieke kinderen 
op de kinderafdelingen van 23 
ziekenhuizen in Nederland.

Hoe gaat dat? Vanuit de Stichting de 
Regenboog gaat een ambassadrice 
naar het ziekenhuis om de dekens te 
overhandigen. Uiteindelijk geven de 
dokter en de zuster het dekentje aan 
het kind, dat zelf mag uitkiezen. Het 
is heel speciaal dat de dokter zelf het 
geeft, want het kind heeft een heel 

speciale band met die dokter. Die band 
is er niet met een onbekende die even 
langs komt. 

De dekentjes worden het eigendom 
van de kinderen. Onder dat dekentje 
zijn ze telkens even in hun eigen 
wereld, even weg van hun ziekte, hun 
trauma, alle medische gedoe om hen 
heen.
Droomdekentjes werken!

In het hele land worden in kerken, 
scholen, door hobbyquiltsters, 
enzovoort deze droomdekentjes 
gemaakt. Vanaf 2001 heeft de stichting 
er al bijna vijfduizend gekregen;
vijfduizend kinderen blij gemaakt.

Het geeft veel voldoening aan dit 
landelijke project mee te werken 
en daarin samen te werken. Het is 
gezellig en ontspannen. Het is ook: 
hard werken, geconcentreerd bezig 
zijn, soms met de bril op het puntje 
van de neus. Welke lapjes kun je het 
beste gebruiken? En hoe quilt je die nu 
precies?

Als u wilt weten hoe het precies gaat 
of als u mee wilt gaan doen, kom 
dan gerust even langs om een kijkje 
te nemen. Maak daarvoor maar een 
afspraak met mw. Ien de Koning-
Meeuwsen (ien.meeuwsen@gmail.com 
of tel. 0294-254441).

In de gemeenschap Amstelveen van het Apostolisch 

Genootschap wordt maandelijks op een donderdagavond 'gequilt' 

aan droomdekentjes. Quilten is een speciale handwerktechniek. 
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De Nederlandse samenleving vergrijst en dat 
heeft veel maatschappelijke en economische 
consequenties. Onze levensweg is een stuk 
langer geworden, maar onderweg zijn in de 
ouderdom is ook een stuk lastiger geworden. 
Op het symposium 'Vensters op de 
ouderdom' wordt de ouderdom verkend 
als een tocht door het laatste landschap. 
Vijf sprekers openen vensters om de blik te 
scherpen:
• Frits de Lange: Het venster theologie, over 

thuis komen in de ouderdom
• Ruud Bartlema: Het venster kunst, over 

zich vernieuwende oude meesters 
• Bert Keizer: Het venster versluierd, over 

dementie
• Joke Hermsen: Het venster fi losofi e, over 

‘kairos’ momenten in de ouderdom
• Willem Jan Otten: Het venster poëzie, 

gedichten en gedachten over ouderdom.
Presentatie van het boek Zin in de 
ouderdom, waar ouder worden waarde krijgt, 
door J. van Baardwijk en R. Rosmolen (€ 20,- 
i.p.v. € 25,-).

Het symposium is in eerste instantie bedoeld 
voor ouderen. Daarnaast voor iedereen die 
belangstelling heeft voor deze levensfase. 
Aanmelden (inclusief lunch en afsluitend 
hapje/drankje) kan door het overmaken van 
€ 60,- (studenten € 40,-) op rekeningnummer 
NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting 
Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium 
onder de Vijgenboom 27 november”. 
Bergkerk Amersfoort, 27 november, 
10.00 - 16.00 uur. www.bergkerk.nl.

nieuws nieuws

Blog over kerkrecht
Onlangs is dr. mr. Klaas-Willem de Jong, 
theoloog en jurist, gestart met een 
maandelijkse blog over vragen op het 
gebied van kerk en recht. Hij zal met 
name aandacht geven aan het kerkrecht 
in de Protestantse Kerk. Eén van de 
eerste blogs ging over ontwikkelingen 
in beroepingsland. Er blijken tal van 
varianten te bestaan: naast de klassieke 
‘toezegging van beroep’ is er sinds kort 
sprake van het ‘voorgenomen beroep’. 
Een historische en juridische verkenning 
verschaft helderheid. 
Er wordt een nieuwe term gemunt: 
toezegging van beroepsbrief. Op het 
weblog staan ook elders gepubliceerde 
blogs over kerkordelijke onderwerpen 
en over het begrip ‘kerkgenootschap’. 
www.kerkenrecht.nl 

Wie van zingen houdt, kan vanaf april 2016 meedoen in het Groot 
Reformatiekoor. Dit zal in 2016 en 2017 composities uitvoeren die 
zijn gerelateerd aan de Reformatie en Maarten Luther, waaronder 
een speciale Reformatie-Cantate. Op 17 plaatsen starten deelkoren, 
die in oktober in Amersfoort samen een concert geven. Leiding: 
Peter Wildeman, Martin Zonnenberg en Joost van Belzen. Meer 
informatie en aanmelden: www.reformatiekoor.nl.

Reformatiekoor

Symposium 
‘Vensters op ouderdom’
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In de Havenstraat in Amsterdam is momenteel een noodopvang 
voor vluchtelingen. 

Wil je je aanmelden als VRIJWILLIGER? Graag!
Stuur je naam, mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid 
en dingen waar je goed in bent (voor eventuele match match 
met bewoners of activiteiten) naar: vrijwilligers.havenstraat@
gmail.com.
NB: je kunt je ook aanmelden om mensen bijvoorbeeld naar de 
tandarts te brengen overdag en eventueel in het weekend!  
 
Heb je een ACTIVITEIT? Graag!
Wat betreft activiteiten: stuur de omschrijving van de activiteit 
met je contactgegevens naar activiteit.havenstraat@gmail.com

Heb je SPULLEN? Graag!
Kleding, schoenen, toiletartikelen en dergelijke kunnen te allen 
tijde aan de beveiliging worden afgegeven.

Het meest actuele overzicht van wat nodig is staat op Facebook:
https://www.facebook.com/notes/wat-is-nodig-voor-
vluchtelingenopvang-div-lokaties-amsterdam/wil-je-iets-vragen-
lees-ajb-dit-document-eerst/1630299857258025

nieuws

Kerstconcert Christelijk koor Alegría

Met de koude winterdagen voor de deur en op 
weg naar de kerstdagen nodigt Alegría u uit voor 
een warm, intiem kerstconcert op vrijdagavond 11 
december. Op het programma staan ‘A Ceremony 
of Carols’ van Benjamin Britten’ en ‘And the Glory of 
the Lord’ uit de Messiah van G.F. Händel. Daarnaast 
kunt u genieten van bekende en minder bekende 
kerstliederen uit verschillende landen. De muzikale 
leiding is in handen van dirigent Nico Ph. Hovius.
Graag hopen wij u te begroeten op vrijdag 11 
december, 20.00 uur in de Paaskerk.
Toegangsprijs: volwassenen € 7,50, 
kinderen (tot 12 jaar) en donateurs € 5,00.

Vluchtelingen

Een avond vol kerstcarols
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agenda
www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Zo/ 22-11  Twintigers Amstelveen: 
 Kook je klassiekers
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur in de Paaskerk.

 Di/ 24-11 en 15-12  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. 

 Di/ 24-11  Sing-Inn
We maken kennis met ‘de nieuwe Psalmen’. 
Nooit van gehoord? Kom dan vooral meezingen. 
Zangervaring is niet vereist! O.l.v. Wim Keijzer (di-
rigent) en Peter van Dongen (pianist). Deelname 
gratis. Tijd: 13.30-15.30 uur. 

 Di/ 24-11  De zorgrobot met gevoel
Brentano’s Zincafé: Lezing van en gesprek met 
dr. Matthijs Pontier. 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.

Wo/ 25-11  Benefi etconcert
Tijd: 20.00 uur. Zie pagina 35.

 Do/ 26-11  Vespervieringen 
In vier korte vespers op 26 november, 2, 9 en 16 
december bereiden we ons voor op het feest van 
kerst. Tijd: 19.30 uur

 Do/ 26-11  Verschijning van Maria aan 
 Bernadette te Lourdes 
Pastor Kint gaat in op de fi guur van Bernardette 
en de oorsprong van het genadeoord Lourdes. 
Tijd: 20.00 uur in De Goede Herder, Van 
Boshuizenstraat 420.

 Zo/ 29-11  Cantatedienst 
Muziek van de 16e eeuwse Vlaamse componist 
Orlando di Lasso en gregoriaanse gezangen uit-
gevoerd door het vocaal ensemble Linguae atque 
Cordis met solisten en instrumentalisten o.l.v. 
Bert ’t Hart. Tijd: 10.30 uur. 

Zangenberg is hoogleraar in Leiden, hij houdt zich 
vooral bezig met de relatie tussen de materiële 
cultuur en teksten uit het vroege jodendom en 
christendom. Tijd: 20.00 uur.

 Vr/ 11-12  Een avond vol kerstcarols
Kerstconcert door Chr. koor Alegría o.l.v. dirigent 
Nico Ph. Hovius. Zie pagina 34.

 Zo/ 13-12  Adventpakjesactie 
 (12-18 jaar)
Vandaag kunt u uw spullen inleveren voor 
de kerstpakketjes. (Zie ook pagina 29). In de 
Kruiskerk, Paaskerk en Pauluskerk.

 Zo/ 13-12  Muzikale vesper
Tijd: 17.00-18.00 uur.

 Zo/ 13-12  Wereldlichtjesdag
We staan stil bij Wereldlichtjesdag. 
Tijd: 19.30 uur. Meer info op pagina 2.

 Za/ 17-12  Adventmiddag 
Een sfeervol programma met zang, muziek, 
meditatie, symboliek en onderlinge ontmoe-
ting. Onderdeel vormt het optreden van een 
projectkinderkoor o.l.v. de cantor-organist Henk 
Trommel. Opgave vooraf (ivm catering) is fi jn. 
Opgave: Anna Uiterwijk: 6473020, 
annauiterwijk@xs4all.nl. Alle ouderen uit kerk 
en buurt zijn welkom!

 Zo/ 20-12  Ceremony of Lessons 
 and Carols 
In de viering op de vierde adventszondag zullen 
Bijbellezingen (‘lessons’) en daarbij behorende 
adventsliederen (‘carols’) ons vertellen hoe God 
in het komende Kerstkind omziet naar een we-
reld in nood. Tijd: 10.30 uur.

 Zo/ 20-12  Kerst Sing-In 
We zingen bekende en mooie, nieuwe advent- en 
kerstliederen. Met koor Anthem en Peter van 
Dongen (piano) Annet van Ginkel (fl uit) o.l.v. Leo 
Kramer. Dirk Out op het gerenoveerde orgel. Ds. 
Werner Pieterse draagt enkele kerstgedichten 
voor. Tijd: 14.30 uur. Toegang is vrij!

 Zo/ 29-11  Koffi econcert
Bachs Goldbergvariaties door Susanne Jaspers 
(viool), Eric van der Wel (altviool), leden van het 
Koninklijk Concertgebouworkest en Anja Susan 
Hammer (cello). Tijd: 12.00 uur.

 Zo/ 29-11  Twintigers Amstelveen: 
 The Bible Course
Tijd: 16.00-19.00 uur in de Kruiskerk

Wo/ 02-12  Programma en vesper
Vieringen in de adventstijd. Op 2, 9 en 16 
december van 15.00-19.00 uur in de Titus 
Brandsmakerk.

 Wo/ 02-12  Maria en de betekenis 
 voor ons geloof 
Oecumenische bezinningsavond met pastor Kint 
en ds. De Vries over de plaats van Maria in beider 
tradities. Tijd: 20.00 uur in de Pelgrimskerk.

 Do/ 03-12  15+: Micha Young
Tijd: 20.00-21.30 uur in de Pastorie Handweg 119.

 Zo/ 06-12  Themaviering Chanoeka
Chanoeka, het feest van de herinwijding van 
de tempel duurt acht dagen. We horen over de 
relevantie van dit feest van licht in het donker van 
december. Tijd: 10.30 uur.

 Ma/ 07-12  Nieuwe liederen voor de 
 adventstijd en kerst 
We zingen Advent- en Kerstliederen uit het 
nieuwe liedboek. Leiding: mw. Nelly Versteeg. 
Tijd: 19.00 uur.

 Di/ 08-12  Bijeenkomst kring 35+ 
Thema: ‘De plaats van de aarde in het Bijbelse 
denken’. Hoe gaan wij om met de aarde, wat is 
haar waarde en wat is onze roeping of taak ten 
opzichte van haar. Leiding ds. Harmen de Vries. 
Tijd: 20.00-21.30 uur. 

 Vr/ 11-12  Cafe Montpensier
Prof. Dr. Jürgen Zangenberg, spreekt over het 
dagelijks leven in Palestina in de tijd van Jezus. 


