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Ik ga. Zet een stap
naar de ander
Janet Parlevliet

Dat is het thema van Kerk in Actie voor de veertigdagentijd. Je wilt vast
iets voor een ander betekenen. Voor die gescheiden man bij jou in de kerk.
Het Syrische gezin dat vlakbij je woont. Of die Ghanese boerin die haar
gezin niet kan onderhouden. Maar wees eens eerlijk: blijft het vaak niet bij
denken? Zet deze veertigdagentijd echt een stap en ga! Doe het samen, want
dat is nog leuker, samen op weg naar…?
Kerk in Actie heeft een tweetal routes
bedacht, zodat je als gemeente in
veertig dagen een ‘reis’ maakt langs
verschillende projecten over de hele
wereld. Zoek je het wat dichterbij doe
dan mee aan de Veranderdag.

Twee routes
Met route 1 ‘bezoek’ je Oekraïne en
India, en ga je via Nederland naar Syrië
en Ghana. Zo zet je een stap naar
vrouwen, weeskinderen, migranten en
boerengezinnen. Route 2 brengt je naar
een zestal projecten in Ghana. Twee
voorbeelden van projecten zijn Kinderen
in de Oekraïne en Vrouw zijn in Ghana.

Kinderen in Oekraïne
Van wantrouwen naar liefde.
‘Ik ga!’ zeiden de leden van de kerk
in Novovolinsk. En ze zetten een stap
naar kinderen die geen ouders meer
hebben of thuis niet veilig zijn. Veel
kinderen in Oekraïne lijden dagelijks
onder de gevolgen van drugs en
alcoholverslaving. Ze vinden een
nieuw thuis in het opvanghuis dat de
kerk runt. Hier leren ze wat het is om
te delen en lief te hebben.

Vrouw zijn in Noord Ghana
Dat is niet eenvoudig. Je zorgt niet
alleen voor het huishouden, je werkt
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ook op het land om je gezin te voeden
en om iets te verkopen. Je bent
kostwinner, maar voor vrouwen is
het moeilijker dan voor mannen om
grond te bezitten en daarmee een
boerenbedrijf op te bouwen. Maar de
vrouwen van Noord Ghana komen voor
zichzelf op! De landbouwprogramma’s
van de Presbyteriaanse Kerk helpen
hen daarbij en ook kunnen ze
inmiddels kredieten afsluiten.

Veranderdag
Soms is een kleine stap al genoeg
om het leven van een medemens
compleet te veranderen. Een fris
geverfde woonkamer, een gezellige
kop koffie of een opgeruimde schuur
kan precies de steun in de rug geven
die iemand nodig heeft. Vorm samen
met anderen een groep om een
sociaal project of een praktische klus
op te pakken. Kijk voor ideeën op
www.kerkinactie.nl/veranderdag.
Bron: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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Beste vriend(inn)en van Present, u hebt een
redactie die met u lacht en met u grient, hebt u
nu een …? Over vriendschap gaat dit nummer,
met Valentijnsdag in het verschiet. Is het een
illusie? In twee bijdragen komt de verwijzing
naar de songtekst van Henk Westbroek / Het
goede doel voor, overigens zonder bijval. De
kraker van Toon Hermans, waaraan ik in de
eerste zin refereerde, blijft ook niet ongenoemd.
Wat is vriendschap eigenlijk en wat is het
verschil met een liefdesrelatie? Iteke Weeda
gaat daar in haar bijdrage nader op in. In mijn
hoofdartikel ga ik uit van een tekst op het
Homomonument, een dichtregel uit de tijd
dat je je partner van hetzelfde geslacht nog
niet officieel ‘mijn man’ of ‘mijn vrouw’ kon
noemen. Wat zegt de Bijbel over vriendschap,
ook in relatie tot God, Jezus en de kerk? Naar
vriendschap zulk een mateloos verlangen?
Ga naar de Nieuwe Poort voor een speciale
Valentijnsdag, want voor je het weet, heb je
daar een date. Maar laten we vriendschap ook
niet te klef en te knus opvatten. Juist in deze
tijden, zo betoogt Ronald van Steden in zijn
column, moeten we niet vergeten dat iedereen
met iedereen vriendschap kan sluiten: Alle
Menschen werden Brüder. Ook als gemeente
willen de komende jaren onze vriendenkring
uitbreiden en waar mogelijk verdiepen; Anita
Winter meldt vanuit de Algemene Kerkenraad
hoe beleid en vriendschap met elkaar te maken
hebben. Als je de wijkberichten leest, proef
je ook veel vriendschap in de Paas-, Kruis- en
Pelgrimskerk. Leest u deze Present eens samen
met uw (moslim)buren, want vriendschap slecht
grenzen, verbindt en is universeel.
Sieb Lanser
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826
Paaskerk
Augustinuspark 1
020 - 6415168
Pauluskerk
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen
De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand
Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 07-02

Zo/ 14-02

Zo/ 21-02

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

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: een veilig
thuis voor Oekraïense weeskinderen
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in
onze gemeente

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: Zending
2e collecte: Kerk, Nederlands Bijbelgenootschap

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerfvan der Molen, Theaterdienst
Wo/ 10-02
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard en Pastor
Jan Adolfs, Aswoensdagviering in de
Heilige Geestkerk
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. S.H. Lanser

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering,
liturg: dr. G. Siertsema
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas, dankzegging
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries,
cantatedienst

Kruiskerk

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. M. Gemmeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

De Buitenhof
Za/ 20-02 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

De Buitenhof
Za/ 06-02 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

begin van de veertigdagentijd
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10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerfvan der Molen

Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. G.J. de Bruin, dienst van
Woord & Gebed

Pauluskerk
10.00 uur: ds. H.J. Donken, Renswoude
18.30 uur: prop. J.W. Verboom, Zegveld

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

Zo/ 28-02

Zo/ 06-03

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: binnenlands
diaconaat: een lach op het gezicht van kinderen
in Nederland
2e collecte: Kerk, wijkwerk

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: noodhulp Syrische
vluchtelingen
2e collecte: Kerk, communicatie in onze
gemeente

Kruiskerk

Kruiskerk

10.00 uur: ds. S.H. Lanser

10.00 uur: drs. R.J. Prent

April – Jubilate Deo

Paaskerk

Paaskerk

inleveren kopij: 22 maart
op de mat: 14 april

10.00 uur: ds. W.T. Pieterse

met de cantorij

Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas

10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.00 uur: ds. M.M. Bogaard, cantatedienst

Maart – Stilte
inleveren kopij: 16 februari
op de mat: 10 maart

Ons Tweede Thuis

18.30 uur: ds. A. Baas

10.30 uur: ds. G.J. de Bruin

Pelgrimskerk

Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas

10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Data inleveren en
verschijnen Present

18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. A. Sneep

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

De Buitenhof
Za/ 05-03 10.30 uur: RK viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils
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Naar vriendschap zulk
een mateloos verlangen
Sieb Lanser

Rozen zijn niet zoo schoon als uwe wangen,
Tulpen niet als uw bloote voeten teer,
En in geen oogen las ik immer meer
Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen.
Bovenstaande dichtregels komen uit
het gedicht Aan eenen jongen visscher
van de homoseksuele, joodse schrijver
Jacob Israël de Haan (1881-1924).
De woorden ‘Naar vriendschap zulk
een mateloos verlangen’ zijn ook te
vinden op het Homomonument in
Amsterdam.
Ook al kun je onderscheid maken
tussen liefdesrelaties
(tweerelaties) en
vriendschapsrelaties,
dat onderscheid laat
ik hier nu rusten.
Als homojongen
herkende ik dat
mateloos verlangen
naar vriendschap.
En al heeft dat
verlangen mij de
nodige butsen
en schrammen
opgeleverd, ik
heb nooit die

conclusie willen trekken waarover
Henk Westbroek / Het Goede
Doel zong: ‘Een keer trek je de
conclusie – Vriendschap is een illusie
– Vriendschap is een droom – Een
pakketje schroot, met een dun laagje
chroom.’
Het is nu misschien moeilijk voorstel
baar binnen de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, maar enkele
decennia terug – en in andere kerkelijke
kringen nog steeds – werd gelijkgeslachtelijke vriendschap afgewezen met
een beroep op de Bijbel.

Vriendschap en Bijbel
Sommigen hebben gezocht naar
herkenning in de Bijbel. Het bekendste
voorbeeld is dan natuurlijk de
vriendschap tussen David en Jonathan.
In 1 Samuël 18 wordt verteld dat
Jonathan zich meteen sterk tot David
aangetrokken voelt en een innige
vriendschap voor hem opvat; hij had
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David zo lief als zijn eigen leven. Na de
dood van Jonathan zingt David: ‘Het
verdriet verstikt me, Jonathan, je was
mijn broeder, mijn beste vriend. Jouw
liefde was mij dierbaar, meer dan die
van vrouwen.’ Of men wees op Ruth
en Noömi, of veronderstelde dat Jezus
mooie dingen had beleefd met zijn
vriend Lazarus of met Johannes, de
leerling die hij liefhad. In mijn ogen
is dat allemaal exegetisch niet zo
vruchtbaar en vooral inlegkunde, al is
het vanuit polemiek of de behoefte
om ook in het verhaal voor te komen
nog wel te billijken. Waar de kerk vaak
het huwelijk tussen man en vrouw
heeft bepleit als enige toegestane
relatievorm of het gezin als hoeksteen
van de samenleving, kan het geen
kwaad te benadrukken dat de Bijbel
heel onbevangen spreekt over innige
vriendschappen, ook van man tot man
en van vrouw tot vrouw. ‘Een vriend
is je altijd toegedaan’ zegt Spreuken
17:17.

Vriendschap en God
Wij hebben het vaak over God als
Vader of Heer. Terwijl Vriend(in) ook
een goede optie zou zijn. In Exodus
33:11 wordt verteld dat God tot Mozes

spreekt, ‘zoals iemand spreekt met zijn
vriend’ (NBG 1951), ‘zoals een man
spreekt tot zijn makker’ (Naardense
Bijbel). Ook Abraham wordt Gods
vriend genoemd. Psalm 25:14 zegt:
‘De Heer is een vriend van wie hem
vrezen.’
Misschien zijn wij bang dat het te
vertrouwelijk wordt, met te weinig
afstand, alsof God een vriendje is
met wie we vroeger nog hebben
geknikkerd. Toch roept de Bijbel ons
op tot zo’n vertrouwelijke omgang

met God. Ik geloof dat – met een
knipoog naar Toon Hermans – God met
mij mee lacht als het goed gaat en
met mij grient als het slecht gaat. Als
vriend stelt Hij mij in de ruimte, geeft
me vrijheid, houdt me een kritische
spiegel voor, maar laat me nooit vallen.
Vriendschap vraagt van mij dat ik tijd
vrijmaak voor God, me kwetsbaar en
eerlijk durf op te stellen in het contact
met hem (gebed). En het impliceert
ook onenigheid, het gevecht in de
vriendschap, zoals Job worstelde
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met God, toen niet alleen zijn aardse
vrienden, maar bovenal zijn vriend in
de hemel zich van hem leek te hebben
afgekeerd.
Ik citeer tot slot prof. Kuitert in zijn boek
Het algemeen betwijfeld christelijk
geloof: ‘Het geschenk bestaat in de
vriendschap met de eeuwige God.
Die begint hier en nu waar de vrede
met God wordt aanvaard en genoten.
Maar ze verduurt de dood. Vriendschap
met de eeuwige God is eeuwige
vriendschap.’
▸▸
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Vriendschap en Jezus
De ouderen onder ons kennen wel het
lied ‘Welk een vriend is onze Jezus’.
Het bezingt de hulp en verlossing,
die Jezus brengt en die geen aardse
vriend kan geven. In de evangeliën
vinden we talloze verhalen, waarin
Jezus een vriend van mensen blijkt,
vooral van mensen in de marge. Zijn
tegenstanders noemen hem zelfs een
vriend van tollenaars en zondaars.
Jezus zelf noemt zijn leerlingen
vrienden: ‘Ik noem jullie geen slaven
meer, want een slaaf weet niet wat
zijn meester doet; vrienden noem
ik jullie, omdat ik alles wat ik van de
Vader heb gehoord, aan jullie bekend
gemaakt heb’ (Johannes 15:15).
Tussen slaaf en heer bestaat geen
open en wederkerige verbondenheid,
wel tussen vrienden. Het initiatief
gaat van Jezus uit en hij is bereid er
ver voor te gaan. Hij zegt: ‘Er is geen
grotere liefde dan je leven te geven
voor je vrienden’ (vers 13). Hij heeft zijn
leven gegeven, wat een betrouwbare
vriendschap. De wederkerigheid van
de vriendschap doet ook een appèl op

ons. In de woorden van Jezus: ‘Jullie
zijn mijn vrienden wanneer je doet
wat ik zeg’ (vers 14). Klinkt dat toch
niet eenzijdig en onsympathiek? Maar
vraagt iedere vriendschap niet om een
gemeenschappelijke basis, iets dat je
samen deelt? Vriendschap met Jezus,
ik hoor erin: me samen met hem, in zijn
voetspoor, inzetten voor Gods nieuwe
wereld, elkaar liefhebben. Het is een
uitnodiging – en uitdaging – tot een
levensstijl van navolging. Als ik een
persoonlijke relatie heb gekregen met
deze vriend, Jezus Christus, zal ik ook
zelf een open hart krijgen voor anderen.

Vriendschap en kerk
Er zijn allerlei verschillende beelden
in omloop van gemeente-zijn en
gemeenteleden: lichaam van Christus,
gezin van God, kinderen van één
Vader, zusters en broeders… Relatief
weinig hoor je spreken over de kerk
als een gemeenschap van vriend(inn)
en. Alleen het Religieus Genootschap
der Vrienden (Quakers) doet dit nadruk
kelijk, gebaseerd op Johannes 15.
Zussen en broers kies je niet uit, je
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bent in het gezin aan elkaar gegeven.
Zo is het in de kerk ook. Vandaar het
geografische principe: je hoort bij de
kerk in het gebied waar je woont; de
mensen daar zijn je zussen en broers,
ook al zou je ze soms wel achter het
kerkelijk behang willen plakken.
Dit principe is steeds meer onder druk
komen te staan. Mensen willen zelf
kiezen met wie ze omgaan en waar ze
kerken, vrienden maken. de beelden
van ‘zusters en broeders’ en ‘vrienden’
hoeven elkaar niet uit te sluiten, denk
ik; ze zijn complementair. Ik kan me
vrij aansluiten bij anderen, die ook
geraakt zijn door het evangelie, door
Jezus. Een vriend heeft in vrijheid
lief. De vrijheid van de vriendschap
met elkaar wordt wel bepaald door
de vriendschap van en met Jezus,
met alle verantwoordelijkheid die
daarbij hoort. De vriend(inn)en van de
gemeente stralen vriendelijkheid uit
in de samenleving; concreet betekent
dat: opkomen voor de ander, de
ander hooghouden, barmhartigheid,
gastvrijheid.
Een gemeente van vrienden is dus niet
exclusief. Ze betuigt de vriendschap
van Jezus als een vriendschap die
open staat voor anderen en die alles
omvat. De hierboven genoemde
Quakers hebben daarvan door hun
open sociale inzet in de krottenwijken
en door hun strijd voor het afschaffen
van de slavernij een treffend bewijs
geleverd.
Naar al deze vriendschappen, met
God, met Jezus, met mensen binnen
en buiten de kerk, heb ik zulk een
mateloos verlangen.

uit de algemene kerkenraad

Met beleid vrienden zoeken
Anita Winter, scriba

Hoera, het is nog allemaal precies op tijd gelukt! Sinds 1 januari zijn
we als protestantse gemeente van Amstelveen-Buitenveldert een
organisatie met een eigen ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)status. Deze status heeft het voordeel dat giften die mensen aan onze
gemeente doen aftrekbaar zijn voor de belasting. Dit was altijd al
zo, maar tot vorig jaar konden we nog onder de ANBI-status van de
landelijke PKN vallen. Dat mag nu niet meer.
Om een ANBI-status te krijgen
moet je als instelling aan bepaalde
voorwaarden voldoen die de structuur
en het beleid van de organisatie voor
iedereen transparant en toegankelijk
maken. In december heeft onze
communicatieadviseur deze gegevens
op onze website (www.pga-b.nl)
geplaatst onder de k(n)op ‘contact’ op
een aparte ANBI-pagina. Eén van de
dingen die we op de website moeten
plaatsen is ons beleidsplan. Het is een
conceptbeleidsplan geworden, dat
de AK in zijn laatste vergadering van
2015 heeft besproken en na wat kleine
wijzigingen goedgekeurd. De definitieve
versie verschijnt als de wijkkerkenraden
zich erover hebben gebogen en u als
gemeente gehoord bent.
Maar wat staat er eigenlijk in een
beleidsplan? Je kunt het misschien het
best vergelijken met een wegenkaart.

Je kijkt waar je nu bent en waar
je over een paar jaar wilt zijn en
stippelt een route uit waarlangs je
van A naar B wilt komen. Nu bestaan
onze wijkgemeenten nog voor het
merendeel uit mensen die in de
protestantse traditie zijn opgegroeid
en vertrouwd zijn met de taal, rituelen
en vormen uit de vorige eeuw. Over
een paar jaar willen we een gemeente
zijn die bezig is zich te ontwikkelen tot
(een) gemeenschap(pen) met locaties
binnen en buiten de kerk, waarin oude
én nieuwe taal, rituelen en vormen
een plaats krijgen. Plaatsen waar
een kleine kern de identiteit van de
kerk bewaart en grotere groepen op
afstand of als voorbijganger mee doen.
Eén van de routes die we willen
bewandelen is het aangaan van
bondgenootschappen. Eigenlijk zijn
bondgenootschappen een soort
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vriendschappen tussen groepen. Er is
sprake van gelijkwaardigheid, samen
optrekken (naar een gezamenlijk doel)
en vertrouwen (dat ieder daar naar
beste weten en kunnen naar streeft).
Goede vrienden laten elkaar in hun
waarde en voelen niet de noodzaak
om over alles precies hetzelfde te
denken. Met een aantal andere
organisaties zoals zorginstellingen,
scholen, welzijnsorganisaties, de
lokale overheid en/of stadsdorpen
bestaat al een vriendschappelijk
contact.
De komende jaren willen we onze
vriendenkring uitbreiden en waar
mogelijk verdiepen. Vrienden die ons
waarderen om wat we zijn – een
geloofsgemeenschap die leeft van
het geloof in de
Drie-enige God en
de waarden en
rituelen die we
daaraan ontlenen
– en die samen
met ons op een
deelgebied willen
bouwen aan Gods
Koninkrijk.
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college van kerkrentmeesters

Klokkenluiden voor
Actie Kerkbalans
Yvonne Teitsma

Op zaterdag 16 januari rond het
middaguur klonken door heel
Nederland kerkklokken als start van
Actie Kerkbalans. Overal luidden
bekende mensen de klokken. Zo luidde
Annemarie Jorritsma de kerkklokken
in Almere, Arie Slob in Zwolle en in
Amstelveen onze burgemeester Mirjam
van ’t Veld.
Om 12.00 uur luidde zij de klok in de
Kruiskerk in het bijzijn van leden van de
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert èn parochianen van
verschillende kerken van de RoomsKatholieke Parochie Amstelland, want
ook zij doen mee aan deze landelijke
geldwervingsactie.
Vooraf heette Cor Waringa, scriba van
het college van kerkrentmeesters,
een ieder welkom. Hij presenteerde
de financiële situatie van de
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert en maakte duidelijk
hoeveel vrijwilligers in de kerk actief
zijn. De kerk is en blijft een organisatie

zonder subsidie. ‘De opbrengst van
actie Kerkbalans is niet alleen nodig
om onze kerken draaiende te houden,
maar ook om onze maatschappelijke
functie te vervullen’.
Burgemeester Mirjam van ‘t Veld
opende haar toespraak met een
bekentenis: zij was kerkrentmeester
in Amersfoort. Daarom weet zij
als geen ander hoe belangrijk deze
actie voor de kerk is. Zij bedankte de
vrijwilligers hartelijk voor hun inzet
in Amstelveen en benadrukte dat de
kerk er niet alleen voor de zondagen
is. ‘Juist in deze maatschappij,
waarin we soms allemaal wat angstig
worden door alle berichten, is het
zo belangrijk dat we georganiseerde
verbanden als een kerk hebben,
waar mensen elkaar kennen en
iets positiefs willen uitdragen’. Zij
prees de enorme inzet van kerkelijke
vrijwilligers: ‘Het gemeentebestuur
van Amstelveen ziet en waardeert
dat. We weten dat we met de
komst van de vluchtelingen uw hulp
mogen verwachten, dat we ook op u
mogen rekenen. Dat is voor ons een
geruststellende gedachte’.
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Voordat de burgemeester de klok
luidde, sprak ze de hoop uit dat ‘de
balans in het kerkzijn er mag zijn, in
het spirituele en het geestelijke, maar
ook in het financiële om zo al het werk
te kunnen voortzetten. Ik luid de klok,
omdat ik het belangrijk vind dat de
kerk haar maatschappelijke rol vervult’.
Met het Praeludium in C van Johann
Christoph Kellner sloot organist Henk
Trommel de bijeenkomst feestelijk af.

U heeft de informatie over Actie
Kerkbalans inmiddels ontvangen.
Uw gift is van harte welkom
op NL53 ABNA 0549 316 523
t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert. Helpt
u mee uw kerk in balans te
houden?

Foto: Amstelveenweb
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Liefde & Vriendschap
Iteke Weeda

Lang heb ik verklaard dat de liefdesrelatie en de vriendschapsrelatie naar
elkaar toegroeien. Spraken we een halve eeuw geleden vaak nog over
‘kennissen’, die je veelal van paar tot paar onderhield, steeds meer belang
wordt gehecht aan (ook) persoonlijke vriendschappen.
Verloor je indertijd gemakkelijk kennissen bij een echtscheiding of overlijden
van je partner, steeds meer vormen persoonlijke vriendschappen een basis
om moeilijke tijden te doorstaan.
In de jaren vijftig en zestig werd het
gezin als de hoeksteen van de samenleving beschouwd,
het veilige nest
voor emoties en
zorg. De vuile was
hing je niet buiten.
Vriendschappen
zijn belangrijker
geworden als
hoeksteen, als
cement voor het
gemeenschapsgevoel. Een leven
zonder huwelijk of

Iteke Weeda is sociologe en emeritus
hoogleraar emancipatievraagstukken. De eerste
achttien jaar van haar leven woonde ze op een
steenworp afstand van de Kruiskerk op de Keizer
Karelweg. Vandaar dat ze graag meewerkte aan
dit nummer van Present over vriendschap.

gezin is een keuze die tegenwoordig
over het algemeen wel acceptabel
wordt gevonden, maar een leven
zonder vrienden vinden velen vreemd.
En zo veranderen onze waarden in rap
tempo.

Vriendschap en relaties
‘Mijn partner is mijn beste vriend’
en ‘ik houd van mijn vrienden’ kan
gerust gezegd worden. Lopen deze
relatietypen dan in elkaar over? Nee!
Er is een fundamenteel verschil
tussen beide. Een vriendschap kan
met een klik ontstaan en de basis
daarvan is het gevoel op dezelfde
golflengte te zitten. Je kun op het
eerste gezicht verliefd worden en de
basis dáárvan is dat je valt op een
kwaliteit van de ander die je zelf graag
zou willen ontwikkelen. Een krachtige
uitstraling, een zorgzame blik...,
het zet je in vuur en vlam. Daarom
zijn mensen ook vaak ‘homo’ in de
allerbeste vriendschappen, lekker
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samen shoppen of stoer doen in de
kroeg, en ‘hetero’ in liefdesrelaties,
het bijzondere van het verschil ervaren.
In de liefdesrelatie worden mannelijke
en vrouwelijke energieën uitgewisseld
om innerlijk in evenwicht te komen,
hetgeen ook geldt voor homoseksuele
relaties.

Leren van het andere
In onze Westerse cultuur wordt vaak
gedacht dat je van de liefde gelukkig
moet worden. Gevaarlijk, vooral als je
denkt dat die ander jou gelukkig zal
maken. Liefdesrelaties zijn er om te
leren van het andere, misverstanden
in de communicatie zijn schering
en inslag. Dat heb je als vrouw niet
met je hartsvriendin en als man niet
met je beste vriend. Lukt het je om
langs deze liefdesweg jezelf van oude
pijnpunten te ontdoen, ja, dan ben
je innerlijk meer in evenwicht en dat
kun je geluk noemen. Maar dat is dan
je eígen inzet en komt niet van de
geliefde!

Werk aan de winkel
Lang heb ik gedacht dat je bij
chronische relatieproblemen maar
beter uit elkaar kunt gaan, ook beter
voor de kinderen. Daarin heb ik wel
nuances aangebracht. Natuurlijk is het
voor niemand goed om continu in een
gespannen en soms ook gewelddadige

thuissfeer te leven, maar het is wel
zo dat relatieproblemen je drukken op
het feit dat er werk aan de winkel is.
Je bent geraakt, je leert jezelf daarin
kennen en aan een oplossing kun je
werken. Doe je dat niet, duik je weer
in een nieuwe relatie, dan blijven
dergelijke problemen zich aandienen.
Niet voor niets hoor je nogal eens: ‘Ik
val altijd op de verkeerde man/vrouw.’
Die persoon is zeker niet de verkeerde,
hij/zij is juist de goede om je innerlijk
te kunnen ontwikkelen.

Vriendschap
Wanneer noem je iemand een vriend
of vriendin? Daar zijn grote verschillen
in en het gevoel van vriendschap
hoeft niet wederzijds te zijn. Over het
geheel genomen spreken mannen
sneller over een goede vriend of
vriendin dan vrouwen. De vrienden
van de sportvereniging, van facebook,
ze tellen allen mee. Vrouwen vinden
vaak dat je je hele hart bij elkaar
moet kunnen uitstorten, dat er
volledig vertrouwen moet zijn. Het
aantal vriend(inn)en dat zij opgeven
ligt gemiddeld dan ook lager dan bij
mannen.

echte vrienden’. Voor haar waren
die vriendinnen ook de sociale basis
van haar leven. Op de vraag wat ze
het verschil vond tussen liefdes- en
vriendschapsrelaties antwoordde
ze: ‘Vrienden heb je voor het léven,
echtgenoten komen en gaan.’

Vrienden voor ‘t leven
Ook zijn er verschillen in de mate
waarin mensen in de loop van hun
leven nieuwe vriendschappen aangaan.
Zo vertelde een 55-jarige Canadese
vrouw mij dat ze drie vriendinnen had,
allen uit de middelbare schooltijd. Ze
kon zich niet voorstellen dat ze ooit in
haar leven nog nieuwe vriendschappen
zou aangaan, ‘die mensen kennen
je geschiedenis niet, dat zijn geen

Nieuwe vrienden maken
Dat is dus het ene uiterste. Het andere
uiterste vormen de mensen die in
elke nieuwe situatie heel gemakkelijk
vrienden maken en ook oude
vriendschappen die niet meer voedend
zijn, makkelijk loslaten. De ene
leefwijze is niet beter dan de andere,
ieder mens is anders. Het is ook niet
per se zo dat mensen die gemakkelijk
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nieuwe vrienden maken ook minder
kans hebben om eenzaam te worden.
De mate waarin eenzaamheid ervaren
wordt, is vooral verbonden met
hoe goed je innerlijk met jezelf kunt
leven. Ralph Waldo Emerson zei in dit
verband: ‘Slechts die mens is tot de
hoogste graad van vriendschap in staat
die ook zonder haar kan leven.’
‘Vriendelijkheid in woorden schept
vertrouwen, vriendelijkheid in denken
schept diepgang en vriendelijkheid in
gevoelens schept liefde.’ Lao Tse
Meer lezen over dit onderwerp? Lees
dan ‘Liefde in vele facetten’ van Iteke
Weeda. www.weeda.nl.
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Voor je het weet,
heb je een date!
Valentijnsdag in De Nieuwe Poort
Op zaterdag 13 februari organiseert De Nieuwe Poort een bijzondere Valentijns
dag. Young professionals en senioren vormen samen een paar en gaan een
dagje met elkaar op stap! Ik sprak met twee senioren die deze Valentijnsdag al
eerder hebben ervaren: Belia de Geus uit de Kruiskerk en Jeanette de Boer uit
de Pelgrimskerk en met twee young professionals Daniëlle en Sophie.

Jeannette heeft al drie keer meegedaan: ‘Ruben van
Zwieten praat het programma aan elkaar. Op een gegeven
moment zitten er drie jonge dames en drie senioren op
het podium, door een doek van elkaar gescheiden. Hij stelt
dan vragen zoals: wat zoek jij? Of wat heb jij te bieden. Het
lijkt wel cabaret. Ik werd gematcht aan een jonge man die
geneeskunde studeerde. Later op de middag ben ik met
hem in een café in Ouderkerk iets gaan drinken. Ik vind
het een geweldig idee om jongeren in contact te brengen
met ouderen en op die manier ook kennis te maken met
De Nieuwe Poort. Je
praat met elkaar over
hoe je in het leven staat.
Ik vind het leuk van hen
te horen hoe zij in het
leven staan. Zij hebben
geen idee hoe ’t was
toen ik jong was, maar
ze zijn daarin oprecht
geïnteresseerd.’

Belia: ‘Ik vond het een verrassende ervaring!
Heel grappig: jonge mannen gekoppeld aan
oudere vrouwen. En natuurlijk ook andersom.
We werden ontvangen met koffie en broodjes.
Met mijn jonge man kon ik kiezen uit een
rondvaart, een bezoek aan ‘t Rijksmuseum, of
gewoon een spelletje doen. Dat laatste vond ik
prettig, want ik ben wat minder mobiel. Ik vind
het leuk om verhalen van jongeren te horen
en ik voelde dat ‘t wederzijds was. Ik heb ook
nog gezien waar mijn jongeman werkte op de
Zuidas. Wat me vooral trof was de hartelijkheid!’
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Een commissie bereidt de Valentijnsdag voor. Daarin zitten
zowel senioren als young professionals. In De Nieuwe Poort
ontmoet ik Daniëlle (30) en Sophie (25), die alle twee voor
de organisatie werken. Vorig jaar deden er 75 jongeren en
75 senioren mee. Daniëlle ontmoette die dag senior Willem,
die ze zelfs op haar verjaardag vroeg. ‘Het klikte duidelijk
tussen ons,’ vertelt ze opgetogen over deze vriendschap.

Waarom deze ontmoeting tussen
jong en oud?
Sophie en Daniëlle: ‘Jongeren kunnen
leren van ouderen en andersom. Het
is ook een kwetsbare groep. Soms
hebben deze senioren hun partner al
verloren of ze hebben geen kinderen,
het is een groep die minder makkelijk
in contact komt met jongeren.
Valentijnsdag is een mooi ‘excuus’ om
een ontmoeting tussen jong en oud te
faciliteren.’

Hebben jullie een kerkelijke
achtergrond en wat spreekt jullie
aan in de organisatie van De
Nieuwe Poort?
Sophie: ‘Ik ben niet religieus opgevoed
en dat ben ik nog steeds niet. Ik wil
graag iets doen voor anderen. Als je ‘t
zelf goed hebt, tijd hebt om te sporten,

vrienden te zien en uit te
gaan, dan kun je ook iets
doen voor anderen. De
Valentijnsactie is een lief
en mooi initiatief, zowel
de oude als de jonge
deelnemers vinden het
altijd een dankbare dag.
Een beetje ontmoeting en inspiratie
op een plek als de Zuidas kan geen
kwaad.’
Daniëlle: ‘Een paar jaar geleden vroeg
ik me af: waar sta ik nu in het leven?
Wat heb ik allemaal? Wat voor kansen
gebruik ik niet en wat voor kansen
hebben andere mensen nooit gehad?
Wat zou ik terug kunnen doen? Ik ging
bewust op zoek naar vrijwilligerswerk.
Nu organiseer ik fundraising-events om
scholen te bouwen in de sloppenwijken

Mobiel of minder mobiel? Alles is mogelijk in het
programma. Dus als je zin hebt in een afspraakje – een

van India. Daar krijg ik voldoening uit,
want ik kan iets terug doen. In De
Nieuwe Poort vind ik diezelfde affiniteit.
Hier sta ik stil bij wie ik ben en wie
ik ben in verhouding tot anderen.
Door alle drukte vergeet ik soms
wie ik ben. Deze organisatie draagt
bij aan mijn geluk. Ik ben christelijk
opgevoed en daarin zeer vrij gelaten
door mijn ouders en ik sta open
voor het gedachtegoed. Ook lees ik
Boeddhistische boeken. Voor mij komt
het allemaal op deze manier samen.’

Datum: zaterdag 13 februari 12.00 - 18.00 uur
Locatie: Claude Debussylaan 2, Amsterdam
www.denieuwepoort.org

date heet dat tegenwoordig – bel 020-3376919 of mail
naar valentijnsdag@denieuwepoort.org en laat weten
of u een senior of young professionals bent.

De Nieuwe Poort: huis voor ontmoeting en inspiratie,
ruimte voor reflectie, om rustig te dineren. Filmpje zien:
https://www.youtube.com/watch?v=A1aQoyzPbbE
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college van diakenen

De vreemdeling onder ons (2)
Ginus Trof

In het vorige nummer van ons 'lijfblad' schreef ik al over de
vluchtelingenopvang in Kronenburg en onze eventuele inzet daarbij.
In dit nummer een vervolg daarop.In december heeft de burgemeester
alle maatschappelijke en religieuze instanties bij elkaar geroepen om
te inventariseren wie wat wil of kan betekenen voor de periode dat de
vluchtelingen in Kronenburg vertoeven.
Rond de tachtig mensen waren
aanwezig, allen vertegenwoordigden
een organisatie. Het aanbod was
overweldigend: van fietsles tot taalles,
van voetbal tot een kaartje leggen,
van maaltijden tot koffiedrinken, van
muziek maken tot muziek luisteren en
noem maar op. Mooi om te zien, die
maatschappelijke betrokkenheid.
Is het dan nodig dat wij als kerken ook
iets (gaan) doen? In mijn beleving wel,
onze kracht zit in de bijzondere aard
van onze insteek.
In navolging van
de barmhartige
Samaritaan willen
wij hulp bieden
waar geen helper
is, willen wij onze
inzet (vrijwilligers)
en ruimte
(kerkgebouwen)
en activiteiten
(als genoemd,
maar toch net iets

anders) aanbieden waar er leemtes
vallen en waarin de hulp wordt
gevraagd door onze medemens, in
dit geval de tijdelijke bewoners van
Kronenburg.
Daarom hebben we contact gezocht
met de kerkgenootschappen die ook
op die bijeenkomst in december
aanwezig waren. Na enig overleg
is er een tijdelijk interkerkelijk
diaconaal platform ontstaan waarin
de Nederlands Gereformeerde Kerk,
de Rooms-Katholieke Kerk en wij als
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert inclusief de Pauluskerk
gezamenlijk onze hulp coördineren en
aanbieden. Nadat deze samenwerking
was beklonken, heeft de Stadshartkerk
aangegeven ook interesse te hebben
in dit platform, de Cama-gemeente
heeft geen menskracht maar wil wel
op de hoogte gehouden worden.
Volgens mij is dit een mooie stap
om gezamenlijk onze diaconale taak
handen en voeten te geven. Let
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Ondanks crises en on
danks
de vele goede doelen
die bij u
aan de deur kloppen,
heeft de
opbrengst van de najaa
rsactie
nagenoeg het niveau van
2014
bereikt. Wij als diakene
n zijn
blij in het vertrouwen
dat u
in ons stelt en dat u on
s de
mogelijkheid biedt om
ons werk
naar behoren te vervu
llen. Dank
voor uw gulle bijdragen
!
wel, dit is sneller geschreven dan
uitgevoerd. De uitvoering vraagt
een lange adem, het centrum blijft
minimaal een jaar open en maximaal
drie jaar. De aankomst van de eerste
bewoners is gepland in februari,
maar in de serieuze wandelgangen
spreekt men al van een aankomst in
maart. U hoeft zich dus niet meteen
aan te melden om uw tijd en inzet te
geven. Zodra er meer bekend wordt
en ook inzichtelijk is waaraan de
bewoners behoefte hebben, zal dit
gecommuniceerd worden via Present
en/of de wijkdiaconie.
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

Cantate 'Licht, raak ons aan'
Gert Jan Slump

Op zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur gaat de eerste van een serie
van vier nieuwe liturgische projecten onder de naam ‘Bach Inside’
in première. Dat zal gebeuren in een speciale cantatedienst met ds.
Marianne Bogaard in de Paaskerk.
Het eerste deel heeft als titel mee
gekregen: ‘Licht raak ons aan’. Aan
de basis – het grondplan – ligt Bach’s
cantate BWV 79 ‘Gott der Herr ist
Sonn und Schild’. De teksten zijn
geschreven door vijf gemeenteleden
onder begeleiding van Gert Jan Slump.
De nieuwe muziek is van de hand van
Nico Ph. Hovius en Christelijk Koor
Alegría zal de cantate uitvoeren, voor
deze gelegenheid uitgebreid met een
aantal gemeenteleden.

Na deze roep uit de diepten van ons
bestaan breekt de cantate open met
een hoopvol en contrasterend deel dat
uitzingt:
Want God is ons een zon
die altijd weer verlicht
Daarna volgt een vertwijfelde roep
om geraakt en opnieuw verwarmd te
worden door het goddelijk licht:
Zo onzeker als ik ben,
vraag ik: raak jij mij aan als een lichtstraal
Ben jij voor mij de zon?

Het thema van de cantate heeft een
eigentijdse uitwerking gekregen.
Het licht laat zich in deze versie niet
onmiddellijk zien maar contrasteert met
de verwarring en duisternis van onze tijd.

Een vierde deel beschrijft hoe de
kwetsbare mens zomaar geraakt kan
worden. Soms is daar een kinderlijke
onbevangenheid voor nodig.
Dan zegt een stem heel onverwacht
‘dat engelen ons omringen’
die zachte stem wijst naar het hart
jij kwetsbaar mens, jij doet ertoe.

De wereld roept, lijdt, schreeuwt en huilt
de wereld kolkt, draait, is gewond
een mens vraagt om een schuilplaats
één van zovelen, mens op drift
Gedonder en gebliksem
De helhond blaft, vuurt pijlen af
en gromt, raast, tiert, slaat en verscheurt
de mensheid, misselijk van wraak,
verafschuwt, valt, waanzin regeert

Dat deel vloeit voort in een deel
dat als een lied staat in onze tijd en
rakend aan een beeld dat op ons
netvlies gegrift is. Het is een lied
van mensen op drift en op zoek naar
veiligheid, vrijheid en gerechtigheid en
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bescherming tegen geweld.
Wie op de vlucht is
verjaagd en verraden
moe van de oorlog
zijn huis moet verlaten
wie over gevaarlijke grenzen moet gaan
bedreigd wordt, bedrogen, bestolen
met hoop tot het eind in een beter
bestaan
in vrede en recht blijft geloven
refrein
Waar vindt hij redding
een schuilplaats, bescherming
een uitweg, een gids
wie reikt hem de hand
wie wijst hem het land
waar vrijheid voor hèm is?
De cantate eindigt met twee delen
waarin vertrouwen wordt uitgesproken
dat ons leven toch altijd de weerschijn is
van dat grote licht. In dat licht mogen wij
opstaan voor de vrijheid van mensen.
En laat in woord en daad
ons leven steeds uw weerglans zijn
ter ere van wat groter is
dan menselijke schijn
U bent van harte uitgenodigd de
cantatedienst bij te wonen.
‘Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen’ (Joh. 1: 5)

jaargang 7 | nummer 1

nieuws
Diaconale
vakantieweken

Geloofscursus
‘Geef elkaar de vijf’

Het predikantenteam van de drie kerken

Gert Jan de Bruin
Wilt u er eens op uit? Andere mensen
ontmoeten, gezellige uitstapjes
maken, vermaakt en verwend worden
en genieten van heerlijke maaltijden?
U kunt een week terecht in zeven
verschillende vakantieaccommodaties
op diverse plekken in Nederland.
Het Vakantiebureau organiseert dit
jaar meer dan zeventig diaconale
vakanties voor senioren met geen of
weinig zorgbehoefte en voor anderen
die in het dagelijks leven wel zorg
of begeleiding nodig hebben. Alle
vakantieweken hebben een open
protestants-christelijk karakter. Op
zondag is er een dienst, op vrijdag een
afsluitende liturgische bijeenkomst.
Tijdens de vakantieweek is er een
activiteitenprogramma, is er een
busreis, een film of een muziekavond
om niet meer te noemen. Maar er is
elke dag ook ruimte om een eigen plan
te trekken, om met enkele anderen te
gaan winkelen of om even helemaal
niets te doen. Soms is er een thema
dat de vakantieweek kleurt.
Vanaf de negentiger jaren ben ik als
pastor bij deze vakantieweken betrokken. En met mij een heel leger aan
vrijwilligers, die aanwezig zijn om de
vakantie mede gestalte te geven. Om
een luisterend oor te bieden, om zorg
te verlenen. Voor vakantiegasten die
veel zorg nodig hebben, zijn er gediplomeerde zorgvrijwilligers.
Naast de vele dagelijkse ontmoetingen

heb ik de afgelopen jaren de nodige
tochten gemaakt op de duofiets. Fijn
voor mensen die maar weinig buiten
komen. Terwijl we de omgeving verkennen, kan er veel gedeeld worden, krijg
ik soms in minder dan een uur een heel
leven voorgeschoteld. Dat het fietsen
(ik fiets, de gast mag de benen stil houden) goed is voor mijn conditie is een
mooie bijkomstigheid.
Indien de prijs een bezwaar is, zijn
er, onder bepaalde voorwaarden,
mogelijkheden voor een tegemoetkoming vanuit het Vakantiefonds van het
Vakantiebureau.
Voor nadere informatie over de
diaconale vakanties kunt u bij één van
de diakenen of bij mij terecht, voor het
aanvragen van de Vakantiegids kunt u
ook bellen:0318-48 66 10 of via e-mail
info@hetvakantiebureau.nl.
Ook mensen die als vrijwilliger zouden
willen meewerken kunnen contact
opnemen met het Vakantiebureau.
Er is bijna ieder jaar een tekort aan
verpleegkundigen en mensen met een
zorgachtergrond. Maar ook mensen
met andere talenten zijn in de weken
van harte welkom.
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In samenwerking tussen de Paaskerk,
de Pelgrimskerk en de Kruiskerk wordt
in 2016 een geloofscursus aangeboden.
Deze cursus biedt de gelegenheid om
kennis over de Bijbel en het christelijk
geloof op te doen. De aanpak en de
stofkeuze zetten in op basisinformatie en
volgen de grote Bijbelse lijnen, waardoor
de cursus in het bijzonder boeiend is voor
mensen die weinig afweten van de Bijbel
en het christelijk geloof, maar die wel interesse in religie hebben. Natuurlijk zijn ook
anderen welkom die hun kennis willen opfrissen. Om de cursus haalbaar te maken
voor mensen met een baan of een gezin
hebben we gekozen voor vijf avonden en
dus gaan we niet, zoals bij ‘Zeven sloten’ –
de vorige geloofscursus – samen eten en
al in de middag beginnen. De bijeenkomsten zijn op woensdagavond, duren van
19.30 tot 22.00 uur en worden gehouden
in de Kruiskerk. Theologen van de drie kerken verzorgen de lezingen, waarna we in
groepen uiteen gaan om wat we gehoord
hebben te verdiepen en te vertalen naar
onszelf en de actualiteit. De data: 2/3,
16/3, 30/3, 13/4, 20/4.
Heeft u (heb jij) belangstelling? Neem dan
contact op met een van de predikanten
of met Ria Keijzer. De thema's en verdere
nuttige informatie kunt u bij hen opvragen.
Er komt een speciale flyer uit en u kunt er
ook over lezen op de website www.pga-b.
nl. Opgave is verplicht en u kunt alleen
intekenen op de hele serie. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Welkom!

nieuws
Reis naar Duitsland 24-30 augustus 2016
Renger Prent
Als afsluiting van een serie reizen wordt een rustige
en mooie reis georganiseerd naar Duitsland. Wij
bezoeken o.a. de ‘Drei Rheinländische Dome’,
waaronder de grootste Romaanse dom ter wereld,
die van Speyer, het grootste Reformatoren monument
van Duitsland, dat staat in Worms, de tuinen van
het kasteel van Heidelberg, de mooie Altstadt en de
abdij van het Benedictijnen klooster aldaar, in Fulda
is in de DOMkerk het graf van Bonifatius, daar in de
buurt het Bonifatiusklooster, Korbach is een leuk wit
stadje, in Willingen staat de mooiste dorpskerk van
Europa. Verder bezichtigen we enkele abdijkerken,
de grafkerken van Petrus Datheen en Ursinus en de
Zwarte Madonna van Leutershausen.
Wij reizen per Comfort Class touringcar door groten
deels mooi natuurgebied en we verblijven in 4-sterren
hotels. Een volledig reisprogramma en verdere
informatie kunt u krijgen bij: Renger Prent, tel. 020
6439418, 06 26260452, e-mail: rengerprent@gmail.com

Grote Witte Tent, kerk- en recreatiewerk in Luxemburg
Al meer dan vijftig jaar organiseert GWT
kerk en recreatiewerk in een toeristisch gedeelte van Luxemburg. Elk jaar
zijn daar duizenden Nederlanders en
Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid
organiseer je samen met je team voor
de campinggasten allerlei verschillende
activiteiten zoals kerkdiensten, kinderen tienerclubs, kampvuur, sporttoernooien enz.
Dit doen we niet zonder reden. Door al
onze activiteiten en jouw houding als

teamlid heen willen we iets van God
laten zien.

Een anders-dan-anders vakantie
besteding: iets voor jou?
Ben jij: christelijk, tussen 18 en 28 jaar,
teamspeler, bereid om aan te pakken,
vind je het leuk om verschillende activiteiten te organiseren, ben je flexibel en
superenthousiast?
Dan biedt de GWT jou een te gekke
ervaring! Twee weken werken op een
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camping in Dillingen-Luxemburg. Je krijgt
een kleine vergoeding. Ontmoet mensen
uit diverse kerken. Leert, speelt en wordt
uitgedaagd. Afhankelijk van je studie
behaal je zelfs studiepunten!
Meer info: www.grotewittetent.nl en
facebook.com.grotewittetent. E-mail:
Lianne en Carolien:
teamleden@grotewittetent.nl. Of bel
even met Lianne: 0252-685183.
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Foto: Peter van Beek

Wereldlichtjesdag
Mirjam Buitenwerf

Op zondagavond 13 december was er in de Kruiskerk een bijeenkomst in het kader van Wereldlichtjesdag,
georganiseerd door Gert Jan de Bruin, Eva de la Mar (uitvaartondernemer) en Mirjam Buitenwerf.
Op deze dag (de tweede zondag in december) worden, door mensen over de hele wereld, kaarsjes
aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. In de kerk was een korte bijeenkomst met
muziek en woorden van troost. De aanwezigen konden de naam van hun overleden kind laten noemen,
en een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan haar of hem. De muziek werd verzorgd door Marije
Slump (zang) en Henk Trommel (piano). De bijeenkomst was intens en mooi, en de bezoekers hebben het
erg gewaardeerd dat we op deze manier bij elkaar konden komen.
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Alle Menschen
werden Brüder
Ronald van Steden

Toen onze zoon Jonathan zijn buurjongetje na de kerstvakantie weer
terugzag, sloten ze elkaar spontaan in de armen. Twee speelkameraadjes.
Een ontroerend moment. Wie wil er nu geen vriend hebben?
In de literatuur, op kaartjes, in liedjes,
overal worden we bedolven onder de
geneugten van ware vriendschap. ‘Pas
als je iemand hebt/die met je lacht en
met je grient/dan pas mag je zeggen:/
ik heb’n vriend’, om maar eens een
kraker van Toon Hermans te citeren.
Toegegeven, als je ouder wordt, blijkt
vriendschap niet altijd zo romantisch
te zijn als in de kindertijd gedacht.
Vriendschap kan ook verwateren,
het kan kapot. ‘Een keer trek je de
conclusie/vriendschap is een illusie’.
Of was Henk Westbroek in een te
cynische bui toen hij deze strofe uit
zijn pen liet vloeien?

Eerlijk is eerlijk: hartsvrienden komen
sporadisch voor. Zo’n hechte band
opbouwen kun je, als dat al lukt,
slechts met een of enkele mensen
in het leven. Aan de andere kant is
een samenleving waarin geen enkele
vorm van genegenheid bestaat
koud en kil. Een totaal gebrek aan
‘warme’ banden bedreigt mensen
in hun wezen. Het is daarom niet
verwonderlijk dat de antieke Grieken
al schreven over moreel excelleren
in het aangaan en onderhouden van
vriendschap. Vriendschap was volgens
hen een leerschool waarin trouw,
openheid, vrijgevigheid en geduld
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werden geoefend. Er is slechts één
maar. In de Oudheid deden vrouwen
en slaven niet mee. Vriendschap bleef
een exclusieve zaak van mannen die
een zekere mate van welstand hadden
bereikt.
De ogenschijnlijk simpele, maar
revolutionaire, boodschap van Jezus,
en later van Paulus, zette dit beeld
van vriendschap radicaal op zijn
kop. Elk mens is de ogen van God
gelijk en is aldus gelijk aan anderen.
Met andere woorden: iedereen kan
met iedereen vriendschap sluiten.
Alle Menschen werden Brüder.
Laten we die boodschap in tijden
van vluchtelingenstromen, sociale
spanningen en politiek populisme
vooral niet vergeten.
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Zuid
Terug naar de kern
Afgelopen jaar verschenen twee
boeken over de toekomst van de kerk.
Eén van de katholiek Erik Borgman:
Waar blijft de kerk? en één van de
protestant Stefan Paas: Vreemdelingen
en priesters. De eerste is docent
aan de Universiteit van Tilburg, de

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

ander aan de VU. De boeken liggen
al geruime tijd ongeduldig op me te
wachten om gelezen te worden. Uit
de publiciteit rondom de boeken blijkt
wel dat beide auteurs in de toekomst
een heel bescheiden rol voor de kerk
voor zich zien. Voor beiden is het
daarbij essentieel dat de kerk zich
concentreert op de kern van haar
boodschap. De kerk wordt kleiner,
marginaal, maar zonder te treuren
doen waar we toe geroepen zijn, daar
gaat het om. Een dergelijk geluid klinkt
ook uit het rapport van de Protestantse
Kerk in Nederland Kerk 2025 - Waar
een Woord is, is een weg. Na jaren
van missionaire rondes en geroep dat
de kerk groeien zal, klinkt nu: Back to
basics. Terug naar de kern.
De grote vraag is natuurlijk: wat is die
kern dan? En daarop volgend: hoe
verhoudt wat wij doen zich tot die
kern? Dat lijken me vragen voor heel
de gemeente.
Vanaf medio 2016 zal ik veertig procent
van mijn tijd besteden aan wat we in
Zuid ‘iets nieuws beginnen’ hebben
genoemd. Het zijn activiteiten waar we
naar een nieuwe vorm zoeken voor de
oude bronnen. U kent de Kliederkerk
al en het (te) Gekke Kerk Festival.
Daarnaast zijn we vanuit de Algemene
Kerkenraad doende het oude idee
van een plaats van verdieping en
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ontmoeting in het Stadshart verder uit
te werken. Ook namens de Algemene
Kerkenraad zoek ik de verbinding met
de Nieuwe Poort, Huis van ontmoeting
en inspiratie, op de Zuidas. Iedere
maand lees ik daar met wie maar
wil een Bijbelverhaal. Het levert
verrassende gesprekken op, juist
omdat de meeste deelnemers geen
kerkelijke ballast met zich meedragen.
Natuurlijk zijn het maar kleine groepen.
Maar het is wel ‘back to basics’ te
noemen. U bent uiteraard welkom om
een Bijbeltafel bij te wonen, op
24 februari en 30 maart, aanvang
19.30 uur. Vooraf is er een
mogelijkheid tot daghap (€ 15).
Kijk voor meer informatie op www.
denieuwepoort.org.
De eenvoud van een tekst, een
moment van verdieping, bezinning
en verstilling is niet ‘nieuw’ in de zin
van spannend en totaal anders. Het
is opnieuw de concentratie zoeken
rondom de bronnen van geloof en
leven. Klein en betrokken, misschien
meer dan groot en meeslepend – dat
laatste kunnen vele anderen zoveel
beter dan wij.
Zo is het ook begonnen. Een groepje
dat zich verzamelt rondom een woord
van hoop. Dit zijn een paar voorbeelden
van wat ik het komende jaar verder
hoop uit te bouwen. Veel van wat

ik – en velen met mij – in deze tijd ga
doen, zal experimenteren zijn. ‘God
zegene de greep’, zeggen we dan.
Nieuwe activiteiten vragen natuurlijk
een goede taakverdelingen onder ons
drieën. Komende weken werken we
dat verder uit. Op de eerstvolgende
gemeenteavond hoort u bovendien
meer over de komst van een ouderen
werker en de voortgang van het
ontmoetingspastoraat. Dan kunt u ons
natuurlijk ook bevragen op bovenstaande ideeën.
Ds. Werner Pieterse

Vanuit de kerkenraad
De kerstperiode ligt al even achter ons.
Ik hoop dat u goede kerstdagen hebt
gehad en in de donkere periode van
december iets hebt mogen ervaren
van de boodschap van hoop, van een
nieuw begin dat gewoon in een kribbe
in Bethlehem begint. Langs deze weg
wil ik alle vrijwilligers die zich ook
afgelopen jaar weer hebben ingezet

voor de vele geslaagde kerstvieringen
alsnog bedanken.
We begonnen de kerkenraads
vergadering van december met zeer
verheugend nieuws. Brigitte van Stal
wil de rol van scriba op zich nemen.
Het voornemen is om haar op zondag
31 januari te bevestigen. Langs deze
weg bedank ik Albert van Blaaderen die
ruim een jaar het scribaat heeft waar
genomen naast zijn taak als ouderling.
Als kerkenraad richten we ons nu
op het vervullen van de vacature
van communicatie-ouderling. Het
belang van goede en veelvuldige
communicatie, gebruik van de juiste
kanalen en toonzetting in zo’n grote
gemeente is niet te onderschatten.
In de januarivergadering is tijd ingeruimd voor de commissie die zich in
opdracht van de Algemene Kerkenraad
bezig hield met het onderwerp vrijwilligerswerving. Wij hopen dan te
leren van hun bevindingen en die te

Stilte vinden in jezelf
Een middag op weg naar Pasen
Even je gedachten tot rust brengen…
Tijd maken om tot jezelf te komen…
Ruimte scheppen om God te ontmoeten…
Aan het begin van de Stille Week, de week voor Pasen, zijn we in de
Paaskerk een middag bij elkaar. Kernwoorden van deze middag zijn: stilte,
aandacht en inspirerende teksten. Na een gezamenlijk begin krijgt ieder
ruim de gelegenheid persoonlijk stil te worden. We sluiten af met een
maaltijd en een korte vesperviering.
Ieder is welkom! Tijd: dinsdag 22 maart, 14.00-19.00 uur.
Opgave voor 18 maart via dsbogaard@pwaz.nl of tel. 06-12280405.
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gebruiken bij onze zoektocht naar de
volgende generatie vrijwilligers. Heeft
u affiniteit met communicatie meldt u
zich dan gerust.

Beeldscherm
Al eerder was geopperd om in het
benedenhuis een bord met foto’s
van de kerkenraadsleden op te
hangen. Zoekend naar een manier
om dat flexibel te doen kwam
vanuit de kerkrentmeesters de
optie voor een beeldscherm waarop
wisselende inhoud te publiceren
is. Naast het actueel houden van
de foto’s biedt dit nog vele andere
mogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld
aan aankondigingen van activiteiten
en mededelingen. De kerkenraad
heeft hiervoor budget vrijgemaakt en
de kerkrentmeesters gevraagd om
spoedige realisatie.

Pastoraat
In de vergadering was extra tijd
ingeruimd voor het onderwerp
pastoraat. Hans van Leeuwen gaf
een overzicht van de activiteiten van
de Taakgroep Pastoraat, waarbij de
aandacht met name uitging naar de
verschuiving van individueel pastoraat
naar groepspastoraat. De kerkenraad
stemde in met de profielschets en
advertentietekst voor een nieuw
aan te stellen kerkelijk medewerker
ouderenpastoraat.

Paaskerkgemeente
Dan nog de naam van onze wijk
gemeente. De huidige naam Protes
tantse Wijkgemeente Amstelveen
Zuid, afgekort PWAZ, is de werknaam
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Fokko Rademaker
Op 20 november is in het Menno
Simonshuis op 93-jarige leeftijd Ko
Rademaker ingeslapen, negen maanden
na zijn vrouw Winy. We herdachten zijn
actieve leven waarin het geloof een grote
rol speelde. In anekdotes en verhalen
straalde zijn trots door, maar ook de
overtuiging dat zijn kracht hem door God
gegeven was en dat hij een taak had. Dat
geloof gaf hij door aan zijn vijf kinderen,
Roel, Hanneke, Gert, Janita en Marjolein.
Hij gaf er met Winy uiting aan in jeugdwerk
en pastoraal werk.
De laatste maanden waren moeilijk.
Hoezeer hij zich ook omringd wist door
de volgende generaties, hij wilde graag bij
Winy zijn. De tekst ‘Hoor mij Heer, als ik
tot u roep’, kreeg een andere betekenis
dan voorheen. Uiteindelijk werd zijn gebed
gehoord en is hij thuisgehaald.
Ds. Marianne Bogaard

Jan Jacobus Cornelis Verwoerd
In een overvolle Paaskerk hebben we op
26 november afscheid genomen van Jan,
voluit Jan Jacobus Cornelis, Verwoerd.
Hij overleed op 20 november, 63 jaar oud.
In de dankdienst voor zijn leven kwam
naar voren wat voor een bijzonder mens
Jan was. Een Bourgondiër vol humor met
altijd oog voor de ander. Velen, zeer velen
zullen hem missen. In de gemeente is
Jan jaren diaken geweest, en zolang het
kon was hij present op vrijdagochtend
om te klussen. Maar, om met Paulus
te spreken, het meest van alles was de
liefde. In die dienst lazen we daarom het
Hooglied.
Na het lezen van het Kadish namens een
van Jans trouwe vrienden, hebben we Jan
in Ouderkerk begraven.
▸▸

uit de fusieperiode. In communicatie
wordt de naam en de afkorting vaak
als niet aansprekend gezien. Dat is
een goede reden om de naam te
wijzigen. Al eerder boog de kerkenraad
zich over dit onderwerp en polsten
kerkenraadsleden daarna de mening
van gemeenteleden. Na het uitwisselen
van de verzamelde informatie stemde
de kerkenraad voor de naamswijziging
naar Paaskerkgemeente. De
naamswijziging zal ter goedkeuring
op de gemeentevergadering in maart
worden voorgelegd. Dit resultaat is op
zich niet schokkend te noemen, maar
wel belangrijk voor herkenbare en
aansprekende communicatie binnen en
buiten onze gemeente.
Peter van Leeuwen

Kruisweg
In de themaviering in Ons Tweede Thuis
op 6 maart, midden in de veertigdagentijd, gaan we een kruisweg. Op talloze
manier is Jezus’ kruisweg afgebeeld in
kerken en in de open lucht. Soms gaat
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het om reusachtige schilderijen, soms
zijn het slechts kleine prentjes.
Een kathedraal biedt andere mogelijk
heden dan een intieme kapel. Er
worden voor de viering nieuwe teksten
geschreven die het lijden van Jezus verbinden met wat er gebeurt in onze tijd.

Kloosterweekend
Vorig jaar gingen we met een groep
naar de franciscanen in Megen en
dat weekend is de deelnemers goed
bevallen. Iedereen was te spreken
over de genoten gastvrijheid. Daarom
heb ik met de gastenbroeder weer
een afspraak gemaakt en gaan we
van vrijdag 27 t/m zondag 29 mei op
herhaling. We maken de vieringen in
de kapel mee, hebben een ontmoeting
met één van de franciscanen en
hebben naast stilte en tijd voor onszelf
enkele activiteiten met elkaar. Mensen
die nog niet naar Megen gegaan zijn,
hebben voorrang. Als u interesse hebt,
hoor ik dat graag.
G.J. de Bruin

Agenda
Februari
Di
Wo
Wo
Di
Wo
Wo
Do
Do
Do

09
10
10
16
17
17
18
18
25

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
13-15.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
14.00 uur
17.45 uur
15.00 uur

Bijeenkomst voor diaconale medewerkers en diakenen
Vijftigers
Viering aswoensdag in de Heilige Geestkerk
Diaconiemiddag, erwtensoep
Bijbellezen met het oog op zondag
Gebedskring
Rouwgroep
Maaltijd met mensen van Vluchtelingenwerk
Bijeenkomst mensen uit Westwijk (Dignahof)

10.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
17.45 uur
14-19.00 uur

Geloven op goede gronden
Dertigers oost
Vijftigers
Rouwgroep
Veertigers
Bijbellezen met het oog op zondag
Maaltijd
Middag op weg naar Pasen

Maart
Do
Do
Wo
Do
Do
Wo
Do
Di

03
03
09
10
10
16
17
22

Samen aan tafel

Verdwijnend gereformeerd leven

De Paaskerk organiseert iedere maand
een buurttafel, waar mensen kunnen
aanschuiven voor een vers bereide
maaltijd, een glas fris of wijn èn een
goed gesprek. Neem je buren of vrienden mee. Ook maatschappelijke orga
nisaties uit de buurt eten en praten
mee. De volgende datum is donderdag
18 februari, inloop vanaf 17.45 uur. De
maaltijd begint rond 18.00 uur. Opgave
uiterlijk maandagavond 14 februari bij
Jacqueline Meij, tel. 06-48750078.
Kosten € 7 voor een maaltijd – ook
vegetarisch – met een toetje en iets te
drinken.

De Handwegkerk haalde onlangs het
landelijke nieuws. Een foto van het
bekende geveltje illustreert een artikel
in het Nederlands Dagblad over het
verdwijnende gereformeerde leven in
Nederland. Het ND recenseert twee
onlangs verschenen boeken. De een:
Gereformeerden onder elkaar. Elf
opstellen en een preek van Maarten
J. Aalders. De opstellen in het boek
geven een beeld van het typische van
de gereformeerde wereld. De ander:
De jeugd vloog uit. Hoe babyboomers
het gereformeerde nest verlieten,
van Paula en Jan van Cullenborg,
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▸▸ Ieder die met Jan, Carla, Suzanne en
Reinier heeft meegeleefd op welke manier
dan ook: hartelijk dank. We wensen jullie
met elkaar Gods zegen en veel kracht toe.
Ds. Werner Pieterse

Gerritje Maria Brust-de Braal
Op 29 november overleed in huize
Groenelaan Gerda Brust. Zij werd 87 jaar.
Bij het afscheid lazen we: ‘Had ik de liefde
niet, ik zou niets zijn’. Gerda heeft het niet
altijd gemakkelijk gehad, maar zij steunde
op de liefdevolle basis die gelegd was in
het gezin De Braal. Die liefde gaf zij door
aan haar zoons Rob en Carel. Daarnaast
was de gemeenschap van de Paaskerk erg
belangrijk voor haar. Ze genoot van de vele
contacten en zette zich ten volle in voor
het ouderenwerk.
De laatste jaren waren zwaar, met name
door het verlies van zoon Rob. Gerda
bleef optimistisch, maar in de schemering
die inviel verlangde ze steeds meer naar
haar ouders. Dat maakte de cirkel rond.
We vertrouwden haar toe aan Gods
allesoverwinnende Liefde.
Ds. Marianne Bogaard

Johannes Jacobus Gaastra
Op 9 december ging Johannes Gaastra
van ons heen, op de leeftijd van 71 jaar. In
zijn tweede naam was hij vernoemd naar
zijn vader, een verzetsman die vlak na zijn
geboorte werd gefusilleerd. Hij erfde diens
felheid en rechtvaardigheidsgevoel. Met
zijn vrouw Tineke kwam hij uit Sneek naar
Amstelveen. Zij kregen drie zonen, Koos,
Martin en René.
Zeventien jaar geleden nam zijn leven
een andere wending door een hersen
bloeding. Intens werd er in die tijd voor
hem gebeden. Johannes herstelde en ▸▸
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▸▸ er volgden goede jaren waarin hij er

met Tineke vaak op uittrok. Een week na
hun 50-jarig huwelijk gaf zijn hart het op.
Het afscheid stond in het teken van de
volhardende liefde, die sterker is dan onze
beperkingen omdat zij put uit een diepere
bron.
Ds. Marianne Bogaard

Gerardina Wilhelmina van der Woudevan Geijtenbeek
Op 14 december overleed Gerardina
Wilhelmina van der Woude-van
Geijtenbeek, voor wie haar van nabij kende
Ger. Zij werd 94 jaar. Op maandag 21 december namen we afscheid van haar in het
rouwcentrum op de Oosterbegraafplaats in
Amsterdam. Mw. Van der Woude was jarenlang een trouw bezoekster van de Paaskerk.
Ze werkte in het verleden enthousiast mee
aan de antependia. Haar man Abraham, die
in 1998 overleed, is lid geweest van de kerkenraad. In de dienst hebben we fragmenten uit Exodus 1 gelezen. Een verhaal over
twee moedige vrouwen, waarin we haar
moedige daden in de oorlogsjaren herkenden. We wensen haar kinderen en anderen
die haar zullen missen sterkte en kracht toe
met dit verlies.
Ds. Werner Pieterse

Harry van Es
Op 30 december overleed Harry van Es
op 88 jarige leeftijd. Hij heeft vele jaren
zijn leven met Gré Marree mogen delen,
zij hadden genoeg aan elkaar. Het werd
stil toen zij enkele jaren geleden overleed
en hij in de Dignahof hun teruggetrokken
leven alleen voortzette. Harry vond van
zichzelf dat hij een echte Einzelgänger
was. De laatste periode werd voor hem
meer en meer een opgave. In besloten
kring hebben we afscheid van hem
▸▸

emeritus hoogleraar en theoloog. Op
onze website (www.pwaz.nl, kijk bij
‘actueel’ onder de titel Handwegkerk)
is het artikel te vinden.

JD12+
De decembermaand is voor de
meesten van ons echt een tijd voor
gezellig thuis, de kerstvakantie en
een tijd voor pakjes! Tijdens de
JD12+ van 13 december dachten we
na over hoe het zou zijn als je geen
thuis zou hebben. Hoe zouden de
vele vluchtelingen zich nu voelen,
zover van hun thuis? Wat zou jij doen
als je dakloos was? Tijdens de Nacht
Zonder Dak op 16 en 17 april gaan de
jongeren voor één nacht meemaken
hoe het is om buiten de nacht door te
brengen. Ze vragen zo aandacht voor
dakloze jongeren en proberen geld
voor hen in te zamelen. Er kwamen
meteen goede ideeën naar voren om
sponsoren te werven. Na de dienst
vertrokken we naar de Kruiskerk waar
we met jongeren van andere kerken
meehielpen met de AdventPakjesActie.
We maakten feestelijke kerstpakketjes
voor daklozen in Amsterdam en
sorteerden levensmiddelen voor de
daklozenopvang. Mooi om tijdens
advent juist ook met hen te delen!
In het nieuwe jaar staan er weer een
heleboel mooie activiteiten op het
programma. En het theaterweekend
komt er al weer aan!
Rianne Clerq
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Waar is de Achterkant gebleven?
Wie vaak langs het fietspad tussen
spoorlijn en Poel fietst, heeft het
ongetwijfeld gezien: de Achterkant is
verdwenen. Het groene gebouwtje
dat lange tijd achter de Handwegkerk
heeft gestaan, is verhuisd naar ….
Ierland!
De nieuwe eigenaren zullen onge
twijfeld een andere naam verzinnen,
want het gebouwtje is geen achterkant
meer maar staat vrijstaand, midden
in een prachtig groen landschap in
het zuidwestelijke puntje van Ierland
met de naam Ballyrisode, vlak bij de
Atlantische kust.
Een mooi staaltje van hergebruik.
Het wordt in gebruik genomen door
Eiri an sean donham (wat zou het
betekenen?), een groep mensen die
op een moderne manier ecologisch
en in harmonie met de omgeving
wil samenleven. ‘We are open to a
variety of spiritual activities in our SW
Irish nature reserve; turning within,
finding the silence within…’, is op hun
website te lezen.
Er is ook een uitgebreide foto
reportage van de verhuizing van de
Achterkant te zien. Kijk op http://eiri.ie
en klik door naar ‘from A to B’.
We wensen de nieuwe gebruikers net
zo veel mooie momenten toe als wij
hebben gehad!
Willeke Koops

▸▸ genomen. We luisterden naar woorden

uit de Schrift waar hij vertrouwd mee was,
over Israëls God die ons mensen kent. Wij
kennen elkaar en onszelf maar ten dele.
Maar we mochten elkaar herinneren aan
de belofte dat de Levende Harry kent en
zijn naam bewaart.
G.J. de Bruin

Gijsbertha Breukelaar-Bloemendal
Op 5 januari overleed Bep Breukelaar. Zij
werd 89 jaar. Met haar heengaan kwam
een einde aan een actief leven. Doordat
ze als enig kind in de handelszaak van
haar vader kwam, groeide Bep uit tot een
zelfstandige vrouw. In 1950 reed ze al
auto en was lid van de ANWB. Ze zette
de zaak voort, ook na haar trouwen met
Jan. Daarnaast verkende ze graag nieuwe
gebieden: ze reisde veel en deed allerlei
cursussen. Zo schilderde ze zelf iconen.
Na het overlijden van Jan tien jaar geleden
werd het stiller. Mensen vielen weg, maar
een aantal waardevolle contacten bleef.
In dat alles was het geloof een ankerpunt.
In twee van haar Bijbels vonden we een
briefje bij Deuteronomium 6: ‘Hoor Israël’.
Met die tekst namen we afscheid van haar.
Ds. Marianne Bogaard
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Kruiskerk
Terugblik
Het jaar 2015 was een dynamisch
jaar, waarop we met voldoening
terug kijken. Er was een groeiende
of grote opkomst bij kringen,

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

herbergactiviteiten en initiatieven
met kinderen. Er zijn bestuurlijke
stappen gezet om de processen in de
jonge kruiskerk en het ouderenwerk
voort te mogen zetten, met steun
uit de gemeente. We genoten van
een prachtige tentoonstelling, de
rommelmarkt, het gemeentefeest, de
start en interkerkelijke reizen. Nieuw
was de geloofscursus. Met acties
en interesse in elkaars wel en wee
liet de kerk in diaconaat en pastoraat
zien wat omzien naar elkaar betekent.
De buurt en de eigen gemeenschap
konden genieten van mooie muziek
en activiteiten met het gezicht
naar buiten. Uit reacties blijkt hoe
positief de vieringen worden beleefd.
Onderlinge aandacht bij doordeweekse
activiteiten brengt meer
saamhorigheid teweeg die ook op
zondag de vertrouwdheid met elkaar
vergroot. De buurt genoot mee van
mooie blikvangende activiteiten met
kinderen. En tussen stadsdorp Elsrijk,
het zorgcentrum Nieuw Vredeveld
en de kerk worden de afspraken van
samenwerking steeds concreter. Dat
alles stemt dankbaar. Dank aan u allen
voor steun, gebed en vormen van
persoonlijke bemoediging.
Sieb Lanser, Mirjam Buitenwerf,
Ria Keijzer
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Uit de kerkenraad
We kijken terug op een gezellige
Adventmiddag en mooie diensten met
kerst in een sfeervol versierde kerk.
De versierploeg onder aanvoering van
Paula Brink: bedankt voor jullie werk.
Allen die meegewerkt hebben om
deze diensten tot een feest te maken:
bedankt.
Onze aanvragen bij het Durffonds
zijn toegekend. Dat betekent dat de
projecten 'De Jonge Kruiskerk' en
'Het Nieuwe Ouderenwerk' twee jaar
kunnen doorgaan. We zijn daar erg blij
mee. Zondag 21 februari willen we u in
een gemeentevergadering o.a. hierover
verder bijpraten.
Rudie van Balderen

De Jonge Kruiskerk
Wat geweest is:
Op donderdagavond 24 december
waren er twee prachtige kinderkerst
feesten. De vieringen zijn goed bezocht;
in totaal zijn er ongeveer driehonderd
kinderen en driehonderd volwassenen
geweest, vooral gezinnen uit de buurt.
Het kerstverhaal ging deze keer over
een engel die haar fluit kwijt was. We
luisterden naar het kerstverhaal uit
het Lucasevangelie, voorgelezen door
juf Adri Human, en zongen bekende
kerstliedjes. De begeleiding van de

Philippus Christiaan de Vries

liedjes door onze muziekgroep was
fantastisch! Veel gezinnen uit de buurt
hebben een mooie middag en avond
gehad. Hartelijk dank aan iedereen
die zo hard gewerkt heeft om er twee
geweldige feesten van te maken!
Wil je het verhaal over de engel (nog
eens) zien en horen? Kijk dan op onze
website of op onze Facebookpagina.
Wat komt: Valentijnsactie!
Zaterdag 13 februari 2016, 15.00 tot
17.00 uur, Kruiskerk. De Valentijnsactie is
voor kinderen (3-12 jaar) en hun (groot)
ouders/begeleiders. Dit kun je o.a. doen:

• Valentijnsketting maken: één voor
jezelf en één om weg te geven
• Samen een grote hartjes-collage
maken voor zieke mensen in het
ziekenhuis
• Fotolijstje versieren met een foto van
jezelf voor iemand die je lief vindt
• Brief schrijven of tekening maken
voor vluchtelingen in Amstelveen
Wil je meedoen? Geef je dan vóór
woensdag 10 februari op bij ds.
Mirjam Buitenwerf, tel. 06-20339808,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.
Zie ook onze website:
www.kruiskerk-amstelveen.nl.
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Op 1 december overleed Chris de Vries,
79 jaar oud. De laatste twee weken
verbleef Chris in het hospice Emmanuël;
daarvoor woonde hij aan de Margaretha
van Borsselenlaan 34. Op de rouwkaart
staat: ‘Alleen, maar niet eenzaam’. Qua
familie waren er alleen wat verre neven
en nichten, maar hij had een aantal
goede en trouwe vrienden. Zijn drie
beste vrienden kende hij al vanaf zijn
jonge jaren, toen hij als radiotechnicus
bij de firma Valkenberg werkte. Hij was
een huismus, maar maakte wel graag
een praatje met iedereen in de straat;
hij was er trots op dat hij er de langst
wonende was, zo’n 75 jaar. Qua karakter
was hij eigenzinnig, eerlijk en recht door
zee. Chris was erg gelovig – maar geen
kerkganger – en koningsgezind. Beide
komen samen in de tekst boven de
rouwkaart: ‘Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer!’
Op 9 december hebben we in de aula van
Zorgvlied afscheid van Chris genomen,
met toespraken van zijn vrienden en
woorden uit Psalm 23.
Sieb Lanser

Nicolaas Tjepko Bakker
Louez le Seigneur car il est bon (Psalm
136). Deze psalm werd ook gelezen bij
de afscheidsdienst van Nico Bakker in de
Thomaskerk op 6 januari. Hij overleed op
29 december, in de leeftijd van 81 jaar. Er
werden veel woorden gesproken, maar
tegelijkertijd geen woord te veel. Ieder
woord deed er toe, ook in de woorden
ter nagedachtenis gesproken door de
drie zonen. Als predikant, maar evengoed
als docent in Ndounge, Brussel en
Amsterdam, heeft hij onvermoeibaar
▸▸
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▸▸ het levengevende Woord uitgelegd

en verkondigd. Met een stelligheid die
tegelijkertijd ook kwetsbaar was, stelde hij
het wonder van het Woord tegenover de
dreiging van de leegte en de absurditeit
van het bestaan. Zo ontmoette ik hem
als docent die met zijn intimiderende
gestalte en dictie zuchtend uitriep: ‘een
predikant, tja’ (diepe zucht) ‘dat is net
zoiets onmogelijks als een kunstenaar:
scheppen uit het niets’ (lange stilte).
Geen zware theoloog toch, maar een
levensgenieter. De laatste jaren van zijn
leven woonde Nico in de Luwte. Daarvoor
met zijn vrouw Hetty aan de Charlotte van
Montpensierlaan. Dankbaar voor alles wat
hij als predikant, docent, geliefde, vader en
grootvader heeft gegeven, gedenken we
Nico. We wensen allen die hem missen
Gods zegen.
Ds. Werner Pieterse

Rinke de Jong
Op 3 januari is in de leeftijd van negentig
jaar overleden Rinke de Jong. Rinke
woonde samen met zijn vrouw Ans aan
de Vlielandstraat 117. Ze waren 64 jaar
lang gelukkig getrouwd. Hij werkte tot
aan zijn pensionering als docent Duits
in Amsterdam. Rinke en Ans kregen tot
hun verdriet geen kinderen. Ondanks dat
gemis hadden ze samen een goed leven,
waarin ze veel hebben gereisd. De laatste
maanden waren zwaar voor Rinke. Eind
oktober overleed Ans en daar had hij het
heel moeilijk mee. Rinke was niet meer
mobiel en kon lastig communiceren door
zijn doofheid. Tot op het laatste moment
van zijn leven wilde hij op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen in de wereld. Dat
tekende hem.
Op maandag 11 januari hebben we
▸▸

Vespervieringen in de
veertigdagentijd
Van 5 maart tot en met 5 juni
wordt in het Catharijne Convent
een tentoonstelling gehouden
over Franciscus van Assisi. Het
Oecumenisch Beraad organiseert
tegen die tijd een bezoek.
In de veertigdagentijd besteden
wij aandacht aan Franciscus en aan
de encycliek van paus Franciscus
over het milieu. Wij doen dat in
programma’s die we houden op de
woensdagen 17 februari, 2 maart en
16 maart.
Het programma voor deze
middagen is als volgt:

Alvast voor in de agenda:
Weekend van zaterdag en zondag
19 en 20 maart: Palmpasenstokken
maken en Palmpasenviering.
Palmpasenstokken maken: zaterdag
19 maart van 16.00 tot 17.00 uur.
Meelopen met de Palmpaasoptocht in
de kerk (voor wie wil): zondag 20 maart
om 10.00 uur.
Mirjam Buitenwerf

Hoofdstuk 2 van het Schatgraven
Hoofdstuk 1 van het seizoen is
geschreven, hoofdstuk 2 is geopend.
Enkele wetenswaardigheden hierbij:
• Nieuwe kalender. In het Schat
graversboekje is beloofd dat er aan het
begin van 2016 een nieuwe kalender
wordt uitgegeven. Op maandag 8
februari komen allen die betrokken
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16.30 - 17.30 uur: Dia’s van de
frescoafbeeldingen in de basiliek
van Assisi en Franciscaanse muziek;
18.00 - 18.45 uur: Maaltijd met soep
en brood;
19.00 - 19.45 uur: Taizévesper met
religieuze teksten van Franciscus
van Asssi en fragmenten uit de
encycliek van paus Franciscus:
‘Laudato Si’.
Opgave voor de maaltijden
graag met de formulieren (op de
informatietafel in de kerk) of bij
Tonneke van de Mede: 6413388,
vandermede.derooij@planet.nl.
Informatie bij Renger Prent: 0206439418, 06-26260452,
rengerprent@gmail.com.

zijn bij de organisatie van activiteiten
in de Kruiskerk bij elkaar op het
activiteitenplatform. Twee keer per jaar
stemmen we plannen en activiteiten
op elkaar af. Kort daarna verschijnt de
nieuwe kalender in de vorm van een
inlegvel bij het Schatgraversboekje, dat
dus zijn waarde behoudt tot aan het
einde van het seizoen. De kalender
kunt u meenemen uit de kerk - voor
uzelf of anderen - of per mail/telefoon
bestellen bij Ria Keijzer.
• Geef elkaar de vijf. In samenwerking
tussen de Paaskerk, de Pelgrimskerk
en de Kruiskerk wordt in 2016 een
geloofscursus aangeboden. Deze
cursus biedt de gelegenheid om
kennis over de Bijbel en het christelijk
geloof op te doen. Meer hierover op
pagina 18 in Present.

Herbergactiviteiten
Als u dit leest is er vermoedelijk een
besluit gevallen over verlenging van het
ouderenwerk na 1 mei. Op 26 januari is
een bespreking gepland met verschillende mensen die een rol willen spelen
bij overbrugging of overdracht van werk.
De uitkomsten krijgt u te horen. In elk
geval meld ik het volgende.

Sing Inn
Op dinsdag 23 februari en 29 maart
sluit voor dit seizoen de serie Sing
Inn's met Wim Keijzer en Peter van
Dongen, van 13.30 tot 15.30 uur. Dit
keer staan tekstschrijvers centraal:
Huub Oosterhuis en Sytze de Vries.
We zingen uit hun repertoire en horen
informatie daarbij.

Open Huis
Elke eerste dinsdag van de maand is
de herberg geopend voor het open
huis, van 9.30 tot 11.30 uur. Welkom.
U weet het: u wordt geen lid van een
vereniging maar kan meedoen naar
behoefte, in een goede sfeer waarin
mensen naar elkaar omzien en in
gesprek gaan.
Op 1 maart zal Anita Pfauth, mijn
compagnon-herbergier, iets vertellen
vanuit haar werk als onderzoeker. Zij
zet in bij de verwondering over het
leven, gezien vanuit kennis over de
ontwikkeling van cellen.

Levensverhaal
Als mijn werk na 1 mei doorloopt,
bied ik van harte nog een nieuwe
serie levensverhaal aan in mei/juni.
U kunt uw belangstelling hiervoor
kenbaar maken. Het gaat om vier

bijeenkomsten met een groep
van maximaal acht mensen, die
hun gedachten delen over ouder
worden en terugkijken op belangrijke
momenten en fasen in hun leven,
soms aan de hand van eigen
fotomateriaal of voorwerpen. Een
feest van herkenning in een sfeervolle
gespreksomgeving, met een vorm die
al heel wat ouderen goede ervaringen
heeft gebracht.

Projecttijd ‘Goede Buren’
Rond het thema ‘Goede buren’
is een projectgroep gevormd van
medewerkers uit Nieuw Vredeveld,
stadsdorp Elsrijk en de Kruiskerk.
De maanden april en mei van 2016
zijn uitgeroepen als projecttijd. Het
betreft een proef in samenwerking,
waarin we ons richten op elkaars werk
en initiatieven die buurtverbindend
zijn. De drie organisaties bieden
activiteiten aan waarin ze bij elkaar
over de drempel komen en de
beeldvorming over elkaars organisaties
aanscherpen. Zo ontdekken ze elkaars
mogelijkheden, visie, talenten en
achterland. We merken het als we
vergaderen: allen zijn we betrokken
op dezelfde doelen/doelgroepen, en
allen hebben we belang bij een goed
buurtschap waarin mensen tellen.
De bedoeling is om gezamenlijk op
te trekken en in die maanden de
activiteiten gezamenlijk te publiceren.
Namens de Kruiskerk zijn bij het
werk van de projectgroep officieel
betrokken: Sieb Lanser, Mirjam
Buitenwerf, Marijke Labohm, Melis
Melissen en Ria Keijzer.
Ria Keijzer
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▸▸ afscheid van hem genomen in een

dienst van Woord en gebed in de kleine
aula van De Nieuwe Ooster in Amsterdam.
Mirjam Buitenwerf

David Willem Buitenweg
Op 11 januari overleed David Buitenweg
(Nieuw Herlaer 165, Amsterdam), 85 jaar
oud. In zijn arbeidzame leven was hij dermatoloog, met een eigen praktijk in Amsterdam
en in het Lucas Andreasziekenhuis. Hij was
een lieve en rustige man, die niet oordeelde
over anderen en zich niet op zijn artsenstatus liet voorstaan. Soms ook wat naïef en
te goed van vertrouwen. Hij was cultureel
geïnteresseerd en hield van wandelen en
fietsen. De laatste jaren werd zijn wereld
klein door toenemende dementie; oude
vrienden bleven weg. Zijn partner Paco del
Valle, met wie hij de laatste achttien jaar een
relatie had, verzorgde hem tot het einde toe
met veel liefde en toewijding. Van jongs af
aan betekenden geloof en kerk veel voor
David, hij kon niet zonder. Vroeger was hij
actief in de Thomaskerk, later vond hij zijn
thuis in de Kruiskerk, waar hij het gebouw,
de muziek, de preken, de mensen en de
atmosfeer waardeerde. Op 13 januari is
Davids lichaam gecremeerd.
Sieb Lanser

August Jan Philip Groverman
Op 14 januari is Guus Groverman
overleden in de leeftijd van 92 jaar. Hij
heeft lang zelfstandig kunnen wonen.
Een ongelukkige val maakte daar een
einde aan. Hij kreeg een kamer in Klaasje
Zevenster. Guus was zeer verbonden
met de kerk. Pastoraat had zijn hart en
hij is heel wat jaren ouderling geweest.
Als hij geen ouderling was, ging hij als
pastoraal werker ‘gewoon’ door met
▸▸
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▸▸ het bezoeken van mensen. Maar ook

voor ‘klussen’ voelde hij zich niet te goed.
Als de brieven voor Actie Kerkbalans
klaar lagen om te worden rondgebracht,
ging hij met armen vol de deur uit. Guus
had speciale aandacht voor de mensen
van Amstelrade en heeft daar jarenlang
met grote trouw mensen bezocht. Toen
Amstelrade verdween heeft hij, zo lang
hij kon, mensen bezocht in Amsterdam
en omstreken. Op 21 januari namen wij
afscheid van Guus met een dienst in de
Kruiskerk, waarna de crematie in besloten
kring heeft plaatsgevonden.
Renger Prent

Diaconie: licht in donkere dagen en weer
verder …
De afgelopen maand december was voor de
diaconie een drukke maand, waarin mooie
dingen zijn gedaan. Zo mochten we via AanZ,
het welzijnswerk in Amstelveen, op tweede
kerstdag een aantal mensen uitnodigen voor
een maaltijd in een restaurant of wijkcentrum.
Daarnaast hielden we in de kerk een collecte
voor de Voedselbank in Amstelveen. Met de
opbrengst van de kerstcollectes konden we
een beetje licht doorgeven aan de kinderen in
Moldavië, die het op hun beurt weer verspreiden onder arme ouderen. Van de Stichting
Ouderenzorg Moldavië kregen we een mooie
kaart met dank voor een vorige collectegift én
voor het deel van de opbrengst van de rommelmarkt. Hartelijk dank aan allen die gedurende het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan
de verspreiding van al deze en andere lichtjes,
door te geven, te ontvangen en te delen.
Op woensdag 10 februari staat weer een
‘Schatmaaltijd’ gepland van 17.00-19.45 uur.
Kijk eens om u heen wie u daarvoor kunt

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje Schatgraven in de Kruiskerk.

februari
Do 04
Vr 05
Za 06
Zo 07
Zo 07
Wo 10
Wo 10
Wo 10
Do 11

20.00 - 22.00 uur Kring ‘Vreemd en bizar’
Theaterweekend (12-18 jaar) Paaskerk
Theaterweekend (12-18 jaar) Paaskerk
10.00 uur
Opvoering musical Paaskerk
12.00 - 13.00 uur Koffieconcert
14.30 - 16.00 uur Bijbelkring over evangelie van Matteüs
17.00 - 19.45 uur Schatmaaltijd
19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
19.30 - 21.00 uur Krisskrosscafé
(12-18 jaar)
Do 11 20.00 - 22.00 uur Kring Vrouw en geloof
Za 13 15.00 - 17.00 uur Valentijnsactie (kinderactiviteit)
Zo 14 17.00 - 18.00 uur Muzikale vesper
Ma 15 20.00 - 22.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 17 15.30 - 19.45 uur Programma en vesper, Titus Brandsmakerk
Do 18 20.00 - 22.00 uur Kring ‘Vreemd en bizar’
Za 20 16.30 uur
Concert
Zo 21 11.30 uur
Gemeentevergadering
Di 23 13.30 - 15.30 uur Sing Inn
Wo 24 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep

Maart
Di 01
Wo 02
Wo 02
Do 03
Wo 09
Do 10
Do 10

09.30 - 11.30 uur
15.30 - 19.45 uur
19.30 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
19.15 - 19.45 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Open huis
Programma en vesper, Titus Brandsmakerk
Geloofscursus
Kring ‘Vreemd en bizar’
Gebedsgroep
Krisskrosscafé (12-18 jaar)
Kring Vrouw en geloof

uitnodigen. Aanmelden t/m zondag 7
februari.
Het Vakantiebureau biedt ook dit jaar
weer mogelijkheden voor mooie en
heilzame vakanties voor mensen die
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zorg behoeven, maar ook voor hun
begeleiders.
Wij wensen ieder veel lichtpuntjes in
dit nieuwe jaar.
Lamkje Sminia

Pelgrimskerk
Straatpastoraat in de Pelgrimskerk
Vrijdag 8 januari was dak- en thuis
lozenkoor de Straatklinkers te gast bij
de Wintermaaltijd in de Pelgrimskerk.
Het is al iets van een traditie; dit was
de derde keer op rij. Het was weer
een heerlijke avond, wat mij betreft
dan. Gewoon gezellig onder elkaar,
samen zingen en samen eten.
Wellicht maakt ons terugkerende
bezoek jullie nieuwsgierig naar hoe de
repetities van ons koor verlopen. Daar
valt heel veel van te vertellen en wie
op onze facebookpagina kijkt (https://
www.facebook.com/Straatpastoraat/)
kan daar allerlei foto’s en filmpjes van
zien. Dat is teveel om hier verslag
van te doen. Ik vertel jullie één enkele
anekdote over Ania en haar dieren.
Ania komt op haar fiets naar de
repetitie van ons koor. In de mand
voorop zit haar hondje. Achterop
heeft ze een soort van kooi met twee
konijnen. Direct naast de ruimte waar
we repeteren, ligt de grote tuin van de
Diaconie. Het is mooi weer, een goede
gelegenheid voor de dieren om vrij

Wegens ziekte van ds. De Vries,
zal zijn bijdrage in dit nummer
ontbreken.

rond te kunnen lopen, vindt Ania. Bij
haar thuis kan dat niet. En dus rent het
hondje door de tuin en staat het hok
van de konijnen open. Die laatsten zijn
wat minder avontuurlijk. Ze knabbelen
wat aan het gras, maar ver gaan ze niet.
Een aantal koorleden heeft zoiets
van ‘daar heb je haar weer, waarom
moeten die beesten nou mee?’
Anderen vinden het juist leuk en
spelen met de hond en de konijnen in
het gras. Aan zingen komt Ania niet
toe. Ze is bezig met haar dieren. Die
slokken al haar aandacht op.
Naast de hond en de konijnen heeft
Ania ook nog een flink aantal katten.
Het zijn er nu wel minder dan een
paar jaar geleden. Toen waren het er
zoveel dat haar huis ontruimd dreigde
te worden. Al die katten in een kleine
woning zorgden voor veel overlast voor
de buren. Zo zijn de huisdieren voor
Ania bron van vreugde en liefde, maar
steeds ook aanleiding voor problemen
en gedoe. Ze houdt van ze, ze zorgt
voor ze, maar Ania weet soms moeilijk
maat te houden en dan beheersen de
dieren haar leven.
Mensen zijn niet geschapen om
alleen te leven. Toch is Ania vaak erg
alleen. Van haar huisdieren ontvangt
ze wel de liefde die ze zoekt. Ik gun
het Ania dat ze echte contacten met
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andere mensen krijgt, echte vrienden,
maar eenvoudig zal dat niet zijn. En
dus speel ook ik met de dieren in het
gras. Het is goed zo samen in de tuin.
Hopelijk is er via het hondje en de
konijnen een plek te vinden waar we
elkaar werkelijk kunnen ontmoeten.
(Deze anekdote
verscheen
eerder als
column in de
Elisabeth nr.
18, 2015)
Luc Tanja,
straatpastor

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

Wereldgebedsdag

Pas kort woonde ze op Walborg, de vluchtelingenopvang BBB = bed, bad, brood.
Afsana was daar gekomen via pastor C.
Offman van het Wereldhuis, en ds. G.
Scholten van de Keizersgrachtkerk.
Twee keer bezocht zij een dienst in De
Pelgrimskerk, zij maakte snel contact bij de
koffie en gaf zich op voor de jongerenbijeenkomst. Zij sprak al redelijk Nederlands
en verlangde naar meer contacten. Ze
was een mooie jonge vrouw van 26 jaar.
Op zondag 15 november 2015 overleed ze
plotseling tijdens een bezoek in Hasselt.
Afsana’s laatste woorden op facebook
waren: ‘Do You see God’s existence in Your
live? Can You feel the power of love, the
blessings coming Your way? I’m happy.’ (‘Ziet
u het bestaan van God in uw leven? Voel je
de kracht van de liefde, de zegeningen die
op je pad komen? Ik ben blij.’)

De eerste vrijdag in maart (dit jaar
vrijdag 4 maart) is een wereldwijde
dag van gebed. Samen vieren,
samen bidden, samen delen.
De viering is deze keer voorbereid
door vrouwen uit Cuba, met als
thema: Ontvang mij als een kind.
Sinds de kerk in 1998 in Cuba weer
is erkend, neemt het aantal praktiserende christelijke Cubanen toe.
De voorplaat van de liturgie is
ontworpen door Ruth Mariët
Castro. Zij studeerde in 2009 af
aan de Academie voor beeldende
kunsten en heeft deelgenomen aan
verschillende tentoonstellingen.
Over de voorplaat zegt ze het
volgende: ‘Hoewel ik de tekening
kan uitleggen op basis van de
elementen die ik heb gebruikt: de
palmen, de ramen, de handen en de
kleuren van de Cubaanse vlag, wil
ik de tekening ook aanvullen met
woorden: Op de drempel van onze
kindertijd, openen wij de deur van

De bewoners van Walborg wilden haar
graag gedenken in de Pelgrimskerk, begin
december. Ongeveer veertig vluchtelingen,
enkele stafleden van Walborg en gemeenteleden bezochten de bijeenkomst. Pastor
Cor Offman leidde de gedachtenisdienst
met zang en gebed. We zongen met elkaar:
‘O Lord hear my prayer’. Onder het aansteken van kaarsen door iedereen, zongen
we: ‘We schall overcome’. Daarna vertrok
de groep in stilte naar Walborg waar ze met
elkaar een maaltijd bereid hadden.
Op de liturgie stonden woorden van Martin
Luther King jr. ‘Darkness cannot drive
out darkness; only light can do that, hate
cannot drive out hate; only love can do that’.
(‘Duisternis kan de duisternis niet verdrijven;
alleen licht kan dat doen, haat kan haat niet
verdrijven; alleen de liefde kan dat doen’.)
Wil Kruijswijk

Pastorpraat
Ooooh Valentijnsdag, dat valt toch
zeker onder het thema Vriendschap.
Dat komt goed uit. Heeft u zin om
een dagje vriendschap te sluiten met
een jonge werker van de Zuidas? Zij
willen graag ouderen uit Buitenveldert
ontmoeten.
Op zaterdag 13 februari van 12.00 tot
18.00 uur staan jonge begeleiders
met een boeiend keuzeprogramma
voor u klaar bij de Nieuwe Poort
(Debussylaan 2-6). Geef u op via
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de jeugd, die ons in Jezus tegemoet
komt.’
De viering in de Pelgrimskerk is
voorbereid in samenwerking met
De Goede Herder en begint om
15.00 uur. Uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld. Op verzoek zal
de Wereldwinkel aanwezig zijn.
Namens het comité,
Janny Schuijt-ter Horst

telefoonnummer 3376919.
U zult er geen spijt van hebben.
Zie ook de posters in de kerk, bibliotheek en Huis van de Wijk. Heeft u
vervoer nodig? Bel 6427703.
De contacten via het winterprogramma
lopen best goed! Let goed op: speciaal
voor de ouderen is er regelmatig iets
in de in de ochtend en in de middag.
Zingen, discussie, luisteren, enzovoort.
Soms, heel soms, is de vriendschap
heel kort, maar heeft wel veel betekend

(zie ook in memoriam Afsana).
Op 3 januari deinsden twee diakenen er niet voor terug zich weer voor
vier jaar te laten herbenoemen. We
hoorden hoelang Yvonne al voor de
liturgie zorgt en helaas nog even moet
doorzetten (wie geeft zich op om
wekelijks of om de week de liturgie te
verzorgen?).
Cees Zwaan diende ongeveer 45 jaar
de kerken in Buitenveldert als collectant: begonnen in de Pinksterkerk,
daarna in de Ontmoeting en geëindigd
in de Pelgrimskerk. Daarvoor was hij
jeugdouderling in de Princessekerk in
Amsterdam-West. Lang of kort, men
diende de gemeente met heel veel
liefde!
We hopen elkaar weer veel tegen
te komen, dus graag tot ziens. Ook
de zieken en zij die aan huis zijn
gebonden wensen wij allen moed,
geduld en liefde om u heen en een
gezegend 2016.
Wil Kruijswijk

Straatklinkers en
Kannen-en-Kruikers
Dat was weer een gezellige avond van
die twee groepen op 8 januari in de
Pelgrimskerk tijdens de wintermaaltijd,

nou ja ‘winter …’! Die winter was nog
steeds niet gekomen.
De Straatklinkers, het dak- en thuis
lozenkoor en orkest uit Amsterdam,
kwam met vijftien mensen niet
optreden bij ons, maar samen mét
ons zingen en musiceren. En dat
verbindt. Uit volle borst zongen we
eerst oude bekende Amsterdamse
liederen. Er waren solo-optredens van
de Straatklinkers en van mensen uit
Buitenveldert.
Zeemansliederen staan ook op het
repertoire van het koor. Ze brachten
voor ons bundels mee waarin de
teksten afgedrukt stonden. Over
die teksten hoefden we zo niet te
twijfelen. Er kwam swing in de zaal en
sommigen stimuleerde dat tot dans.
Tussen de bedrijven door dronken
we wat. We hadden de Straatklinkers
uitgenodigd op de maaltijd, nasi met
saté. Dat smaakte goed. Voor en na
het eten zongen we liederen als dank
aan God voor het eten. Arend Driessen
leidde het koor en het orkest – twee
accordeons, trompet, mondharmonica
en ritme-instrumenten. Ook Kannenen-Kruikers bespeelden die instrumenten met enthousiasme.
Fruit, koffie of thee met koek van onze
vriendin Beate uit Leipzig – opgestuurd
voor Nieuwjaar – vulden het hoofdgerecht aan.
Het was de derde keer dat de
Straatklinkers op de wintermaaltijd
kwamen. Het is een mooie traditie
geworden. Was u er nog nooit bij, dan
moet u zorgen dat u de volgende keer
ook van de partij bent, want het is
hartverwarmend!
Henk Stok
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Geertruida Arler-Allijn
Op 26 december overleed Truus Arler op
87-jarige leeftijd zacht en vredig in Beth
Shalom, waar zij en haar man sinds
enkele jaren werden verzorgd. Daarvoor
woonden ze jarenlang als gezin met
twee zonen tegenover de Pelgrimskerk op
Moermond. Zij volgden onze gemeente
op afstand. Luisterden veel naar de radio,
lazen de Bijbel, hielden van de liederen
van Johannes de Heer en de psalmen en
baden met elkaar het Onze Vader.
Het echtpaar Arler kende veel verdriet
in zijn leven. Ze verloren een dochtertje
op tweejarige leeftijd. Wel wisten ze
te genieten van kleine dingen, vooral
in de natuur. In de directe omgeving
van Buitenveldert maakten ze lange
wandelingen met hun jongste zoon, die
heel lang thuis bleef en ze tot nu elke
zondag bezocht vanuit zijn begeleid
woonadres in Ouderkerk.
Ds. G.J. de Bruin leidde de dienst
van Woord en Gebed in de aula van
Westgaarde, waarbij op verzoek de
woorden uit Openbaring 21:1-7 centraal
stonden.
Helaas kon de heer Arler het geheel
niet meer meemaken. Hij bleef op
Beth Shalom. De jongste zoon was
wel aanwezig aan het graf en bij het
condoleren. Zodat de beide zonen, familie,
buren en enkele vrienden met elkaar,
ten afscheid bij het graf, het Onze Vader
konden bidden. Dit ontroerde mij omdat
Truus Arler mij eens vertelde dat, sinds
de zonen uit huis waren, ze afgesproken
hadden elke avond om tien uur het Onze
Vader te bidden. Dan waren ze toch even
verbonden.
Wil Kruijswijk
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.
Kannen en Kruiken: elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur.
Kostje geKocht: iedere eerste vrijdag van de maand gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur.
Morgengebed in De Goede Herder: elke woensdag 09.00 uur.

Februari
Di
Wo

09
10

Wo 10
Do 11
Za 13
Za/zo 13/14
Zo 14

19.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
10.30 uur

Ma
Do
Do

14.00 uur
10.30 uur
11.00 uur

Bijbelkring Romeinen
‘Citer, cymbaal, tamboerijn’, muziek in de Bijbel met Sytze de
Vries
Aswoensdagviering, De Goede Herder
Het Woord spreekt, De Goede Herder
Valentijnsdag in De Nieuwe Poort
Toneel Nora Kretz (zie het winterprogramma)
Cantatedienst Linguae atque Cordis zingt Bachcantate
‘Sehet, wir geh’n hinauf gen Jerusalem’
Film: Babette’s Feast, De Goede Herder
Muziekquiz
Bezoek kapel OLVG,ingang t.o. Oosterpark

14.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Bijbelkring Romeinen
Viering Wereldgebedsdag
Liederen veertigdagentijd, zingen met Nelly Versteeg
Bijeenkomst kring 35+
Het Woord spreekt

15
18
25

14.00 uur
14.00 uur

Maart
Di
Vr
Ma
Di
Do

01
04
07
08
10

Zie ook het winterprogramma of www.pelgrimskerk.nu.

Adventsbijeenkomst
De Adventsbijeenkomst op 12 december
werd aangeboden door de diaconie van de
Pelgrimskerk. De organisatie in handen van de
dames Brita Veldhuizen en Gina Visser, was
voortreffelijk. Mede dankzij het draaiboek en
de ondersteuning van hun voorgangster Nel
Velthorst en natuurlijk ook dankzij de enorme
ploeg medewerkers achter de schermen!
De ontvangst was allerhartelijkst en, na het
luide aanvangsgeroezemoes en het zingen
van het openingslied, smaakte de koffie met

gebak uitstekend. Daarna volgden we
de liturgie met samenzang, begeleid
door Diederick Koornstra. Er waren
Bijbellezingen en diverse muzikale
intermezzo’s, verzorgd door Diederick
Koornstra, piano en orgel en Fred
Tuinder klarinet. Ook begeleid Fred
op de piano zijn zoon Job, die klarinet
speelt en zijn dochter Fieke, die viool
speelt. Hun optreden sloten ze af met
z’n drieën, waarbij de dochter viool
en vader en zoon klarinet spelen. Van
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hun gevarieerde bijdragen werd zeer
genoten!
Na het derde intermezzo volgde de
lunch, voorafgegaan door een drankje
met een borrelnootje. We kregen een
bijzonder smakelijk en feestelijk hapje
met avocado vooraf en daarna meer
dan genoeg heerlijke sandwiches en
krentenbrood.
Na de lunch volgde een origineel, niet
te lang Kerstverhaal, gelezen door
Coby van Zanten. Bovendien hoorden
we nog een mooi deel uit een sonate
voor piano en viool van Mozart, gespeeld door vader en dochter Tuinder.
Hierna ging ds. De Vries ons voor in
gebed en zongen we het zeer bekende
en geliefde kerstlied Eer zij God in
onze dagen. Tenslotte volgde het dankwoord waarbij de nodige bloemen en
aardigheidjes aan diverse medewerkers werden uitgereikt.
Na nog een kopje koffie met bonbon
vertrokken de bijna honderd gasten
buitengewoon voldaan. Het was een
mooie bijeenkomst waar we met
dankbaarheid op terug kunnen zien!
Dank jullie wel, Brita en Gina.
Jettie Lolkema-Timmers

PJR

Afronding Pakjesactie
&
Dorien Keus
eg
Martine Verste

Honderden gemeenteleden uit de Kruiskerk, de Paas
kerk en de Pauluskerk hadden iets meegebracht voor
de jaarlijkse AdventPakjesActie: tandpasta, shampoo,
scheerspullen, spellen, soep, sokken, mutsen, sjaals...
De tieners zochten alles uit en maakten pakketjes voor
bezoekers van inloophuis Makom in Amsterdam. Het
voedsel en de spellen hebben we verdeeld onder Makom
en het Stoelenproject. Daar waren ze erg blij mee.
Er zijn ook giften binnengekomen, daar kopen de
inloophuizen onder andere thermo-ondergoed van.
Geen overbodige luxe als je de hele dag op straat bent.
Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan dit mooie project!!

Theaterdienst
Terwijl ik dit schrijf zijn de jongeren erg
druk met de eerste voorbereidingen
van het Theaterweekend. Jacob en
Esau, door hen vertaald en uitgevoerd.
Komt dat zien op zondag 7 februari om
10.00 uur in de Paaskerk.
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Kloosterweekend 20-ers

Maatschappelijke
stage

De twintigers duiken de kloostertraditie in. Van 11 maart
(’s avonds) tot 13 maart (ongeveer 14.00 uur zijn we weer thuis)
logeren we bij de Dominicanen in Huissen. We lezen met elkaar
stukken uit de ‘navolging van Christus’; een beroemd boek uit
de 15e eeuw, bedoeld voor jonge kloosterlingen. In een moderne
vertaling natuurlijk ;-)
Wil je mee? Neem dan contact op met Dorien (dorien@pga-b.nl,
06-48575692).

,
Joost, Joran, Lauren, Lotte, Sam
de
in
en
Serena en Sjoerd ded
week voor de Kerstvakantie hun
kerk. Ze
maatschappelijke stage in de
lden die
dee
en
jes
tuk
ms
bloe
maakten
van de
rond, hielpen bij het versieren
voor
ties
ora
Kruiskerk en maakten dec
het Kinderkerstfeest.
t hoeveel
Het was super om te zien me
Het
en.
ging
slag
de
energie ze aan
s
ukje
stst
ker
de
van
en
rondbreng
gen
etin
mo
ont
ge
chti
pra
tot
leidde
tot een
met gemeenteleden, en zelfs
ar!
gita
jamsessie met piano en

Hoera een meisje!
Op 18 september is onze dochter Livia Jolien Versteeg
geboren. Een gezonde, vrolijke meid waar we erg dankbaar
voor zijn. Bij deze willen wij jullie ook hartelijk bedanken
voor de lieve berichten, kaartjes, bloemen, en cadeautjes
die we gekregen hebben. Wat een feest.
Ondertussen ben ik weer aan de slag in Amstelveen
als jeugdwerker. Er staan weer prachtige activiteiten en
ontmoetingen gepland. Ik heb er zin in.
Lieve groet,
Martine Versteeg
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Kliederkerk:

Een Rijk Nieuwjaar
Op 10 januari was er weer Kliederkerk.
Kinderen van nul tot negentig jaar
kwamen bij elkaar om het Bijbelverhaal
over de rijke jongeling (Mattheüs
19:16-26) creatief te onderzoeken. Een
Kliederkerk begint met een kliederuur,
waarin je met tien verschillende activiteiten het verhaal leert kennen. Zo kon
je bijvoorbeeld een gekke bril maken.
In de tijd van Jezus dachten mensen
dat als je rijk bent dat het komt
doordat God jou goed vindt. Dat
betekende dat mensen in die tijd niet
erg positief keken naar de mensen die
arm waren. Zij waren vast heel slecht,
anders had God ze wel rijk gemaakt.
De rijke jongeling en anderen die erbij
waren dachten dit waarschijnlijk ook.
Dus je snapt dat ze wel erg verrast
waren toen Jezus vertelde dat hij alles
weg moest geven aan de armen. Dat
verwachtte hij niet!

Door dit verhaal bekeken zij de wereld
opeens door een andere bril. Het
verhaal roept ook op om te delen van
wat je hebt gekregen met mensen die
het minder hebben dan jij. Een van
de activiteiten was ook het maken
van een cadeautasje voor vluchtelingkinderen die binnenkort in Kronenburg
verblijven. Kinderen en volwassenen
hadden van alles meegenomen aan
speelgoed en knutselspullen. In
februari zullen deze tasjes uitgedeeld
worden aan de vluchteling-kinderen in
Kronenburg.
Na de activiteiten hebben we
een korte viering gehad en werd
Kliederkerk afgesloten met een
heerlijke maaltijd.
Volgende Kliederkerk is 13 maart in
Ons Tweede Thuis in Westwijk. Van
harte welkom!

Agenda
07 februari, 10.00 uur:
Theaterdienst Paaskerk
18 februari, 20.00 uur:
borrel+ voor vrijwilligers
jeugdwerk, Paaskerk

Vrijwilligersavond
Op 18 februari is er in de Paaskerk een avond speciaal voor alle
vrijwilligers van het jeugd en jongerenwerk. Naast een borrel om
elkaar weer eens in een ontspannen sfeer te ontmoeten is er
ook kort een inhoudelijk moment waarin we kijken naar de tien
jeugd- en jongerentrends van 2016. Wat kunnen we hiermee in
ons jeugdwerk? Heb je geen uitnodiging gehad? Maar wil je hier
graag bij aanwezig zijn, neem contact op met Dorien@pga-b.nl of
martine@pga-b.nl
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Jeugd

agenda
Vr/ 05-02 en Za/06-02
Theaterweekend (12-18 jaar)
Voorbereidingen theaterstuk in de Paaskerk.

Zo/ 07-02 Het familiediner
Theaterstuk over Jacob en Esau. Tijd: 10.00 uur.

Zo/ 07-02 Koffieconcert
Het Utrechts Baroque Ensemble – Valeria Mignaco
(sopraan), Saartje Schrage (blokfluit, violo da
gamba) en Eric Jan Joosse (kistorgel) – met
Leçons de ténèbres I en II van François Couperin.
Inloop vanaf 11.30 uur, aanvang 12.00 uur.

Wo/ 10-02 Citer, Cimbel, Tamboerijn:
muziek in de bijbel

Paaskerk

Kruiskerk

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

oboe d’amor, blokfluiten, trompet, strijkers en
continuo met Cantate BWV 127 Herr Jesu Christ,
wahr’r Mensch und Gott van Johann Sebastian
Bach. Muzikale leiding Henk Trommel. Liturg:
Bettine Siertsema. Inloop: 16.30 uur, om 16.40:
ins en outs cantate. Aanvang concert: 17.00 uur.

Ma/ 15-02 Film: Babette’s Feast
De film speelt zich af in de 19de eeuw en begint
en eindigt in een plattelandsdorp aan de westkust van Denemarken. Hoofdpersonen zijn de
zussen Martine en Filippa en de vluchtelinge
Babetta. Tijd: 14.00 uur. In De Goede Herder,
Van Boshuizenstraat 420.

Wo/ 17-02 Programma en vesper

Ds. Sytze de Vries geeft een lezing over zang en
muziek in de Bijbel. Nelly Versteeg begeleidt de
samenzang. Aanvang: 15.00 uur.

Tijd: 15.30 - 19.45 uur. In de Titus Brandsmakerk.
Meer info op pagina 30.

Wo/ 10-02 Schatmaaltijd

Je wordt getest op je kennis van klassiek, pop,
musical, operette en traditionele muziek uit de
jaren 1950 tot 1980. Henny van der Sluijs vertolkt
steeds een stukje muziek op verschillende blokfluiten, in totaal 24 stukjes. De winnaar wordt na
afloop, tijdens de soep, bekend gemaakt. Tijd:
10.30 uur. Graag opgave vooraf.

Kijk eens om je heen wie je daarvoor kunt uit
nodigen?! Aanmelden t/m zondag 7 februari.
Tijd: 17.00 - 19.45 uur.

Wo/ 10-02 Aswoensdagviering
Het begin van de veertigdagentijd, een tijd op
weg naar betekenis en zin van ons mens-zijn. Wij
tooien ons met de as van de vergankelijkheid, de
palmtakjes van vorig jaar. Door inkeer en omkeer,
zullen we ‘herleven’, ‘echt leven’. Tijd: 19.00 uur.
In De Goede Herder, Van Boshuizenstraat 420.

Wo/ 10-02 Viering aswoensdag
Tijd: 19.30 uur. In de Heilige Geestkerk.

Do/ 11-02 Krisskrosscafé (12-18 jaar)
Tijd: 19.30 - 21.00 uur. In de Kruiskerk.

Za/ 13-02 Valentijnsactie
Meer info op pagina 14.

Zo/ 14-02 Muzikale vesper
Nienke Oostenrijk (sopraan), Matthijs Mesdag
(bas), Vesperscantorij en barokorkest met

Pelgrimskerk

Do/ 18-02 Muziekquiz

Do/ 18-02 Samen aan tafel
De buurttafel, waar mensen kunnen aanschuiven
voor een vers bereide maaltijd, een glas fris of
wijn èn een goed gesprek. Neem je buren of
vrienden mee. Inloop: 17.45 uur, maaltijd
± 18.00 uur. Opgave voor maandagavond 14-02
bij Jacqueline Meij, tel. 06-48750078. Kosten € 7.

Za/ 20-02 Kruiskerkconcert
Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms
met: Janneke Daalderop (sopraan), Peter van
der Velde (bas) vocaal ensemble Vovi Vivaci.
Begeleiding op twee vleugels: Jeroen Koopman
en Hyoju Ahn. Muzikale leiding Peter Ouwerkerk.
Tijd: kerk open: 16.00 uur, aanvang concert:
16.30 uur. Entree € 12,50, jongeren € 7,50.
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Di/ 23-02 Sing Inn
Met Wim Keijzer en Peter van Dongen.
Tijd: 13.30 - 15.30 uur.

Wo/ 24-02 en 30-03
Bijbeltafel Nieuwe Poort
We lezen een Bijbelverhaal en praten hierover
door met ds. Werner Pieterse. Tijd: 19.30 uur.
Meer informatie op www.denieuwepoort.org.

Do/25-02 Bezoek Kapel OLVG
De Romaanse Basilica-Onze Lieve Vrouwe Kapel
van het OLVG, huis van Stilte en Gebed heeft
een markante architectuur, maar vervult ook
een bijzondere functie binnen het ziekenhuis.
Verzamelen: 11.00 uur bij de ingang tegenover
het Oosterpark. Opgave: pastor Kint:
tel. 6420843 of 06 13624227.

Wo/ 02-03 Programma en vesper
Tijd: 15.30 - 19.45 uur. In de Titus Brandsmakerk.
Meer info op pagina 29.

Wo/ 02-03 Geloofscursus
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Zie ook pagina 18.

Vr/ 04-03 Wereldgebedsdag
De liturgie met als thema ‘Ontvang mij als
een kind’, is gemaakt door vrouwen uit Cuba.
Oecumenische viering samen met De Goede
Herder. Met de Wereldwinkel. Aanvang 15.00 uur.

Zo/ 06-03 Kruisweg
Midden in de veertigdagentijd gaan we een
kruisweg. Voor de viering zijn nieuwe teksten
geschreven die het lijden van Jezus verbinden
met wat er gebeurt in onze tijd. Tijd: 10.30 uur.

Ma/ 07-03 Samen zingen
Met Nelly Versteeg liederen zingen voor de
veertigdagentijd. Aanvang: 19.00 uur.

Do/ 10-03 Krisskrosscafé (12-18 jaar)
Tijd: 19.30 - 21.00 uur. In de Kruiskerk.

