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Met elkaar timmeren we die zaterdag 
palmpaasstokken. Dat zijn stokken 
in de vorm van een kruis die je met 
paaseitjes, snoepjes, rozijntjes, 
buxustakjes, gekleurd papier en een 
broodhaantje kunt versieren. Dat ziet 
er natuurlijk vrolijk en lekker uit, maar 
achter die stokken gaat het bijzondere 
verhaal van Palmpasen en Pasen 
schuil. Elke versiering vertelt een 
stukje van dat verhaal. 
Tijdens het knutselen vertellen we 
de kinderen wat de palmpaasstok 
betekent. Zo verwijst het broodhaantje 
naar de leerling Petrus die loog en 
zei dat hij niet bij Jezus hoorde. De 
dertig rozijnen vertellen het verhaal 
van Judas, die Jezus verraadde en 
daarvoor dertig zilverstukken kreeg. 
Buxustakjes staan symbool voor 

palmtakken. Daarmee zwaaiden 
de mensen uit Jeruzalem naar 
Jezus, toen hij op een ezel hun stad 
binnenreed. Bloemen van gekleurd 
papier, groene takjes of eieren 
verwijzen naar het nieuwe leven dat 
we met Pasen vieren. Twaalf eitjes 
of snoepjes symboliseren de twaalf 
leerlingen van Jezus. 

Al timmerend en knutselend zingen 
we liedjes en luisteren we naar 
verhalen. Na afloop eten we gezellig 
pannenkoeken met elkaar. 

Wil je alvast zien hoe je een 
palmpasenstok maakt? 
Typ dan op google de volgende 
woorden in: youtube palmpasenstok 
maken.

Op zaterdag 19 maart kunnen kinderen in Amstelveen-Noord 

in de Kruiskerk van 16.00 - 17.00 uur en in Amstelveen-Zuid in 

wijkcentrum De Meent van 16.00 - 18.30 uur een palmpaasstok in 

elkaar zetten en versieren. 

Zien, proeven en horen 
waar het verhaal van 
 Pasen over gaat
Yvonne Teitsma (met dank aan Willemien van Berkum, Heilig Vuur West)

Twee kinderen met een palmpaasstok, 
dat is het beeld van de campagne 
Pasen020.nl. Palmpaasstokken maken, 
passiemuziek luisteren, paasvieringen 
zoeken: alle activiteiten en vieringen 
rond Pasen in Amsterdam en Amstelveen 
zijn te vinden op deze website. Ook is 
de Stille Weekkalender er te vinden met 
teksten van onze eigen predikanten en 
kerkelijke werkers.
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Binnenkort begint de Stille Week, de week 
voorafgaand aan Pasen, waarin we stilstaan bij 
het lijden van Christus. Door mensenhanden 
en mensenwoorden kwam Jezus aan het kruis. 
Wij doen er beschaamd het zwijgen toe en 
zijn stil. Zwijgt God ook op Golgota? Hoeveel 
stilte kunnen wij verdragen op Stille Zaterdag? 
Deze Present gaat over stilte. Werner Pieterse 
gaat in zijn hoofdartikel in op de twee kanten 
die stilte kan hebben: weldadig of een doodse 
stilte. Hij vertrekt vanuit de Bijbel, met name 
het verhaal van Elia en legt verbindingen met 
het leven en de poëzie van Joost Zwagerman. 
Elia speelt ook een rol in het gastartikel 
van Hinne Wagenaar, pionierpredikant voor 
Nijkleaster. Stilte is een belangrijk kenmerk 
van Nijkleaster. Hoe kun je in de drukte van het 
leven stilte vinden? Janet Parlevliet is daarover 
in gesprek met Eva de la Mar. Over gevulde 
stilte, over leeg worden voor God, schrijft Erik 
Schouten in zijn column. Dit naar aanleiding 
van het muziekstuk 4’33’’ van John Cage; zou 
een stille preek geen mooi experiment zijn? 
Kerkenraden en colleges timmeren doorgaans 
aan de weg, maar de AK werkt nu door het 
ontbreken van een voorzitter wat meer stil 
op de achtergrond. Ook in stilte wordt er veel 
werk gedaan; Ginus Trof geeft daar vanuit het 
College van Diakenen meerdere voorbeelden 
van. Het College van Kerkrentmeesters heeft 
naast stille stenen ook klinkende munten 
nodig. En u als stille lezer, de redactie hoopt 
dat u een stil moment vindt om de inhoud van 
dit blad tot u te nemen, ‘gij in uw klein hoekje 
en ik in ’t mijn’. Maar bovenal wensen wij u, na 
de Stille Week, een gezegend Pasen toe. 

Sieb Lanser
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Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’ 
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 13-03 

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: binnenlands 
diaconaat
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
Terschelling West
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
dr. R. Buitenwerf 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle 
a/d IJssel
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. F.P. Leever, Houten

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/ 20-03 
Palmzondag

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: een beter 
inkomen voor Ghanese boerinnen
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Beens, Barneveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 19.03) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. M. Gemmeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Wo/ 23-03 

Pelgrimskerk
19.30 uur: oecumenische vesperviering 

Do/ 24-03 
Witte donderdag

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, vormings- en toerus-
tingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
19.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen, met de cantorij  
Paaskerk
19.30 uur: ds. W.T. Pieterse, met koor 
‘Anthem’  
Ons Tweede Thuis
19.00 uur ds. G.J. de Bruin
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 

Data inleveren en verschijnen Present

April – Jubilate Deo
inleveren kopij: 22 maart
op de mat: 14 april

Mei – Weggaan en terugkomen
inleveren kopij: 26 april
op de mat: 21 mei
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Vr/ 25-03 
Goede vrijdag

Geen collectes

Kruiskerk
20.00 uur: passiemuziekuur 
Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
19.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. S.L. Schoch, 
Den Haag, cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
14.00 uur: pastor U. Janssen

Za/ 26-03 
Stille zaterdag

Geen collectes

Kruiskerk
21.00 uur: ds. S.H. Lanser, met de 
cantorij 
Paaskerk
21.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pelgrimskerk
21.00 uur: Taizéviering
De Buitenhof
10.30 uur: oecumenische viering 

Zo/ 27-03 
Pasen

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- 
en jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M. Keijzer-
Meeuwse, met de cantorij 
Paaskerk
09.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
met de cantorij 
11.00 uur: ds. W.T. Pieterse, 
met koor ‘Anthem’ 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
2e paasdag: 09.30 uur: ds. P. Baas, 
Houten
Pelgrimskerk
! 10.00 uur: ds. P. Masmeijer, 
Zegveld, met de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: geen dienst 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 03-04 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.L. Schoch, 
Den Haag

De Buitenhof
(za 02.04) 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: ds. C. Sloots

Zo/ 10-04

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: het 
Wereldhuis
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke, 
Wilnis
19.30 uur: oecumenische Taizé-
viering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, 
Veenendaal
18.30 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. P.J. Versteeg

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

Zomertijd
In de nacht van 26 op 27 maart gaat de 
zomertijd in. De klok mag een uur vooruit. 
De kerkdiensten in De Pelgrimskerk vangen 
vanaf zondag 27 maart om 10.00 uur aan.
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Elia, de grote profeet, is na het 
grote teken op de Karmel – over 
luidruchtigheid gesproken – en een 
moordpartij op de profeten van Baäl, 
op de vlucht voor koning Achab en 
zijn vrouw Izebel. Na veertig dagen 
en veertig nachten in de woestijn 
komt hij bij de berg Gods, Horeb. En 

hij 'ging een grot 
binnen om de nacht 
door te brengen'. 
Het wordt niet met 
zoveel woorden 
gezegd, maar de 
veertig dagen en 
nachten zullen 
dagen en nachten 
zijn van grote stilte. 
Eenzaamheid. In 
de nacht, na die 
veertig dagen wordt 
de stilte eindelijk 
doorbroken. Er 

'komt een woord tot hem'. Een vraag. 
'Wat doe je hier Elia?' Nadat Elia uit de 
grot te voorschijn is geroepen, 'gaat de 
Heer voorbij'. Eerst een storm, dan een 
aardbeving, tot slot vuur. Daar is de 
Heer niet. Tot slot 'een stem van zachte 
stilte' zoals er letterlijk staat. Elia komt 
naar buiten. Opnieuw een stem: 'Wat 
doe je hier Elia'. Na Elia's klagerige 
antwoord spreekt God – nadat er in de 
Hebreeuwse tekst een leespauze staat 
– na de stilte dus. 'Ga, keer om naar de 
woestijn.’

Het verhaal is ongelooflijk veel rijker 
dan dit. Het is een van die verhalen 
waarin ieder woord op zijn plek staat. 
Ieder detail doet er toe. Het verhaal 
is vaak geïdealiseerd. God zou in 
het grote en het meeslepende niet 
zijn, maar juist in de stilte. Echter zo 
duidelijk is de tekst helemaal niet. 
Terwijl Elia in de grot is, trekt God 

voorbij. De zachte stem van stilte is 
het moment dat Elia naar buiten gaat. 
Als op Paasmorgen na een nacht van 
dood. En dan spreekt een stem – 
maar wie en wat? Het staat er niet. 
Er klinkt een vraag voorbij al het geraas 
– en dan stilte. Of is die stem stilte; 
gevulde stilte die alleen voorbij dat 
geraas aan de rand van de woestijn 
gevonden kan worden? Hoe zwaar is 
de tocht naar die stilte niet? Wie durft 
hem aan?

In onze luidruchtige tijd, ons verstedelijkt 
land en onze bezette geesten, is stilte 
een begrijpelijk ideaal. Niets mooiers 
dan een stil strand, een eenzaam 
bos. De stilte in kloosters kan je tot 
momenten van diep geloof brengen. 
Stilte heeft ook een andere kant. 
Dodelijke stilte. Leegte. Hoe vaak 
roepen de Psalmen niet tegen een 
zwijgende God? Stilte is in het Oude 
Testament ook een plaats voor de dood. 
Het graf, waar geen lofzang meer klinkt. 
De bezielde stilte ligt voorbij aan het 
geraas, maar wil dat zeggen dat God in 
het geraas afwezig is? 

In het werk van Joost Zwagerman 
neemt stilte een grote plek in. In 
zijn gedichten en essays wordt het 
steeds stiller. Door zijn zelfgekozen 
dood overheerst de doodse stilte in 
letterlijke zin. Hij leefde in gevecht 

Stilte is schaars in de Bijbel. Het woord komt niet erg veel voor. Zeker niet 

als zelfstandig naamwoord. De Bijbel is in zekere zin een luidruchtig boek. 

De grote tocht van de Schriften – de Uittocht – is moeilijk een pelgrimage 

van stilte te noemen. Er wordt gesproken, geruzied, gevochten, geleefd in 

de woestijn. Het hoogtepunt van de tocht is geen bezinnende stilte, maar de 

gave van de geboden; woorden van de allerhoogste. En zo zal het blijven: 

In den beginne is het woord. Waar het wel stil is, wordt de stilte al snel 

angstaanjagend; zoals in het beroemde verhaal van Elia. 

Tocht naar stilte
Werner Pieterse
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tegen die stilte en vol verlangen 
naar die andere stilte. Zo schrijft 
hij in een van zijn essays, – het is 
onwaarschijnlijk dat hij aan het verhaal 
van Elia dacht, maar het zou wel 
passend zijn – 'eerst de vrees (de 
vrees voor alles en iedereen) onder 
ogen zien, dan de schoonheid (de 
schoonheid van alles en iedereen) 
erkennen – en dan kan het misschien 
stil worden.' Opvallend eerst die 
vrees – is het niet de vrees die maakt 
dat we overschreeuwen, niet stil 
durven zijn?

In zijn leven heeft Zwagerman 
urenlang kunst bekeken en daarover 
veel geschreven. Ook zijn kijken werd 
steeds meer een soort meditatie op 
de stilte. Zijn laatste dichtbundel kun 
je lezen als een lied over stilte waarin 

hij – voor het eerst zo duidelijk – zoekt 
naar God. Van de bladzijden spreekt 
steeds grotere eenzaamheid. God blijft 
zwijgen, terwijl de mens balanceert 
op de rand van de doodse stilte. Bij 
de bundel zocht hij kunstwerken 
om voor de kijker 'in onze tijden 
van kakofonie en hoogtonigheid, de 
eeuwige waarde van de stilte' te 
creëren. Ze zijn te zien in het museum 
Kranenburg in Bergen aan Zee. Onder 
de titel 'Silence out loud' zuigen de 
kunstwerken de kijker de stilte in. Je 
zou er willen blijven bij die kunst, maar 
zoals dat gaat zijn er altijd weer meer 
bezoekers, gedachten, afl eidingen. 
Ondanks dat laten de kunstwerken, 
de twee gezichten van de stilte zien: 
de troostende stilte waarin eindelijk 
onze luidruchtigheid wordt overstemd. 
Zoals in de zachte stem tot Elia. Stem 

die stilte is en spreken. En de pijnlijke 
stilte. De onuitgesproken schreeuw. 
Het doodse zwijgen, waarin al het 
verlangen ligt naar een woord van 
hoop en verlossing, dat niet klinkt.

Deze kunst vraagt zwijgen, dat zal niet 
verbazen. Net als de stem tot Elia dat 
vraagt. Want deze stilte gaat over dood 
en leven. Wie door die stilte wordt 
geraakt, hoort en ziet iets totaal anders 
dan de doodse, lege stilte: 'Stem die 
de stilte niet breekt' (Lied 321).

Joost Zwagerman: Wakend over God, 
gedichten, 2016 / Kennis is geluk; 
nieuwe omzwervingen in de kunst, 
2012 / Silence out loud, te zien in 
Bergen aan Zee, Museum Kranenburg 
tot en met 12 juni.
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In de stilte van dit moment
(stille zaterdag)

Anton Verweij

gedicht

en in de stilte
van dit moment
kijk ik terug
naar hoe het was
met hem

het is zo ongelooflijk stil
zonder hem
nu
hier

maar mijn hoofd
is zo vol 
van gedachten
herinneringen

en mijn hart
barst
van gevoelens
bijna
uit elkaar

zo onrustig
zo voelde 
ik mezelf
nog nooit

mijn verlangen
gaat uit
naar de woorden
die hij sprak

de verhalen
van leven
en liefde
en hoop

was dit het nu
waar ik op hoopte
was hij het nu
die ik verwachtte
is dit het nu
die pijn
die nameloze pijn

tranen
in mijn ogen
vragen
zoveel vragen

wie is hij
die mij raakte
dwars
door de muren
van mijn hart

al zijn woorden
komen weer terug
brengen mij
in grote verwarring

want
hij deed beloften
als een profeet
van vroeger
over de toekomst
na nu

zou het waar zijn
zou het
echt waar zijn

ach

wie ben ik
wie was hij
waar is God

waarom
moest
dit
zo gebeuren
uit de hand lopen
dood
lopen

stil
zo stil
zo ongelooflijk 
pijnlijk
hartverscheurend
stil
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Het tegenover van praten is 
niet zwijgen, maar luisteren
Hinne Wagenaar, pionierpredikant voor Nijkleaster te Jorwert

De eerste twee delen van de kuier 
wandelen we in stilte. Stilte is dus een 
belangrijk kenmerk van Nijkleaster. 
Maar mocht u nu denken dat we een 
stelletje zwijgzame en nurkse mensen 
zijn, dan kan ik u zeggen dat we heel 
veel praten, lachen en delen. We 
zoeken ook allemaal verbinding: met 
de natuur, met elkaar en met God. 

Als een dijk 
Waarom dan zoveel nadruk op stilte? 
In de eerste plaats is dat ontstaan 
vanwege onze visie dat Nijkleaster 
als een dijk wil zijn te midden van 
alles wat ons dreigt te overspoelen 
in ons leven. We moeten, willen en 
zullen zóveel. Onze maatschappij 
biedt mooie uitdagingen maar vraagt 
daarom ook veel van mensen. We 
lijken overspoeld te worden door 
de ratrace van het leven: opleiding, 

(geen) werk, kinderen, vakanties, 
ontspanning, vrienden en familie. 
De tijds- en prestatiedruk is enorm. 
Steeds meer – ook jonge – mensen 
hebben last van overspanning, 
burn-out-verschijnselen, stress en 
overbelasting. De doorgaande druk 
van deadlines duwen ons leven op 
een dood spoor. We verliezen de 
verbinding met onze eigen passie, 
met onze ‘roeping’, maar ook met de 
mensen om ons heen. We hebben 
met regelmaat rust nodig, plekken 
om ons terug te trekken, plekken van 
bezinning. Wie ben ik? Wat is mijn 
missie? Waar ligt mijn passie? Waar 
word ik warm van? Waar leef ik voor? 
Nijkleaster wil een dergelijke plek zijn, 
een schuilplaats achter de dijk waar de 
golven tekeer gaan. Een pleisterplaats 
om bij te komen. Om gevoed en 
gelaafd te worden.

Stroom van geluid
De genoemde golven zijn trouwens 
ook ‘geluidsgolven’. Wij raken in ons 
‘moderne’ leven gewend aan een 
doorgaande stroom van geluid en 
lawaai. Pas als die ‘golven’ tot rust 
komen, ontdekken we wat stilte is. 
Vaak blijkt dat confronterend te zijn. 
We zijn de stilte niet meer gewend. 
De stilte roept dan onrust op, terwijl 
we juist naar rust zoeken. Maar rust 
is niet zomaar verkrijgbaar. Wanneer 
we stil vallen, komt er eerst van alles 
bovendrijven. Alles waar je mee bezig 
bent, de mensen met wie je een mooie 

Bij Nijkleaster staat ons doen en laten in het teken van de drieslag 

stilte, bezinning en verbinding. Bij alle vieringen en activiteiten 

komen deze drie aspecten op eigen wijze aan de orde. Tijdens de 

vieringen zijn we altijd een poos stil voor God om te bidden, te 

mediteren en te mijmeren. De kleasterkuiers, kloosterwandelingen, 

bestaan uit drie stukken van stilte, bezinning en verbinding. 

▸▸
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of minder mooie relatie hebt, wat 
er nog moet gebeuren, wat je hebt 
laten liggen. Ook je pijn en schaamte. 
Gelukkig evenzeer alle liefde en geluk. 
Maar het is een vreemd verschijnsel: 
wat je liefst wilt vergeten en verdringen, 
dringt zich aan je op in de stilte. De stilte 
is daarom beslist niet eenvoudig. Soms 
hoor ik mensen verzuchten: ‘dominee, 
als de stilte nog een minuut langer had 
geduurd, was ik gillend weggerend...’

Luisteren naar jezelf
Wanneer je begint met stilteoefe-
ningen – wandelingen, gebed en/of 
meditatie – is het belangrijk om eerst 
los te komen van deze onrust. Om alle 
beelden, gedachten en mensen die 
door je hoofd dwarrelen te accepteren 
en naast je neer te leggen. Niet om ze 
te vergeten of te verdringen, maar om 
ze te zien, te omarmen en, voor het 
moment, los te laten. Het is de kunst 

je niet te laten beheersen door die 
veelheid aan indrukken, net zoals het 
vaak al gaat in ons ‘normale’ leven. 

Wanneer je een zekere rust en stilte 
weet te ontvangen, komt ook de tijd 
om de afzonderlijke indrukken tijd en 
aandacht te geven. En dan blijkt dat 
het niet meer enkel gaat om rust te 
vinden en stil te zijn, maar vooral om 
te luisteren. 
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Wat speelt er?
Kortgeleden stond bij Nijkleaster 
op het krijtbord in de wc’s – waarop 
vroeger de liederen werden 
aangekondigd: ‘Het tegenover 
van praten is niet zwijgen, maar 
luisteren’. Je kunt namelijk leren 
om te luisteren naar ‘wat er speelt’. 
Je kunt leren luisteren naar jezelf, 
naar je gevoelens van bijvoorbeeld 
verdriet en geluk. Je kunt luisteren 
naar mensen om je heen. Je kunt 
luisteren naar de natuur, naar muziek, 
naar literatuur en gedichten. De 
wereld is vol van Gods woorden 
en antwoorden: ‘ze dwarrelen om 
je heen, ze hangen in de lucht’. We 
doen er goed aan te leren luisteren 
naar die aanwijzingen. Het begin 
van dat leerproces is dat we onze 
mond houden, alle stoorzenders 
uitschakelen en ontvankelijk worden 
voor wat er te luisteren valt, voor 
wat God ons te zeggen heeft. Dit 
proces begint bij de stilte. Niet als 
een kwaliteit op zichzelf, maar als 
een eerste stap in het leerproces 
van luisteren. Nederigheid en 
deemoed zijn – ondanks het feit dat 
dit tegenwoordig geen populaire 
categorieën meer zijn – nodig om te 
komen tot een leegheid die maakt 
dat nieuwe wijsheid ontvangen en 
gehuisvest kan worden. 

Elia
Het beroemde voorbeeld uit de Bijbel 
van de profeet Elia kan misschien als 
voorbeeld dienen (I Koningen 19). Elia 
had een dramatische periode achter 
de rug. Hij streed een eenzame strijd 
tussen goed en kwaad! Hij bestreed 

zijn tegenstanders te vuur en te 
zwaard en meende God daarbij aan 
zijn zijde te hebben. God moest voor 
hem ingrijpen met vuur uit de hemel. 
Op het heetst van de strijd liet hij 
450 Baälpriesters ter dood brengen. 
Het ging hard tegen hard, geweld 
tegenover geweld. Zo meende 
Elia de strijd te moeten beslechten 
tegenover het grote kwaad.

Naar binnen keren
Maar natuurlijk werd de strijd hiermee 
niet beslecht. Elia meende zijn slag te 
slaan door God met geweld te laten 
ingrijpen. Wanneer blijkt dat de strijd 
hiermee allerminst voorbij is en hij 
moet vrezen voor zijn eigen leven, 
wordt Elia moedeloos en depressief. 
Hij beklaagt zijn lot en wenst te 
sterven. Hij vlucht de woestijn in. In 
de woestijn echter wordt hij, vreemd 
genoeg, wél gevoed. Hij krijgt 
voedsel voor onderweg, voor de tocht 
dieper de woestijn in. De woestijn 
is hier het zinnebeeld van de weg 
naar binnen. Hij krijgt niet de kans 
om in de depressie te verzanden en 
te sterven. Hij krijgt ‘leeftocht’ voor 
veertig dagen en veertig nachten om 
uiteindelijk uit te komen bij de Horeb, 
de berg van God. De veertig dagen 
en nachten staan voor de lange weg 
van inkeer en beproeving. Zó ver 
moet Elia zich naar binnen keren. Zo 
kan hij zich achter ‘de dijk’ verschuilen 
voor het geweld van alledag. Bij de 
Horeb vindt hij zijn schuilplaats, zijn 
pleisterplaats. Hier wordt hij stil voor 
God. In plaats van te sterven moet hij 
de durf vinden om stil te worden en 
te luisteren.

De stem van zachte stilte
‘Kom naar buiten en treed op de berg 
voor mij aan’. Elia ‘luistert’ naar God 
die voorbij komt. Maar God bevindt 
zich niet in de krachtige windvlaag 
die de bergen splijt en de rotsen 
aan stukken slaat. God bevindt zich 
evenmin in de aardbeving, noch in het 
verterende vuur. 

Na al dit (natuur)geweld klinkt het 
gefl uister van een zachte bries, de 
stem van een zachte stilte. Dán komt 
Elia zijn grot uit, naar buiten toe, met 
de mantel voor zijn gezicht. Nu luistert 
hij en durft hij zijn eigen gewelddadige 
leven onder ogen te komen. Nu heeft 
hij de deemoed gevonden om stil voor 
God te zijn en te luisteren. 

Dat is ook het moment van zijn 
omkering. Na de reis naar binnen volgt 
de omgekeerde weg. Van binnen naar 
buiten. Voorbij de moedeloosheid en 
depressie. Hij ontvangt een nieuwe 
missie: Keer terug! Dat zijn de eerste 
woorden die God spreekt.

Dwars door het geweld van windvlaag, 
aardbeving en vuur heen ontmoet Elia 
God in het gefl uister van een zachte 
bries. Hij luistert naar de stem van een 
zachte stilte. Zó moet hij zijn eigen 
leven onder ogen komen. Zo is de 
stilte zijn leermeester en tegelijk zijn 
vernieuwde weg tot God. 

(Lees verder in het Fries: Hinne 
Wagenaar, Op ús eigen wize. Sân 
ferhalen út it boek Hannelingen oer 
taal en kultuer. Uitgeverij Bornmeer, 
2015)
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Stilte … voor de storm?
Anita Winter

Deze vraag was in een iets andere 
formulering ook al aan de orde 
geweest in een gesprek tussen de 
drie voorzitters en een scriba van de 
Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk en 
mijzelf. De vraag die aan dat gesprek ten 
grondslag lag, was: wat verwachten wij 
als wijkkerkenraden van de Algemene 
Kerkenraad? Een terechte vraag om 
af en toe bij stil te staan en die te 
maken heeft met de verdeling van 

verantwoordelijkheden 
en taken tussen 
wijkkerkenraden en 
AK.

Die verdeling is 
vastgelegd in 
onze Plaatselijke 
Regeling. Eenvoudig 
gezegd komt het 
erop neer dat de 
wijkkerkenraden 
voor alles 
verantwoordelijk zijn 
met uitzondering 

van de vermogensrechtelijke aange-
legenheden (gebouwen) en wat te 
maken heeft met de rechtspositie 
van predikanten en andere betaalde 
medewerkers (‘personeel’). Dit is een 
duidelijke onderscheiding van taken 
en bevoegdheden. Daarnaast is de 
AK als samenwerkingsverband van de 
verschillende bestuursorganen echter 
ook verantwoordelijk voor het overleg 
over de taak en de samenwerking van 
deze organen. 

Dit laatste punt levert vaak de meeste 
strubbelingen op. Het is niet zo 
gemakkelijk dat overleg gestalte te 
geven. Tussen wijkkerkenraden en 
een Algemene Kerkenraad lijkt vaak 
een wederzijdse frustratie te bestaan. 
De wijkkerkenraden hebben vaak het 
gevoel dat er ‘daar in de AK maar over 
ons beslist wordt’, terwijl de Algemene 
Kerkenraad het gevoel heeft dat ‘die 
wijken maar doen wat ze willen’. 
De ideale situatie is natuurlijk dat 
de AK na en in overleg met de 

wijkkerkenraden besluiten neemt 
en dat de wijkkerkenraden doen 
wat ze maar willen binnen het kader 
van afspraken die er voor onze hele 
gemeente gemaakt zijn.

De voorzitter van de AK heeft in 
deze dynamiek een essentiële rol. 
Hij of zij functioneert als het ware 
als smeerolie tussen de raderen van 
onze gemeente, zodat de raderen niet 
op elkaar stuklopen. Het is dan ook 
belangrijk dat er weer een voorzitter 
komt. Totdat er een nieuwe voorzitter 
is, zal de AK zich min of meer 
beperken tot ‘op de winkel passen’ (de 
lopende zaken behandelen) en daarom 
voorlopig om de maand voltallig 
vergaderen. De andere maanden komt 
het moderamen bij elkaar, in de eerste 
plaats om een profielschets voor een 
voorzitter op te stellen. 

We hopen dat deze periode van stil 
op de achtergrond doorwerken op 
de langere termijn zal leiden tot een 
krachtig en op de toekomst gericht 
beleid.

In januari hadden we onze eerste voorzitterloze vergadering. 

Natuurlijk, er was iemand die de vergadering leidde en de agenda 

werd keurig afgewerkt, maar je merkte dat er niemand was die vanuit 

een duidelijke visie het geheel aanstuurde. Het belangrijkste punt was 

dan ook: hoe gaan we als Algemene Kerkenraad verder?

uit de algemene kerkenraad
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Kanttekening
Mieke Hellema

Het thema voor Present in maart bracht mij bij het 
volgende gedichtje van Wislawa Szymborska.

De drie wonderlijkste woorden
Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,
vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden.

Wanneer ik het woord Stilte uitspreek, 
vernietig ik haar.

Wanneer ik het woord Niets uitspreek, 
Schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past.

Over stilte kun je niet spreken, misschien wel 
schrijven. Dat zal in maart duidelijk worden. Met 
alle getwitter en gekwetter om ons heen is het 
niet makkelijk om nog stilte te vinden. In Twente is 
dat mogelijk, bijvoorbeeld in het Springendal, een 
oase van stilte. Daar kun je de stilte horen, een 
oorverdovende en heilzame stilte…
Die ervaring is u waar dan ook gegund!

Thema van de veertigdagentijd 2016

Ik ga
Zet een stap naar de ander

Gedicht bij de bloemschikking van de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd

Schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar het leven.

Zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht
waar anderen slapen.
God blijf waken
wees houvast. 
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Het thema is stilte, wat heb jij met 
stilte?
Eva spreekt heel rustig: ‘belangrijk om 
stilte te vinden…. als ik niet bewust 
de stilte opzoek, raast alles voorbij. 
Stilte heb ik nodig voor reflectie: vul 
ik mijn leven in zoals wij, mijn man en 
ik, dat willen? We zijn een echt team 
en runnen samen de BV-gezin. Ik ga 
bewust op zoek naar stilte, jonge 
kinderen en allebei een volle baan 
geeft natuurlijk drukte en in mijn werk 

ben ik ook nog ieder 
moment van de 
dag oproepbaar.’

Hoe zoek je die 
stilte? 
‘Dat doe ik in 
verschillende 
vormen. Een 
avond in de 
week doe ik aan 
yoga met daarin 
meditatieve 
momenten. Dan 
kan ik ademen en 

stilstaan bij: hoe gaat het mij, wat gaat 
erin mijn hoofd om, hoe gaat het met 
mijn lijf. Dat helpt, want mentaal kom 
ik een tragere versnelling.
Hetzelfde doe ik ook thuis, wanneer ik 
’s avonds mijn verstand wil uitzetten. 
Dan zet ik het appje mindfullness op 
mijn telefoon aan en laat ik een dame 
tegen me aan praten. Ik ben goed in 
mijn werk omdat ik snel kan schakelen 
en verschillende dingen tegelijkertijd 
kan laten lopen. Voor mijn werk en mijn 
gezin is dat een pluspunt. Maar dat 
snelle schakelen is niet gezond voor 
mijn ziel en voor mijn lijf, ik kan niet 
altijd in de activiteiten-modus staan. 
En we zoeken de stilte in de natuur 
door met elkaar te wandelen. We gaan 
op avontuur in de natuur, zeg ik dan 
tegen de kinderen.
Sinds kort ben ik welkom in de 30-50 
kring van de Kruiskerk. De allereerste 
hectiek rond de kinderen is eraf: ze zijn 
zindelijk, ze kleden zichzelf nagenoeg 
aan. Ik word nu iets minder geleefd. 
Tot nu toe waren we heel veel met 
onszelf bezig. Ik vind het nu tijd voor: 

wat is mijn plek in de wereld, wat kan 
ik teruggeven. Die 30-50 inspireert 
mij bij hoe ik wil leven, hoe ik naar 
anderen toe wil zijn. Wij zijn zo kansrijk 
geboren: opleiding, gezondheid, 
we behoren tot de gelukkigste één 
procent van de wereldbevolking.’ 

Via Facebook kwam Eva op het idee 
om dertig dagen lang ongevraagd 
iets te doen voor een ander. Niet met 
geld, maar in aandacht en tijd. Dat 
bleek een geweldige uitdaging qua tijd 
en creativiteit. Maar ja, ze had haar 
voornemen op Facebook gezet, dus … 
ze moest wel. 

Geef eens een voorbeeld van wat 
je ongevraagd hebt gedaan voor 
een ander?
‘De eerste dag was direct de 
allerbeste. Samen met mijn dochtertje 
en haar vriendinnetje heb ik koekjes 
gebakken. Daarnaast tekenden de 
meisjes kleine smileys met achterop 
de woorden kusje van Anna en 
Nena. Met de koekjes en smileys 
in twee mandjes fietsten we naar 
een verzorgingshuis in de buurt. 
Daar kwam ik binnen met twee van 
die kleine moppies. Goedemiddag 
mevrouw: wilt u een koekje of een 
smiley? De reacties op de kinderen …. 
ongelooflijk! Zowel van de ouderen als 
van de medewerkers. En ik ging met 

Eva de la Mar is moeder van twee meisjes van vier en zes jaar, sinds kort doet 

ze mee aan de 30-50 kring in de Kruiskerk. Samen met Mirjam Buitenwerf 

en Gert Jan de Bruin organiseerde zij de Wereldlichtjesdag, een avond met 

muziek en woorden ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Eva heeft een 

bijzonder beroep, want sinds 2014 is ze funeralplanner. 

Stilte in de drukte
Janet Parlevliet
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twee heel blije meisjes terug op de 
fi ets. Het is niet alleen geven… voor 
ons is het net zo leuk.’ 

Hoe kwam je verzeild bij de 
Kruiskerk?
‘Bij Mirjam …. hoe kwam ik verzeild 
bij Mirjam,’ zegt ze bedachtzaam. 
‘Onze school doet veel met de 
Kruiskerk. Dat vind ik zo leuk! Voor 
onze kinderen hebben we specifi ek 
voor een christelijke school gekozen. 
Aarzelend: we hebben het er heel veel 
over .. over geloven, met elkaar en 
met de kinderen, maar we gaan niet 
op zondag naar de kerk.’ Dan klinkt 
het ferm: ‘een christelijke school is 
goed voor je opvoeding en dat heb ik 
gemist: de openbare school waarop ik 
zat, deed nul met religie.’ 

Wat heb je gemist?
‘Het voor elkaar zorgen, the joy of 
giving, op elkaar letten, het gemeen-
schapsgevoel, praten over de wereld 
buiten jezelf, je doet het met elkaar, 
of als ‘t even tegenzit… en zo kwam 
ik Mirjam tegen. We raakten aan de 
praat, ik vertelde haar over hoe ik mijn 
werk doe en zij over de 30-50 groep. 
Ik dacht: dat is nu precies waar ik 
behoefte aan heb.’

Je bent funeralplanner .. hoe word 
je dat? 
‘Voor uitvaartondernemer zijn 
verschillende opleidingen en één 
ervan heb ik gevolgd. Ik heb mijn 
baan opgezegd in de HR branche, 
waarin ik banen zocht voor anderen. 
En stelde mezelf de vragen die ik 
hun vroeger stelde: waar word ik het 

gelukkigst van, wat zijn mijn sterke 
eigenschappen? Ik houd van out-of-
the-box denken en zo kwam ik terecht 
bij funeralplanner. Ik dacht wel even: 
ik ben jong, ik ben vrouw, ik heb een 
heel andere mening over hoe dat 
werk gedaan moet worden, ik huil 
snel …. Is dat niet veel te emotioneel 
voor mij? Maar toen ik een mevrouw 
met vijfentwintig jaar ervaring hoorde 
vertellen over haar werkweek, was ik 
verkocht.’ 

Wat sprak je aan? 
‘De fl exibiliteit, de afwisseling, je 
werkt écht met mensen, zonder 
façades,’ zegt ze hartstochtelijk. ‘Je 
ziet een echt mens in die dagen.’

Wat greep je?
‘Ik dacht: dat is precies waar ik goed 
in ben. Ik houd van schakelen, ik houd 
ervan om met heel verschillende 
mensen te werken, ik houd ervan om 
rustig te zijn als iedereen in de stress 
schiet, ik houd ervan om het budget in 

de gaten te houden. Ik vind het heel 
belangrijk dat iemand een begrafenis 
of crematie krijgt die bij de persoon 
en de familie past. Ik steek veel tijd in 
de begeleiding van de familie. De hele 
week ben ik voor hen beschikbaar. 
Ik doe één begrafenis tegelijk en 
maximaal twee begrafenissen per 
maand.’ 
Eva werkt inmiddels samen met 
negen andere vrouwen, elk met een 
eigen regio; zij heeft de regio groot 
Amsterdam. We praten over de zin en 
onzin van begrafenisverzekeringen en 
dan weer over stilte …. 

Je hebt een vak waarin …?
‘.. waarin stilte moeilijk te vinden is,’ 
vult Eva aan, ‘voor mij als organisator. 
Mensen in rouw zoeken wel de stilte 
op. Ik creëer die ruimte voor hen. 
Daarom is ‘t voor mij zo belangrijk dat 
we gaan wandelen, de vaste yoga-
avond, want dan kan ik stilstaan bij: 
hoe gaat het mij? Geniet ik van de 
dingen die goed zijn in mijn leven?’
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De ene keer is dat een handje hel-
pen bij het invullen van formulieren, 
de andere keer om te helpen bij het 
boodschappen doen of in rigoureuze 
gevallen helpen door de diaconale por-
temonnee te trekken. Maar altijd op de 
achtergrond en met groot respect voor 
de hulpvrager. Met het uiteindelijke 
doel dat hij/zij te zijner tijd het schip 
weer zelf varende kan houden. 

Een andere stilte is de 
komst van de vluchte-
lingen in Kronenbug. 
Stilte voor u, voor 
ons en alle andere 
maatschappelijke 
organisaties die iets 
willen betekenen 
voor de vluchtelin-
gen. Waar ik in het 
vorige nummer van 
Present gewag 
maakte van een 
aankomst ergens 

in maart, is dat al opgeschoven naar 
eind april. Eerlijk gezegd zal het mij niet 
verbazen dat de maand mei reëler is. 

Dan zijn er nog organisaties die in 
meer of mindere mate hun werk in 
stilte doen. Werk dat zonder uw hulp 
geen doorgang kan vinden en waar-
voor gecollecteerd wordt tijdens de 
kerkdiensten. Er zijn werken die ge-
daan worden ver over onze landsgren-
zen heen. Het werelddiaconaat is geen 
onbekend begrip. Maar ook wordt veel 
werk verricht binnen onze lands- en 
stadsgrenzen.

Stichting Exodus
Exodus biedt opvang en ondersteuning 
aan ex-gedetineerden en gedetineer-
den in de laatste fase van hun straf 
die gemotiveerd zijn uit de crimina-
liteit te stappen. Deze (ex-)gedeti-
neerden kunnen terecht in één van 
de elf Exodushuizen verspreid in het 
land of bij een maatje uit het Exodus 

vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van 
vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt 
het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp 
aan familieleden van (ex-)gedetineer-
den. Het Ouder, Kinderen en Detentie 
(OKD)-project maakt het mogelijk voor 
gedetineerde ouders en hun kind(eren) 
elkaar maandelijks te ontmoeten in een 
kindvriendelijke ruimte in de bajes en 
zo te werken aan een goed contact. 
Zie de website: www.exodus.nl.

Stichting Stoelenproject
Het Stoelenproject is een laagdrempe-
lige opvang voor mensen die dak- en/
of thuisloos zijn in Amsterdam. Iedere 
avond van 15 september tot en met 
30 april biedt het onderdak en eten en 
drinken aan 45 daklozen. Met of zon-
der regiobinding. Ieder seizoen zijn dat 
weer tienduizend overnachtingen van 
mensen die anders geen dak boven 
hun hoofd zouden hebben gehad. Zie 
de website: www.stoelenproject.nl.

In stilte
Ginus Trof

In de tijd dat ik nu voorzitter ben van het College, ben ik eigenlijk alleen 

maar dankbaarder geworden dat die klus op mijn pad is gekomen. Al die 

diakenen die in stilte klaar staan om de zeven werken van barmhartigheid 

uit te voeren. Al die mensen die in stilte opletten of de medemens om wat 

voor redenen dan ook niet tussen wal en schip geraakt en zo nodig diakenen 

inschakelen om met hun kennis in stilte het werk te doen.

college van diakenen

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011, 1180 EA Amstel-
veen, e-mail: diaconie@pga-b.nl, tel. 06 1955 
7990, IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 of NL32 
INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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college van kerkrentmeesters

Stille stenen, 
klinkende munten
Hans van Strien 

Ik hoor soms geluiden dat onze kerk 
rijk genoeg is en dat al die bijdragen 
niet zo nodig zijn. Het heeft ook in de 
landelijke pers gestaan. Laten we eens 
nader kijken naar de balans per 31 
december 2014.  
U ziet een eigen vermogen van 11,5 
miljoen euro. Omdat de kerkgebouwen 
op één euro zijn gewaardeerd, zou 
je daar wat bij op moeten tellen. Ik 
becijfer dat bedrag op vijf miljoen. 
Het vermogen van de kerk is dan 
16,5 miljoen euro. Daarnaast hebben 
we één miljoen euro aan fondsen en 
voorzieningen. We zijn dus inderdaad 
geen armlastige gemeente. 

Van stenen kun je geen brood kopen. 
Laat staan predikanten en andere 
kerkelijke werkers betalen. Voor het 
doen van uitgaven is het dus van groot 
belang te kijken hoe dat vermogen is 
opgebouwd. 

Sommige stenen leveren munten op 
en andere niet of slechts ten dele. Ons 
vermogen bestaat voor bijna negen 
miljoen euro uit stenen, waaronder de 
kerkgebouwen. Dan hebben we circa 
vier miljoen euro aan beleggingen en 
circa viereneenhalf miljoen euro aan 
liquiditeiten. 

In 2014 was de inkomende geldstroom 
– uit gebouwen, effecten, liquide 
middelen, bijdragen en legaten – 1,160 
miljoen euro. Dat is net iets minder 
dan de uitgaande geldstroom van 
1,170 miljoen euro. In- en uitgaande 
geldstromen hielden elkaar in 2014 
dus aardig in evenwicht. 
In 2015 is meer uitgegeven voor 
kerkelijke activiteiten dan er aan 
gelden binnenkwam. Er ontstaat 
dus een tekort. Dat leidt tot minder 
spaargeld en daardoor tot minder 
rente-inkomsten. Bovendien is een 

deel van effecten en liquide middelen 
(3,6 miljoen euro) bestemd voor het 
bouw- en durffonds en wijkgebonden 
fondsen. Dat maakt het beeld lastiger. 
We zijn dus zeker niet arm, maar ons 
uitgavenpatroon is zodanig is dat we 
echt niet zonder uw bijdrage kunnen. 
Het CvK moet voortdurend vooruit 
kijken. Wanneer moeten we van 
stenen munten maken en hoe doen 
we dat? Want het kerkelijke werk 
moet doorgaan.  

De actie Kerkbalans is dus belangrijk. 
Na een welluidend inluidmoment 
door onze burgemeester moet er 
nu geen diepe stilte 
vallen. En die valt 
ook niet. Kijk maar 
naar het aantal 
reacties op de actie 
Kerkbalans. Uw 
toezegging en uw 
daadwerkelijke bij-
drage doen er toe.

In dit nummer kort aandacht voor de Actie Kerkbalans 2016. 

Tot 4 februari vulden al 612 leden het formulier in. Van hen heeft 

15% de bijdrage verhoogd, 6% verlaagd en is 8% nieuw (of droeg 

vorig jaar spontaan bij en vulde nu het formulier in). 

Bedragen heb ik nog niet paraat. 
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Op het internet zijn diverse uit-
voeringen van deze compositie uit 
1952 te horen en te zien. Zoek maar 
eens op John Cage. Het stuk gaat als 
volgt: de pianist gaat achter de piano 
zitten, maar raakt in de vier minuten 
en drieëndertig seconden dat het 
muziekstuk duurt geen toets aan. De 
compositie bestaat uit drie delen. De 
pianist strekt driemaal zijn handen uit 
om aan te geven dat het volgende 
deel begint. Er bestaat inmiddels ook 
een versie voor symfonieorkest, en 
oktober vorig jaar heeft het Nederlands 
Kamerkoor enkele malen een 
koorbewerking uitgevoerd.
Zo’n performance heeft zeker iets 
absurds en grappigs, maar kan 
ons ook het nodige leren. Namelijk 

over wat stilte wel en niet is. Stilte 
heeft een duur en is dus onder te 
verdelen in perioden. Stilte is nooit 
absoluut, maar vult zich met toevallige 
geluiden: gekuch van het publiek, 
een voorbijrijdende auto, de eigen 
ademhaling. Het ging John Cage 
vooral om dat toevalselement in de 
‘muziek’.

In onze tijd is er veel geluid. Anders 
dan vroeger hebben we ‘opvulling 
van de stilte’ onder handbereik. Ik 
moet bekennen dat ik als het stil is 
vaak de radio of televisie aanzet, zelfs 
als ik zit te werken of te lezen. Maar 
het is goed om soms stil te zijn. Zo 
ontstaat er ruimte voor min of meer 
toevallige geluiden uit ons binnenste, 

aangename en verontrustende. Die 
zetten aan tot heilzaam zelfonderzoek. 
Zonder zulke momenten van stilte 
worden we op den duur vreemden 
voor onszelf.
De mystieke traditie kent het leeg 
worden voor God. De Duitse theoloog 
en filosoof Meister Eckhart sprak over 
Gelassenheit (niet helemaal goed te 
vertalen met het woord gelatenheid): 
jezelf gewonnen geven, de controle 
loslaten, het lege gemoed openstellen. 
“Mijn ziel is immers stil tot God”, 
zongen we vroeger in de oude 
berijming van Psalm 62. Stilte kan dus 
ook een richting hebben.

Het lijkt me een mooi experiment: 
een stille preek. Na de schriftlezing 
een kwartier stil zijn. Wellicht gaat de 
predikant enkele malen even staan ten 
teken dat het volgende ‘punt’ begint. 
Ik ben benieuwd wat ons in de stilte 
toevalt.

column

4’33’’
Erik Schouten

Helaas heb ik nooit een muziekinstrument leren spelen. Ik kan zelfs geen 

noten lezen. Toch zou ik één muziekstuk kunnen uitvoeren: 4’33’’ van de 

Amerikaanse componist John Cage.
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Zuid
Mensen van de weg
De lezingen van de veertigdagentijd 
hebben als thema ‘Mensen van de 
weg’. We luisteren naar verhalen uit 
de laatste hoofdstukken van het boek 
Handelingen. Daarin wordt verteld hoe 
dat wat met Jezus begonnen is, verder 
gaat met Paulus. Ook diens weg gaat 
door de diepte van de afwijzing en de 
vijandschap heen... Wat betekent het 
voor ons, eeuwen later, om ‘mensen 
van de weg’ te zijn, een oude term 
voor christenen? Waar raakt het verhaal 
over Jezus’ helende nabijheid aan onze 
eigen levens? Via Paulus – hoe ver 
sommige verhalen ook van ons afstaan 
- komen we zelf in beeld. Tegelijkertijd 
lezen we als het ware toe naar de Stille 
Week. Hoofdstuk 27 en 28 verhalen 
over Paulus’ tocht als gevangene naar 
Rome, waar hij zal sterven.

Vespers
Om het stil te laten worden in onszelf 
zijn er in de veertigdagentijd drie 
korte bijeenkomsten van een half uur 
rondom een psalm, wat liederen, een 
lezing en gebed. Deze vespers duren 
de eerste twee keer, op dinsdag 8 
en 15 maart, van 19.30-20.00 uur. De 
laatste vesper is in de Stille Week, 
op 22 maart, in aansluiting op de 
stiltemiddag. Daarom begint deze 
vesper om 18.45 uur. Een prachtige 

manier om je voor te bereiden op de 
hoogtijvieringen van Witte Donderdag 
tot Pasen: een middag stil zijn (zie 
kader) met aansluitend een maaltijd 
en een vesper. Later aanschuiven bij 
de maaltijd om 18.00 uur kan ook. 
Opgave bij dsbogaard@pwaz.nl of 
4416036. Het is natuurlijk ook mogelijk 
alleen de vesper bij te wonen.

Stille Week voor jong en oud
Vanaf Palmzondag, ook wel 
Passiezondag genoemd, gaan we de 
Stille Week in. Er is een feestelijke 
intocht met palmpaasstokken door de 
kinderen, die zij op zaterdag 
19 maart in wijkcentrum De Meent 
zullen maken. Tijdstip: 16.00 - 18.30 
uur. Maar er is ook de schaduw van 
de lijdensweek die komt. Aandachtig 
volgen we in die week de weg van 
Jezus door het avondmaal te vieren 
op Witte Donderdag, te luisteren 
naar het verhaal van de kruisiging 
op Goede Vrijdag èn in te stemmen 
met de paasjubel in de paasnacht en 
op d e paasmorgen. In de paasnacht 
gedenken we daarbij onze doop.
De kinderen zijn welkom bij de 
sedermaaltijd op Witte Donderdag 
in Ons Tweede Thuis. De oudere 
kinderen en tieners zijn daarnaast 
op diezelfde avond welkom in de 
Paaskerk om samen naar ‘The Passion’ 

te kijken. Na een gezamenlijke maaltijd 
maken we de avondmaalsviering mee. 
Daarna volgen we ‘The Passion’ op 
een groot scherm in het Benedenhuis. 
Bovendien zal de tweede paasdienst 
een bijzondere viering zijn voor 
iedereen van tien jaar en ouder. Maar 
ook als je jonger bent, of véél ouder, 
ben je natuurlijk meer dan welkom!

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 Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@pwaz.nl, Tel: 020-4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. Janet Parlevliet, 
tel. 8890432. present@pwaz.nl
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Bijbellezen met het oog op zondag
Vanwege de gemeentevergadering 
bespreken we de Bijbeltekst voor de 
middagdienst niet op woensdagmid-
dag, maar op woensdagmorgen. Van 
10.00-11.30 uur in de Paaskerk. We le-
zen Handelingen 28:1-30. Voor wie naar 
de middagdienst komt, maar ook voor 
wie daar niet naartoe gaat maar zich 
wel graag in een Bijbelverhaal verdiept.

Ds. Marianne Bogaard

Uit de kerkenraad
Vrijwilligersbeleid
Zoals Peter in de vorige Present 
al aankondigde, ruimden we in 

de januari vergadering tijd in voor 
een presentatie over het rapport 
Vrijwilligers in Beeld, opgesteld door 
de adviesgroep Vrijwilligersbeleid in 
opdracht van de AK. Esther Velten 
en Yvonne Teitsma presenteerden 
het rapport namens de adviesgroep. 
Zij toonden ons dat er heel veel 
vrijwilligers actief zijn, waar we 
dankbaar voor en ook zuinig op moeten 
zijn. Een duidelijke aanbeveling was 
om ons niet alleen te richten op de 
werving van vrijwilligers, maar ook op 
begeleiding, toerusting en afzwaaien 
van de vrijwilliger. Een andere 
aanbeveling was, waar mogelijk, 

meer uit te gaan van de talenten van 
gemeenteleden dan van vacatures voor 
een strak omschreven rol en taak. In de 
februarivergadering stellen we vast hoe 
we met deze adviezen willen omgaan. 

Vergaderstructuur
Het tweede onderwerp betrof de 
overgang naar een andere vergader-
structuur. De kerkenraad heeft 
besloten om vanaf maart eenmaal 
per maand te vergaderen ofwel in 
grote samenstelling ofwel in kleine 
samenstelling. Aan een verga-
dering van de Grote Kerkenraad 
nemen in principe alle predikanten 
en ambtsdragers deel. Aan een 
vergadering van de Kleine Kerkenraad 
nemen in principe de voorzitter(s), 
de scriba, één predikant en een 
afgevaardigde uit elke Taakgroep 
deel. Hiermee wordt voor de meeste 
kerkenraadsleden de vergadertijd met 
zo’n 50% gereduceerd.

Beleidsplan AK
Als derde onderwerp bogen we ons 
over het beleidsplan dat is opgesteld 
door de Algemene Kerkenraad. Als 
uitvloeisel hiervan hebben we een 
reactie naar de AK gestuurd, waarin 
we onze waardering uitspreken voor 
het beleidsplan, onderstrepen waar 
het voorgestelde beleid met name 
aansluit op dat van onze wijkgemeente 
(o.a. doelgroepenbeleid) en doen 
we enkele suggesties voor het 
aanbrengen van accenten.

(te) Gekke Kerk Festival
Na een evaluatie van het (Te) Gekke 
Kerk festival van 2015 is er overleg 

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...

Je komt er vaak niet toe. Er zijn 
zoveel dingen die je aandacht 
vragen of die afl eiden.
Daarom bieden we in de Stille 
Week een middag aan waarin er 
niet van je gevraagd wordt dat je 
je op anderen richt, maar waarin 
er volop ruimte is om ‘op jezelf’ te 
zijn. 

Aan het begin van de Stille Week zijn 
we in de Paaskerk een middag bij 
elkaar.

Kernwoorden van deze middag zijn: 
stilte, aandacht en inspirerende 
teksten.
Na een inleiding verspreiden 
we ons over de kerk en haar 
omgeving, om stil te worden, te 
refl ecteren, te schrijven, na te 
denken of juist niet… 
We sluiten af met een maaltijd en 
een korte vesperviering.

Een geschenk voor jezelf in de 
week voor Pasen, een middag 
die vaak verrassende inzichten 
oplevert, ook op geloofsgebied. 
Ieder is welkom!

Tijd: dinsdag 22 maart, 14.00-19.00
Plaats: Paaskerk, Augustinuspark 1
Opgave voor 18 maart via 
dsbogaard@pwaz.nl of 
06 - 12280405
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geweest tussen een afvaardiging van 
de kerkenraad en het kernteam van dit 
festival. Met het festival zoeken we 
naar een dialoog over spiritualiteit en 
zingeving rond optredens waarvoor we 
in de kerk een podium creëren. Het 
gaat om een dialoog juist met diege-
nen die normaliter de kerk niet of nau-
welijks bezoeken. We realiseren dat dit 
uitdagend en moeilijk kan zijn en zeker 
afwijkend van wat we gewend zijn, 
maar niettemin waardevol. Ons realise-
rend dat de verantwoordelijkheid voor 
het festival onder de AK valt, waren 
de afgevaardigden van de kerkenraad 
en het kernteam het met elkaar eens 
over de gewenste betrokkenheid van 
onze wijkgemeente bij de inhoud en 
vormgeving van het festival. 

Geluid, stoelen en internet
In de vergadering werd ook verslag 
uitgebracht van het overleg van de 
voorzitters met de kerkrentmeesters 
van onze wijk. In dat overleg kwamen 
zaken aan de orde als de geluidskwali-
teit, de opstelling van de stoelen in de 
kerkzaal en het moment van starten en 
eindigen van de uitzending van onze 
vieringen via internet. 

De kerkrentmeesters zijn goed op 
de hoogte van problemen die een 
aantal gemeenteleden heeft met de 
verstaanbaarheid van het gesproken 
woord in onze kerkzaal. Zij zetten elke 
viering al hun kunde en ervaring in om 
de geluidsinstallatie te optimaliseren. 
Zij blijven echter zeer geïnteresseerd 
in uw ervaringen en vragen u dan 
ook om, liefst onmiddellijk na afl oop 
van de dienst, die met hen te delen. 

Dat helpt hen om nog beter inzicht 
te krijgen waar in de kerkzaal de 
verstaanbaarheid beter of slechter is. 
Dus weet u bij deze uitgenodigd. 
In de kerkenraad is bij de voorgangers 
en ouderlingen nogmaals gewezen op 
het belang van rustig, duidelijk en goed 
articulerend spreken. We zullen dit 
voorjaar na afl oop van een dienst een 
keer speciale aandacht besteden aan 
dit onderwerp. Onder meer door in 
te gaan op de vraag waar u het beste 
kunt gaan zitten in de kerkzaal als u 
last heeft van gehoorproblemen.
Tijdens de kerstperiode was de 
stoelopstelling anders. Veel gemeente-
leden hebben positief gereageerd op 
deze verandering. Na de kerstperiode 
is deze wijziging weer teruggedraaid. 
Dit is niet gebeurd omdat de kerken-
raad die positieve reacties niet serieus 
neemt. De kerkenraad staat in principe 
positief tegenover een meer permante 
wijziging van de opstelling. Voordat we 

overgaan tot een dergelijke perma-
nente verandering moeten we de te 
maken keuze goed kunnen afwegen, 
organiseren en communiceren. Zo 
moeten de gastvrouwen en gastheren 
en ook de collectanten weten wat er is 
veranderd en hoe ze moeten handelen 
in die nieuwe situatie. Ook de diaconie 
moet voorbereid zijn op zo’n verande-
ring in verband met een goed verloop 
van de avondmaalsviering. 
Tot slot meldde een opmerkzaam 
gemeentelid ons dat een uitzending 
via internet van één van onze vieringen 
ruim een half uur na afl oop van de 
dienst nog steeds niet was gestopt. 
De kerkrentmeesters gaven aan dat 
de uitzending van onze vieringen via 
internet tien minuten voorafgaand 
aan de dienst dienen te beginnen en 
tien minuten na afl oop van de dienst 
dienen te eindigen. Dit kan een keer 
mis gaan.

Pieter Licht 

Gemeentevergadering 16 maart
Op woensdag 16 maart is de jaarlijkse gemeentevergadering van de 
Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid, die zowel ‘s middags als ‘s 
avonds gehouden wordt. Wij praten u onder meer bij over de resultaten 
van de vragenlijst die in het najaar is gezonden naar alle ingeschrevenen 
van onze gemeente. Daarnaast informeert Alice Stronkhorst u over een 
klein onderzoek dat zij hield onder ‘herintreders’, mensen die na enkele of 
vele jaren de weg terugvonden naar de kerkelijke gemeente. Verder zullen 
met elkaar een besluit nemen over de naam van onze gemeente.
Wij hopen tegen die tijd te weten wie de kerkelijk werker wordt die ons 
gaat helpen in het pastoraat onder ouderen.
De bijeenkomst wordt gehouden in het benedenhuis van de Paaskerk en 
begint ‘s middags om 14.30 uur ‘s avonds om 20.00 uur. U hoeft zich niet 
op te geven. De kerkenraad rekent op uw komst. Reserveer het door u 
gekozen tijdstip op deze datum alvast in uw agenda.
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gevraagd wordt waarom we bij de kerk 
horen, wat dat voor ons betekent, wat 
is dan ons antwoord?

In de Jasmijncommunity hebben we 
tijdens een bijeenkomst aandacht aan 
het rapport besteed. Het leek de leden 
van de community een goede zaak als 
we dit ook gemeentebreed doen. De 
synode hoopt ook op zulke gespreken 
op het grondvlak. Na overleg met de 
kerkenraad is een datum geprikt: don-
derdagavond 14 april om 20.00 uur in 
de Paaskerk. U krijgt op die avond iets 
over het rapport te horen – we beper-
ken ons tot het eerste deel. We denken 
met elkaar na over de betekenis van 
de kerk en gaan aan de hand van stel-
lingen na de pauze in groepjes uiteen. 
Exemplaren van het synoderapport 
liggen voor geïnteresseerden in het be-
nedenhuis. Digitaal lezen kan ook. We 
hopen dat de avond zinvolle, vruchtbare 
gesprekken oplevert. Welkom!

www.protestantsekerk.nl/Lists/
PKN-Bibliotheek/WaareenWoordis-
iseenweg.pdf Of Google: waar een 
woord is is een weg. 

Mimi Emmelot, Inke Otting, Janet 
Parlevliet, Esther Velten, Lineke 

Wichmann, Corina Wittkämper, Piet 
de Bres, Gert Jan de Bruin, Gert Jan 

Slump

Visitatie
Op woensdag 25 mei zal visitatie 
van onze wijkgemeente plaatsvinden 
door Ds. L.J.Th. Heuvelman en Mw. 
P. Zijlstra. De visitatie is een bezoek 
door vertegenwoordigers van het 
Regionaal College voor de Visitatie 

in Noord-Holland aan de plaatselijke 
gemeente met haar voorganger(s), 
kerkelijk werkers, kerkenraadsleden 
en gemeenteleden. Hierbij staat de 
vraag ‘hoe gaat het met u’ centraal. 
De visitatie is een gesprek over het 
geestelijk leven van de gemeente.

De visitatie bestaat uit:
een gesprek met de predikanten; 
de mogelijkheid voor gemeenteleden 
om met de visitatoren te spreken; deze 
gesprekken kunnen plaatsvinden op 
de dag van de visitatie tussen 19.00 – 
20.00 uur in de Paaskerk; noteer deze 
datum alvast in uw agenda als u hiervan 
gebruik wilt maken;
een gesprek met de kerkenraad in 
afwezigheid van de predikanten; en
tenslotte nogmaals een gesprek 
met de kerkenraad, maar nu met de 
predikanten er bij.

Kring literatuur
De kring literatuur komt voor de 
laatste keer dit seizoen bijeen op 14 
april, we praten dan over Margje van 
Jan Siebelink om 15.00 uur in het 
benedenhuis van de Paaskerk. De 
leiding is in handen van ds. Gert Jan 
de Bruin en Els van Geel. Iedereen 
is welkom, maar we gaan er van uit 
dat u het boek hebt gelezen. Graag 
aanmelding vooraf, voor woensdag 6 
april bij Els van Geel, 
tel. 6471098 of emvangeel@hetnet.nl.

Samen aan tafel
Aanschuiven aan de buurttafel van 
donderdag 17 maart? Met iedere 
maand een vers bereide maaltijd, een 
glas fris of wijn èn een goed gesprek? 

Marrigje Splinter-van Houwelingen
Op 12 januari is rustig ingeslapen Marrie 
Splinter. Marrie was een vrouw die veel 
liefde gaf. Ze vond het gemakkelijker zorg 
te geven dan te ontvangen. Zij deelde haar 
liefde eerst met haar man Maarten. Toen 
hij na 27 jaar huwelijk overleed was dat 
een grote schok. Er waren geen kinderen. 
Met de komst van Gijs in haar leven werd 
zij echter opgenomen in een gezin met 
kinderen én kleinkinderen. Tien goede jaren 
volgden. Tenslotte vond haar liefdevolle zorg 
in buurman Jan een nieuw adres. 
Bij het afscheid kwam dat alles samen. 
De kinderen van Gijs stonden om haar 
heen. En ook de dochter van Jan sprak. 
Vanuit die verbondenheid gaven wij haar 
uit handen, met de woorden van psalm 23 
over de Herder die voor ons zorgt. 

Ds. Marianne Bogaard

Avond over synoderapport
Do/ 14 april om 20.00 uur
In november verscheen het synoderap-
port ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, 
is een weg’. De synode is al een tijd 
bezig met een toekomstvisie voor de 
kerk en blijft daar voorlopig nog mee 
bezig. Het rapport is een moment van 
markering onderweg. Er is veel over 
de kerk te doen. Her en der worden 
kerken gesloten, elk jaar neemt het 
ledenbestand af. Hoe ziet die kerk er 
in 2025 uit? Bij de fusie in 2004 was er 
een nieuwe kerkorde, die nu al ernstig 
gedateerd blijkt. Het rapport zet in bij 
de vraag: wat doet er toe in de kerk? 
Wat moeten we echt behouden en wat 
kunnen we missen? Dat is niet alleen 
een vraag voor beleidsmakers. Als ons 
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Dat kan, want de Paaskerk wil een 
gastvrije gemeente zijn, waar iedereen 
zich welkom voelt. Dus voel je vrij, 
schuif aan aan de buurttafel en neem 
je buren of je vrienden mee. Inloop 
vanaf 17.45 uur, maaltijd begint rond 
18.00 uur. Kosten € 7 voor een maaltijd 
met een toetje en iets te drinken. In 
verband met de inkoop graag opgeven 
tot uiterlijk maandagavond 14 maart bij 
Jacqueline Meij 06-48 75 00 78 of mail 
samenaantafelPaaskerk@pwaz.nl.

Chauffeurs gezocht
Iedere zondag staan er chauffeurs klaar 
om ouderen die niet meer op eigen ge-
legenheid naar de kerk kunnen komen 
op te halen en weer thuis te brengen. 
Marco van Leeuwen is een van de 
chauffeurs van de Zonnehuisbus. ‘Ik 
ga om 9.00 uur van huis om de bus bij 
de Luwte op te halen, en rij dan langs 
een aantal adressen. Na de dienst is 
het altijd even kijken hoe laat we weer 
vertrekken. De een wil zo snel mogelijk 
naar huis, de ander wil het liefst zo lang 
mogelijk koffi e drinken. Het ritje naar 
huis wordt benut om de dienst van 
commentaar te voorzien. Sinds een 
jaar is er een nieuwe bus die van alle 
gemakken is voorzien. Je moet alleen 
een beetje opletten met de rem.’ 
Reinier Ran hoort al zo’n jaar vijftien of 
twintig jaar tot het chauffeursteam en 
haalt eens per maand met zijn eigen 
auto enkele mensen op. ‘Ik heb er bij 
wijze van spreken al een auto mee 
versleten’, vertelt hij. ‘Het is dankbaar 
werk, en dat is de reden waarom ik dit 
graag doe.’
Heeft u zin om dit vrijwilligerswerk op 
te pakken? Het chauffeursteam is op 

zoek naar uitbreiding, zowel voor de 
bus als voor personenauto’s. Bel of 
mail naar Cily KoekKoek, tel. 6436966, 
e-mail gert.cilykoekkoek@casema.nl.

Terugblik Nieuwjaarsconcert
Op 12 januari trad in de Paaskerk 
het Trio Tango Extremo op. Dat was 
voor de aanwezigen – het hadden 
er overigens meer mogen zijn – 
genieten. Swingende tango muziek en 
aanverwante genres, gespeeld door 
een pianist, een contrabassist en een 
violiste. Het concert was mogelijk 
dankzij fi nanciële inbreng van de 
diaconie, een vrijwillige bijdrage van 
de aanwezigen en niet te vergeten de 
Stichting Muziek in Huis.
Hopelijk kunnen we volgend seizoen 
weer zoiets moois organiseren.

Els van Geel

JD 12+
In het weekend van 5, 6 en 7 februari 
hebben de jongeren een prachtige the-
aterdienst in elkaar gezet. Hierover heb-
ben we in de jongerendienst de week 
erop kort gesproken. Ze vonden het 
een ontzettend leuk weekend, ondanks 
het feit dat een paar maandag weer 
vol aan de bak moesten op school. 
Verder is Ineke van Gelder langsge-
komen om meer te vertellen over de 
Aktie Vrijheidsbrief. Hierbij kwam onder 
andere het ontstaan van deze brief 
naar voren en de bedoeling hiervan. 
De jongeren hebben nagedacht over 
welke kinderrechten zij eigenlijk kennen 
en belangrijk vonden. Dit kwam vooral 
neer op het recht op onderwijs hebben.
Verder staat er nog de ‘nacht zonder 
dak’ op de planning. Jongeren zullen in 

een kartonnen doos slapen om geld op 
te halen voor daklozen. Daarnaast is er 
op 19 juni weer De Dienst, voorbereid 
door de jongeren zelf.

Lianne Verburg

Agenda
Maart
Do  10 14.00 uur Rouwgroep
Do  10 19.30 uur Veertigers
Ma  14 20.00 uur Zestigers (Baken 22)
Di  15 14.00 uur Seniorenbijeenkomst rond 

Liedboek
Di  15 19.30 uur Vesperviering
Wo  16 10.00 uur Bijbellezen met het oog op 

zondag
Wo  16 14.30 uur Gemeentevergadering
Wo  16 20.00 uur Gemeentevergadering
Do  17 17.45 uur Maaltijd
Za 19 16.00 uur Palmpasenstokken maken 

(De Meent)
Di  22 14-19 uur Stilteviering, om 18.45 u. 

afsluiting met vesper
Do  24 19.00 uur Maaltijdviering voor jong en 

oud (OTT)
Do  31  10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  31 14.00 uur Rouwgroep

April
Do  07 20.00 uur Dertigers oost
Di  12 10.30 uur Bijeenkomst voor mensen 

uit Bovenkerk en Wimbledon 
(Noorddamcentrum)

Di  12  20.00 uur Community Jasmijn 
(Westduinen 44)

Wo  13 15.00 uur Bijbellezen met het oog op 
zondag

Do  14 15.00 uur Kring literatuur, Margje van 
Jan Siebelink

Do  14 20.00 uur Avond over synoderapport 
Kerk 2025: ‘Waar een woord 
is, is een weg’



24

Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938; 06-50228250,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel. 
6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl

Uit de kerkenraad
In januari bespraken we het rapport van 
de commissie ‘Vrijwilligers in beeld’, ad-
viezen voor een vrijwilligersbeleid. Het 
zette ons aan het denken over andere 

manieren om vrijwilligers te vinden en 
met hen om te gaan. Nu nog bedenken 
hoe we het in de praktijk brengen.
Er zijn veel vrijwilligerstaken in de 
Kruiskerk, zo’n 350. Toch zoeken we 
altijd meer vrijwilligers, onder het 
motto: vele handen maken licht werk.
We bespraken de – informele – toe-
zegging van het Durffonds op onze 
aanvraag voor de twee projecten, 
de Jonge Kruiskerk en het Nieuwe 
Ouderenwerk. Die mogen van het 
Durffonds nog twee jaar doorgaan. 
En wij willen graag met Ria Keijzer 
door. Maar of zij haar werkzaamheden 
direct op 1 mei kan voortzetten of dat 
er – vanwege de wetgeving - eerst een 
wachtperiode van zes maanden inge-
last moet worden, weten we nog niet.
In ieder geval hebben we met een 
aantal mensen gekeken hoe we die 
eventuele termijn van zes maanden 
afwezigheid zo goed mogelijk zouden 
kunnen opvullen. Op de gemeentever-
gadering van 21 februari hebt u daar 
iets over gehoord.
De kerkenraad wil bij het Heilig 
Avondmaal weer brood gaan gebruiken 
in plaats van ouwels.
Dat past toch beter bij onze beleving. 
28 februari hebben we dat voor het 
eerst in praktijk gebracht. 

Rudie van Balderen

De Jonge Kruiskerk
Wat geweest is
Verhaal in de Kruiskerk: Samuel 
Op de laatste zondag van januari was 
het tijd voor de tweede Verhaal in de 
Kruiskerkviering, een creatieve viering 
voor kinderen en ouders. Deze keer 
stond het verhaal over de roeping van 
Samuel centraal. De kinderen gingen 
eerst creatief aan de slag met het ver-
haal. Ze konden onder andere een olie-
lampje van klei, een aankleedpoppetje 
van Samuel (met jasje) en collages bij 
het verhaal maken en allerlei proefjes 
doen die met geluid te maken had-
den. Alles wat de kinderen gemaakt 
en gedaan hadden in het eerste uur 
kwam bij elkaar in een korte viering: 
op een gegeven moment stonden 
er vier Samuels naast elkaar (van 5, 
6, 7 en 8 jaar oud) verkleed in mooie 
jasjes, gemaakt door Hanna (Herma). 
En waar kwam toch het geluid van die 
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stem vandaan toen de vier Samuels 
net lekker lagen te slapen? Was het 
Eli of God? Na afl oop aten we samen 
pannenkoeken. Het was een mooie en 
fi jne viering.

Valentijnsactie
Op zaterdagmiddag 13 februari hadden 
we samen met kinderen, ouders 
en vrijwilligers een Valentijnsactie. 
De kinderen gingen aan de slag om 
een fotolijstje of Valentijnsketting te 
maken. Ook werkten ze hard aan twee 
prachtige collages voor het Ziekenhuis 
Amstelland en maakten ze mooie 
welkomstkaarten voor de vluchtelingen 
die in april naar Amstelveen komen. 
De collages hebben we zondagmiddag 
naar het ziekenhuis gebracht. De 
mensen daar waren blij met deze 
mooie en onverwachte verrassing.

 Wat komt
Palmpasen in de Kruiskerk
Op zondag 20 maart vieren we in de 
Kruiskerk Palmpasen, het feest van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. De dag 
ervoor, zaterdag 19 maart, gaan we 
samen palmpaasstokken maken. Dat 
zijn stokken in de vorm van een kruis, 
die je kunt versieren met gekleurd 
papier, snoepjes en natuurlijk een 
broodhaantje. 
Alle kinderen en hun ouders of 
begeleiders zijn van harte welkom in 
de Kruiskerk op zaterdag 19 maart van 
16.00 tot 17.00 uur. Wij zorgen voor alle 
materialen. Na afl oop eten we samen 
pannenkoeken – voor wie dat gezellig 
vindt. 
Als je wilt kun je op zondag in de 
kerk meelopen met de optocht. De 
palmpasenviering begint om 10.00 uur. 
Voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 
jaar is er opvang.
We hebben op zaterdagmiddag 
plaats voor maximaal zeventig 
kinderen. Wil je meedoen? Geef je 
dan vóór woensdag 16 maart op bij 
Mirjam Buitenwerf, 06 20339808 of 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl

Alvast voor in de agenda: Grootste 
Bijbelverhaal van Amstelveen
Op 16 april gaat er iets bijzonders 
gebeuren in de Kruiskerk. We gaan dan 
samen het grootste Bijbelverhaal van 
Amstelveen maken! Vorig jaar hebben 
we een groot schilderij gemaakt van 
de ark van Noach en dat hebben we 
toen aan de toren gehangen. Deze 
keer gaan we weer iets moois maken!
Wanneer? Op zaterdag 16 april 
2016 van 15.00 - 17.00 uur. Wil je 

Hendrik Jan van Nieuwkerk
Op 18 februari overleed Hans van 
Nieuwkerk, 89 jaar oud. Hij heeft lange 
tijd in een aanleunwoning van Nieuw-
Vredeveld gewoond. Hij moest verhuizen 
en ging – tegen zijn zin – naar een 
zorgcentrum in Amsterdam-Osdorp. 
Gelukkig kon hij vrij snel terugkeren naar 
Amstelveen, naar een kamer in Nieuw-
Vredeveld, daar heeft hij nog enkele 
maanden van kunnen genieten. Hij is 
ruim vijftig jaar getrouwd geweest, zijn 
vrouw overleed in 2009. Het was een 
‘gemengde’ verkering. Voor het huwelijk 
ging zijn vrouw van de gereformeerde naar 
de hervormde kerk over. Dat was voor haar 
familie geen vanzelfsprekendheid, maar 
dat er een kerkelijke bevestiging kwam, 
woog uiteindelijk toch zwaarder dan dat dit 
in een hervormde kerk gebeurde. Hij heeft 
jarenlang een schildersbedrijf gehad, was 
meesterschilder en heeft veel schilderwerk 
in de Kruiskerk gedaan. Zijn hobby was 
informatie verzamelen over autobussen. 
Daar wist hij bijzonder veel van en hij had 
een mooie collectie schaalmodellen en 
boeken. De dankdienst voor zijn leven 
werd gehouden op donderdag 25 februari, 
in de aula van uitvaartcentrum Bouwens. 

Renger Prent

meedoen? Geef je dan op vóór 
donderdag 14 april. Je kunt vies 
worden, dus trek oude kleren aan en 
neem een schort of oud overhemd 
mee. Meer informatie en opgave bij 
Mirjam Buitenwerf, 06 20339808 of 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

Mirjam Buitenwerf
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Open huis
Wat geweest is
Het wordt steeds voller in het open 
huis op dinsdagmorgen. Meer 
dan twintig mensen deden mee 
aan de nieuwjaarsochtend met 
als thema: over de drempel. Bij 
het interessante verhaal van Bep 
Boekestijn over het boek Kaatje 
ben je boven stond de teller op 27 
gasten. De blik in de geschiedenis 
rond vrouwen die ‘gingen dienen’ 
op jonge leeftijd, als kindermeisje of 
als hulp in de huishouding of bij een 
bedrijf, bracht herkenning en mooie 
verhalen op tafel. Er is in de sfeer van 
bescherming, rollen en rechten van 
vrouwen veel veranderd.
Op 1 maart heeft medeherbergier 
en onderzoeker Anita Pfauth een 
presentatie gegeven rond de 
(bewondering voor) de groei van leven, 
met de focus op DNA en celdeling. 

Wat komt
Op 5 april is Co Beukema te gast. 
Zij is zorgmakelaar en ontzorgt 
mantelzorgers. Met haar gaan we na 
een introductie in gesprek over zorg 
voor de ander. Langer thuis wonen 
vraagt veel van mantelzorgers. Als 
oriëntatie vragen we elkaar: Waar loop 
je tegen aan? Ben je zelf mantelzorger 
of zorgen kinderen, vrienden of buren 
juist voor jou? Kun je de weg vinden in 
zorgland? Bij wie kun je hulp vragen? 
Hoe voorkom je overbelasting? 
We hopen door dit gesprek elkaar en 
anderen te helpen. Want omzien naar 
elkaar lukt soms net wat beter door 
anderen – bijvoorbeeld via de herberg 
of ander werk – erover te spreken, 

ervaringen te delen en kennis te 
vergaren over zorgmogelijkheden. 
U bent welkom! U weet het: de 
herberg is geen vereniging waar 
je lid van bent, maar een open 
ontmoetingsplek. Dus als u er niet 
eerder aan deelnam of maar een 
keertje wilt langskomen, ook dan is er 
plek! Tijd en plaats: 9.30 - 11.30 uur, de 
Kruiskerk. 

Sing Inn
Het Sing Inn-seizoen loopt ten einde. 
Op 29 maart, de dinsdag na Pasen, 
beleven we de laatste offi ciële editie, 
van 13.30 - 15.30 uur. Centraal staan 
dan liederen van Sytze de Vries. Wim 
Keijzer en Peter van Dongen zorgen 
voor het programma. Zangervaring is 
niet vereist en deelname is gratis.
Als u de Sing Inn waardeert, let u dan 
op het programma ‘Goede buren’ - zie 
info hieronder. In dat programma is 
ook een Sing Inn opgenomen, dan 
met een iets algemener repertoire.

Goede buren en het 
activiteitenplatform – wie en wat
Met heel veel plezier en vol 
verwachting heeft de projectgroep 
‘Goede buren’ toegewerkt naar een 
projecttijd waarin drie organisaties 
samen zullen werken. Zij maken 
gebruik van elkaars expertise, 
netwerken en locaties. Het betreft 
zorgcentrum Nieuw Vredeveld, 
vrijwilligersorganisatie Stadsdorp 
Elsrijk – een BIG, buurt-initiatief-
groep – en de Kruiskerk. Namens 
de Kruiskerk hebben Sieb Lanser, 
Mirjam Buitenwerf, Melis Melissen, 
Marijke Labohm en Ria Keijzer inbreng 

geleverd. Vanuit het stadsdorp Is 
Coby Cornielje projectgroepvoorzitter. 
Paulien Mulder vertegenwoordigde 
Nieuw Vredeveld en werd na haar 
vertrek opgevolgd door Joelle 
Elleswijk. 

Op het Platform van activiteiten 
van onze wijkkerk is het 
programmavoorstel ‘Goede buren’ 
aangelegd tegen de bestaande 
activiteiten van de Kruiskerk. Dat heeft 
geresulteerd in twee uitgaven: 
- Een nieuwe kalender voor het werk 
van de Kruiskerk tot aan de zomer. 
De vorm: een inlegvel voor het 
schatgraversboekje 2015 - 2016 dat 
nog van kracht is.
- Een aparte uitgave met alle ge-
zamenlijke activiteiten van ‘Goede 
buren’ in de periode van 1 april tot 31 
mei.
Beide uitgaven zijn in de kerk te 
verkrijgen of via 06 50 22 82 50. 

Goede buren - kans en waagstuk
Deze tijd van samenwerken als 
‘Goede buren’ voelt aan als een 
mijlpaal en is een proef. We willen 
leren hoe de drie organisaties werken. 
Waarin liggen gemeenschappelijke 
doelen? Welke drempels zijn er? 
Kunnen we beelden die we van 
elkaar hebben positief versterken? 
Waarin zijn in de nabije toekomst 
samenspraak en samenwerking 
haalbaar? We beseffen allen dat 
het gaat om kleine stappen, maar 
juist dan is een plan met een 
proefperiode en een concreet en 
helder doel een goede keuze. We 
hopen dus dat u meedoet aan het 
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programma, komt, er anderen op 
attendeert, uw opbouwende reacties 
geeft of meeleeft. Het gaat in het 
programma uiteraard om activiteiten 
voor alle leeftijden, en dus om 
dag- en avondprogramma’s op de 
drie locaties. Vooraf hebben we ons 
georiënteerd op ieders achterland. 
De Kruiskerk zet onder meer in op 
buurtgerichtheid, zorg voor elkaar en 
openheid. Die zijn als speerpunten 
opgenomen in het lopende beleid. 
Met nieuw ouderenwerk en de Jonge 
Kruiskerk als actuele aanvullingen 
op het mooie kerkelijke aanbod 
dat al bestond in kunst, cultuur en 
muziek. Het zorgcentrum streeft er 
naar ouderen uit hun isolement te 
halen en hoopt meer en meer een 
plek te worden waar de buurt graag 
komt, bijvoobeeld in het vernieuwde 
restaurant. Stadsdorp Elsrijk werkt 
aan verbindingen tussen mensen, 
met name via interessegroepen en 
onderlinge zorg. Zo is er een gevoel 
gegroeid dat er raakvlakken zijn en 
nieuwe kansen ontstaan met het oog 
op mensen en hun welzijn binnen 
deze buurt. Ieders beleidsgedachte, 
identiteit en oog voor mensen is nu 
dus sterker bij elkaar gebracht. Of het 
een succes wordt? Dat is niet alleen 
aan de projectgroep. Vol verwachting 
klopt ons hart...

Ria Keijzer 

Vanuit de diaconie
Samen lekker eten, een gezellige 
sfeer, ontmoeting met elkaar en 
anderen, kijkend en luisterend naar 
een presentatie over de activiteiten 
van onze jeugd door Dorien Keus: 

dat waren de ingrediënten van de 
schatmaaltijd van 10 februari. Met 
enkele extra tafels vanwege het aantal 
deelnemers was de Pauluszaal vrolijk 
gevuld. Op 25 mei staat de derde 
maaltijd van dit seizoen gepland.
Op dit moment is de diaconie bezig 
met voorbereidingen voor het 
Paasfeest:

• Op zondag 13 maart zullen 
er in de kerk kaarten te koop 
worden aangeboden, waarmee 
gemeenteleden een paasgroet 
kunnen versturen naar mensen 
in gevangenissen. Gezien de 

ervaringen van voorgaande jaren zijn 
gedetineerden daar erg blij mee.

• Op zondag 20 maart zullen de 
tafels achter in de kerk versierd zijn 
met vele attenties voor ouderen en 
langdurig zieken uit onze gemeente 
die de kerkdiensten niet (meer) 
kunnen bijwonen. Wij verwachten 
dat vele gemeenteleden dan bereid 
zullen zijn deze paasattenties naar de 
betreffende adressen te brengen, als 
groet namens ons allen. 
Naar anderen omzien door hen iets te 
bieden: allen diakenen!

La mkje Sminia

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

Maart
Do 10 19.30 - 21.00 uur Kriscrosscafé (12 - 18 jaar)
Do 10 20.00 - 22.00 uur Kring Vrouw en Geloof
Zo 13 17.00 - 18.00 uur Muzikale vesper
Wo 16 16.30 - 19.45 uur Programma en vesper, Titus Brandsmakerk
Za 19 16.00 - 17.00 uur Palmpaasstokken maken
Zo 20 10.00 uur Palmpasen
Ma 21 20.00 - 22.00 uur Meditatief Bijbellezen (6)
Wo 23 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
Di 29 13.30 – 15.30 uur Sing Inn

April
Di 05 09.30 - 11.30 uur Open huis
Wo 06 14.30 - 16.00 uur Bijbelkring over Evangelie van Matteüs
Wo 13 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
Do 14 19.30 - 21.00 uur Kriscrosscafé (12 – 18 jaar)
Do 14 20.00 - 22.00 uur Kring Vrouw en Geloof
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Vanuit de wijkkerkenraad
januari en februari
De januarivergadering werd vooraf 
gegaan door een gezamenlijke 
maaltijd. Het was een geslaagd 
jaarlijks gebeuren. 
We namen uitgebreid afscheid van 
mevrouw W. Dorst, na haar vele 
jaren trouwe dienst als diaken. De 
heer Dolfi ng volgt tot de zomer de 
heer Zwaan op als collectant. Daarna 
wordt de heer Haalebos onze nieuwe 
collectant.
De Algemene Kerkenraad (AK) heeft 
een beleidsplan moeten opstellen ten 

behoeve van de belastingdienst. Wij 
willen natuurlijk geregistreerd staan 
als een anbi (algemeen nut beogende 
instelling). We hebben op sommige 
punten commentaar geleverd.

Er lag een stuk met regels over het 
beleid met betrekking tot vrijwilligers. 
Het is opgesteld door leden van de 
Kruiskerk en de Paaskerk, omdat wij 
niet zo’n behoefte hadden aan een 
specifi ek stuk. Op sommige punten 
hebben we er lering uitgetrokken, 
met name met betrekking tot het 
begeleiden, het toerusten en het 
uitzwaaien.

Ds. Van der Hoek heeft in totaal 
twaalf uren gekregen voor haar werk 
in De Buitenhof. Verder werkt ze 
tien uur in Huize Buitenveldert en de 
Oude Rai. Daarnaast werkt mevrouw 
Smit, behorend tot het Humanistisch 
Verbond, tien uur in De Buitenhof.

Studentenwerk
Belangrijkste punt van de februari-
vergadering was het gesprek met 
de medewerkers Studentenwerk, 
Jacob Stolk en Vallery Linger. We 
spreken voortaan van Studentenwerk, 
i.p.v. project Uilenstede, omdat 
ook de studenten in de nieuwe 

appartementen in Buitenveldert 
aandacht krijgen. 
Er lag een plan van Jacob en Vallery 
met de titel ‘Ziel en Zaligheid’, een 
ambitieus plan met de bedoeling meer 
direct contact met de studenten te 
krijgen. 
Jacob en Vallery willen graag op 
een herkenbare plek zichtbaar zijn. 
Hun voorstel is een pied à terre te 
huren. Voorlopig is er een goedkope 
mogelijkheid in een antikraakpand. De 
kerkenraad heeft hiertoe het groene 
licht gegeven. 
Verder lag er al een begroting voor het 
vervolg vanaf 1 oktober dit jaar – als 
de Durffondsfi nanciering stopt – tot 
oktober 2019. Daar zullen ook andere 
geldschieters voor benaderd moeten 
worden. 
Toegerust met onze opmerkingen 
werken Jacob en Vallery de begroting 
verder uit. In juni bespreken we 
dit verder in het moderamen en in 
de kerkenraadsvergadering. Een 
eventueel beroep op de begroting van 
de AK voor 2017 moet namelijk voor 
1 juli ingediend worden.

Bij de AK was de indruk gewekt dat de 
Pelgrimskerk, als dat in de toekomst 
nodig is, zich waarschijnlijk eerder zal 
richten op samenwerkingspartners 

Pelgrimskerk

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

Op zaterdag 23 april is ook in de 
Pelgrimskerk weer de jaarlijkse 
kledingactie van 9.30 tot 12.00 uur.

Adri Lodder

Citer, Cimbel, Tamboerijn
Woensdag 10 februari hield ds. Sytze 
de Vries, schrijver van vele teksten 
voor ons Liedboek, een lezing over 
het gebruik van muziek en zang in 
de Bijbel. Hij loodst ons, met een 
kwinkslag hier en een grapje daar, door 
het spelen, zingen en dansen in de 
Bijbel. Hij noemt hiervan ook enkele 
voorbeelden zoals Mozes, Richteren, 
Saul, David en de psalmen 118 en 
149. Hij zingt een stukje van ‘Hoor een 
heilig koor van stemmen’ en vergelijkt 
dit lied met een soort klompendans 
door het ritme, dat vroeger gebruikt 
werd in de kerken. Hij noemt ons 
lichaam een klankkast, waarin de 
adem de wind is en waarmee we 
eigenlijk moeten zingen als een 
lichamelijke godsdienstige oefening, 
dus met ons hele lijf. We zingen lied 
333 meerdere malen, grotendeels in 
beurtzang, waarbij Nelly Versteeg ons 
op de vleugel begeleidt. Ds. De Vries 
vindt dat de Oude Kerk (jarenlang 
zijn standplaats) lekkerder zingt dan 
preekt. We zingen lied 725 uit het 
Liedboek, waarbij hij de volgorde 
aangeeft van eerst de engelenzang, 
dan de ‘eregalerij der heiligen’, 
vervolgens de heiligen van hier, dan 

de gemeenschap van heiligen en 
afgesloten met het eigen ego samen 
met anderen in de vorm van ‘óók ik’.
Na een korte pauze gaat de lezing 
verder, over de gebruikte instrumenten 
in de Bijbelverhalen. Ds. De Vries 
vertelt iets over de ramshoorn in de 
orthodox-joodse synagoge. Ritme-
instrumenten als tamboerijn, trom 
en de hoorn zijn volgens hem de 
belangrijkste instrumenten, omdat 
daarop de melodie gebaseerd wordt. 
Het oudste model orgel (organum) 
was een plankje met gaatjes en pijpjes 
in verschillende lengtes, waar wind 
doorheen geblazen werd. Daar hebben 
we de adem dus weer. We zingen lied 
181 en dan maakt hij een herkenbare 
opmerking over ‘uit je geloof groeien’ 
en het daarom maar achter je laten. 
Hij zegt ook: ‘Wie zijn getijden niet 
houdt, wordt door de tijd overspoeld.’ 
Dit voelt voor mij heel ‘natuurlijk’. 
Tot slot zingen we nog lied 266 (een 
avondlied) en is er een dankwoord van 
Wil Kruijswijk. Uit het warme applaus 
blijkt dat iedereen tevreden naar huis 
gaat, een mooie ervaring rijker.

Henny van der Sluijs

De Hervorming van de 
Amsterdamse kerk
Lezing door de kunsthistoricus Michel 
Didier, op 27 januari
De oudste kerkgebouwen van 
Amsterdam zijn de kerken van voor 
de Reformatie, toen de stad een van 
de populairste pelgrimsoorden van 
Europa was door het Mirakel van 1345. 
In de overwegend katholieke stad zijn 
dan twee parochiekerken, zes kapellen 
en 21 kloosters. De kerken zijn de 

Martin Gerlof Voskuil
Op 28 september 1942 werd Martin 
Voskuil in Deventer geboren. Via Klaas 
Zeef, zijn collega op het Gemeentearchief 
van Amsterdam, kwam Martin na het 
overlijden van zijn vrouw in 2001 bij 
ons in de Pelgrimskerk. Hij woonde in 
Amsterdam Zuid-Oost en had daar geen 
contact met de kerk. Martin schreef in de 
verantwoording van zijn belijdenis, die hij 
deed in de paasnachtdienst in 2006, dat 
hij veel aan God te danken had en dat de 
kerkdiensten hem kracht gaven door te 
gaan met zijn leven.
Hij voelde zich bij ons thuis en ging 
meezingen in de cantorij. Toen hij door 
lichamelijke zwakte niet meer in de kerk 
kon komen, was de telefoon een goed 
middel om in gesprek te blijven.
Zijn hartelijkheid bleek als hij na de 
kerkdienst dicht bij de uitgang zat te 
wachten op het busje terug naar De 
Bijlmer. Vol enthousiasme groette hij dan 
iedereen. 
Na een kort ziekbed stierf hij op 18 januari 
2016. In de aula Crematorium Westgaarde 
namen we met familie en vrienden 
afscheid van hem op 23 januari. Namens 
de Pelgrimskerk werden woorden van 
dank en troost gesproken. We lazen uit lied 
801 over de pelgrims zingend op weg naar 
God en zongen enkele verzen van lied 23b, 
De Heer is mijn Herder.

Henk Stok

Helena Krook-Fransen
Op 3 februari overleed Helena Krook in het 
VU ziekenhuis. Ze is 89 jaar geworden. 
Haar gezondheid ging het laatste jaar 
achteruit en met veel hulp van thuiszorg en 
verpleging kon ze nog zelfstandig wonen, 
zij het zeer moeizaam. ▸▸
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St. Nicolaaskerk en de St. Catharina 
onze Lieve Vrouwe kerk. Bekende 
kapellen zijn: de bedevaartkapel 
Heilige Stede op de plaats van het 
Mirakel, de aan Maria gewijde kapel 
op het Begijnhof en de Sint Olofskapel 
aan de Zeedijk, later uitgebreid met de 
Jeruzalemkapel. 
Er verandert veel in Amsterdam 
met de Alteratie in 1578. De 
protestanten nemen dan de macht 
van de katholieken over. Al het 
kerkelijk bezit wordt geannexeerd, 
waaronder de 21 kloosters. De kerken 
worden geschikt gemaakt voor de 
protestantse eredienst: de beelden 
worden verwijderd en de muren 
witgepleisterd. Maar ook worden 
namen van kerken en kapellen 
gewijzigd. Zo wordt de Heilige Stede 
kapel op de hoek van het Rokin 
en de Kalverstraat omgedoopt tot 
Nieuwezijds kapel. De Begijnen 
moeten hun kapel afstaan aan de 
Engelstalige protestanten. De Oude 
en Nieuwe Kerk worden pleisterplaats 
en necropolis van de nieuwe elite, 
tegen de zin van het 
kerkbestuur. De kerken 
worden eigendom van 
de stad en deze betaalt 
de predikanten. Ook 
bepaalt de stad of er 
praalgraven komen in een 
kerk. Andere kerken dan 
de protestantse kerken 
waren niet toegestaan, dat 
gold niet alleen voor de 
Katholieken, maar ook voor 
de Hugenoten en Joden. 
Wel werden schuilkerken, 
die uiterlijk niet op een 

kerkgebouw leken oogluikend 
toegelaten. In de kerken verschenen 
herenbanken voor kerkbestuur en 
belangrijke ingezetenen. Het gewone 
volk moest staan of zelf een stoel 
meenemen, wat altijd een gedrang 
gaf om een mooie plaats te veroveren. 
Later plaatste het kerkbestuur stoelen, 
die konden worden gehuurd (het 
stoelengeld). Zo was de Nieuwe Kerk 
belangrijker dan het stadhuis op de 
Dam. 

Interessant is dat Vincent van Gogh 
een jaar theologie heeft gestudeerd 
in Amsterdam, voordat hij begon met 
schilderen. Hij bezocht in die tijd vele 
boekwinkels, het Rijksmuseum, maar 
ook kerken, vooral als daar door hem 
bewonderde predikanten voorgingen, 
waaronder zijn oom ds. Stricker.  
Er kwam nog veel meer aan de orde, 
teveel om op te noemen. Het was een 
uitgebreide, leerzame bijeenkomst, 
waarvan de vele aanwezigen intens 
hebben genoten.

Harm Kapinga

Ongeveer drie jaar geleden liet ze zich 
inschrijven bij de Pelgrimskerk en sinds die 
tijd bezocht ik haar regelmatig. Toen haar 
man tien jaar geleden overleed, was het 
voor haar heel moeilijk de draad van het 
leven weer op te pakken.
In het overlijdensbericht, door haarzelf 
opgesteld, staat dat ze thans weer 
herenigd is met haar zo innig geliefde 
kameraad, Dirk Jan. Zij miste hem zeer. 
Ook de tekst 1 Korintiërs 13 ‘Zo blijven dan 
geloof, hoop en liefde’ getuigt daarvan.
Pastor Uschi Janssen begeleidde de 
uitvaart op Zorgvlied. Samen met haar 
familie hebben we het Onze Vader 
gebeden en onder orgelspel van Psalm 
134 is zij naar haar laatste rustplaats 
gebracht.

Gina Visser

Robert Edward van Kesteren
Op vrijdag 29 januari hebben wij afscheid 
genomen van Rob in een overvolle 
Pelgrims kerk. Hij is 73 jaar geworden. Rob 
heeft in zijn leven vele functies vervuld. 
Zijn nauwkeurig bijgehouden CV was 
indrukwekkend. Bovenal was hij een 
vakbondsman. Dat verklaart ook de tekst 
die we in de dienst op zijn verzoek hebben 
gelezen Spreuken 20:18: ‘Alleen door 
overleg worden plannen verwezenlijkt.’ 
Daarnaast lazen we Psalm 8, het mooie 
lofl ied op de mens en zijn Schepper. In 
de kerk heeft Rob trouw meegeleefd 
en veel vrijwilligerswerk gedaan. Een 
van zijn laatste functies was in de 
beroepingscommissie. Zo heb ik Rob leren 
kennen. 
Orgelmuziek was hem altijd lief, niet altijd 
tot vreugde van zijn directe naasten. In 
die dienst klonk daarom veel muziek. 
Fotograferen was een andere passie. ▸▸

▸▸
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Pastorpraat en... meer
Nu u dit leest, denk ik met u allen dat 
de stilte (thema van deze Present) 
rondom ds. Harmen de Vries 
langzamerhand aan het voorbijgaan 
is en we kunnen uitkijken naar zijn 
gedeeltelijk en later geheel herstel! Wij 
allen wensen en bidden hem dit toe!

De bijeenkomsten van het 
Winterprogramma werden goed 
bezocht, er was een boeiende lezing 
over de Amsterdamse kerken door 
Michel Didier en een inspirerende 
lezing over Spelen, Zingen en Dansen 
in de Bijbel van ds. Sytze de Vries. Er 
was ook een liefdevolle Valentijnviering 
in en buiten de Nieuwe Poort op de 
Zuidas: Jong en Oud geeft Goud! Als 
u kunt, volgend jaar eens meedoen. 
Zie de foto op het prikbord in de 
Ontmoetingsruimte.
Zo belandden wij in de stilte van 
de veertigdagentijd en vierden wij 
oecumenisch de Wereldgebedsdag.

Het winterprogramma loopt nog door. 
Let op: 7 april is de ochtendbijeen-
komst met ds. Pieterse over zijn boek. 
Als u het nog in wilt kijken, neem con-
tact met mij op. U kunt het een week 
meenemen ter voorbereiding.
Helaas was de maandelijkse gespreks-
kring in het Menno Simonshuis op 
18 februari de laatste bijeenkomst. 
Wellicht start er binnenkort een kring 
op Doornburg in Huize Buitenveldert, u 
hoort erover! 

Nog een vraag aan u allen: wie kan 
ons voor ongeveer vier maanden 
helpen om de notulen van de 
kerkenraadsvergaderingen, te 
maken. We vergaderen op de derde 
maandagavond van de maand!

In de Stilte van de Goede Week hopen 
we elkaar vaak tegen te komen om 
daarna ook echt samen Pasen te 
vieren! Kijk goed op de agenda voor de 
aanvangstijden en... op Paasmorgen 

begint de zomertijd, dus de diensten 
beginnen dan weer om 10.00 uur!

Niet iedereen beleefde een goed 
begin van het nieuwe jaar: er is en was 
veel ziekte. Wij wensen elkaar moed, 
sterkte, kracht en beterschap toe als 
dat mogelijk is. Trouwe gemeenteleden 
ontvielen ons. Wij wensen u troost 
om u heen en weet wel dat het gebed 
zondags er ook voor u is.

Wil Kruijswijk

      We kregen een mooie fotoverzameling 
te zien. 
Dankbaar voor alles wat Rob gegeven 
heeft; in de eerste plaats als echtgenoot 
aan Lidi, als vader aan Ethel en Astrid 
en als grootvader aan Daniel, maar ook 
aan alle andere familieleden en vrienden, 
wensen we allen die hem zullen missen 
sterkte en Gods zegen.

Ds. Werner Pieterse 

Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk tenzij 
anders vermeld.

Kannen en Kruiken: elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur 
(behalve op Goede Vrijdag).
Kostje geKocht: iedere eerste vrijdag van de maand 
gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur. 
Morgengebed in De Goede Herder: elke woensdag 
09.00 uur.

Kijk verder in het winterprogramma voor meer informatie 
of kijk op www.pelgrimskerk.nu.

Maart
Do  10  20.00 uur  Het Woord spreekt
Za  12  22.30 uur  Stille Omgang, De Goede Herder 
Zo  20  10.30 uur  Palmpasen, De Goede Herder
Ma  21  19.30 uur  Boeteviering, De Goede Herder
Vr  25  19.30 uur  Lukas Passion, H. Schütz 

April
Do  07  10.30 uur  Boekbespreking ds. Pieterse
Do  14  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder

▸▸



Een andere baan
Dorien Keus

Per 1 april (nee, het is geen grap) heb ik een nieuwe baan 
en stop ik als jeugdwerker in Amstelveen-Buitenveldert. 
Daarna ga ik aan de slag als diaconaal opbouwwerker in 
Amsterdam-Zuid.

Ik was na bijna vijf jaar nog niet uitgekeken bij de 

Protestantse JeugdRaad, maar deze nieuwe baan past op dit 
moment wel heel erg goed. Het is fi jn met een jong gezin 
om wat minder avonden en weekenden van huis te zijn.  

De komende weken zal ik mijn lopende activiteiten afronden 
en een plan maken zodat het jeugdwerk door kan draaien. 
Ondertussen gaat de PJR op zoek naar een opvolger.
Je komt me dus tot april nog als jeugdwerker tegen en 
daarna als gemeentelid ;)

 Theaterweekend
Dorien Keus

We kijken weer terug op een 
fantastisch Theaterweekend. Het 
verhaal van Jakob en Esau werd door 
de jongeren op bijzonder creatieve 
manier verteld. Als kader kozen we 
voor het televisieprogramma ‘Het 
familiediner’. Jakob had geschreven 
om het weer goed te maken met zijn 
broer; grote vraag was natuurlijk of 
Esau uit de limousine zou stappen.

Vrijdagmiddag begonnen we met 
alleen wat losse ideeën over liedjes, 
scènes, decorstukken en dansen. 
Na een kennismaking en warming-
up werd er in de verschillende 
werkgroepen al druk gerepeteerd. De 
werkgroep drama nam de fi lmpjes op 
die op zondagochtend te zien waren. 

De hele zaterdag stond in het teken van 
oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 
Traditioneel op zaterdagavond is de 
generale repetitie. Die doen we altijd 
twee keer. De eerste keer gaat alles fout 

en moet bijna alles over, de tweede keer 
onderbreken we niet meer. 

Na afl oop hebben de jongeren naar Wie 
is de Mol gekeken en daarna nog een 
fi lm. Overnachten gebeurde in de kerk, 
zondagochtend was iedereen vroeg 
uit de veren. Ontbijten, opwarmen, 
aankleden, in de make-up en uitvoeren.

Het werd een prachtig stuk, met veel 
hoogtepunten, zoals Rachel en Lea 
die ‘Ik wou dat ik jou was’ zongen, 
de verbeelding van de droom met de 
engelenladder (een ladder tot in de 
hemel hadden we niet ter beschikking, 
wel drie keukentrapjes) en het gevecht 
tussen Jakob en de vreemdeling.

Wat ik vooral bijzonder vond, was de 
sfeer tijdens het weekend. Iedereen 
hoorde erbij, er werden veel grappen 
gemaakt en ik heb geen klacht gehoord. 
Daarvoor wil ik alle jongeren en vrijwil-
ligers een groot compliment geven! 

32
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PJR

Dorien Keus &

Martine Versteeg

 The Passion 
Martine Versteeg

In Amersfoort
De zesde editie van The Passion vindt plaats 
in Amersfoort. Lijkt het jou leuk om dit alles 
live mee te maken in Amersfoort? Ga met ons 
mee! Dit jaar werken ‘Ziel en Zaligheid’ (van de 
studentenwerkers Uilenstede) en Twintigers 
Amstelveen samen. In de nieuwe ruimte van 
‘Ziel en Zaligheid’, boven Il Caffe, Uilenstede 
346, starten we om 17.30 uur met een maaltijd en gaan we daarna 
samen naar Amersfoort. 
Maaltijd kost 2 euro p.p., reiskosten is ieder voor zich.
Rond 23.00/24.00 uur zijn we weer terug in Amstelveen.
Geef je op via studentenwerkuilenstede@gmail.com of martine@
pga-b.nl, 06 10 848 954.

Op groot scherm
Kan of wil je niet naar Amersfoort afreizen voor The Passion, dan 
kun je hem ook in Amstelveen op een groot scherm bekijken. Het 
programma ziet er als volgt uit:
18.30 Eten met elkaar
19.30 Avondmaalsviering
20.30 Passion op groot scherm
Wil je mee-eten, laat dat dan even weten door
te mailen naar welkom@paaskerk-amstelveen.nl. 

Taize 
Martine Versteeg

Taize is een kloostergemeenschap in Frankrijk 
waar meer dan honderd broeders eenvoudig 
samen leven. Jaarlijks leven tienduizenden 
jongeren een week met de broeders mee, 
waarbij zij mee gaan in de ritme van de 
kloostergemeenschap. Voor veel jongeren 
een onvergetelijke ervaring. Ontmoeting 
met duizenden andere jongeren vanuit de 
hele wereld, goede gesprekken, grappige 
ontmoetingen en even helemaal weg zijn. Ook 
dit jaar gaan we weer met een groep vanuit 
Amstelveen en omstreken naar Taize en wel 
van 14 tot en met 21 augustus. Ben je tussen 
de 15 en 30 jaar en lijkt het jou leuk om mee 
te gaan, meld je dan alvast aan via de website 
van PJR: www.pjramstelveen.nl, onder het 
kopje 16+. Of meld je aan via martine@pga-b.
nl of 06-10848954.
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
‘Vroeger ben ik ooit eens weggelopen 
uit een kerk in Ede, waar Amsterdam 
afgeschilderd werd als het Sodom 
en Gomorro en God gezien werd als 
iemand die je straft. Zo’n kerk loop ik 
uit. Dat is mijn God niet. God is voor mij 

God, God is voor mij liefde. Wat ik nu 
meemaak aan preken vind ik geweldig!’

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Alles wat de Pelgrimskerk erom 
heen doet, vind ik zo sociaal. Iedere 
week is er Kannen en Kruiken – met 
bewondering voor Irene Hilligers, 
Janny Schuijt en Wil Kruijswijk die het 
organiseren – en elke eerste vrijdag 
van de maand eten we met elkaar. 
Daar zijn heel veel alleenstaanden 
bij. Dat vind ik zo mooi. Vroeger 
was er op zondagmiddag een 
culturele middag, dan kwamen er 
ook veel buurtgenoten. Als je het 
winterprogramma ziet, geweldig, en 
iedereen is welkom: gemeenteleden 
en buurtbewoners, zo worden we 
steevast begroet. 

Wat heb jij ontvangen?
‘Hartelijkheid: er stappen mensen af 
van de fiets als ze mij met mijn stok 
zien lopen of ze maken bij AH gewoon 
even dat praatje. Dat is waar je als 
oudere zo’n behoefte aan hebt, je 
hoort er gewoon bij. Ik ken hier zoveel 
mensen bij hun voornaam. ‘O ben jij 

er,’ zeggen ze als ik op zondag kom. Zo 
hartelijk!’ 

Wat wil je doorgeven?
‘Ik ben op een leeftijd dat ik probeer 
te luisteren naar mensen. De wereld 
om me heen vind ik hard: hoe 
vluchtelingen besproken worden, 
daar kan ik om huilen. Ook christenen 
doen daaraan mee. Zelf kom ik uit 
een socialistisch nest. Voor mij is het 
woord solidariteit belangrijk, dat je er 
echt bent voor de ander in nood. Ik zou 
willen doorgeven – je geloofsnoten 
hoeven niet je vrienden te zijn – maar 
als christenen onder elkaar, wil ik 
begrip en vooral aandacht voor elkaar 
doorgeven.’ 

Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert? 
Voor mij is dat een lied van Kees 
Boeken, dat werd gezongen bij ons 
huwelijk. Het is vertaald uit het Engels 
en ik ken het uit mijn hoofd: 

Ik voel de winden Gods vandaag,
vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is ’t en zwaar van schuim,
maar ‘k hijs ’t en hoop op heil!
Want Christus zelf als stille gast
Reist in mijn scheepje mee.
Op zijn bevel durf ik uit te gaan
Op wilde hoge zee. 

Mijn kerk!
Janet Parlevliet

Erna van Vlissingen behoort van origine tot de doopsgezinde kerk, die ze nog 

steeds trouw bezoekt. De Pelgrimskerk beschouwt Erna als haar wijkkerk, want 

ze woont op loopafstand. 

Mijn kerk! Onder deze titel 
start een nieuwe rubriek waarin 
mensen aan het woord komen 
die vertellen wat ‘kerk’ voor hen 
betekent... We werken daarbij 
met een aantal vaste vragen. 
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 Pinksterverhalen 
- Oproep!
Op de website www.kerst020.nl heeft 
u in december veel kunnen lezen over 
welke vieringen er zoal in de diverse 
kerken in Amsterdam en Amstelveen 
zijn gehouden. Ook kon u daar een 
kerst doe-het-zelf-pakket vinden en 
een adventskalender met inspirerende 
teksten voor iedere dag van de 
adventsperiode.

In de periode voor Pasen kunt u alles 
te weten komen over passiemuziek, 
paasvieringen en andere activiteiten in 
de kerken in Amsterdam en Amstelveen 
op de website www.Pasen020.nl.

Voor de website www.Pinksteren020.
nl verzamelen we verhalen, die 
kunnen inspireren. Van alle christelijke 
hoogtijdagen is het pinksterfeest het 
meest lastig om uit te leggen, na te 
vertellen en door te geven. Hoe en wat 
vertel je mensen die niet zo gewend zijn 
naar de kerk te gaan over dit christelijke 
feest? Wilt u ons hierbij helpen?

Waar wordt je door ‘geïnspireerd’, 
waardoor kwam je ‘in vuur en vlam’ 
te staan? Hoe veranderde dat of 
bevestigde dat iets in je leven waar je 
wellicht niet eerder zo bewust mee 
bezig bent geweest?
Lever uw verhaal van maximaal 300 
woorden in voor 8 april 2016, liefst 
per mail, maar geschreven mag ook: 
communicatie@pga-b.nl of  Kerkelijk 
Bureau, t.a.v. Yvonne Teitsma, Handweg 
119, 1185 TW Amstelveen.

nieuws 
Kruiswegroute in Volendam
Vanaf 1 maart tot en met Tweede Paasdag (vanaf 9.00 uur) kan ieder die 
zich voorbereidt op het Paasfeest, in Volendam een wandeling door het 
dorp maken om de lijdensweg van Jezus, in veertien staties, te volgen. 
Elk tafereel uit het lijdensverhaal kan bekeken worden in veertien 
gebouwen in het dorp. ‘s Avonds zijn de Kruiswegstaties verlicht en 
(binnen of buiten) goed zichtbaar. Er komen begeleidende teksten bij de 
staties te staan.

Wat is een kruisweg? Een kruisweg is een serie van veertien staties, 
die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen. De kruisweg 
biedt de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt 
in de laatste uren van zijn leven op aarde. Dit kun je doen door de 
kruisweg langs te gaan, waarbij je je bezint op wat deze lijdensweg van 
Jezus Christus voor jou betekent.

Een van de locaties is de Mariakerk, waar ook het complete lijdens-
verhaal in veertien nissen in de muur is aangebracht. Deze prachtige 
gebrandschilderde ramen zijn van de hand van glazenier Joep Nicolas. 
De kerk is alle dagen geopend. 

De veertien locaties zijn:

1. Hotel Spaander, Haven 15-19
2. Het Perron, Meerzijde 24
3. Pand Nicodemus, Zeilstraat 6
4. Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 
1
5. Nivo, Burg. Van Baarstraat 42
6. FC Volendam, Sportlaan 21
7. Mariakerk, Julianaweg 72
8. Volendams Museum, Zeestraat 
41
9. Pius X (PX), Zeestraat 8
10.  Platenshop Sombroek, 

Havenstraat 3
11. Experience, Haven 156
12.  Hein Schildergroep, Haven 116/ 

hoek Zeestraat
13. Stg. Religieuze winkel, Doolhof 76
14. Sint Vincentiuskerk, Kerkepad 1
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 Zo/ 13-03  Muzikale vesper
Solocantate BWV 54 en motet BWV 230 van 
Johann Sebastian Bach. Nelleco Aalders (solist), 
Linguae atque Cordis (koor), begeleiding: orkest 
en basso continuo o.l.v. Bert ‘t Hart. Organist: 
Henk Trommel, liturg: dr. Rieuwerd Buitenwerf. 
Kerk open: 16.30 uur. Om 16.40 uur korte uitleg 
over de muziek. 
 
 Di/ 15-03  Vesperviering
Een korte viering. Tijd: 19.30 - 20.00 uur.

 Wo/ 16-03  Gemeentevergadering
Komt allen! Tijd: 14.30 uur en 20.00 uur.

 Wo/ 16-03  Programma en vesper
Genieten van dia’s van frescoafbeeldingen in de 
basiliek van Assisi en Franciscaanse muziek en 
soep met brood. Daarna een Taizéviering. Opgave 
(voor de maaltijd) bij Tonneke van der Mede: 
6413388, vandermede.derooij@planet.nl. 
Tijd: 16.30 - 19.45 uur, Titus Brandsmakerk.

 Do/ 17-03  Maaltijd
Voel je vrij, schuif aan aan de buurttafel en neem 
buren of vrienden mee. Inloop 17.45 uur, maaltijd 
± 18.00 uur. Kosten € 7. Opgave tm ma 14-03 bij 
Jacqueline Meij 06-48 75 00 78 of samenaanta-
felPaaskerk@pwaz.nl.

 Vr/ 18-03  Concert Johannes Passion 
COV Amicitia Uithoorn en Het Promenade Orkest 
met de Johannes Passion van Johann Sebastian 
Bach. Solisten: tenor - Gerben Houba, bas - 
Ronald Dijkstra, sopraan - Anna Büchel, mezzoso-
praan - Veronique van der Meijden, bas - Berend 
Eijkhout, organist - Eric Jan Joosse. O.l.v. Toon 
de Graaf. Tijd: 20.00 uur. Toegang: € 25, 0-16 
jaar: € 10. Locatie: R.K. kerk Johannes de Doper, 
Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis. Kaarten bestel-
len: tel. 0297-56 63 77.

 Za/ 19-03  Palmpaasstokken maken
Alle ouders en hun kinderen zijn welkom. 
Tijd: 16.00 - 17.00 uur, in de Kruiskerk. Opgave 
vóór 16 maart: 06 20339808 of buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl. Tijd: 16.00 - 18.30 uur, in 
Wijkcentrum De Meent. Zie ook pagina 2.

 Za/ 19-03  Paasconcert Pauluskerk
Het Chr. gem. koor Cum Laude o.l.v. Wim van 
Dijkhuizen geet een paasconcert. Gastkoor 
Hiddai uit Wilnis en mannenkoor Con Amore uit 
Aalsmeer. Solist: Machteld Siegmann, sopraan. 
Begeleiding: Theo Griekspoor, orgel. Ook samen-
zang. Tijd: 20.00 uur. In de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116, Amstelveen. 

 Zo/ 20-03  Palmpasenoptocht
Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er opvang. Tijd: 
10.00 uur.   

 Zo/ 20-03  Palmpasen 
Op deze zondag, zijn alle kinderen (groot en klein) 
met hun zelfgemaakte Palmpasenstok van harte 
welkom in de viering. Tijd: 10.30 uur in De Goede 
Herder. Vooraf gaan we in optocht door de kerk.

 Di/ 22-03  Stilteviering
Een middag stil zijn. Aansluitend maaltijd en ves-
per. Tijd: 14.00 - 19.00 uur. Alleen de maaltijd (om 
18.00 uur) of vesper (om 18.45 uur) bijwonen kan 
ook. Opgave voor 18-03 bij: dsbogaard@pwaz.nl 
of 4416036.

 Do/ 24-03  The Passion Amersfoort
Eten met studentenwerkers van Uilenstede en 
daarna samen naar Amersfoort. Opgave: martine@
pga-b.nl of 06 10 848954. Meer op pagina 33.

 Do/ 24-03   The Passion op groot 
scherm

Samen eten om 18.30 uur, daarna avondmaals-
viering. Om 20.30 uur kijken we The Passion op 
groot scherm. Opgave bij: welkom@paaskerk-am-
stelveen.nl. In de Paaskerk. Meer op pagina 33.

 Do/ 24-03   Maaltijdviering voor jong 
en oud 

Tijd: 19.00 uur. 

 Vr/ 25-03  Passie- en paasoratorium
Het lam doet ons leven, een eigentijds oratorium 
van Dirk Zwart. Gezongen door de cantorij van 
de Kruiskerk met piano-, orgel- en trompetbe-
geleiding, muzikale leiding Henk Trommel. Tijd: 
19.30 uur.

 Vr/ 25-03  Cantatedienst
De Lukas Passion van H. Schütz gezongen 
door Linguae atque Cordis o.l.v. Bert ‘t Hart. 
Tijd: 19.30 uur.

 Di/ 29-03  Sing Inn
Liederen van Sytze de Vries. Met Wim Keijzer 
en Peter van Dongen. Tijd: 13.30 - 15.30 uur.

 Di/ 05-04  Open huis
Co Beukema, zorgmakelaar vertelt en gaat met 
ons in gesprek over mantelzorgen. Tijd: 9.30 - 
11.30 uur.

 Do/ 07-04   Boekbespreking 
ds. Pieterse

In gesprek mèt en over het boek van ds. Werner 
Pieterse: ‘Wat blijft, God na de kaalslag’. Lees het 
boek van te voren door. Tijd: 10.30 - 12.00 uur.

 Do/ 14-04  Dè avond van het jaar 
‘Waar een woord is, is een weg’. Tijd: 20.00 uur. 
Meer info: pagina 22 en 23.

 Do/ 14-04  Kriscrosscafé (12 – 18 jaar)
Tijd: 19.30 - 21.00 uur, in de Kruiskerk.

Zet in je agenda:

 Za/ 16-04   Grootste Bijbelverhaal 
van Amstelveen

Dit jaar maken we weer iets moois met zijn 
allen. Tijd: 15.00 -17.00 uur. 

 Za/ 23-04   Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood 

Kledinginzameling ook in uw wijkkerk. Tijd: 
9.30 - 12.00 uur.

(te) Gekke Kerkfestival 2016
Niet op vakantie gaan in juni! Van vrijdag 12 
tm zondag 14 juni is het vierde (te) Gekke 
Kerkfestival. In de Paaskerk, met als thema 
Geloof, hoop en liefde. Zie Facebook en 
www.tegekkekerk.nl.

agenda
www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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


