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In de Raad van Kerken hebben we gemeend het dit jaar bij vijf vespers 
in Amstelveen en Buitenveldert te moeten houden. U komt al in Pinkster-
stemming als u de vieringen bezoekt en zingt over de Geest die is als een 
vuur, een wind, een liefdesvlam. We zoeken voor de vieringen naar enkele 
gedichten die het wonder van Pinksteren omspelen. Piet Kalteren dichtte:

In de week voor Pinksteren zijn er vijf oecumenische vespervieringen van 

ongeveer een half uur in vijf kerken. Deze vijf vespers herinneren aan de 

vroegere Pinksternoveen, de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, 

een periode die de leerlingen van Jezus biddend hebben doorgebracht. 

Op weg naar Pinksteren: 
vijf vespervieringen
Gert Jan de Bruin

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u van harte uit!
Datum  Aanvang  Kerk
Ma/ 09 mei  19.30 uur  H. Geestkerk, Haagbeuklaan 1
Di/ 10 mei  19.30 uur  Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560 
Wo/ 11 mei  19.30 uur  Paaskerk, Augustinuspark 1
Do/ 12 mei  19.30 uur  Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965
Vr/ 13 mei  19.30 uur  Kruiskerk, Van der Veerelaan 30 A

Zoals de wind waait zonder op te houden
niet altijd uit dezelfde hoek
zoals het vuur verwarmt
zonder zelf warmte te verliezen
zo blijft de geest van alle kanten
verwarmend werken

geeft mij een nieuwe taal om aan te spreken
een kracht van binnenuit die moet getuigen
(al denken sommigen ook dat ik dronken ben
dat raakt mij niet)

ik spreek van eenheid in verbrokkeld leven
ik spreek van licht in toegenomen duisternis
ik smelt het ijs van het ontzettende verkillen
verander haat – torenhoog opgetast –
met tongen als van vuur

langzaam maar zeker in de geest van God
die liefde heet.
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De zondag nadat deze Present bij u op de mat 
valt, heet vanouds in het kerkelijk jaar zondag 
Jubilate (Juich). Het is de vierde zondag van 
Pasen. Hieraan is het thema voor dit nummer 
ontleend: Jubilate Deo, juich voor God. Jaap 
Doolaard beschrijft hoe de naam van een zondag 
soms ontleend is aan de beginwoorden van een 
psalm. Dat geldt voor meerdere zondagen in de 
paastijd. Wij calvinisten zijn misschien niet van 
die fanatieke juichers. De ene JC is de andere 
niet; Johan Cruijff heeft heel wat juichkreten 
mogen ontvangen en vooral zijn dood domineer-
de het nieuws op Goede Vrijdag. Het bijwonen 
van een voetbalwedstrijd is een gezamenlijke 
beleving. Dat geldt ook voor het samen zingen 
en musiceren. Aart Appelhof gaat daar op in. Hij 
laat zien hoe muziek functioneert binnen een 
bepaalde context, binnen relaties. Wat zouden 
wij als kerk zijn zonder muziek? Daarom aandacht 
voor de verschillende koren en cantorijen in onze 
gemeente en voor het repertoire dat ze zingen. 
En een interview met Leo Kramer over zijn twee 
passies: zingen en dirigeren. De kerk houdt de 
lofzang gaande op Gods goedheid, ook als het 
wereldgebeuren weinig aanleiding tot juichen 
geeft. Mogen we – vrij aanhakend bij Bonhoeffer 
– zeggen dat we alleen mogen juichen als we 
ons ook om vluchtelingen bekommeren? In eigen 
huis stelt Anita Winter de prikkelende vraag of 
we ook kunnen juichen voor God vanwege krimp 
en vacatures. Deze Present bestrijkt de periode 
van zondag Jubilate tot en met Pinksteren. Na 
Pinksteren ging het verhaal van Jezus de wijde 
wereld over en nu juichen wij met Israël mee. 
Als redactie wensen we u nog een paar muzikale 
paaszondagen en een inspirerend pinksterfeest 
toe. Wellicht zet dit nummer u tot juichen aan. 

Sieb Lanser

 

Zoals de wind waait zonder op te houden
niet altijd uit dezelfde hoek
zoals het vuur verwarmt
zonder zelf warmte te verliezen
zo blijft de geest van alle kanten
verwarmend werken
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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/ 17-04 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen 
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
mw. H. Rijken 
Paaskerk
!10.30 uur: ds. G.J. de Bruin, dienst met 
Ons Tweede Thuis
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van 
Woord en Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/ 24-04 

1e collecte: Diaconie, stichting Exodus
2e collecte: Kerk, eredienst & kerkmuziek 
wereldwijd

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin, met de 
cantorij  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, 
Rotterdam
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J. Meinders 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 01-05 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en 
rabbijn A. Soetendorp 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G. Lustig, Zeist
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: dhr. Chr. Koldewijn

De Buitenhof
10.30 uur: RK viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Data inleveren en verschijnen Present

Mei – Weggaan en terugkomen
inleveren kopij: 26 april
op de mat: 21 mei

Juni – Oogst
inleveren kopij: 31 mei
op de mat: 23 juni
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Juni – Oogst
inleveren kopij: 31 mei
op de mat: 23 juni

Do/ 05-05 
Hemelvaartsdag

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

Kruiskerk
09.30 uur: ds. S.H. Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok 

Oecumenische 
bijeenkomst op 4 mei
Ook dit jaar wordt er voorafgaande 
aan de dodenherdenking bij het 
monument in het Broersepark een 
oecumenische bijeenkomst georga-
niseerd door de Raad van Kerken. 
Een half uur van gedenken met 
enkele liederen, gebed en overwe-
ging. Onderdak voor de samenkomst 
is weer gevonden in het gebouw 
van het Apostolisch Genootschap 
aan de Graaf Aelbrechtlaan 138-140. 
Voorgangers zijn Piet Scheeper 
en ds. Sieb Lanser. Medewerking 
wordt verleend door het koor van het 
Apostolisch Genootschap. Aansluitend 
is er een stille tocht naar het oorlogs-
monument aan de Amsterdamseweg. 
Aanvang: 18.30 uur.

Zo/ 08-05 

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpverlening 
in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Lunteren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. A. Sneep

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 15-05
Pinksteren 

1e collecte: Diaconie, Jeannette Noëlhuis
2e collecte: Kerk, zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen, 
met de cantorij 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en 
ds. W.T. Pieterse, met de cantorij 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk
2e pinksterdag 09.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent, met de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke
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Ook als we iets willen vieren gaan we 
zingen; dat hoor je in voetbalstadions, 
bij allerlei samenkomsten, op 
feestdagen en bij herdenkingen. In 
duizenden koren in Nederland wordt het 
zingen ook als kunst beoefend. En in de 
kerk wordt gezongen. Geen kerkdienst 
zonder muziek en zang, hoe dan ook. 
Zingen is misschien wel dé manier om 
uit te drukken wat je niet zeggen kan: 
... als eens mijn eigen adem stokt dan 
draagt mij uw muziek (Lied 512).

Psalmen
Er zijn vast heel wat (kerk)koren met 

de naam Jubilate 
Deo, die ontleend is 
aan het psalmboek, 
met name aan de 
eerste woorden van 
Psalm 100, in de 
Latijnse vertaling: 
Juich Gode toe, 
bazuin en zing...  
De traditie van 
psalmen zingen 
begon al in het 
oude Israël, 
waar ze bij wijze 
van spreken de 

psalmen hebben uitgevonden. Deze 
traditie is in de liturgie van de kerk 
vastgehouden, waar God eerst alleen 
in het Latijn (destijds wereld- en 
kerktaal), maar inmiddels in alle talen 
geprezen wordt. Ontelbaar zijn de 
liederen en composities waarin Gods 
lof gezongen wordt in letterlijk alle 
toonaarden. De kerkmuziek bestrijkt 
een heel groot deel van het landschap 
van de cultuur, wereldwijd.

Jubilate, Cantate 
In de liturgie van de synagoge en 
van de kerk spelen psalmen een 
belangrijke rol. Iedere sabbat en 
iedere zondag heeft een eigen psalm. 
Synagoge en kerk zijn met de Psalmen 
van David (aan wie het psalmboek 
wordt toegeschreven) ieder hun eigen 
weg gegaan. In de liturgie van de kerk 
wordt soms de psalm van de zondag 
ook de naamgever van die dag. De 
derde zondag na Pasen bijvoorbeeld 
heeft als naam gekregen zondag 
Jubilate. Die naam is ontleend aan de 
psalm van deze zondag, Psalm 66, die 
zo begint: Heel de aarde, juich voor 
God, bezing de eer van zijn naam, 
bring hem eer en lof. 

Een week later is het zondag Cantate. 
Dan klinkt Psalm 98: Zing voor de 
HEER een nieuw lied: wonderen heeft 
hij verricht. 

Het is of de kerk het op die zondagen 
na Pasen begint aan te durven om God 
te prijzen en te loven en aan de wereld 
te laten weten wat Hij voor groots 
heeft verricht.

Daar juicht een toon...?
Wie het evangelie van Pasen pas 
gehoord heeft, komt tot de ontdekking 
dat het in dat verhaal opvallend stil 
was op de dag van de opstanding. Zie 
lied 626:
Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,
de lente bloeit maar antwoordt niet.
Er is geen troost voor mijn verdriet:
De Heer is weg!

Angst en vrees voerden de boventoon 
en er was heel wat voor nodig om de 
leerlingen van Jezus te overtuigen dat 
God Jezus aan de dood onttrokken 
heeft.

Op de bekende melodie van ‘Daar 
juicht een toon’ dichtte André Troost 
De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.
(Lied 637:2)

Velen hebben de mooie en ontroerende film ‘As it is in Heaven’ gezien en 

daarbij ervaren hoe helend en vreugdevol zingen is en hoe samen zingen je 

kan uittillen boven jezelf. Het heeft iets van de hemel, wil de film zeggen. 

Jubilate Deo
Jaap Doolaard
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Het moest eerst Pinksteren worden 
eer dat verhaal van Jezus, de Levende, 
zijn weg kon zoeken over de wereld als 
een verhaal van bevrijding, vergeving en 
vernieuwing. 
Zijn weg zoeken... Het is immers ook 
steeds weer de vráág of het verhaal zijn 
weg ook gevonden heeft. 
Het was Dietrich Bonhoeffer die 
ergens schreef, oog in oog met de 
verschrikkingen van de oorlog, het 
nazisme en de jodenmoord, dat alleen 
wie zich om de joden bekommert 
gregoriaans mag zingen. Telkens weer, 
al eeuwenlang, wordt de mensheid en 
ieder mens opgeschrikt door de macht 
van de dood en het kwaad. Zou het 
waar zijn wat in lied 637: 3 staat?
De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is

Actualiteit
De beelden van het Brusselse drama 
staan nog op het netvlies, de prachtige 

passiemuziek van J.S. Bach klinkt nog in 
de oren en we praten nog na over het 
televisiespektakel The Passion. Maar 
wat overviel ons de stilte en beving ons 
de oude angst. Waar is Jezus? Zelfs zijn 
graf is leeg.

Op de Paasmorgen is het stil. De klok 
ging ook nog een uur vooruit. De korte 
nacht maakte de stilte nog intenser. Dat 
is eigenlijk de stand van zaken als in de 
kerk het paasfeest wordt gevierd.
Maar juist dan halen we alles uit kast en 
zingen we tegen de klippen op: U zij de 
glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, 
U zij alle eer. (Lied 634). Daarbij horen 
ook deze regels: Geef ons dan te leven 
in het nieuwe licht, wil het woord ons 
geven dat hier vrede sticht.

Tenslotte
Het kerklied, de kerkmuziek heeft tot 
heil van velen een onuitwisbaar stempel 
gezet op het culturele landschap, het 
doortrekt het publieke leven en het 
leven van de mensen. Laat ik daarom 

eindigen met een eenvoudig, bijna 
stil teken daarvan. Velen kennen het 
gedicht van Martinus Nijhoff, De moeder 
de vrouw. Het begint zo: ‘Ik ging naar 
Bommel om de brug te zien...’
De dichter wil de nieuwe brug zien (de 
nieuwe die er nu ligt, heet trouwens 
de Martinus Nijhoffbrug) maar hij wordt 
geraakt door een stem:

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd-
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken. 

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,

En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren
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Ik heb voorkeur voor het meervoud, 
want musiceren doe je per definitie 
met en voor meerdere mensen. 
De kerk heeft door de eeuwen 
heen dit gebod tot zingen ter harte 
genomen. Ze doet dat niet alleen als 
er gejuicht wordt, ook als er getreurd, 
gewanhoopt of getwijfeld wordt. 
Zij doet dat in ambrosiaanse en 
gregoriaanse hymnen en psalmen, met 
de liederen van Luther en Gerhardt, op 
de melodieën van Vogel en Oomen.

Muzikaal 
communiceren
Zingen en musiceren 
doen mensen uit alle 
culturen en religies, 
jong en oud, man 
en vrouw. Muziek 
en zang behoren 
tot de oudste en 
indringendste 
gereedschappen 
van de mens zowel 
om onderling te 
communiceren als 

om zich te verstaan met het goddelijk 
domein: de onkenbare wereld buiten 
onze alledaagse werkelijkheid. 
Evolutionair is communicatie via klank 
en zang aanzienlijk ouder dan via 
gesproken taal. Geen wonder dus, het 
gebod om de Eeuwige toe te zingen: 
intensiever contact kunnen we niet 
krijgen. Calvijn heeft er echt niets van 
begrepen als hij de preek in de dienst 
centraal stelt ten koste van de muziek. 
Liturgie zonder muziek is in feite 
ondenkbaar. Een (seculiere) cultuur 
waarin niet gezongen kan worden is 
ten dode opgeschreven.

Muzikale context
Als je weet van welke muziek iemand 
houdt, weet je veel van deze persoon, 
van zijn of haar sociale verbanden 
en culturele achtergrond. Aan een 
muzikale uitvoering deelnemen, 
musicerend of actief luisterend, is een 
sociale activiteit waarbij ook allerlei 
riten en gedragingen horen. Bij een 
popconcert in de openlucht is gedrag 
van muzikanten en bezoekers totaal 
anders dan bij een klassiek concert in 

een zaal, terwijl tijdens orgelspel en 
zang in onze samenkomst toch echt 
ook andere dingen te zien zijn dan als 
de band speelt in een gospeldienst. 
De gangbare conventies in een sociale 
context geven de muziek voor een 
belangrijk deel haar betekenis waardoor 
deze voor de één verheven, dramatisch, 
speels, majestueus, ingetogen, droevig, 
opgewekt enzovoorts klinkt, terwijl 
voor iemand uit een andere (sub)cultuur 
dezelfde muziek betekenisloos of saai 
is. Met Martin Hoondert, hoogleraar 
aan de Universiteit van Tilburg, ben 
ik van mening dat een universele 
betekenis van bepaalde muziek, los van 
de sociale verbanden waarbinnen deze 
uitgevoerd wordt, niet bestaat.

Sacraal en profaan
Betekent dit ook dat religieuze muziek, 
dat wil zeggen muziek die - in ons 
geval - een christelijke oorsprong heeft 
een andere betekenis krijgt dan in 
de kerk, als ze in een profane setting 
wordt uitgevoerd? Op het festival 
voor Oude Muziek, rond 1 september 
elk jaar in Utrecht, wordt heel veel 
muziek uitgevoerd die gemaakt is voor 
parochie en processie. Het merendeel 
van de festivalgangers zal echter 
geseculariseerd zijn, zoals ongetwijfeld 
ook slechts een deel van de duizenden 
die jaarlijks Bachs Matthäuspassion of 
het Passion-event bijwonen kerkelijk 

In de christelijke kerk klinkt vanaf Pasen weer het Halleluja en de vierde 

zondag van Pasen draagt vanouds de naam zondag Jubilate. Het 

oecumenisch leesrooster geeft dit jaar als antwoordpsalm Psalm 100 op: 

Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Om een mij onbekende reden staat deze 

imperatief tot zingen en musiceren in het nieuwe liedboek in het enkelvoud. 

Jubilate Deo: wie, wat, waar?
Aart Appelhof
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is. Betekent religieuze muziek voor 
kerkgangers meer of iets anders dan 
voor niet-kerkelijke mensen? Wekt 
dezelfde muziek bij de ene categorie 
een ander gevoel, beeld of herinnering 
op dan bij de andere? 
Ik denk dat bovenstaande vragen 
vooral een ontkennend antwoord 
moeten krijgen. Of een muziekstuk, 
of het nu religieuze of seculiere 
muziek is, voor iemand betekenis 
heeft en als zinvol wordt ervaren, 
heeft niet zozeer te maken met wel 
of niet kerkelijk-zijn maar veeleer 
met de ervaren expressiviteit van 
die muziek. Gegrepen worden door 
en betekenis ervaren in muziek zijn 
twee kanten van dezelfde medaille. 
Muziek, wereldse evengoed als 

sacrale, zal betekenisvol zijn en een 
'affectieve' respons opwekken als 
deze gekend wordt vanuit en een 
context heeft in de sociale verbanden 
van familie, vrienden, gemeente, 
sportclub, collega's enzovoort. Daarin 
krijgt ze zeggingskracht en zin. Muziek 
functioneert immers, evenals religie 
overigens, alleen binnen relaties. 
De kerk is in onze seculiere 
samenleving een van vele sociale 
verbanden, maar kennelijk heeft 
religieuze muziek vaak, ook voor vele 
mensen die niet meer participeren in 
een kerkelijke gemeente, betekenis en 
zin. Evenals kerkmensen herkennen 
zij de vreugde en het verdriet, de 
woede en de jaloezie, het ontzag en 
de verwondering die erin verklankt 

worden, ervaren ze troost en 
bemoediging, komen ze tot rust.

Muzikaal geloven
Jubilate Deo resulteert in een muzikaal 
geloven, is een gebod dat heen reikt 
over culturen en religies. Vele mensen 
verhouden zich op de een of andere 
wijze tot de grote levensvragen en 
problemen. We trekken er niet op 
slinkse wijze seculiere mensen mee 
het religieuze domein in. Wat mij 
betreft is er geen hiërarchie tussen 
wereldse en kerkelijke muziek. Het 
gebod 'juicht en musiceert' gaat 
niet exclusief over kerkmuziek, geldt 
niet uitsluitend voor kerkmensen, 
maar geldt voor iedereen in kerk en 
samenleving. 
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Juich voor God vanwege 
krimp en vacatures?!
Anita Winter

Ook andere vacatures hebben onze 
aandacht gevraagd. Per 1 april is onze 
jongerenwerker Dorien Keus begonnen 
als diaconaal werker in Amsterdam-
Zuid. Haar vertrek als jongerenwerker 
(maar niet als gemeentelid!) was reden 
voor de Protestantse Jeugdraad om 

weer eens goed na te 
denken over de vraag 
welk type jeugd- en 
jongerenwerk we 
voor de komende 
jaren nodig hebben 
in onze gemeente 
en wat we van 
een nieuwe 
jongerenwerker 
vragen. Op grond 
daarvan is de PJR 
met een voorstel 
gekomen en 
inmiddels is de 

sollicitatieprocedure in gang gezet. 
Het zal wel even wennen zijn, een 
nieuwe jongerenwerker, na de goede 
jaren die we met Dorien hebben gehad. 
Vanaf deze plek willen we Dorien dan 
ook hartelijk bedanken voor haar werk 
en positieve inbreng in de afgelopen 
jaren!

Dan is er nog een vacature in de 
commissie Durffonds, ontstaan door 
het vertrek van Inke Otting, omdat deze 
functie niet te combineren viel met al 
het andere werk dat ze in de gemeente 
doet. Ook haar willen we graag 
bedanken voor haar inzet en werk, dat in 
dit geval ongezien gedaan is! 
Omdat het College van 
Kerkrentmeesters met een voorstel 
kwam met betrekking tot het Durffonds, 
is het de vraag of we op zoek gaan naar 
een vervanger van Inke.

Tot nu toe heb ik het alleen nog maar 
gehad over vacatures, over wat we 
missen. Samen met het rapport God in 
Nederland dat half maart verscheen en 
dat opnieuw een daling van het aantal 
kerkleden en het aantal mensen dat zich 
religieus noemt liet zien, geeft dit – in 
elk geval op het eerste gezicht – weinig 
reden voor Jubilate Deo. Je kunt het 
echter ook anders bekijken zoals Stefan 
Paas in zijn boek Vreemdelingen en 
priesters doet.

Volgens Paas kun je de krimp in 
de kerken In West-Europa zien als 
een weg die God met ons gaat en 
waarlangs we onze roeping ontvangen. 
Gezuiverd van machtsstreven en 
sektarisme - gelovigen staan niet 
boven of buiten de wereld -, dus als 
minderheid krijgt de kerk de kans om 
opnieuw zwak, dwaas en hoopvol te 
zijn in de wereld. Geroepen om vanuit 
de marge uitnodigende en getuigende 
gemeenschappen te zijn die de lofzang, 
de jubel aan God gaande houden. 
Dat zet alles wel even in een ander 
perspectief.

Maar ja, die vacatures hè. Die willen we 
toch wel erg graag vervuld zien...

In februari heeft het moderamen van de Algemene Kerkenraad 

gebrainstormd over een profiel voor een voorzitter. Tegelijkertijd 

hebben we nagedacht over een profiel voor een scriba, aangezien 

deze functie ook over niet al te lange tijd vrij komt. De voorstellen die 

daaruit voortgekomen zijn, kwamen in de AK-vergadering van maart 

aan de orde. In de volgende Present leest u er meer over.

uit de algemene kerkenraad



11 jaargang 7 | nummer 3

college van kerkrentmeesters

Uitgejuicht?
Hans van Strien 

Ik kijk terug naar 2015 en naar de Actie 
Kerkbalans 2016 en de resultaten die 
we daarvan op dit moment zien. En als 
positief ingesteld mens mag ik mij dan 
toch weer verheugen. 
Ik ben overigens nog niet geheel uit 
beeld. Op verzoek van het CvK blijf ik, 
samen met onze adviseur Cor Schaap, 
me bezighouden met de verkoop van 
het complex aan de Handweg. Dat lijkt 
in een eindfase te zijn, wat betreft de 
gesprekken en de contracten. Er zijn 
nog wat hobbels op het pad. We gaan 
door tot we een goed eindresultaat 
hebben bereikt. Nog even geduld dus.

2015
De cijfers over 2015 worden 
opgemaakt. En die vallen niet tegen 
als je ze vergelijkt met wat we begroot 
hadden. Tegenover een begroot tekort 
van € 287.000 staat een gerealiseerd 
tekort van € 21.000. Twee grote 
posten zijn verantwoordelijk voor 

het forse verschil. Legaten en giften 
(€ 82.000) en (on)gerealiseerde 
koersverschillen (€ 100.000). Met 
die twee posten, die ik niet mag of 
kan begroten, verklaar je al een fors 
deel van het verschil tussen begroot 
en werkelijk. Je houdt nog € 84.000 
over. Dat verschil komt voor een 
belangrijk deel door mijn conservatieve 
inslag bij het opmaken van een 
begroting. De huurinkomsten van 
de beleggingspanden waren hoger 
dan begroot en pastoraatskosten en 
kosten als het quotum waren lager dan 
begroot. 

Actie Kerkbalans
We beschikken over een totaalbeeld 
tot en met februari 2016 van de 
uitkomsten van de Actie Kerkbalans 
2016. Op dat moment hadden 
we 854 toezeggingen ontvangen 
en hadden we al 329 ‘spontane’ 
bijdragers. Samen 1.183. Per 28 

februari 2015 was dat aantal 1.209. 
Daar mogen we blij mee zijn. Een 
daling was te verwachten. Maar ik 
geef er toch een positieve draai aan: 
minder daling dan verwacht betekent 
nieuwe toezeggingen. Blijken van 
betrokkenheid bij de kerk en van het 
inzicht dat lid zijn moet leiden tot een 
bijdrage. 
Dank voor uw toezegging, op naar 
de realisatie daarvan. Het totaal 
van toezeggingen en spontane 
bijdragen was tot en met februari 
2016 € 403.890 (2015: € 418.745). 
In de begroting hebben we rekening 
gehouden met een daling van deze 
baten van € 34.000. 
U heeft dus alle kans om mijn 
opvolger Andries Smeding te laten 
zien dat we de basis 
voor de kerkelijke 
activiteiten – uw 
bijdrage – niet goed 
kunnen begroten. 
In 2015 is het u 
ook gelukt onze 
verwachtingen te 
overtreffen, we 
eindigden met 
een bijdrage van 
€ 520.000, dat is 
€ 10.000 meer 
dan begroot. Voor 
herhaling vatbaar!

Als alles gaat zoals het gaat is dit mijn laatste bijdrage als 

penningmeester, als beheerder en bewaarder van uw penningen 

(in steen of munten). Ik heb mij gedurende zes jaren mogen 

bezighouden met de stoffelijke belangen van onze kerkgemeenschap. 

En er was stof genoeg voor mij en het hele College van 

Kerkrentmeesters om zich mee bezig te houden. Ik ga het niet 

herhalen. Veel te weinig ruimte. 
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Van origine ben je organist, maar 
bij ‘looft de Heer’ denk ik vooral 
aan zingen...
‘Dat hoeft niet. Je kunt looft de Heer 
uitstekend op het orgel vertolken, 
vooral in improvisaties kun je 
gevoelens hoorbaar maken. Muziek 
is emotie, en met looft de Heer speel 
je niet chagrijnig, maar vrolijk. In een 
improvisatie denk je per noot, je weet 
niet wat de volgende aanslag zal zijn. In 
de muziekliteratuur heb je bijvoorbeeld 
de Suite Gothique van Boëllmann. 
Die begint heel majestueus, daarna 

hoor je een prière, 
een gebed. Dat is 
muzikaal bidden en 
het eindigt met een 
feestelijke toccata: 
looft de Heer. We 
kunnen niet zonder 
gebed, want zonder 
gebed is het niet 
looft de Heer.’

Leg dat eens uit?
‘Het looft de Heer 
heeft dan niet die 
diepte. Het leven 

kent nu eenmaal hoogtes en dieptes. 
Je kunt niet de hele dag vrolijk zijn, 
dat houd je niet vol en je kunt ook 
niet alleen maar bidden. Het één kan 
niet zonder ‘t ander. Daarom heb je 
ook het Kyrie en het Gloria, ook dat 
hoort bij elkaar – met uitzondering van 
de veertigdagentijd. Dat hoor je als 
organist dan ook strak achter elkaar te 
spelen.’ 

Ben je opgegroeid met muziek? 
Hoe was dat thuis? 
‘Thuis hadden we geen instrumenten, 
maar van jongs af aan zat er muziek 
in mij: klassieke muziek. Als kind 
van zes, zeven jaar luisterde ik van 
a tot z naar de Matthäus Passion. 
Toen wilde ik al dirigent worden. 
Dus als op Palmzondag de Matthäus 
klonk, maakte ik op de tafel een 
soort lessenaar. Drie uur lang stond 
ik dan te dirigeren. Dat leek natuurlijk 
nergens op, maar ik stond er wel!’

Als klein jochie zingt Leo al in een 
Amsterdams kinderkoor. Dat is zijn 
andere passie. Al snel wordt hij 
geselecteerd voor het jongenskoor 

van de Matthäus Passion en zingt 
hij samen met andere jongetjes de 
twee koralen in het Concertgebouw 
met Simon C. Jansen als dirigent. 
Zo leert hij de basis voor wat hij nog 
steeds doet: een tekst tot je laten 
doordringen en zorgvuldig uitspreken, 
klinkers kleuren.

Van harmonium naar orgelbouw 
Op zijn tiende komt er een harmonium 
in huis, al snel overtreft hij zijn 
moeder. Via de koster slaagt hij erin af 
en toe een plekje te veroveren bij de 
organist van de Bethelkerk. Vooral het 
majestueuze van een orgel fascineert 
hem en zo beginnen zijn orgellessen 
bij Johan Feij. Toch weet Leo niet 
wat hij wil worden als hij een jaar of 
veertien is. Een beroepstest brengt 
uitkomst: Leo wordt orgelbouwer. 
Bij Verweijs in Amsterdam leert 
hij het vak en van Wil Boegem, 
eerst collega, later zijn werkgever 
aan de Kostverlorenweg, leert hij 
stemmen. Alle facetten van het vak 
komen voorbij en zo ontwikkelt hij 
zich tot man van de techniek. Later 
werkt hij voor Kettner en Duwaer en 
Goldschmeding en leert hij ook piano’s 
stemmen. Wanneer Goldschmeding 
ophoudt te bestaan, richten zestien 
werknemers in 1986 de BV Clavis op. 
Zij zetten de trend in Nederland door 
piano’s te leasen. 

Leo Kramer (1942) heeft twee passies: zingen en dirigeren. Hij begon zijn 

muzikale loopbaan als koorknaap in de Matthäus Passion. Al meer dan vijftig 

jaar is hij cantor-organist. Vorig jaar vierde hij dat jubileum in de Paaskerk 

met het koor Anthem waarin zijn drie kinderen meezingen.  

Juichen en bidden
Janet Parlevliet
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Hoe ben je organist/dirigent 
geworden? 
‘Vanaf 1957 speelde ik af en toe in 
een kerkdienst en in 1965 kreeg ik 
een offi ciële benoeming als organist 
in Slotermeer-Geuzenveld. Vanuit 
de jeugd kwam de wens voor een 
koor – ’t latere Anthem – maar de 
veertigers wilden ook een koor, dat 
werd het Interkerkelijk koor Nieuw-
West.’ Zijn vriend Frits Abma dirigeert 
Nieuw-West en Leo het jeugdkoor. 
Beide koren (140 leden) zingen ook 
regelmatig samen. Als Frits speelt, 
dirigeert Leo en andersom. Wanneer 
het ledental terugloopt, verhuist het 
‘jeugdkoor’ naar Amstelveen en krijgt 
‘t de naam Anthem, een lofzang voor 
de Heer. In januari 2000 begint hij als 
cantor-organist in de Paaskerk. 

Ben jij een geduldig mens, Leo?
Lachend: ‘Het ligt eraan waar... op de 
weg heb ik geen geduld, maar met 
koren heb ik eindeloos geduld. Ik ben 
wel lastig hoor, want ik probeer zo 
veel mogelijk uit elke groep te halen. 
Ik ben heel tekstbewust bezig. Een 
lofl ied mag eruit spatten! Je kunt niet 
zingen, zonder dat je weet waar ‘t 
over gaat. Het liedboek moet je maar 
eens zonder muziek lezen, want de 
muzikale regel stopt soms, terwijl de 
tekst doorloopt.’

Ben jij blij met God in je leven?
‘Ja, .... God verdiept mijn leven, 
de liederen, al die mooie teksten 
daar word ik zo blij van.’ Hij pakt het 
liedboek erbij en citeert uit lied 280. 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt [...]

Dit huis van hout en steen, dat lang de 
stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van 
wie zijn voorgegaan.

‘Dat vind ik zo mooi verwoord. De 
psalm die je als kind vroeger uit je 
hoofd moest leren, zei mij als kind 
niets. De taal van de liederen is 
zo dichtbij gekomen, er is ruimte 
gekomen voor ‘bloemtaal’ zoals 

licht dat ons aanstoot in de morgen. 
In ‘t begin wilden mensen deze 
poëtische tekst niet zingen. Ik vind 
het hartverwarmende poëzie. Het 
nieuwe liedboek is zo verschrikkelijk 
mooi. Muziek en tekst zijn vaak zo 
mooi verweven.’ Om dat te laten 
horen zingt hij lied 187, een lied over 
de tempelreiniging: runderen, schapen 
en duiven te koop. ‘Of je op de markt 
staat!’ 
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De kerken binnen onze gemeente hebben verschillende koren, maar welke zijn 

dat nou precies en hoe kom je er bij? We stelden ze daarom een aantal vragen.

Koren van onze kerken 

De Cantorij 
De cantorij staat onder leiding van 
cantor-organist Henk Trommel.
Repertoire: liederen en bewerkingen 
van liederen uit het Liedboek, motet-
ten, anthems en andere (soms ook 
lichte) muziek die past in een dienst 
met een bepaald thema, een groter 
werk voor de Goede Vrijdag in de vorm 
van een concert: De Markus Passion 
van Reinhardt Keiser, Crucifi xion van 
John Stainer en Het Lam dat ons doet 
leven van Dirk Zwart.
In de planning: de cantorij verleent 
vaak medewerking aan diensten. aan 
diensten. Na vier maal rond Pasen nog 
drie maal rond Pinksteren tot de grote 
vakantie.
Repetities: dinsdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur.
Versterking: vooral bij sopranen
Contact: Trineke de Boer 
(secretaresse, tel. 6434405). 

Koren van en in de Kruiskerk 

De Versper-cantorij van de 
Kruiskerk 
Ook de Vesper-cantorij staat onder 
leiding van Henk Trommel. Het is een 
projectkoor bestaande uit gevorderde 
zangers dat vier maal per jaar mede-
werking verleent aan een vesperdienst 
in de Kruiskerk op zondagmiddag om 
17.00 uur.
Repertoire: cantates van vooral Bach, 
Telemann en Buxtehude die worden 
begeleid door een barokensemble 
en met vocale solisten. Ook wordt in 
elke dienst een meerstemmig canti-
cum gezongen in wisselzang met de 
aanwezigen. 
In de planning: 17 april cantate 103 
van Bach: Ihr werdet weinen und 
heulen. Zeer toepasselijk voor dit 
themanummer omdat de cantate is 
geschreven voor zondag Jubilate!
Repetities: het koor repeteert op twee 
vrijdagavonden voordat de vesper-
dienst plaatsvindt.
Versterking: omdat het een pro-
jectkoor is kan de aanmelding zeer 
verschillen. In de regel kunnen er nog 
mannenstemmen bij omdat die altijd in 
de minderheid zijn.
Contact: Aart Appelhof (tel. 6434405) 
en Henk Trommel (tel. 0297-341199).

Christelijke Oratorium 
Vereniging Amstelveen - C.O.V.
De C.O.V., waar onder meer mensen 
uit Paas- en Kruiskerkgemeente lid van 
zijn, bestaat al meer dan vijftig jaar. Het 
koor bestaat uit ongeveer vijftig leden 
en staat onder inspirerende muzikale 
leiding van Corné Mooibroek. 
Repertoire: Grote werken zoals 
Messiah van Händel, Jahreszeiten en 
Schöpfung’ van Joseph Haydn en het 
Requiem van W.A. Mozart. Recent 
voerde het koor Psalm 42 van Felix 
Mendelssohn Bartholdy en de Cantique 
de Jean Racine van Fauré uit, gefl an-
keerd door een pianorecital van een jong 
talent.
In de planning: jaarlijks, dit jaar op 
2 december, een grote uitvoering met 
het Philharmonia Amsterdam in de 
Kruiskerk. Op het programma staat het 
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. 
Repetities: elke dinsdagavond van 
19.45 tot 22.00 uur.
Versterking: alle stemgroepen zijn 
welkom. Iedereen is van harte uitgeno-
digd op een dinsdagavond vrijblijvend te 
komen luisteren en kennis te maken. 
Contact: Tine van Doorn, 
voorzitter (tel. 6934516). Zie ook: 
www.covamstelveen.nl.
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Anthem
Het koor is opgericht in 1971 en heeft 
zich in de loop van de tijd ontwikkeld 
tot een veelzijdig koor. Dirigent is Leo 
Kramer. 
Repertoire: Geestelijke muziek is de 
rode draad. Gewone liederen, tot muziek 
van bekende en onbekende componis-
ten. John Rutter is een geliefd compo-
nist bij het koor. Veel aandacht wordt 
besteed aan Kerst, de Stille Week en 
Pasen. Tussen die feesten door versterkt 
het koor zijn (grote) repertoire. 
In de planning: voor de komende Sing-
in voor de kerst staat een stuk van Ralph 
Vaughan Williams op het programma. In 
het najaar levert Anthem zijn aandeel in 
de cantatecyclus. 
Repetities: op maandagavond in de 
benedenzaal van de Paaskerk van 20.00 
tot 22.00 uur. 
Versterking: Anthem is een enthousias-
te groep zangers die ook veel aandacht 
voor elkaar hebben. Sopranen en teno-
ren zien we heel graag komen, maar de 
andere stemmen zijn ook zeer welkom. 
Contact: www.anthem-amstelveen.nl 
of bel Arjan Kramer (tel. 0226-450 933) 
of Leo Kramer (tel. 641 18 69).

Christelijk Koor Alegría
Alegría viert dit jaar haar veertigjarig ju-
bileum. Het koor staat onder leiding van 
Nico Ph. Hovius. 
Repertoire: zeer gevarieerd, van klassiek 
tot modern, van heden tot de renaissan-
ce, van kerkmuziek tot musicalrepertoire. 
Breder kan haast niet.
In de planning: Engelse madrigalen van 

De koren van en in de Paaskerk 

diverse componisten uit verschillende 
eeuwen. De uitvoering hiervan staat 
gepland op 18 juni in de Paaskerk. 
Repetities: vier repetities kunnen ge-
bruikt worden om te proeven of er een 
zangersklik is, de dirigent neemt een 
stemtest af en daarna volgt het lidmaat-
schap. Repetities zijn donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in de Paaskerk. 
Versterking: de mannenstemmen kun-
nen wel enige versterking gebruiken, 
maar ook dames zijn welkom. 
Contact: www.ckalegria.nl. Of via 
Marlies Sprangers (sprangersmarlies@
gmail.com, tel. 6439429). 

Liturgische projecten 
Repertoire: altijd een verrassing, maar 
vaak een nieuw liturgisch muziekproject 
van de hand van Nico Hovius (muziek) 
en Gert Jan Slump (tekstcoördinatie). In 
2016 en 2017 staat Bach Inside op het 
programma, een cyclus van cantates 
geïnspireerd door vier Bachcantates. De 
oorspronkelijke teksten vormen het uit-
gangspunt, worden hertaald en opnieuw 
op muziek gezet.
In de planning: 30 oktober (middag) 
met Anthem, 5 maart 2017 (middag) 
met de cantorij), 4 juni 2017 (Pinksteren, 
morgendienst) met Alegría, Anthem 
en de cantorij. En alle projectleden die 
aanschuiven.
Repetities: worden per project afgespro-
ken. Meestal zo’n vijf avonden.
Versterking: Meeschrijven, -zingen, 
-musiceren: voor wie een vaste avond 
per week te veel van het goede is maar 
wel af en toe wil zingen of musiceren, 

is meedoen aan een muziekproject de 
ultieme oplossing. Je kunt je aanmel-
den als geïnteresseerde, ontvangt een 
uitnodiging en kunt per project kiezen 
om mee te doen. Voor Bach Inside zijn 
ook tekstschrijvers van harte welkom. 
Per project worden er schrijfworkshops 
georganiseerd. 
Contact: Marieke Sinnige (marieke.sin-
nige@casema.nl of tel. 4416507).

Cantorij
De cantorij zingt onder leiding van Leo 
Kramer.
Repertoire: ondersteuning van nieuwe 
liederen, zeker actueel met ons mooie 
nieuwe liedboek, maar ook uit andere 
bundels. Van Willem Vogel tot Antoine 
Oomen, er is zoveel mooie muziek om 
te zingen! 
In de planning: voorjaar 2017 levert 
de cantorij een bijdrage aan de 
cantatecyclus.
Repetities: elke woensdag van 19.15 tot 
20.30 uur. 
Versterking: er zijn heel dringend vooral 
mannen nodig, maar ook sopranen of 
alten zijn van harte welkom. 
Contact: kom langs tijdens een repetitie 
op woensdag of bel Cily Koekkoek 
(tel. 643 69 66) of Bob van Ankeren 
(tel. 647 22 80).
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Linguae atque cordis 
Repertoire: de wat ambiteuzere 
kerkmuziek zoals cantates van Bach 
en Buxtehude, passies van Schütz, 
motetten van Bach, Liszt en Brahms, 
requiemversies van Howells, Brahms, 
Fauré, Liszt en Durufl é, Stabat ma-
ters van Dvorak en Pergolesi en ook 
oude muziek van Lassus, Gombert en 
Clemens non Papa.
In de planning: op 12 juni voert 
het koor de Chichester Psalms van 
Leonard Bernstein uit.
Repetities: het koor studeert de 
werken meestal in twee repetities in 
op een zondagavond en de zaterdag-
middag voor de uitvoering. De eerste 
repetitie is meestal voor het koor en 
de tweede met instrumentalisten en 
solisten.
Versterking: het koor kan altijd 
nieuwe, goed geoefende zangers 
gebruiken.
Contact: Bert ’t Hart (tel. 6250328 of 
bertenmariahart@gmail.com).

Cantorij 
Repertoire: zingt vooral kerkgezangen, 
missen en eenvoudige motetten. Zoals 
afgelopen Pasen prachtige koralen van 
J.S. Bach en andere Duitse koralen. 
In de planning: met Pinksteren 
zingt de cantorij een nog onbekend 
programma. 

Koren van de Pelgrimskerk 

Repetities: elke vrijdagmiddag van 
13.00 tot 14.30 uur. 
Versterking: het koor bestaat uit 
leden van de kerkgemeenschap, maar 
buitenstaanders mogen ook meedoen. 
Het koor is zeer enthousiast en kan 
nog versterking gebruiken bij de alten, 
bassen en tenoren. Een verdwaalde 
sopraan mag ook meedoen. 
Contact: Bert ’t Hart (tel. 6250328 of 
bertenmariahart@gmail.com).bertenmariahart@gmail.com).

Er zijn twee koren in de Pelgrimskerk, het Vocaal ensemble Linguae atque cordis en de Cantorij. 

Beide staan onder leiding van cantor-organist Bert ’t Hart.
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Het (te) Gekke Kerk Festival 2016: Goddelijk 
en Kleurrijk! Een weekend vol optredens, 
workshops, inspiratie, dichters,  verdieping en 
ontmoetingen met het thema GELOOF, HOOP 
en LIEFDE als rode draad door het programma.

Syb van der Ploeg treedt op met zijn 
begeleider Wiebe Kaspers (piano) in 
een programma met de titel ‘Toon van 
de tijd’, een persoonlijke en intieme 
voorstelling met eigen werk en de 
mooiste nummers van hun muzikale 
helden. Toen Syb en Wiebe voor 
het eerst samen optraden in een 
kerkje ergens in Friesland voelden ze 
een sterke klik: ‘Dit willen we veel 
vaker doen’. De voorstelling zit vol 
persoonlijke anekdotes.

De zaterdag begint met een literaire 
lunch. De middag staat verder geheel 
in het teken van workshops als 
stembevrijding, percussie, een labyrint, 

fi losofi sch café, meditatie en rituelen 
en een kleurvoorstelling voor jong en 
oud onder de klanken van de mooiste 
popliedjes uit de geschiedenis. 
’s Avonds staat Sjors van der Panne 
op het podium. Met zijn uitzonderlijke 
stemgeluid en ingeleefde performance 
weet hij keer op keer zijn publiek in het 
hart te raken. De Andersons treden 
aansluitend op met een try-out van 
hun nieuwe programma ‘Hier dooft 
niets’, een intens en humoristisch 
theaterconcert waarmee ze ten strijde 
trekken tegen de onverschilligheid 
en een liefdevolle oproep doen tot 
verwondering. De Dolende Dichters, 
een collectief van lokale dichters 

waaronder stadsdichter Matthijs den 
Hollander, draagt deze avond op een 
poëtische wijze de nacht in.

De zondag start ’s ochtends met een 
inspirerende kerkdienst in het teken 
van geloof, hoop en liefde. Daarna gaat 
het festival verder met een jazzbrunch 
onder de verleidelijke klanken van een 
lokaal jazzcombo. In de middag geeft 
Radio 2 talent Lorrèn een gloedvol 
concert met haar combo. De thema’s in 
haar liedjes raken aan haar eigen leven. 
Lorrèn: ‘Alle liedjes die ik schrijf hebben 
een positieve ondertoon. Met een 
gezonde dosis positiviteit kom je een 
stuk verder en kan je mensen en jezelf 
blijer maken’. 

De swingende en daverende fi nale van 
het (te) Gekke Kerk Festival 2016 wordt 
verzorgd door Sven Hammond, een 
Nederlandse rhythm-and-blues/soul/
jazzband. Met Sven Figee als bandleider 
en zanger Ivan Peroti (The Voice of 
Holland 2015) zet de band de ultieme 
fusie van rock en soul neer. 

Voor meer informatie over het 
programma, kaartverkoop of aanmelding 
als vrijwilliger: www.tegekkekerk.nl. 

Van vrijdagavond 10 juni tot en met zondagavond 12 juni bruist de 

Paaskerk tijdens de vierde editie van het (te) Gekke Kerk Festival. Op 

vrijdagavond wordt het festival muzikaal geopend met Ierse muziek 

en een inspirerend concert van Syb van der Ploeg, leadzanger van De 

Kast en ook bekend van zijn optreden in The Passion. Daarna volgt 

een weekend rond het thema 'geloof, hoop en liefde’ met optredens 

van bekende artiesten zoals Sjors van der Panne, Sven Hammond en 

Lorrèn, een zaterdagmiddag met aansprekende workshops voor alle 

leeftijden, een literaire lunch en tussendoor ruimte voor ontmoeting, 

maaltijden, een hapje en een drankje. 

Festival in Paaskerk 
van 10 t/m 12 juni 

Gert Jan Slump
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Weggooien van ‘oude’ kleding? 
Liever niet
Kleding, schoenen, brillen en huis-
houdtextiel een duurzaam en verant-
woord ‘tweede leven’ geven? Dat kan: 
u kunt het inleveren bij de jaarlijkse 
inzameling van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood. Deze landelijke or-
ganisatie houdt in Amstelveen al meer 
dan twintig jaar een inzameling. De 
ingezamelde goederen worden verkocht 
aan gecertifi ceerde sorteerbedrijven. 
Kleding wordt daar op kwaliteit en soort 

gesorteerd, zomerkleding 
gaat naar markten in 
Afrika en winterkleding 
wordt in Oost-Europa als 
betaalbare tweedehands-
kleding verkocht. Kapot 
textiel wordt gerecycled 
tot nieuwe kleding!

Waaraan wordt de 
opbrengst besteed?
Het geld dat Sam’s 
Kledingactie bij de 

verkoop ontvangt, is bestemd voor pro-
jecten van Mensen in Nood in ontwik-
kelingslanden. Bij deze projecten staat 
zelfredzaamheid van mensen voorop. 
Evenals vorig jaar wordt de opbrengst 
dit jaar bestemd voor Bangladesh, het 
land met het grootste overstromingsge-
vaar ter wereld. Projecten voor dijkver-
steviging worden daar uitgevoerd met 
behulp van speciale jutezakken gevuld 
met graszaden. Bij groei maken de 
graswortels de dijk stevig en tevens is 
het gras voedzaam voor vee. De zak-
ken worden door de lokale bevolking 
vervaardigd. Ook vinden er reddingstrai-
ningen plaats en zijn er alarmeringspro-
jecten opgezet. Deze integrale aanpak 
leidt tot minder slachtoffers en minder 
schade. Het geeft de bevolking tevens 
de mogelijkheid om op eigen kracht 
rampen het hoofd te bieden. 
Het afgelopen jaar is door Cordaid 
Mensen in Nood ook een bijdrage 
geleverd aan de vluchtelingenopvang in 
Griekenland.
Zie ook www.samskledingactie.nl

Zaterdag 23 april 2016 Sam’s 
Kledingactie tussen 9.30 – 12.00 uur
Wat nemen wij graag in ontvangst: kle-
ding, schoenen, brillen en huishoudtex-
tiel als handdoeken, lakens, gordijnen 
en tafelkleden. Graag aanleveren in 
gesloten vuilniszakken of dozen, brillen 
apart afgeven. Waar vindt u inzamelpun-
ten: Paaskerk, Dagcentrum Ons Tweede 
Thuis (Augusta de Witlaan 2, Westwijk), 
Kruiskerk, Pelgrimskerk, Augustinuskerk, 
Titus Brandsmakerk, Heilige Geestkerk, 
Urbanuskerk (Bovenkerk).

Mareke Kniep

De jaarlijkse kledinginzameling wordt als oecumenisch project van de 

protestantse en rooms-katholieke diaconie van harte bij u aanbevolen: 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdagochtend 23 april.

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

Kledingbank Amstelveen
Goed draagbare kleding is ook altijd 
welkom bij Kledingbank Amstelveen. 
Schone kleding in zakken of dozen 
kan ingebracht worden elke maan-
dag en woensdag. Zie 
www.kledingbankamstelland.nl.

college van diakenen



19 jaargang 7 | nummer 3

Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘Ik ben heel blij met alle pluriformiteit in 
de vieringen. Dat was vroeger niet zo. 
De Taizévieringen en vieringen in Ons 
Tweede Thuis spreken me aan vanwege 
de beleving en de kleine groepen. Wat 
mij betreft mag er meer maatschappij 
in de kerk komen. Ik hou namelijk niet 
zo van dat hokjesdenken. Een goed 
voorbeeld is het (te) Gekke Kerk Festival, 
waarbij we de buitenwereld naar binnen 
halen. Maar er zijn meer mogelijkheden. 
Denk aan de Preek van de Leek in de 
Singelkerk, of lezingen van mensen die 
wat te melden hebben in het publieke 
domein in de Nieuwe Poort. Ik zou het 
toejuichen als we nog wat meer van de 
buitenwereld naar binnen halen. De kerk 
moet geen gesloten bolwerk zijn.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Het woord collectiviteit zou ik het 
liefst in graniet willen beitelen in de 
kerk. Ik heb bij de vakbond gewerkt 
als cao-onderhandelaar. In zo’n cao 
liggen rechten en plichten van mensen 
vast; arbeid wordt niet in de uitverkoop 
gedaan. Het gaat over collectiviteit en 

solidariteit. De kerk is een groep van 
gelijkgestemden rondom het geloof. Je 
bestaat bij de gratie van een ander: je 
vader, moeder, vrienden, vriendinnen, 
kinderen, maar ook geloofsgenoten. 
Omarm dat, want in je eentje red je 
het niet. Het is bovendien veel leuker 
om voor een ander te bestaan. Ik 
geloof heilig in solidariteit, en de kerk 
belichaamt dat.’ 

Wat heb jij ontvangen? 
‘Iedereen doet ertoe. Je hebt een plicht 
naar elkaar, naar mensen die het moeilijk 
hebben. Het sleutelwoord is omzien 
naar elkaar. Ik heb wel eens mensen 
uit de gevangenis onderdak geboden in 
mijn huis – ik ben nogal makkelijk in die 
dingen. Is dat geven? Maar ik heb ook 
ontvangen. Ik ben ooit erg ziek geweest 
en lag toen in een katholiek ziekenhuis. 
De nonnen daar baden voor me en mijn 
moeder bezocht me dagelijks. Dankzij 
hun solidariteit ben ik er nog, zou je 
kunnen zeggen. Dat heb ik ontvangen. 
Je kunt niet geven als je niet ontvangt.’

Wat wil je doorgeven? 
‘De kerk mag wel meer kleur 
bekennen. We doen heel veel aan 

allerlei diaconaal werk, van brieven 
schrijven voor Amnesty International 
tot samenwerking met de Voedselbank. 
Maar de buitenwacht beschouwt ons als 
kleurloos of oninteressant. In de jaren 
zestig speelden we als kerk een rol in 
het publieke domein. We doen dat nog 
steeds en dat mogen we meer uitstralen. 
Niet om ons erop voor te staan, maar om 
te helpen daar waar nodig.’

Heb je een lied/tekst/verhaal/mens/
gebeurtenis die/dat jou inspireert? 
‘Ik heb iets met taal en teksten. Zo’n 
gedicht als ‘De toekomst is al gaande’ 
van Inge Lievaart vind ik mooi. Maar 
ook Taizéliederen, die in hun eenvoud 
een soort magisch mantra worden en 
lichtheid brengen. Geloof hoef niet zo 
zwaar te zijn.’

Mijn kerk!
Cornelis Johan, roepnaam Kees – maar beter bekend als Wim 

omdat zijn moeder dat een mooiere naam vond – Coeveld (1947) is 

betrokken bij de Paaskerkgemeente. Protestants, maar openstaand 

voor meerdere richtingen. Hij is te vinden bij de vieringen in de 

Paaskerk en in Westwijk, of als wijze bij de kerstlichtjestocht. 

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. 

Willeke Koops
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Kring lastige Bijbelverhalen
Piet Geljon

Het heeft erg lang geduurd voordat 
het inzicht doordrong dat de 
beschrijving daarvan niet letterlijk 
– als historisch verhaal – moet 
worden opgevat. Maar daarnaast is 
er nog veel meer in de Bijbel dat ons 
vreemd en bizar voorkomt. ‘Vreemd 
en bizar’ is de titel van een boekje 
van de oud-predikant Piet Schelling 
(Uitgeverij Boekencentrum), die 
daarin een poging doet twaalf van 
dergelijke Bijbelverhalen in een 
nieuw licht te stellen, ze zodanig te 
lezen en te interpreteren dat we er 

in de moderne 
tijd nog iets mee 
kunnen. Het is een 
beperkte keuze, 
maar die loopt wel 
van de zonen van 
God uit Genesis 6 
tot het getal van 
het beest (666) uit 
Openbaring 13. 
Als zodanig geeft 
het een aardige 
doorsnee van het 
geheel van de 
Bijbel.

Het was dan ook een goede gedachte 
van Sieb Lanser om aan de hand van 
dit boekje een kring te organiseren, 
die in de afgelopen maanden op zeven 
avonden in de Kruiskerk bij elkaar 
kwam. Rond vijftien deelnemers, zowel 
mensen die van huis uit al goed in de 
Bijbel thuis waren als anderen die hun 
kennis meer uit de kinderbijbel hadden, 
luisterden naar en discussieerden over 
de gekozen teksten. Voor discussie 
(en meningsverschil!) was er alle 
aanleiding. Wat moet je ook met een 
vers uit Spreuken (13:24) ‘Wie zijn zoon 
de stok onthoudt, haat hem’ in onze tijd 
waarin kindermishandeling verboden 
is? De ‘oplossing’ van de auteur kon in 
dit geval niet iedereen bekoren: Hier 
is sprake van normen uit een vroegere 
tijd, die wij niet meer accepteren; het 
gaat om dieper liggende waarden als 
liefde, hoop en zorgzaamheid waarvoor 
wij ons moeten blijven inzetten. Maar 
dat staat hier nergens. Geen wonder 
dat een deelnemer hierover enigszins 
cynisch zei: ‘We praten het sowieso 
goed’. 
Meer aanvaardbaar was de uitleg van 
het al genoemde getal van het beest 

als een waarschuwing tegen moderne 
machten die over ons willen heersen, 
zoals politieke overtuigingen, systemen 
en dergelijke. En het offer of meer 
modern: de binding van Isaak kwam 
in een nieuw licht te staan. Nadat 
Abraham zijn verleden al had moeten 
opgeven door zijn land te verlaten 
wordt hem nu gevraagd zijn toekomst 
uit handen te geven. 

Gespreksleider Sieb Lanser was het 
die met zijn grote exegetische kennis 
steeds de aandacht vroeg voor het 
verband waarin de teksten staan: 
waarom staat dat stuk precies hier, 
is er verband met het voorafgaande 
of volgende gedeelte, zijn er 
spiegelverhalen of tegenstemmen? 
Mede door zijn leiding werd het 
gesprek steeds in goede banen geleid 
en kon elke deelnemer zijn of haar 
inbreng hebben. 
Een slotvraag was of we door de 
behandelde teksten uiteindelijk gesticht 
waren. Stichtend of inspirerend waren 
deze gedeelten uit de Bijbel echter 
nauwelijks. Maar het was wel zo dat wij 
geleerd hadden, zoals een deelnemer 
het uitdrukte, om op een andere 
verhelderende manier naar de Bijbel te 
kijken. Iemand anders sprak zelfs van 
opluchting. Al met al was deze kring 
bepaald de moeite waard. 

Iedereen die enigszins thuis is in de Bijbel kan zonder mankeren verhalen opnoe-

men die de moderne lezer voor grote problemen stellen. Een heel oude discussie 

betreft al direct het begin met de schepping van de wereld in zes dagen. 
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Dan ga je ’s zondags naar de kerk en 
waar gaat het over? Over zonde en 
schuld. Over gebrokenheid, zwakheid 
en tekort. Over oordeel en de noodzaak 
van bekering. Over ‘hier beneden is het 
niet’. 
Of stel: je tobt met je gezondheid of 
met overspanning. Je kinderen krijgen 
hun leven niet op orde. Je raakt je baan 
kwijt. Je bent teleurgesteld in jezelf. 
Mensen negeren je. Je kijkt vertwijfeld 
naar de nood in de wereld of naar de 
toenemende verharding om je heen.
Dan ga je ’s zondags naar de kerk en 
waar gaat het over? Over blijdschap 
en verlossing. Over lofprijzing 

en aanbidding. Over liefde en 
dankbaarheid. Over de ervaring van 
Gods goedheid. 

Wie heeft nooit meegemaakt dat een 
kerkdienst haaks staat op het leven 
waarmee we de kerk in komen? En 
wiens schuld is dat dan? Ligt het 
misschien aan de predikant die te 
eenzijdig is, die geen antenne heeft 
voor de wereld van nu of die zich nooit 
goed in het leven van de mensen 
voor hem heeft verdiept? Of willen 
die hoorders alleen maar horen wat 
op dit moment bij hen past? Staan ze 
er niet voor open dat het Evangelie 

corrigerend is, een tegengeluid? 
Hebben ze geen oog voor het grote 
verhaal dat over veel meer gaat dan 
alleen hun eigen leven? 

De schuldvraag stellen is nogal 
protestants. Het antwoord dat wij 
er allemaal schuldig aan zijn dat het 
Evangelie zo vaak afketst op ons leven 
is al net zo protestants. Maar het is 
ook protestants om het daar niet bij te 
laten zitten en ‘in het waarnemen der 
middelen vlijtig voort te gaan’. Volgens 
mij betekent dat geduld om te blijven 
luisteren en – als je er op dat moment 
niet veel mee kunt – het maar op te 
slaan voor later. Of het lied te zingen 
dat opgegeven wordt, ook al zijn het 
niet jouw woorden. Tot de dag dat 
‘Jubilate Deo’ en alles wat er verder 
in het kerkelijk jaar aan de orde komt, 
opeens weer helemaal over jou gaat. 

column

Ik ben met 
heel andere 

dingen bezig
Kees Camfferman

Stel: het gaat je voor de wind. Je bent gezond. Je kinderen vinden hun weg 

in de wereld. Je groeit in je werk en je ontwikkelt je talenten. Er verandert 

veel, maar je geniet van alle kansen die dat biedt. Je hebt mensen om je 

heen die zich inzetten voor het goede en die jou weer inspireren. 
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Paaskerk
Bij de diensten
Op zondag 17 april hebben we de 
jaarlijkse dienst met de mensen uit het 
wooncentrum van Ons Tweede Thuis 
in Westwijk. Pastor Ronald van de 
Kruk is voor hen een bekend gezicht. 
Direct na Pasen ga ik met hem om 
de tafel om na te denken over een 

thema. De viering begint een half uur 
later, om 10.30 uur. Die middag is er 
een dienst van Woord en gebed. Op 
de zondagen naar Pinksteren komt het 
rooster met lezingen uit het evangelie 
van Johannes. In de themaviering op 1 
mei in het dagcentrum in Westwijk is er 
royaal aandacht voor ‘De Regenboog’ 
waar we regelmatig voor collecteren. 
We verwelkomen dan mensen die bij 
de stichting betrokken zijn. 

Open maaltijden
We hebben nog twee maaltijden in 
de Paaskerk en wel op 21 april en 19 
mei. In april verwelkomen we een 
aantal parochianen van de Heilige 
Geestkerk en spreken met elkaar over 
de kracht en schoonheid van onze 
tradities. Het is mooi om met elkaar te 
delen wat aansprekend is bij de ander, 
wat als een verrijking wordt ervaren. 
Geleerd van onze katholieke vrienden 
hebben we vandaag kleuren, kaarsen 
en bloemen in de kerk. Om maar 
eens iets te noemen. U hebt wellicht 
vernomen dat de Heilige Geestkerk 
binnenkort gesloten wordt, dat de 
afscheidsviering op zondag 15 mei 
wordt gehouden. Wie een kerksluiting 
aan den lijve heeft ondervonden, weet 
hoe ingrijpend dit is.
Op 19 mei is de laatste maaltijd van dit 
seizoen. Gasten van ‘buiten’ (maar is 

er dan zoiets als binnen en buiten?) zijn 
weer van harte welkom. We kunnen 
terugkijken op geslaagde avonden, een 
verrassend goede opkomst en heerlijke 
maaltijden. 

Sams Kledingactie voor Mensen in 
Nood 
Op zaterdagochtend 23 april is er de 
jaarlijkse kledinginzameling tussen 
9.30 en 12.00 uur. We hebben twee 
plekken in onze wijk waar kleding, 
schoenen en huishoudtextiel kan 
worden gebracht. Zowel bij de Paaskerk 
als bij het dagcentrum van Ons Tweede 
Thuis in de Westwijk kunt u terecht. 
De opbrengst van de actie is bestemd 
voor Bangladesh, waar eenvoudige, 
duurzame dijken worden aangelegd 
tegen overstromingen.

G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad
Voor het eerst hadden we een 
vergadering van de ‘kleine’ kerkenraad. 
Dat betekent dat je met acht tot tien 
leden van de kerkenraad vergadert 
in plaats van met ruim twintig. We 
moeten er even aan wennen, want niet 
alle besluiten kunnen direct genomen 
worden in de kleine kerkenraad. We 
hebben wel met elkaar afgesproken dat 
voorgenomen besluiten in het verslag 
worden opgenomen. Kerkenraadsleden 

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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die niet in de kleine kerkenraad zitten, 
kunnen dan binnen een week na 
afl oop van de kleine kerkenraad alsnog 
‘op afstand’ mee beslissen. Op die 
manier blijft de vaart er in zitten, terwijl 
niet iedereen elke maand hoeft te 
vergaderen. 

Taakgroep Eredienst
De kerkenraad heeft de Taakgroep 
Eredienst het gevraagde mandaat 
gegeven om met een voorstel te 
komen voor een Orde van Dienst voor 
de gewone zondagmorgenvieringen 
in de Paaskerk. We willen de structuur 
van deze vieringen meer herkenbaar 
en vertrouwd maken, waarbij er wel 
ruimte moet blijven voor een beperkte 
mate van variatie. Wilt u meedenken 
over deze Orde van Dienst, meldt u 
zich dan aan bij Carla Verwoerd. Het ligt 
in de bedoeling om later in dit proces 
een gemeentebijeenkomst te beleggen 
om tekst en uitleg te geven bij een 
door de kerkenraad vastgestelde Orde 
van Dienst.

Opstelling van de stoelen in de kerkzaal
De kerkenraad heeft besloten om op 
de korte termijn niets te veranderen 
aan de opstelling van de stoelen 
in de kerkzaal. Dit onderwerp 
kwam ter discussie, omdat enkele 
kerkenraadsleden positieve reacties 
hadden ontvangen over de opstelling 
van de stoelen in de periode rond 
kerst. In het vorige nummer van 
Present meldde Peter al dat de 
kerkenraad graag een proces wil 
starten dat kan leiden tot een 
aanpassing van de inrichting van de 
totale kerkruimte. Dit betreft dus 

meer dan alleen de opstelling van 
de stoelen. Dit wordt echter een 
langer durend proces, waarbij we ook 
geïnteresseerde gemeenteleden willen 
betrekken. Wilt u hierover meedenken, 
meldt u zich dan aan bij Peter van 
Leeuwen of bij mij. 

Kerk en school
Als een basisschool of een school voor 
voortgezet onderwijs in het geografi sch 
gebied van de Paaskerk het volgende 
uitgangspunt met ons deelt, kunnen 
we gezamenlijk mooie dingen doen:  
Wij zijn er van overtuigd dat het naast 
cognitief leren goed is voor kinderen 
om ook levensbeschouwelijk te leren. 
Dit kan vorm krijgen door het contact 
met de Bijbelverhalen en de tradities, 
maar ook door het ervaren van 
vieringen en rituelen.
Op grond van dit uitgangspunt zoekt ds. 
Werner Pieterse contact met scholen. 
De reacties van twee basisscholen en 
één school voor voortgezet onderwijs 
zijn positief. U gaat hier dus nog meer 
van horen en van zien. 

Kerstlichtjestocht 2016
Is dat niet wat vroeg zult u wellicht 
denken, nu al bezig zijn met kerst 2016. 
Maar dat moet wel, want het kernteam 
dat de tocht organiseerde, kan dit niet 
meer met de vereiste inzet blijven 
doen. Het voorstel van de kerkenraad 
is om een professionele kracht in 
te huren, die de rol van organisator 
invult. De mensen die voorheen de kar 
trokken blijven dan wel betrokken, maar 
het wordt voor hen minder zwaar. Dit 
kan gaan werken, mits we op tijd zo’n 
professional weten aan te trekken. De 

kerkenraad gaat hier mee verder. We 
hebben dus nog geen zekerheid dat de 
tocht in 2016 kan plaatsvinden.

Uit de gemeentevergaderingen
Met een totale opkomst van 105 
gemeenteleden zijn de beide 
vergaderingen goed bezocht. De 
agenda was ambitieus te noemen 
en toch mochten de vergaderingen 
inclusief de pauze niet langer duren 
dan twee uren. Dit is gelukt. Als 
u wilt beschikken over de totale 
presentatie die is gebruikt tijdens deze 
vergaderingen, dan verwijs ik u naar de 
website van onze kerk. 
Op de agenda stonden de 
resultaten van twee onderzoeken 
die zijn uitgevoerd binnen de 
Paaskerkgemeente. Eén onderzoek 
uitgevoerd door Alice Stronkhorst 
onder zeventien gemeenteleden die 
vaak na jarenlange afwezigheid weer 
zijn teruggekeerd in de kerk; een 
tweede onderzoek uitgevoerd door de 
kerkenraad onder alle leden van onze 
gemeente. In Present zal apart verslag 
worden gedaan van de resultaten van 
beide onderzoeken.

Naamgeving van de gemeente
In beide vergaderingen is men 
akkoord gegaan met het voorstel 
van de kerkenraad om de offi ciële 
naam Protestantse Wijkgemeente 
Amstelveen Zuid (afgekort: PWAZ) 
te vervangen door Protestantse 
Wijkgemeente Paaskerk. Hiermee 
vergroten we de herkenbaarheid 
van de naam van onze gemeente. 
Bovendien is de naam in lijn met 
de andere wijkgemeenten binnen 
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Amstelveen-Buitenveldert en wordt 
drie jaar na het samengaan van 
Dorpskerk, Handwegkerk en Paaskerk 
de ‘werknaam’ PWAZ vervangen door, 
zoals één van de gemeenteleden dit 
aangaf, de naam van het mooiste feest 
van onze christelijke kerk. In Present 
kunt u ons dan terugvinden onder de 
rubriek Paaskerk en niet meer onder de 
weinig zeggende rubriek ‘Zuid’.

Maaltijd van de Heer / Avondmaal
Op voorstel van de Taakgroep Diaconie 
heeft de kerkenraad besloten over 
enkele aanpassingen in de uitvoering 
van het avondmaal. We willen de 
gekozen vorm voor tenminste een 
jaar gelijk houden. De belangrijkste 
aanpassingen zet ik hierbij nog even 
voor u op rijtje: het brood wordt 
gebroken tijdens de viering en dus 
niet vooraf; we gebruiken wit brood; 
aan beide kanten worden wijn en 
druivensap aangeboden; wijn in de 
grote bekers en druivensap in de kleine 
bekers; de nodiging van de deelnemers 
aan het avondmaal vindt plaats van 
achter naar voren; de medewerkenden 
aan het avondmaal sluiten aan het 
einde zelf ook aan. 
In de gemeentevergadering zijn de 
argumenten voor de gekozen uitvoering 
van het avondmaal toegelicht. Die 
argumentatie herhaal ik hier niet. Wilt 
u hier mee over weten, schiet dan 
één van de diakenen aan. Over het 
gebruik van de naamgeving ‘Maaltijd 
van de Heer’ of ‘Avondmaal’ is binnen 
de kerkenraad nog niet gesproken. 
Dit verschil in naamgeving komt voort 
uit de verschillende tradities van onze 
voormalige kerken. Of we defi nitief 

moeten kiezen voor één bepaalde 
naamgeving, ik weet het niet... Het 
gaat immers niet om de naamgeving 
maar om de betekenis van de maaltijd 
zelf. Misschien letten we wel te veel op 
dit soort uiterlijkheden en vergeten we 
de kern van dit essentiële onderdeel 
van onze vieringen. Wat dat betreft 
kunnen we nog iets leren van onze 
rooms-katholieke broeders en zusters. 
Als die na de eucharistie op hun plekje 
in de banken terugkeren, knielen ze om 
te bidden. Nu is dit knielen wat moeilijk 
bij ons in de Paaskerk, maar dat bidden 
en tot inkeer komen zou ook ons 
kunnen helpen om ons te concentreren 
op waar het werkelijk om gaat en 
niet op de vorm en uitvoering van het 
avondmaal.

Pastoraat
Op de gemeentevergadering van 
vorig jaar heeft de kerkenraad 
aangegeven in het pastoraat een forse 
wijziging te willen doorvoeren. Het 
accent zal komen te liggen bij het 
ontmoetingspastoraat en minder bij het 
individuele pastoraat. In die vergadering 
gaven enkele gemeenteleden aan zich 
wel zorgen te maken over het pastoraat 
aan oudere gemeenteleden die niet 
meer zo mobiel zijn of die we niet of 
nauwelijks meer in beeld hebben. De 
kerkenraad heeft dit signaal opgepakt 
en heeft bij het Durffonds een verzoek 
neergelegd om voor twee jaar een 
kerkelijk werker voor het pastoraat aan 
te stellen. Dit verzoek is gehonoreerd. 
We hopen dat we per 1 mei over 
deze persoon kunnen beschikken. 
Kern van de taak wordt om allereerst 
ca. 290 gemeenteleden te bezoeken 

die we vanuit het pastoraat niet 
(meer) in beeld hebben. Vervolgens 
wordt het dan zaak om samen met 
de leden van de Taakgroep Pastoraat 
nieuwe vormen van pastoraat te 
ontwikkelen waarmee een deel van 
deze groep gemeenteleden toch kan 
worden bereikt. We realiseren ons 
allemaal dat de tijd van regelmatig 
individueel bezoekwerk voorbij is. Maar 
dat betekent niet dat we ons er bij 
neerleggen dat de pastorale taak van 
de gemeente niet meer ingevuld zou 
kunnen worden. 

Jeugdruimte
Zoals al eerder vermeld in Present heeft 
de kerkenraad besloten dat er een 
aparte ruimte in het benedenhuis van 
de Paaskerk komt voor onze jeugd. De 
jeugd in onze gemeente is immers één 
van de drie speerpunten in het beleid 
van de kerkenraad. Maar tussen besluit 
en uitvoering liggen meer en moeilijker 
obstakels dan de kerkenraad zich vooraf 
heeft gerealiseerd. Die ruimte komt er 
echt dit voorjaar, maar het duurt dus 
nog even. Voor één groot obstakel is nu 
in ieder geval een (tijdelijke) oplossing 
gevonden, te weten de opslag van 
spullen die we maar één of twee keer 
per jaar gebruiken. Die worden nu 
opgeslagen in een zaal van het Open 
Hof. Ook voor alle kasten van drie koren 
en van de cantorij is nu een oplossing 
gevonden. 

Al met al twee volle maar nuttige en 
informatieve gemeentevergaderingen. 
Deze bijeenkomsten voorzien duidelijk 
in een behoefte om het werk van de 
kerkenraad te willen volgen en zo 
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nodig te bevragen. Dit is goed voor 
de kerkenraad en voor de opbouw van 
onze gemeente.

Afscheid van Dorien
De Paaskerkgemeente bedankt Dorien 
voor haar bijdrage aan het jeugd- & 
jongerenwerk in onze gemeente. Vijf 
jaar lang heeft zij zich ingespannen om 
dit werk een duidelijke structuur en 
een gezicht te geven in Amstelveen-
Buitenveldert. Altijd in goede 
samenwerking met de predikanten. 
Dorien heeft oog voor de bijzonderheid 
en voor de kwetsbaarheid van elk kind. 
Dat maakte haar geliefd bij de jeugd en 
bij de gemeente als geheel. 

Pieter Licht

Heeft de kerk nog toekomst?
Op donderdag 14 april om 20.00 uur 
gaan Amstelveense kerken met elkaar 
in gesprek over de toekomst van de 
kerk. Locatie: Paaskerk. De aanleiding 
is toekomstvisie van de synode: ‘Kerk 
2025: Waar een Woord is, is een weg’. 
Een aantal vragen staat op deze avond 
centraal: wat vind jij van die visie? Hoe 
kijk jij tegen de toekomst van de kerk 
aan? Gevolgd door een discussie aan 
de hand van stellingen. Het rapport is 
te downloaden op www.pkn.nl.

De organisatie is in handen van 
Community Jasmijn, verbonden aan 
de Paaskerk. De community creëert 
gelegenheden voor ontmoeting en 
dialoog met elkaar en met anderen 
over vragen rond zingeving, geloof en 
spiritualiteit. Alle belangstellenden zijn 
welkom. Meer informatie: 
www.paaskerk-amstelveen.nl.

Agenda
April 
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’
Ma  18 20.00 uur Meditatief Bijbellezen (Kruiskerk)
Di  19 14.00 uur Diaconiemiddag
Wo  20 19.30 uur Veertigers
Wo  20  20.00 uur Dertigers West
Do  21 18.00 uur Samen aan tafel 
Do  28 10.00 uur Geloven op goede gronden

Mei
Di  10 14.00 uur Bijeenkomst Middenhof
Di  10  20.00 uur Community Jasmijn (Meander 1019)
Wo  11 19.00 uur Gebedsgroep
Wo  11 19.30 uur Vijftigers
Wo  11 19.30 uur Oecumenische vesperviering
Do  12  14.30 uur Bijeenkomst Kastanjefl at
Do  12 20.00 uur Voorbereiding kloosterweekend
Do  19  10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  19 middag Seniorenbijeenkomst
Do  19 18.00 uur Samen aan tafel 
Do  19 20.00 uur Dertigers Oost en West
Vr-zo 27-29  Kloosterweekend Megen

Gebedsgroep Paaskerk
Het is al weer een tijdje geleden, dat ik een uitgebreid stukje over de gebedsgroep 
heb geschreven. Het is bekend dat wij een bijeenkomst hebben ‘Rondom het 
Woord’ met zang, Bijbellezing en gebed. Wat misschien niet iedereen weet, is 
dat wij ‘ondersteunend’ willen zijn voor de gemeente. Wij geloven dat gebed heel 
belangrijk is. Wij zijn medearbeiders van God in zijn kerk. Hij wil ons inschakelen in 
zijn plannen. Daartoe gebruikt hij niet alleen onze daden, maar ook onze gebeden. 
Praktisch gezien houdt dat in dat wij bidden voor de predikanten, alle werkers in de 
gemeente en zieke gemeenteleden die om gebed hebben gevraagd. Kortom voor 
onze gemeente. Wij komen in dit seizoen nog twee keer bij elkaar: 11 en 25 mei, 
van 19.00-20.30 uur, in het Benedenhuis van de Paaskerk. Informatie: Freja Slot-
Koelbloed, tel. 6455948, email: freja.koelbloed@gmail.com.
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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; 

• tenslotte nogmaals een gesprek met de kerkenraad, maar 
nu met de predikanten er bij.

JD 12+
Na het Theaterweekend, dat op twee dvd’s is vastgelegd, 
kunnen onze jongeren niet op hun lauweren (van succes) 
rusten. Er is alweer een uitdaging geweest in een 
Escaperoom: proberen te ontsnappen uit een kamer binnen 
zestig minuten door slim te redeneren en goed samen te 
werken. En dat in een middeleeuws of jungle thema! Ze 
zijn weer thuisgekomen, dus blijkbaar is het op de een of 
andere manier gelukt. The Passion is ook alweer achter de 
rug. Met een groep in de kerk eten, vieren en kijken: het 
blijft speciaal. De Dienst, de eredienst die de JD12+ groep 
helpt voorbereiden op 19 juni, zal dit jaar samen met De 
Straatklinkers worden voorbereid. Het wordt weer spannend 
hoe dat gaat lopen. Voor De Dienst gaan we ook nog een 
weekendje weg (28 en 29 mei). De grootste vraag is of het 
een of twee nachten wordt... Want leuk is het altijd.
Kortom, mocht uw kind wel eens wat moe zijn en niet zo 
enthousiast aan het huiswerk gaan, geef dan de kerk maar de 
schuld. Er zijn slechtere smoezen te bedenken ;-).

Anko Verburg

Palmpaasstokken
Op zaterdag 19 maart hebben we met de kinderen 
Palmpaasstokken gemaakt in de Meent. Ds. Werner Pieterse 
had de afgelopen periode contact gelegd met de Willem 
Alexanderschool en het Palet. Beide scholen liggen in de directe 
omgeving van de Paaskerk en de schoolleiding staat open voor 
toenadering vanuit de Paaskerk. Het maken van Palmpaasstokken 
leek ons een leuke gelegenheid om met de kinderen van deze 
scholen en onze eigen kinderen stil te staan bij Palmpasen. We 
waren met 25 kinderen. Nadat Werner ons het verhaal over 
Palmpasen verteld had, gaf Karen van de Berg een toelichting op 
de onderdelen van de Palmpaasstok. Vervolgens was het knutselen 
geblazen. De kinderen maakten twee stokken: één om mee naar 
huis te nemen en één om op Palmzondag naar de bewoners van 
zorgcentrum De Luwte te brengen. Het was erg gezellig. De 
middag werd afgesloten met een stapel pannenkoeken. Tot slot 
speelden de kinderen nog buiten rond de Meent. Al met al een 
geslaagde middag die voor herhaling vatbaar is.

Arjen Teitsma
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
De afgelopen tijd bespraken we 
de conclusies van de commissie 
Rommelmarkt. De laatste markt is 
zoals altijd prima verlopen en had een 
mooie opbrengst. Maar het lijkt er op 
dat we met de organisatie wel erg veel 
hooi op de schouders van enkelingen 
leggen. Kan onze gemeente dit nog 
wel aan, was de vraag. In ieder geval 
moet er een nieuwe coördinator 
gezocht worden, nu Anthony Melissen 
daarmee stopt. Zeer bedankt Anthony. 
Veel waardering was er voor het 
jaarverslag van onze wijkdiaconie, goed 
om te zien wat zij allemaal doen.
Nadat het Durffonds al akkoord was 
gegaan met onze aanvragen voor de 
fi nanciering van het project de Jonge 
Kruiskerk en het project het Nieuw 
Ouderenwerk, heeft ook de Algemene 
Kerkenraad op 29 maart besloten 
dat Ria na een onderbreking van 
zes maanden per 1 november 2016 
opnieuw in dienst genomen zal worden 
voor de periode van één jaar die met 
nog een jaar verlengd kan worden. Dat 
is een felicitatie waard, voor Ria en 
voor onze gemeente. 
Op 21 februari was de eerste 
gemeentevergadering, bedoeld om 
u als gemeente te informeren en te 
horen. We waren tevreden over de 

goede opkomst. Wel merkten we 
dat een goede bespreking gauw op 
gespannen voet staat met de tijd die 
het inneemt. Op 8 mei is de volgende 
gemeentevergadering, waar het 
Nieuwe Ouderenwerk, de voortgang 
van de rommelmarkt en het rapport 
van de liturgiecommissie worden 
besproken.

De vraag kwam aan de orde of ouders 
die hun kind laten dopen daardoor 
meteen belijdend lid kunnen worden. 
We zijn daar niet tegen, maar pastoraal 
vraagt dat meer aandacht. 
Inmiddels hebben we een opgewekte 
doopdienst gehad, waarin Olivier, zoon 
van Carolijne en Wessel Koornstra, en 
Thijmen, achterkleinzoon van Leni Kieft, 
gedoopt werden. Geweldig dat er ook 
zoveel kinderen in de dienst waren, 
met hun palmpasenstokken! 
Bij het laatste Heilig Avondmaal 
hebben we weer brood gebruikt i.p.v. 
ouwels. Dat is goed bevallen, ook de 
gemeentevergadering was daar positief 
over. 

In maart bracht Henk Trommel ons 
enkele zaken onder de aandacht die hem 
opgevallen waren. Omdat de kinderen 
vaak niet hun liedboek meenemen bij 
het gesprek met de kinderen stelde hij 

voor het kinderlied altijd op de beamer 
te vertonen. Hij pleitte er ook voor de 
keuze van kinderliederen te beperken, 
zodat ze vaker gebruikt en dus beter 
onthouden kunnen worden. 

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
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Verder wees hij ons op ons gastheer-
schap in en na de dienst: te vaak ziet 
hij onbekende mensen alleen staan 
koffi edrinken. Dat gaat ons allemaal 
aan. Hij gaf ons een aantal suggesties.
We kregen een mooi overzicht van een 
periode van het Contact Kruiskerk. Het 
voorziet zeker in een behoefte, al zijn 
de vragen die mensen stellen eerder 
op het zakelijke of informatieve vlak dan 
van pastorale aard, zoals oorspronkelijk 
de opzet was.

Het jaarlijkse gemeentefeest, waarmee 
we iedereen bedanken, houden we dit 
jaar op 27 mei. U hoort daar nog van.
Ik schrijf dit voor Pasen, maar ik weet 
nu al dat we mooie diensten zullen 
hebben, die door het werk van veel 
mensen mogelijk gemaakt worden. 
Het was een week hard werken voor 
onze voorgangers, organist, koster, 
cantorijleden, ... Hartelijk bedankt 
daarvoor.

Rudie van Balderen

De Jonge Kruiskerk
Wat geweest is: Palmpasen 
Op zaterdag 19 maart kwamen er zo’n zeventig kinderen en hun 
ouders naar de kerk om een Palmpasenstok te maken. We begonnen 
voorin de kerk met uitleg en de kinderen konden kijken naar een stop-
motion fi lmpje over de elementen van de stok. Daarna ging iedereen 
aan de slag. Na een uurtje waren alle stokken klaar en aten we samen 
pannenkoeken. Samen hadden we een leuke en gezellige middag.

Loes Prins
Loes Prins werd twee maanden te 
vroeg geboren in 1941. Daardoor had 
zij een broos gestel en levenslang 
lichamelijke klachten. Met een groot 
doorzettingsvermogen slaagde zij er in om 
in de verpleging te gaan werken. Dat werd 
al vrij snel te zwaar voor haar. 
Tot haar geluk ontmoette zij Wim Prins 
die weduwnaar was en zij trouwden met 
elkaar. Zij hadden goede jaren samen, 
maar door de lichamelijke beperkingen van 
haar en de wat hogere leeftijd van Wim 
moesten zij op voor haar vrij jonge leeftijd 
naar Klaasje Zevenster verhuizen. Enkele 
maanden geleden werd bekend dat zij 
ongeneeslijk ziek was. Zij werd al vrij snel 
opgenomen in het hospice Immanuel, 
waar zij twee maanden uitstekend 
verzorgd werd. Zij werd geboren op 
Goede Vrijdag en stierf op Goede Vrijdag 
in de leeftijd van 75 jaar. Op Westgaarde 
namen wij, voorafgaand aan de crematie, 
afscheid van haar met woorden uit het 
lijdensevangelie van Johannes.

Renger Prent
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Wat komt: Het grootste Bijbelverhaal
Op zaterdag 16 april is het weer zo 
ver: we gaan dan net als vorig jaar het 
grootste Bijbelverhaal van Amstelveen 
maken. Vorig jaar hebben we samen 
een heel groot schilderij van de ark van 
Noach gemaakt, dat we aan de toren 
van de kerk hebben gehangen. 
Dit jaar gaan we het hebben over het 
verhaal van Jozef en zijn broers. Samen 
maken we zes grote afbeeldingen op 
panelen door te schilderen, te knippen, 
te plakken, te tekenen en te knutselen. 
Als het klaar is hangen we ze in de 
kerkzaal: zo maken we samen een 
tentoonstelling over het verhaal van 
Jozef en zijn broers!
Doe je ook mee? Het is op zaterdag-
middag 16 april, van 15.00 tot 17.00 
uur in de Kruiskerk. We hopen de 
tentoonstelling om 17.00 uur te openen. 
Neem een schort of oud overhemd 
mee, of doe oude kleding aan. Geef je 
op vóór donderdag 14 april bij Mirjam 
Buitenwerf, buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl; 06-20339808.

Op Palmzondag begonnen we de 
viering traditiegetrouw met de 
optocht van de kinderen, die hun 
mooi versierde stokken konden 
laten zien. De viering was extra 
bijzonder omdat er twee baby’s 
werden gedoopt: Olivier Koornstra 
en Thijmen Stroeve. Ons vaste 
muziekgroepje begeleidde ons 
tijdens de dienst. En na de dienst 
verkochten de tieners zelfgebakken 
taarten en cakejes voor het Rode 
Kruis. We kijken terug op een 
prachtig Palmpasenweekend. 
Veel dank aan alle vrijwilligers die 
hebben meegeholpen!

Mirjam Buitenwerf



30

Programma 'Goede Buren in Elsrijk'
In de periode van 1 april t/m 5 juni 
organiseert het samenwerkingsverband 
tussen Stadsdorp Elsrijk, de Kruiskerk 
en verzorgingshuis Nieuw Vredeveld een 
heleboel leuke, boeiende en leerzame 
activiteiten. Het hele programma is te 
vinden op onze website www.kruiskerk-
amstelveen.nl.
Er is een fl yer huis-aan-huis bezorgd in 
de omgeving van de kerk. Deze fl yer 
is ook te vinden in de Kruiskerk of 
telefonisch op te vragen bij Ria Keijzer 
(06 - 50 22 82 50).
De activiteiten, geldend voor de periode 
van 14 april t/m 22 mei vindt u hieronder. 
Het staartje van het project t/m het slot 
op 5 juni komt in de volgende Present. 
In de projectgroep die het programma 
maakte zitten namens de Kruiskerk: 
Marijke Labohm, Melis Melissen, Sieb 
Lanser, Mirjam Buitenwerf en Ria 
Keijzer. Voor de inhoud en verspreiding 
van de fl yer zette Erik Schouten zich in. 

Ria Keijzer

Za/ 16 april: Repair-Café Stadsdorp 
Elsrijk Iets defect? Repareren lukt je 
niet zelf? Kom dan naar onze vrijwilligers 
van Repair-café Stadsdorp Elsrijk. Die 
helpen je graag. Van 10.00 tot 13.00 uur 
in Nieuw Vredeveld.

Agenda

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

April
Do  14  19.30 - 21.00 uur  Kriscrosscafé (12 – 18 jaar)
Do  14  20.00 - 22.00 uur  Kring Vrouw en Geloof
Za  16  15.00 - 17.00  uur  Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen
Zo  17  17.00 - 18.00  uur  Muzikale vesper met cantate BWV 103
Ma  18  20.00 - 22.00 uur  Meditatief Bijbellezen (7)
Za  23  10.00 - 13.00 uur  Sam's kledingactie voor Mensen in Nood
Zo  24  12.00 - 13.00 uur  Koffi econcert met blokfl uitkwintet Seldom 
      Sene

Mei
Zo  01  10.00 uur    Kerkdienst met rabbijn Soetendorp
Di  03  09.30 - 11.30 uur  Open huis met gespreksspel rond vrijheid
Wo  04  18.30 uur    Oecumenische dienst in kerkgebouw van 
      het Apostolisch Genootschap
Do  05  09.30 uur    Dienst Hemelvaartsdag
Zo  08  11.30 uur    Gemeentevergadering met informatie over 
      het ouderenwerk
Wo  11     Cultuurdag met lezing, lunch en
      buitenprogramma op locatie
Wo  11  19.15 - 19.45 uur  Gebedsgroep
Wo  11  20.00 - 22.00 uur  Gesprek over de kunst van opvoeden 
      met jeugdwerker Martine Versteeg en 
      ds. Mirjam Buitenwerf
Do  12  20.00 - 22.00 uur  Kring Vrouw en Geloof
Vr  13  20.00 uur    Café Montpensier: 
      lezing door prof. Anton Wessels
Zo  15  10.00 uur    Pinksterdienst
Wo  18  19.30 - 21.30 uur  Kunstlezing door dr. Anique de Kruijf over 
      meesterwerken uit het Rijksmuseum
Vr  20  11.00 - 12.00  uur  Scholenproject rond herdenken, 
      met ontmoetingen en info n.a.v. 
      lesprogramma
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Za/ 16 april: Het grootste Bijbelverhaal 
van Amstelveen van 15.00 tot 17.00 uur 
in de Kruiskerk.
Zo/ 17 april: Muzikale vesper met 
Bachcantate Om 17.00 uur in de 
Kruiskerk.
Di/ 19 april: After-dinner-walk Elke 
dinsdag verzamelen om 19.00 uur bij 
bakkerij Koolhaas (hoek Groen van 
Prinstererlaan/Rembrandtweg). Gezond 
en gezellig! Bij slecht weer kun je tot vlak 
voor aanvang een afzegmail ontvangen. 
Info en aanmelden bij Marijke Labohm: 
641 5351 of marijkelabohm@hotmail.com. 
Wo/ 20 april: Griekse maaltijd 
Het restaurant van verzorgingshuis 
Nieuw Vredeveld organiseert elke 
derde woensdag van de maand een 
themamaaltijd. Dit keer is het thema 
Griekenland. In de ‘Griekse taverne’ 
wordt u een driegangendiner geserveerd 
van traditionele gerechten. Graag 
reserveren: 647 5396. Kosten: € 18,50.
Do/ 21 april: De gierzwaluw nader 
bekeken Rond deze tijd arriveren deze 
bijzondere vogels in ons land om te gaan 
broeden. Wat maakt ze zo bijzonder en 
hoe herken je ze? Hierover vertellen 
Marleen Andriessen en Trudy du Chattel 
van vogelclub Stadsdorp Elsrijk. Er wordt 
een fi lm over deze vogelsoort vertoond. 
Van 20.00 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 
19.30 uur. Locatie: Nieuw Vredeveld. 
Aanmelden via 06 2832 0520 of scwnv@
brentano.nl.
Za/ 23 april: SAM’S Kledingactie Van 
9.30 tot 12.00 uur in de Kruiskerk.
Zo/ 24 april: Koffi econcert door 
blokfl uitkwintet Seldom Sene. 
Zo/ 01 mei: Kerkdienst met Rabbijn 
Awraham Soetendorp en dominee 
Sieb Lanser. Rabbijn Soetendorp is 

voorvechter van gerechtigheid en vrede 
en probeert bruggen te slaan tussen 
religies en levensbeschouwingen. Om 
10.00 uur in de Kruiskerk.
Di/ 03 mei: Open huis over de waarde 
van vrijheid Aan de stamtafel gaan we 
in de herberg met elkaar in gesprek over 
vrijheid. Wat is hiervan de waarde, wat 
hebben we ervoor over en hoe kunnen 
we de spiraal van haat en verharding 
doorbreken? Herbergier is Anita Pfauth. 
Van 9.30 tot 11.30 uur in de Kruiskerk.
Za/ 07 mei: Elsrijk in de Tweede 
Wereldoorlog Aanleiding is het boek 
Jaren van Verduistering van Tini Visser. 
Na de presentatie maken we een korte 
wandeling door Elsrijk en luisteren we 
naar verhalen van mensen uit de wijk. 
Aanvang: 14.00 uur, in de Kruiskerk. 
Aanmelden: info@stadsdorpelsrijk.nl
Wo/ 11 mei: Cultuurdag in Naarden 
Een dagreisje met een lezing op locatie, 
lunch, museumbezoek, boottocht en een 
stadswandeling. Info en aanmelden bij 
Jeike Biewenga: 645 0172.
Wo/ 11 mei: De kunst van het 
opvoeden Een gezin met jonge kinderen 
(0 tot 12 jaar) draaiende houden is vaak 
een hele klus. Hoe combineer je al 
die taken en hoe kijk je naar jezelf in 
de verschillende rollen als opvoeder, 
werkende en individu? Gespreksavond 
met ds. Mirjam Buitenwerf, 
orthopedagoog Joëlle Elleswijk en 
jeugdwerker Martine Versteeg. 
Aanvang: 20.00 uur in de Kruiskerk. 
Opgave voor maandag 9 mei bij 
Mirjam Buitenwerf: 06 2033 9808 of 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.
Vr/ 13 mei: Over jodendom, 
christendom en islam, door Anton 
Wessels in Café Montpensier. N.a.v. 

zijn laatste boek, ‘t Is een vreemd’ling 
zeker, spreekt professor Anton Wessels 
in de Kruiskerk over overeenkomsten 
tussen jodendom, christendom 
en islam. Wessels was hoogleraar 
godsdienstwetenschap aan de VU en 
woont in Amstelveen. Van 20.00 tot 
22.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffi e en 
thee klaar. 
Wo/ 18 mei: Kunstlezing over de 
meesterwerken van het Rijksmuseum. 
Kunsthistorica Anique de Kruijf licht 
meesterwerken van het Rijksmuseum 
toe. Zij is docent, onderzoeker, auteur en 
werkt bij het museum Catharijneconvent 
in Utrecht. Van 19.30 tot 21.30 uur in 
de Kruiskerk. Kosten € 5, te voldoen bij 
binnenkomst. Aanmelden bij Ria Keijzer: 
06 5022 8250 of keijzer@kruiskerk-
amstelveen.nl.
Vr/ 20 mei: Scholenproject rond 
herdenken in de Kruiskerk, 11.00 tot 12.00 
uur met kinderen van de basisschool. 
Informatie: Mirjam Buitenwerf.
Za/ 21 mei: Hohe Messe van Bach om 
20.15 uur in de Kruiskerk.
Zo/ 22 mei: Generatiegesprek Jong 
en oud gaan met elkaar in gesprek. En 
al luisterend blijkt dat je veel meer met 
elkaar gemeen hebt dan je denkt. Om 
10.30 uur in Nieuw Vredeveld. Info en 
aanmelden: 06 2832 0520 of scwnv@
brentano.nl.
Zo/ 22 mei: Concert Concertina’s. 
Twee uur lang plezier met de 
Concertina’s, een energiek 
accordeonorkest uit Amstelveen. 
Van 15.00 tot 17.00 uur in het restaurant 
van Nieuw Vredeveld. Info: 06 2832 0520 
of scwnv@brentano.nl. Kaartverkoop 
aan de zaal. Kosten (inclusief hapje en 
drankje): € 7,50. 
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Vanuit de wijkkerkenraad
Het belangrijkste punt was het gesprek 
met mevrouw drs. Benita Spronk, hoofd 
van de geestelijke verzorging van het 
VUmc. In een presentatie gaf ze een 
beeld van het veelzijdige werk. 
Naast de patiëntenzorg is er onderwijs 
en opleiding en ook onderzoek. In 2015 
waren er ruim vierduizend bezoeken aan 
patiënten in het ziekenhuis. Onderwerp 
van gesprek zijn onder meer de 
belevenis van het eigen ziek-zijn, troost, 
inspiratie, steun en ook geloofsbeleving. 
Vanwege de enorme doorstroming in 
het ziekenhuis, wordt ook aandacht 

besteed aan patiënten op de polikliniek 
en dagbehandeling. 
Onderwijs en opleiding is gericht op 
coassistenten, huisartsen in opleiding 
en stagiaires. In het onderzoek wordt 
onder andere aandacht besteed aan 
de consequenties van de diversiteit 
van de geestelijke verzorging: naast 
de protestantse en katholieke inbreng 
wordt ook de islam vertegenwoordigd 
en is er verzorging op humanistische 
basis. Verder is er een 24-uurs 
bereikbaarheidsdienst, waar in 2015 
achtentachtig keer een beroep op is 
gedaan. Naast de zondagse vieringen in 
de kapel is er het vrijdagmiddaggebed 
onder leiding van een moslim-
medewerker en een lunchconcert. 
In het licht van een ophanden zijnde 
alliantie met het AMC speelt nu ook de 
bezinning op onze eigen identiteit. 
Aan de orde kwam ook een evaluatie 
van de zondagochtendopvang van 
asielzoekers uit Walborg. Omdat er 
maar zeer beperkt gebruik van wordt 
gemaakt hebben we vastgesteld dat 
we het wel aankunnen. We besloten de 
kop koffi e tussen 9.00 en 11.00 uur nog 
enige tijd beschikbaar te stellen.
Wij zijn blij te vernemen dat de heer 
Dolfi ng bereid is nog langer aan te 
blijven als collectant. De heer Haalebos 
draait bovendien mee bij de diaconie.

Wij hebben bericht ontvangen dat we 
dit jaar op de lijst staan voor visitatie. De 
laatste keer was ruim vijf jaar geleden. 
De visitatoren zijn de dames ds. A. 
Meester en ds. A. Groeneveld. De 
visitatie zal gekoppeld worden aan één 
van onze wijkkerkenraadsvergaderingen 
in het najaar.

Adri Lodder

Pastorpraat
Grijpen we te hoog met het thema 
Jubilate Deo? Het Paasfeest ligt achter 
ons, zijn we nu in juichstemming? Zijn 
we bemoedigd en kijken we vooruit 
naar Hemelvaartsdag? Iemand zei eens: 
‘Dat feest moet je vooral buiten vieren, 
wandelen en naar de mooie luchten 
kijken. En wil je meer, dan samen 
bidden en zingen in de open lucht’. 
Omdat het feest dit jaar op 5 mei 
valt, is er geen openluchtdienst 
in het Beatrixpark, helaas. Zo'n 
tussenfeestdag op weg naar Pinkster. 
Weet u nog van de schoentjes op de 
versierde tafel in de veertigdagentijd 
naar Pasen? We zijn op weg… Jubilate 
Deo! De hemel komt naar ons toe.
 
We gaan ook door, blijven niet naar de 
hemel staren. Lopen door, de hemel 
komt naar ons toe: Pinksterfeest, 15 
mei. De zieken onder ons en zij die 

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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aan huis gebonden zijn, wat zouden 
ze graag met ons meelopen. Neem ze 
bij de hand, kijk op het prikbord in de 
Ontmoetingsruimte. Allemaal adressen 
waar een kaartje, briefje, bezoekje 
naar toe kan. Doen! Allen gezegende 
feestdagen toegewenst!
 
Denkt u aan de kledingactie: op 23 
april kunt u tussen 9.30 en 12 uur 
kleding, dekens enz. brengen in de 
Pelgrimskerk.
Het winterprogramma loopt nog tot 
eind mei. Volgende keer over het 
zomerprogramma!

Wil Kruijswijk

Juichend huiswaarts
Met zes jongentjes tussen de zes en 
acht jaar liep ik eens een speurtocht 
op zoek naar een verborgen schat (o.a. 
door het Loopveld: volg de pijlen). 
Opeens barst er een geweldig onweer 
los. De krijtpijlen spoelen half weg, 
binnen tien minuten zijn we allemaal 
drijfnat. Ik stel voor naar huis te gaan. 
Het kleinste, natste en moeilijkste 
jongetje zegt opeens koppig: ‘dat nooit’ 
en rent door. Hij brengt de groep in 
‘Begeisterung’, geestdriftige vervoering. 

Al spoedig vindt hij de plastic zak met 
de verrassing erin en draagt zijn schat 
juichend huiswaarts. Sokken worden 
uitgewrongen en nog veel meer. Jaren 
later hoor ik nog dat dit het leukste 
en spannendste verjaarspartijtje was 
geweest!

Wil Kruijswijk

Bezoek Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder
De geschiedenis van de schuilkerken 
in het Amsterdam van de 17de en 
18de eeuw is heel bijzonder. In de 
tolerante wereldhandelsstad was het 
openbaar belijden van een andere dan 
de staatsgodsdienst niet mogelijk. 
Daarom zochten ook katholieken naar 
alternatieven. Ons’ Lieve Heer op 
Solder was zo’n alternatief om het 
katholieke geloof in een schuilkerk te 
praktiseren. Deze fraaie en bijzondere 
herenhuizen zijn de voorlopers van de 
huidige Sint Nicolaas co-kathedraal op 
de Prins Hendrikkade. Mogelijk om na 
afl oop de lunch te gebruiken in een 
restaurant op de Nes. Vertrek: tramhalte 
Van Boshuizenstraat, om 10.00 uur. 
Opgave: pastor Kint, tel. 6420843 of 
06-13624227.

Johanna Jentje Padmos-Pol
Geheel onverwacht overleed op 22 maart 
Jo Padmos (Oldengaarde 31), 84 jaar 
oud. Een abrupt einde van een 57-jarig 
samenzijn voor haar man Nico. Ze was 
een lieve, zorgzame vrouw, opgewekt, 
optimistisch, die kordaat het huishouden 
bestierde. Daarnaast heeft ze altijd veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Als mensenmens 
maakte ze gemakkelijk contact met 
anderen. Kerk en geloof speelden een 
belangrijke rol in haar leven. Nadat 
zij en Nico veertien jaar geleden naar 
Buitenveldert waren gekomen, werden 
zij betrokken en actieve leden van de 
Pelgrimskerk. Jo deed veel bezoekwerk in 
de wijk en in Vreugdehof. Haar liefde voor 
muziek bracht haar op de cantorij. 
Het was mooi dat de cantorij meewerkte 
aan de afscheidsdienst op 30 maart in een 
volle Pelgrimskerk. Naast bijdragen van 
(klein)kinderen en een broer en schoonzus 
lazen en overdachten we Matteüs 14: 13-
33. Moge de gedachtenis van Jo Padmos 
tot zegen zijn voor haar familie en voor de 
gemeente.

Sieb Lanser

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

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

April
Wo  20  10.00 uur  Ons’ Lieve Heer op Solder, 
   tramhalte Van Boshuizenstraat

Mei
Do  12  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder

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



Zet een route uit met kleine obstakels en probeer 
het licht in de ruimte te dimmen. Eventueel kun je 
dit ook buiten doen. Vertel de kinderen dat zij de 
opdracht krijgen zo snel mogelijk naar de andere kant 
van de ruimte te lopen. Dit doen zij in tweetallen 
waarvan één van de kinderen geblinddoekt is. De 
ander probeert het geblinddoekte kind te begeleiden 
naar de andere kant van de kamer, maar mag alleen 
zijn of haar stem gebruiken. Het tweetal dat als 
eerst de andere kant van de ruimte heeft bereikt, 
heeft gewonnen. Als je een grote groep hebt, kun je 
de groep ook in tweeën verdelen en per groep een 
tweetal de route laten uitvoeren.
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In gesprek met kinderen 
rond angst en oorlog
De gebeurtenissen in Brussel brengen veel reacties teweeg. Dit is nu de 
tweede aanslag in een grote stad in de buurt, het lijkt steeds dichterbij te 
komen. Gevoelens van angst en onveiligheid steken weer de kop op. Hoe gaan 
we hierover in gesprek met kinderen? Welke rol speelt ons geloof hierin? JOP 
(Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) maakte een programma voor 
kinderen van acht tot en met twaalf jaar om samen in gesprek te gaan. 



Gesprek over het spel  
Vraag de kinderen hoe ze het vonden om geblinddoekt door de 
ruimte te lopen. Was het spannend of eng? Hoe ervaarde je het 
dat je moest vertrouwen op de ander? We ervaren wel eens 
momenten dat we bang zijn of waarin we dingen even niet onder 
controle hebben. Op welke momenten ben je wel eens bang? Als 
de kinderen de aanslagen van Brussel niet noemen, kun je hen 
hier eventueel op wijzen. Heb je er van gehoord? Hoe vond je het 
om dit te horen? Probeer te ontdekken wat er onder hen speelt 
en geef ze de ruimte om hun vragen en gevoelens te uiten. Vraag 
wat ze hebben gedaan om zich beter te voelen.
In het spel dat we net speelden hadden de kinderen die 
geblinddoekt waren even geen controle en moesten ze 
vertrouwen op de ander. De aanslagen in Brussel zijn ook 
momenten waarop dingen buiten onze macht om gebeuren en 
dat kan best spannend zijn. Maar net als in het spel is er wel 
iemand op wie je kan vertrouwen. In de Bijbel wordt God ook wel 
een herder genoemd, die voor zijn schapen zorgt. 
Lees Psalm 23:1-4 voor. Net als in het spel loopt Hij met je mee 
en zorgt voor je. Vraag de kinderen wat ze hiervan vinden. Ervaren 
ze dit ook zo? Waarom wel of niet? Eventueel kun je als afsluiting 
het lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ samen zingen of beluisteren. 

Kliederkerk zoekt 
versterking!
Kliederkerk is een plek waar kinderen 
van 0 tot 90 jaar samen al kliederend 
ontdekken wat Bijbelverhalen en 
geloven in God kunnen betekenen. 
Een Kliederkerk bestaat uit een 
moment van samen creatief een 
Bijbelverhaal ontdekken, samen vieren 
en samen eten. We komen eens in 
de twee maanden bij elkaar en elke 
keer is het weer een feest voor jong 
en oud. We zijn nog op zoek naar 
mensen die mee willen doen in de 
catering of bij het kernteam. Als 
kernteamlid help je het programma 
te bedenken en uit te voeren. Als 
cateringteam bereid je in een team 
de maaltijd voor, vaak passend in het 
thema. Lijkt het jou leuk om mee 
te helpen en onderdeel te zijn van 
Kliederkerk? Neem contact op met 
Martine Versteeg martine@pga-b.nl 
06-10848954.

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

Martine Versteeg
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17 april informatiebijeenkomst Taizé
Van 14 tot en met 21 augustus gaan we in een klein dorpje in 
Frankrijk een week lang meeleven met de broeders van het 
Taizéklooster. Iedereen die er is geweest, komt enthousiast 
terug. Samen de vieringen beleven, ontmoetingen en goede 
gesprekken met jongeren uit alle delen van de wereld. Het 
belooft weer een onvergetelijke week te worden. 
Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud? Wil je meer informatie 
en anderen ontmoeten die ook naar Taizé gaan deze zomer? 
Kom naar de informatiebijeenkomst op 17 april om 18.00 uur 
in de Pastorie (Handweg 119). En lijkt het je leuk om mee te 
gaan? Vanaf nu kun jij je opgeven via www.pjramstelveen.nl 
(onder het kopje Taizé). Meer informatie en opgave voor de 
informatiebijeenkomst: martine@pga-b.nl 06-10848954.
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 Do/ 14-04  Kriscrosscafé (12-18 jaar)
Tijd: 19.30-21.00 uur in de Kruiskerk.

 Do/ 14-04  Heeft de kerk nog toekomst?
Amstelveense kerken gaan met elkaar in gesprek over 
de toekomst van de kerk. Aanleiding is de toekomst-
visie van de synode: ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, 
is een weg’. Een aantal vragen staat op deze avond 
centraal: wat vind jij van die visie? Hoe kijk jij tegen de 
toekomst van de kerk aan? Gevolgd door een discus-
sie aan de hand van stellingen. Tijd: 20.00 uur.

 Za/ 16-04  Repair-Café 
Iets defect? Repareren lukt niet zelf? Kom naar 
het Repair-café Stadsdorp Elsrijk. Tijd: 10.00-13.00 
uur in Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 428 in 
Amstelveen.

 Za/ 16-04  Het grootste Bijbelverhaal 
       van Amstelveen 
Tijd: 15.00-17.00 uur in de Kruiskerk.

 Zo/ 17-04  Muzikale vesper
Met cantate BWV 103. Tijd: 17.00-18.00 uur.

 Zo/ 17-04  Informatiebijeenkomst Taizé
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Laat je informe-
ren. Tijd: 18.00 uur Pastorie Handweg 119.
 
 Di/ 19-04  Diaconiemiddag
Tijd: 14.00 uur.

 Di/ 19-04  After-dinner-walk 
Gezond en gezellig! Elke dinsdag verzamelen om 
19.00 uur bij bakkerij Koolhaas (hoek Groen van 
Prinstererlaan/Rembrandtweg). Opgave: Marijke 
Labohm, 641 5351 of marijkelabohm@hotmail.com. 

 Di/ 19-04  Brentano’s Zincafé: 
      de zin van muziek
Wat betekent muziek in ons leven? Met musicus 
en geestelijk verzorger Wouter van den Braak. 
Tijd: 20.00 uur  (zaal open 19.30 uur). Locatie: ’t 
Huis aan de Poel, Populierenlaan 21 Amstelveen. 
Kosten: € 5,-  (incl. consumptie). Aanmelden: 
6419351 of zincafe@brentano.nl.

 Wo/ 20-04  Ons’ Lieve Heer op Solder
Bezichtiging van dit fraaie en bijzondere herenhuis. 
Vertrek: tramhalte Van Boshuizenstraat, om 10.00 
uur. Opgave: pastor Kint, 6420843 of 06-13624227.

 Wo/ 20 -04  Griekse maaltijd 
Themamaaltijd in het restaurant van verzorgings-
huis Nieuw Vredeveld - elke derde woensdag 
van de maand. Deze keer in de ‘Griekse taverne’. 
Driegangendiner € 18,50. Opgave: 6475396.

 Do/ 21-04  Samen aan tafel
Tijd: 18.00 uur. 

 Za/ 23-04  Sam's kledingactie voor  
          Mensen in Nood
Stop je ongebruikte winterkleding in een zak. 
Dat ruimt lekker op en iemand anders is er blij 
mee! Tijd: 10.00-13.00 uur.

 Zo/ 24-04  Koffi econcert
met blokfl uitkwintet Seldom Sene. Tijd: 12.00-
13.00 uur.

 Za/ 30-04  Concert
Het Requim van Mozart en de Harmoniemesse 
van Haydn uitgevoerd door het KCOV, solisten en 
het Promenade Orkest o.l.v. Frank Hameleers. 
Entree: € 35,00. Aanvang: 20.15 uur in het 
Concertgebouw. Zie: www.kcovamsterdam.nl.

 Zo/ 01-05  Kerkdienst met Rabbijn 
       Soetendorp en ds. Lanser
Rabbijn Soetendorp is voorvechter van gerechtig-
heid en vrede en probeert bruggen te slaan tussen 
religies en levensbeschouwingen. Tijd: 10.00 uur.

 Di/ 03-05  Open huis 
Over de waarde van vrijheid. Van 9.30 tot 11.30 uur.

 Wo/ 04-05  Oecumenische bijeenkomst
Een half uur van gedenken met enkele liede-
ren, gebed en overweging. Voorgangers: Piet 
Scheeper en ds. Sieb Lanser. Met het koor 
van het Apostolisch Genootschap. Aansluitend 
stille tocht naar het oorlogsmonument aan de 
Amsterdamseweg. Locatie: het gebouw van 
het Apostolisch Genootschap aan de Graaf 
Aelbrechtlaan 138-140. Aanvang: 18.30 uur.

 Za/ 07-05  Elsrijk in de Tweede 
        Wereldoorlog 
Presentatie en korte wandeling door Elsrijk. Tijd: 
14.00 uur. Opgave: info@stadsdorpelsrijk.nl.

 Zo/ 08-05  Gemeentevergadering
Met informatie over het ouderenwerk. Komt allen! 
Tijd: 11.30 uur.

 Di/ 10-05  Bijeenkomst Middenhof 
Tijd: 14.00 uur.

 Wo/ 11-05  Cultuurdag in Naarden 
Dagreisje met lezing op locatie, lunch, museum-
bezoek, boottocht en stadswandeling. Info en 
opgave: Jeike Biewenga, 645 0172.

 Wo/ 11-05  De kunst van het opvoeden 
Hoe combineer je alle taken en hoe kijk je naar 
jezelf als opvoeder van een jong gezin, werkende 
en individu? Gespreksavond met ds. Mirjam 
Buitenwerf, orthopedagoog Joëlle Elleswijk en 
jeugdwerker Martine Versteeg. Tijd: 20.00 uur. 
Opgave (voor 09-05): 
Mirjam Buitenwerf, 06 2033 9808 
of buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

 Do/ 12-05  Bijeenkomst Kastanjefl at
Tijd: 14.30 uur. 

 Vr/ 13-05  Over jodendom, 
       christendom en islam
Café Montpensier met Anton Wessels. Over over-
eenkomsten tussen jodendom, christendom en 
islam. Tijd: 20.00-22.00 uur. Inloop 19.30 uur. 

 Wo/ 18-05  Kunstlezing 
Kunsthistorica Anique de Kruijf licht meesterwer-
ken van het Rijksmuseum toe. Tijd: 19.30-21.30 
uur. Kosten € 5. Opgave: Ria Keijzer, 06 5022 8250 
of keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl.

 Do/ 19-05  Samen aan tafel 
Tijd: 18.00 uur.

 Vr/ 20-05  Scholenproject rond herdenken 
Met kinderen van de basisschool. Info: Mirjam 
Buitenwerf. Tijd: 11.00-12.00 uur in de Kruiskerk.

 Za/ 21-05  Hohe Messe van Bach 
Tijd: 20.15.

 Zo/ 22-05  Generatiegesprek 
Jong en oud met elkaar in gesprek. Tijd: 10.30 uur 
in Nieuw Vredeveld. Opgave: 06 2832 0520 of 
scwnv@brentano.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.


