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Tijdens EuroPride vieren tienduizenden 
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en 
transgenders (LHBT’s) uit heel Europa 
de diversiteit van het menselijk leven, 
met iedereen die dat mee wil vieren. 
EuroPride staat ook stil bij de benarde 
situatie waarin vele LHBT’s nog ver-
keren en is voor vele bezoekers dan 
ook een steun in de rug. De EuroPride 
Vlaggenactie wil die solidariteit ook van-
uit de verschillende religies laten zien.

Van 3 april tot 5 juni vond een crowd-
fundingsactie plaats, bedoeld voor 

drie regenboogvlaggen van extra groot 
formaat. Inmiddels is het benodigde 
bedrag bij elkaar gebracht. Een van de 
grote regenboogvlaggen gaat een rol 
spelen in de openingsviering van de 
EuroPride in het Vondelpark op zaterdag 
23 juli. Initiatiefnemer Wielie Elhorst, 
zelf homoseksueel en predikant: ‘We 
gebruiken de vlag tijdens de viering en 
later op de dag tijdens de Pride Walk 
naar De Dam. We hopen dat het een 
hart onder de riem is voor alle deelne-
mers aan de EuroPride uit het buiten-
land. Veel van hen komen uit landen 

waar je nauwelijks openlijk homo kunt 
zijn, ook omdat kerken of andere reli-
gieuze overheden dit al dan niet actief 
tegenhouden.’ 

De crowdfundingsactie is breed onder-
steund door de kerken. Ze is onderdeel 
van Religious Pride, met een openlucht-
viering op zaterdag 23 juli om 11.00 uur 
in het Vondelpark en de World Religion 
Boat in de Canal Parade op zaterdag 
6 augustus. Religious Pride wil laten 
zien dat religies kunnen doen waar ze 
voor bedoeld zijn: mensen met elkaar 
verbinden in naam van God.
Alle kerken in Amsterdam zijn uitgeno-
digd om tijdens EuroPride de regen-
boogvlag uit te hangen. Zal er ook van 
de Amstelveense kerken een regen-
boogvlag wapperen? 

Van zaterdag 23 juli t/m zondag 7 augustus 2016 strijkt EuroPride neer in 

Amsterdam. Reden voor de Protestantse Kerk Amsterdam en de organisatoren 

van de Gay Pride Kerkdienst om bezoekers ook namens de kerken welkom te 

heten in de stad, met een regenboogvlag aan het liefst elk gebouw.

Elk godshuis een 
regenboogvlag
Sieb Lanser
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De oogst van plannen, verzamelen, redigeren, 
corrigeren en drukken hebt u nu in handen. 
Als redactie werken we iedere maand fl ink aan 
Present, maar wij zouden niets kunnen doen 
als we geen bijdragen krijgen aangeleverd. Aan 
het eind van dit kerkelijke seizoen bedanken we 
u voor al uw bijdragen en voor de waardering 
die we hebben geoogst. Oogsten we wat we 
zelf hebben gezaaid? Dat lijkt vaak wel zo, maar 
Marianne Bogaard laat ons in haar hoofdartikel 
op een andere manier naar het beeld van de 
oogst kijken. Een oogst die niet het gevolg 
is van onze inzet, maar van Gods liefde; wij 
oogsten in het spoor van Christus. Natuurlijk 
doet onze inzet er ook toe. Erik Schouten 
schrijft over zaaien en oogsten vanuit de PR-
commissie van de Kruiskerk. Letterlijk zaaien 
en oogsten doet Jan Schuijt op zijn volkstuin 
– maar dat is niet het enige: lees het interview; 
op het omslag zien we zijn kleindochter Kyra 
aan het oogsten. Zij is zijn ‘oogstappel’. Bettine 
Siertsema schrijft in haar column hoe oogsten 
kan inspireren tot opnieuw ploegen en zaaien, 
maar dat je ook een stap terug mag doen om 
dankbaar te zijn voor wat je geschonken wordt. 
Zal het voor de Algemene Kerkenraad oogsttijd 
worden in zijn herhaalde zoektocht naar een 
voorzitter? Of wordt onze gemeente geteisterd 
door spirituele droogte en bestuurlijke ver-
woestijning en blijft de oogst uit? Is er in 2025 
nog een levende kerk? Piet de Bres doet ver-
slag van een avond over ‘Kerk 2025: waar een 
Woord is, is een weg’. Ik sluit af met een ander 
woord, ontleend aan het gedicht De ploeger 
van Adriaan Roland Holst: ‘doe mij in de oogst 
geloven waarvoor ik dien’.   

Sieb Lanser
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Zo/ 26-06 

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat
2e collecte: Kerk, werk binnen de Classis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin  
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.J. de Haan, Woerden
18.30 uur: ds. G.D.Kamphuis, Goes
Pelgrimskerk
10.00 uur: dr. M.J. Aalders  

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

Zo/ 03-07 

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

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. P.J. Versteeg 

De Buitenhof
(za 02.07) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor C. van der Heijden

 

Zo/ 10-07 

1e collecte: Diaconie, stichting Stap 
Verder
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen  
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Wilnis
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: proponent H. Rijken, Utrecht

De Buitenhof
(za 09.07) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Data inleveren en verschijnen Present

Juli/augustus – Met een lach
inleveren kopij: 5 juli
op de mat: 28 juli

September – Kwetsbaarheid
inleveren kopij: 30 augustus
op de mat: 22 september

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

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
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Zo/ 17-07 

1e collecte: Diaconie, drugspas-
toraat
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse, 
Sliedrecht
Pelgrimskerk
10.00 uur: dr. R.H. Reeling Brouwer

De Buitenhof
(za 16.07) 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: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

 

Zo/ 24-07 

1e collecte: Diaconie, stoelen-
project
2e collecte: Kerk, werk binnen de 
Classis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 23.07) 10.30 uur: drs. R.J. Prent 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Woensdag Voorganger Te Organist

06 juli ds. Martin van der Klis Bunschoten-Spakenburg Rob van Dijk

13 juli ds. mr. Hans van Ark Wapenveld Wim Magré

20 juli ds. Teus Prins Aalsmeer Everhard Zwart

27 juli ds. Wilma Hartogsveld Schaarsbergen Rob van Dijk

03 aug ds. Aart Mak Bloemendaal Everhard Zwart

10 aug ds. Marleen Blootens Amsterdam Everhard Zwart

17 aug. dr. Paul Visser Amsterdam Rob van Dijk

24 aug. mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam Wim Magré

31 aug. dr. Stephan de Jong Bussum Everhard Zwart

07 sept. ds. Annette Driebergen Papendrecht Rob van Dijk

14 sept. prof. dr. Eric Cossee Rotterdam Wim Magré

21 sept. ds. Jan van Langevelde Zierikzee Everhard Zwart

28 sept. drs. Andries Knevel Huizen Rob van Dijk

05 okt. ds. Ruud Stiemer Den Haag Rob van Dijk

12 okt. ds. Wim Scheltens Lunteren Everhard Zwart

19 okt. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Everhard Zwart

26 okt. ds. Riegonda van Welie-Kaai Warmond Wim Magré

02 nov. ds. Pieter Terpstra Heemstede Everhard Zwart

09 nov. dr. Ad van Nieuwpoort Bloemendaal Rob van Dijk

16 nov. ds. Bas van der Graaf Amsterdam Wim Magré

23 nov. dr. Ciska Stark Lexmond Everhard Zwart

30 nov. ds. Jannie Nijwening Den Haag Rob van Dijk

07 dec. evangelist Johan Krijgsman Amsterdam Wim Magré

14 dec. pastor Joost Verhoef Amsterdam Everhard Zwart

21 dec.* dr. Wouter Klouwen Baarn Wim Magré

28 dec.** ds. Jan Oortgiesen Ede Rob van Dijk

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

Overzicht voorgangers en organisten - tweede halfjaar 2016

* Kerstdienst: Kerk open vanaf 11.30 uur.  Aanvang samenzang vanaf 12.00 uur.
** Oudejaarsdienst
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Oogsten wat je gezaaid hebt
Uit foto’s die ik tegenkom op sociale 
netwerksites als Facebook maak ik 
op dat ik niet de enige ben. Vol trots 
laten mensen zien wat er bij hen groeit 
in potten, in de kas of in de koude 
grond. Alsof we er eigenhandig voor 
verantwoordelijk zijn dat het gezaaide 
zaad ontkiemt en straks in veelvoud 
geoogst kan worden. De beloofde 
oogst geeft nu al voldoening.
Wie oogst heeft het verdiend, lijkt het. 

Niet alleen binnen 
de hekken van de 
moestuin, maar 
ook daarbuiten. 
Als we het woord 
oogst gebruiken 
heeft dat vaak 
te maken met 
binnenhalen wat 
je in een eerder 
stadium gezaaid 
hebt. Door je 
in te zetten 
bijvoorbeeld. Of 
door toegewijd 

te zijn. Succes kun je oogsten, bijval 
en instemming, maar ook kritiek. 
In deze opvatting loopt er een 
vanzelfsprekende lijn van zaaien naar 
oogsten. Ieder mens plukt de vruchten 
van zijn eigen daden.

Bijbels oogsten
Sommige Bijbelteksten lijken die 
opvatting te onderstrepen. In de 
agrarische samenleving van Palestina 
werd het beeld van de oogst nogal 
eens gebruikt om mensen aan 
te spreken op hun gedrag: ‘Wie 
onheil zaait, zal onheil oogsten’ 
waarschuwt de schrijver van het boek 
Spreuken. (Spreuken 8:22) ‘Jullie 
ploegden wetteloosheid en oogstten 
onrechtvaardigheid’, profeteert Hosea. 
(Hosea 10:13) ‘Wat een mens zaait 
zal hij ook oogsten’, schrijft Paulus aan 
de Galaten om hen op te roepen het 
goede te doen. (Galaten 6:7). 
Dat kun je negatief lezen maar ook 
positief. Het omgekeerde is namelijk 
net zo goed waar. ‘Zaai rechtvaardig! 
Oogst met liefde!’ beklemtoont 

Hosea. Het maakt uit wat wij doen. 
Ons handelen heeft effect op onze 
relatie met anderen en tot de wereld 
om ons heen. Daarin toont zich 
daadwerkelijk hoe wij ons verhouden 
tot de Schepper. Onheil en onrecht 
zullen ons niet bij Hem laten uitkomen. 
Recht en gerechtigheid verbinden ons 
blijvend met God en dragen vrucht.

De oogst is groot
Niet iedere oogst komt echter voort 
uit onze handen. Soms oogsten 
we wat we niet gezaaid hebben. 
In de Bijbel wordt ook nog op een 
heel andere manier over oogst 
gesproken. ‘De oogst is groot, maar 
er zijn weinig arbeiders’, zegt Jezus 
tegen zijn leerlingen in het evangelie. 
(Mattëus 9 en Lucas 10). Deze oogst is 
blijkbaar niet afhankelijk van het aantal 
arbeiders, de leerlingen die de wereld 
in gestuurd worden, en hun inzet.
Bijzonder is dat Mattëus vlak daarvoor 
vertelt dat Jezus medelijden heeft met 
de mensenmenigte, omdat de mensen 
er uitgeput en hulpeloos uitzien. 
Oogsten heeft hier niet te maken met 
succesvol zijn, maar met bewogenheid 
om deze mensen. Met helende 
woorden en daden die in Godsnaam 
gesproken en verricht worden. De 
nood van velen die snakken naar 
heelheid in een gebroken wereld 
maakt de oogst groot. Die oogst ís er. 

Ik ben een moestuin begonnen. Bij het boodschappen doen kreeg ik drie 

moestuinpotjes, waarop ik besloot het maar eens te proberen. Nu prijken 

er op mijn balkon twee potten met sla en courgettes, de worteltjes kwamen 

niet op. De voldoening die dat geeft verrast me. Iedere dag zie ik mijn 

groente groeien, en ik verheug me op de oogst van eigen balkon…  

De oogst is groot
Marianne Bogaard
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De enige vraag is of er mensen zijn 
die zich willen laten bewegen om haar 
binnen te halen.

Kerkelijk oogsten
Ook in de kerk verlangen we ernaar 
trots te zijn op onze oogst. Zeker in 
een maatschappij waarin gerekend 
wordt in resultaat. Maar dat valt niet 
mee. We oogsten allang geen brede 
bijval meer. Wat we gezaaid dachten 
te hebben komt vaak niet op, of het 
ontwikkelt zich alle kanten op, zonder 
dat we daar als christelijke gemeente 
van groeien. Dat kan ons onzeker 

maken. Hebben we wel voldoende 
gedaan? Plukken we wrange vruchten 
waar we zelf de oorzaak van zijn?
Als we vanuit het evangelie naar het 
beeld van de oogst kijken klinken 
de vragen echter anders. De oogst 
is er, ook in onze tijd. Het is echter 
geen oogst die het gevolg is van ons 
handelen. Het is oogst die zichtbaar 
wordt in wie verlangen naar woorden 
van geloof, hoop en liefde, binnen en 
buiten de kerk. Het is oogst die zich 
niet laat meten in de aantallen die we 
binnenhalen, maar in betrokkenheid op 
de mensen om ons heen.

Aan de wortel van deze oogst ligt 
niet onze inzet, maar Gods Liefde. Hij 
zaait anders dan wij. Hij oogst anders 
dan wij. Arbeider zijn in zijn dienst 
betekent erop vertrouwen dat er in 
onze trouw aan de medemens iets te 
oogsten valt, ook als dat in onze ogen 
niets oplevert of als er niets is om 
trots op te zijn.
Die boodschap opent ook in de 
eenentwintigste eeuw nieuwe wegen. 
Niet omdat we overtuigd zijn van ons 
succes, maar omdat we geraakt zijn 
door de ander die op ons pad komt. 
Wij oogsten in het spoor van Christus.
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Oogsttijd?
Anita Winter

Daarom mijn vraag: is het zaad – onze 
vraag om de functie van voorzitter 
te vervullen – wel in de goede aarde 
gevallen? Of is het op de weg, de 
rotsen of tussen de distels terecht 
gekomen? Heeft onze vraag wel de 
mogelijkheid om vrucht te dragen als 

we die in Present 
‘zaaien’ of treedt dan 
het omstandereffect 
op: iedereen ziet 
en weet dat er een 
voorzitter van de AK 
moet komen, maar 
niemand voelt zich 
geroepen deze taak 
op zich te nemen. 
‘Laat een ander 
het maar doen. Ik 
ben niet geschikt 
genoeg, ervaren 
genoeg, genoeg 

bestand tegen alle kritiek. Ik heb geen 
tijd, dit is niet mijn ding, ik ben niet 
thuis in de kerkelijke structuren.’

In de omschrijving voor de voorzitter 
vragen we iemand die bekend is met 
de huidige keuzecultuur: op elk gebied 
in ons leven hebben we ontzettend 
veel mogelijkheden. Dat lijkt mooi, 
door de enorme vrijheid die je hebt 
iets te kiezen dat precies bij jou past. 
Maar dat betekent niet alleen dat je 
veel kunt kiezen, maar ook dat je veel 
moet kiezen. Omdat ons leven bepaald 
wordt door onze keuzes moeten die 
keuzes ook nog eens perfect zijn. 
De hoeveelheid aan mogelijkheden 
dreigt het echter onmogelijk te maken 
daadwerkelijk tot een keuze te komen. 
Wat je kiest moet ‘goed voelen’, 
want door te kiezen sluit je andere 
mogelijkheden uit. 

De keuze om je aan te bieden 
als voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad valt – zeker op het eerste 
gezicht – niet onder de categorie 
perfecte keuze. Want wat levert het 
je op behalve veel gedoe, kritiek, 
oneindig overleg en weinig vrije tijd? 
Dat hangt ervan af. Als je voorzitter 
wilt worden om er zelf beter van te 
worden (dingen naar je hand zetten, 
meer aanzien) zal het voorzitterschap 
weinig opleveren. Maar wie zijn 
vrijheid om te kiezen gebruikt om 
de gemeente(leden) te dienen en 
zich laat leiden door de Geest zou 
zomaar aan het eind van de rit de 
vrucht van de Geest kunnen oogsten: 
liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
En wie wil dat nu niet?

Komende maand verwacht ik 
aanmeldingen voor het voorzitterschap 
te kunnen oogsten!

Hebben we wel op de juiste plaats gezaaid? Al bijna een jaar is 

bekend dat de functie van voorzitter van de Algemene Kerkenraad vrij 

zou komen. Regelmatig roep ik u in deze stukjes op te overwegen of 

u een geschikte persoon bent of kent voor deze functie. Afgelopen 

maand heeft in Present uitvoerig gestaan wat we – Algemene 

Kerkenraad en wijkkerkenraden – verwachten van onze voorzitter. 

Dat is niet gering, maar tegelijkertijd is het ook niet teveel. Zeker niet 

voor een gemeente als de onze, waar een meer dan gemiddeld aantal 

mensen de gaven voor deze functie heeft gekregen. 

uit de algemene kerkenraad

Een uitvoerige profielschets 
staat in het vorige nummer van 
Present. Informatie, aanmelden, 
suggesties bij Anita Winter, 
scriba AK, tel: 020-6113180, 
e-mail:scribaak@pga-b.nl.
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college van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2015
De jaarrekening over 2015 is opgesteld 
door het College van Kerkrentmeesters 
besproken en voorlopig vastgesteld door 
de Algemene Kerkenraad. De accountant 
heeft zijn beoordelingsverklaring 
afgegeven. Tijd om u op hoofdlijnen te 
informeren over de fi nanciële positie 
van onze kerkgemeenschap. Voor de 
liefhebbers is de gehele jaarrekening 
terug te vinden op de website. Tijdens 
de gemeentevergadering op 22 juni heb 
ik deze jaarrekening verder toegelicht. 
Het over de jaren 2015, 2014 en 2013 
behaalde fi nanciële resultaat is als 
volgt weer te geven (alle bedragen in 
duizenden euro’s):

Zoals uit de hierboven weergegeven 
samenvatting blijkt is het tekort uit 
kerkelijke activiteiten in 2015 uitgekomen 
op € 336.000. Dit is een verslechtering 
ten opzichte van 2014 met € 90.000.

Deze verslechtering kent een aantal 
oorzaken. De vrijwillige bijdragen waren 
in 2015 € 25.000 lager dan in 2014. 
Deze daling was voorzien. Het aantal 
bijdragende leden daalde van 1.551 naar 
1.484. De gemiddelde bijdrage bleef met 
een bedrag van afgerond € 351 vrijwel 
gelijk aan dat van 2014. De opbrengsten 
uit collecten waren in 2015 € 15.000 
lager dan in 2014. De opbrengst van de 
collecte voor Present was in 2015 met 
ruim € 28.000 nagenoeg gelijk aan 2014. 
Deze baten zijn rechtstreeks in mindering 
gebracht op de kosten. De opbrengsten 
uit verhuur van onze eigen kerkgebouwen 
en de pastorie daalden met € 6.000.

De lasten daalden 
per saldo met 
€ 45.000. Grote 
dalingen waren te 
zien bij de kosten 
voor het pastoraat 
en kosten voor 
verplichtingen 
naar buiten 
(quotumkosten).

Aparte vermelding 
verdient dat we in 
2015 een bedrag 
aan erfenissen en 

legaten mochten ontvangen van ruim 
€ 80.000 (2014: bijna € 175.000).
De resultaten uit beleggingen (exclusief 
koersresultaten) waren € 218.000 
(2014: € 221.000). De daling wordt 

vooral veroorzaakt door dalende 
rentebaten ten gevolge van de 
historisch lage rentevergoedingen op 
de spaartegoeden. De opbrengsten uit 
verhuur van de beleggingspanden waren 
in 2015 vrijwel gelijk aan die van 2014.

Zoals uit bovenstaand 
overzicht blijkt waren 
de resultaten uit 
beleggingen in 2015 
niet voldoende om het 
tekort uit de directe 
kerkelijke activiteiten 
te dekken. Door 
(ongerealiseerde) 
koerswinsten is het 
uiteindelijke tekort 
over 2015 uitgekomen 
op € 21.000.

Begroot: € 476.000
Toegezegd: € 395.058
Ontvangen toezeggingen: € 233.060 
Spontane bijdragen: € 51.410 

Opbrengsten Actie 
Kerkbalans 2016 t/m april

2015 (€) 2014 (€) 2013 (€)

Baten uit kerkelijke activiteiten *) 792 927 775

Lasten uit kerkelijke activiteiten *) 1.128 1.173 1.307

Resultaat uit kerkelijke activiteiten -336 -246 -532

Resultaat beleggingen (exclusief 
koerswinsten/-verliezen)

218 221 280

 -118 -25 -252

Koerswinsten en –verliezen (per saldo) 100 223 244

Resultaat uit verkoop onroerend goed -3 -5 4

Totaal resultaat kerkgemeenschap -21 193 -4

*) exclusief baten en lasten wijkkassen; rente per saldo

(alle bedragen in duizenden euro’s) 

Financieel resultaat 2013-2015:

Andries Smeding
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Sinds een jaar of vijf heeft de Kruiskerk 
het beleid om gastvrij en in contact 
met de buurt(en) te willen zijn, omdat 
we boodschap aan onze naasten 
hebben en hopen dat het Evangelie 
een kans krijgt gehoord en verstaan te 

worden als nieuwe 
levensoriëntatie. 
Deze mooie volzin 
betekent dat we 
onze buren willen 
ontmoeten, met 
elkaar willen 
meeleven en 
willen delen 
wat ons bezielt. 
Daarbij richten 
we ons in het 
bijzonder op twee 
doelgroepen: De 
jonge Kruiskerk 

– jongeren en jonge gezinnen – en 
cultuurgeïnteresseerd publiek.
De PR-commissie wil hieraan bijdragen 
door te werken aan de beeldvorming 
bij de mensen in de doelgroep en 
door hen te interesseren door goed 
verzorgde, frequente en consistente 
communicatie via een brede mix van 
middelen.

Het begint met beeldvorming
Wanneer je voor de eerste keer een 
flyer in de buurt verspreidt, mag je niet 
verwachten dat het daarna meteen 
stormloopt met geïnteresseerden. Uit 
een rapport van bureau Motivaction 
hebben we geleerd dat je in het contact 
met nieuwe mensen vijf stappen kunt 
onderscheiden: 1 beeldvorming, 2 
interesseren, 3 ontmoeten, 4 betrekken 
en 5 actief worden. In het begin werk 

je dus vooral aan de beeldvorming en 
mag je blij zijn als er enkele mensen 
daadwerkelijk op een activiteit 
afkomen.
Hoe het met de beeldvorming van 
de Kruiskerk gesteld was, weten 
we uit een onderzoek van vijf VU-
studenten dat we eind 2011 in 
de schoot geworpen kregen. Zij 
informeerden in de buurt naar het 
beeld en de activiteiten van de kerk. 
Dat viel niet mee... De meeste 
mensen wisten naast de zondagse 
kerkdiensten niet veel meer te noemen 
dan kerstvieringen, uitvaarten en 
de rommelmarkt. Iemand wist te 
melden dat er ‘speciale missen voor 
de Indische gemeenschap’ zijn, wat al 
jaren niet meer het geval was! Beelden 
zijn hardnekkig. Hoopgevend was dat 
veel geïnterviewden gehecht waren aan 
de Kruiskerk als monumentaal gebouw 
en een tamelijk positief beeld hadden 
van de kerkgangers. En dat ze wensten 
dat de kerk meer ging betekenen 
voor niet-kerkleden. Er was dus een 
voedingsbodem voor de plannen met 
‘gastvrij’.

Reacties
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn 
die de flyers van de kerk iedere keer 
ongezien bij het oud papier gooien, 
maar het kan niet anders of de 
beeldvorming over de Kruiskerk is de 

Op zo’n vijfduizend adressen in de wijk van de Kruiskerk wordt zes keer 

per jaar een folder of flyer met activiteiten van de kerk bezorgd. Tevens 

wordt er zes keer per jaar op de basisscholen een speciale flyer voor de 

kinderen uitgedeeld. Op bijna vijftig plekken wordt iedere maand een poster 

opgehangen. Zo ongeveer wekelijks gaat er een persbericht uit, dat onder 

andere in Amstelveen Dichtbij wordt afgedrukt. Via e-mail, Facebook en 

WhatsApp worden geïnteresseerden op speciale activiteiten geattendeerd. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. De PR-ploeg van de Kruiskerk doet 

veel om de kerk onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Waarom doen we dat en wat is de oogst?

PR: zaaien en oogsten
Erik Schouten
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afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. 
Dat merken we aan de reacties die 
we krijgen op het fraaie, kleurrijke 
PR-materiaal. En gelukkig blijft het niet 
bij beeldvorming: uit het veelvuldige 
bezoek van de website blijkt een 
groeiende interesse, en nogal wat 
mensen hebben afgelopen jaren de 
drempel van de kerk geslecht. Zoals die 
man die tijdens Open Monumentendag 
tegen me zei: ‘Ik woon al dertig jaar 
in de buurt, maar was nog nooit in 
de kerk geweest’. Soms blijft het bij 
een incidenteel bezoek, maar er zijn 
ook fl inke groepen min of meer vaste 
bezoekers van muziekactiviteiten en De 
jonge Kruiskerk ontstaan. En nieuwe 
kerkgangers op zondagmorgen? 
Ja, die zijn er ook! Als iemand met 
belangstelling voor marketing ben ik 

gefascineerd door het effect dat PR kan 
hebben en als gelovige ben ik dankbaar 
voor de zegen die we op ons werk 
ervaren.

Ontwikkelingen en wensen
Nog steeds staat een mooie fl yer 
niet garant voor een hoge opkomst. 
Het blijft zoeken hoe je het publiek op 
de beste manier bereikt. Regelmatig 
passen we onze aanpak aan. Een 
ogenschijnlijk kleine, maar belangrijke 
verbetering is dat we op onze fl yers 
tegenwoordig niet alleen maar 
activiteiten vermelden, maar ook in 
enkele zinnen duidelijk maken wie we 
zijn en wat onze missie is. Open kaart 
spelen, dat ontspant de vrees voor 
‘zieltjeswinnerij’.
Een mooie recente ontwikkeling is de 

samenwerking met Stadsdorp Elsrijk en 
Nieuw Vredeveld in het project Goede 
buren in Elsrijk, die resulteerde in het 
verspreiden van een gezamenlijke 
folder. Zo’n gelijkwaardige vorm van 
contact verlaagt de drempel van de 
kerk nog verder.

Een aandachtspunt is de wijze waarop 
onze gasten worden bejegend als 
ze eenmaal de stap naar de kerk 
hebben gezet. Ik denk dat een training 
gastvriendelijk gedrag leerzaam kan 
zijn. Wanneer en hoe spreek je een 
gast bijvoorbeeld aan?
Sowieso kan de menselijke factor in 
de PR nog wel worden verbeterd. Een 
glimmende folder is mooi, maar de 
combinatie met een ambassadeur van 
vlees en bloed is veel krachtiger.
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Wat voor jongetje was je en waar 
ben je opgegroeid?
'In Enkhuizen. Als kind was ik een banjer. 
Met mijn twee broers trokken we de 
polder in om eieren te zoeken, hutten 
te bouwen, te voetballen en als we de 
kans kregen, staken we een rietveld 
in de fik.’ Als hij twaalf is, koopt hij zijn 
eerste bromfiets voor twee gulden – 
daar was zijn vader niet zo blij mee – en 
op zijn achttiende een motorfiets. Zijn 

favoriete merk is een 
Matchless, die hij 
nog steeds heeft. 
Vol trots laat hij een 
foto zien van zijn 
kleindochter Kyra 
met wie hij samen 
op de motor zit. 
'Vroeger reed ik 
vaak zonder licht, 
want als je dynamo 
kapot was, kostte 
dat meer dan 
honderd gulden 
om te repareren. 

Ik verdiende weinig en als de politie me 
dan ’s avonds laat midden op straat wilde 
aanhouden, reed ik er met een grote 
bocht omheen.’ Hij leert Janny ter Horst 
kennen. Zij woont een straat verderop 
en volgt een verpleegstersopleiding. Ze 
trouwen in 1968.
‘Mijn vader was bouwerman, hij 
verbouwde tulpen en kweekte zaden. 
Mijn moeder kwam van Urk, zij was 
verpleegkundige. Ze zorgde graag 
voor mensen en toen mijn ouders in 
1974 naar een groot huis verhuisden, 
startte zij een kleinschalig particulier 
bejaardentehuis. Janny en ik zouden dat 
in 1990 overnemen, maar de regering 
wilde alleen nog maar grote tehuizen. Nu 
is het huis een hotel geworden.’ 

Wat trok je aan in dat werk?
‘Samen voor die oude mensen zorgen. 
Daarom vind ik het ook leuk bij Kannen 
en Kruiken.’ 

Wat is Kannen en Kruiken? 
Heel vergenoegd vertelt Jan: ‘Dat is een 

gezellig samenzijn dat vrijdagmiddag 
om half vijf begint met mensen uit de 
Pelgrimskerk en uit de buurt. Er wordt 
gepraat over van alles en nog wat 
onder het genot van een glas wijn of 
fris en een hapje. Op de eerste vrijdag 
van de maand is er om 18.00 uur een 
maaltijd. Daarnaast organiseren we een 
zomermaaltijd en een wintermaaltijd, 
bijvoorbeeld met de Straatklinkers, het 
koor en orkest van de daklozen. Met de 
maaltijden help ik met alles mee, we zijn 
dan met z’n vieren’. 
Het plezier waarmee Jan over Kannen 
en Kruiken vertelt, staat in schril 
contrast met hoe hij zich voelde na 
zijn pensionering op zijn zestigste: 
hij moest op zoek gaan naar andere 
bezigheden. Zo kwam hij samen met 
Janny bij Kannen en Kruiken. Jan staat 
niet alleen achter de bar, maar verzorgt 
ook de website van de Pelgrimskerk, 
en is hulpkoster. Dat betekent dat hij 
de zondagse dienst overneemt als de 
koster afwezig is. Bovendien geeft hij 
computerles in het Huis van de Wijk en 
helpt mensen met computerproblemen. 

Wat voor mens ben jij?
‘Ik ben niet altijd zo positief ... ik 
denk daarbij alleen even aan de kerk. 
Moet ‘t allemaal zo, is een vraag die 
ik regelmatig stel. Daarbij denk ik aan 
folders maken of iets op de website 
zetten, waarop maar een paar bezoekers 

Drie tot vier dagen in de week is Jan Schuijt op zijn volkstuin aan 

de Weesperzijde te vinden. Als hij de courgettes kan oogsten, is er 

courgettesoep bij Kannen en Kruiken, waar hij elke vrijdagmiddag achter de 

bar te vinden is. Jan is getrouwd met Janny. Hun belangrijkste ‘oogstappel’ 

is kleindochter Kyra. In zijn werkzame leven werkte Jan voor de Politie 

Amsterdam in de Bijlmermeer, de laatste jaren als buurtregisseur. 

Kapucijners en doppers
Janet Parlevliet
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afkomen. Vaak vind ik de plannen die 
we maken vergeefse moeite. Ik wil niet 
trekken aan een dood paard. Als het niet 
lukt, dan is ‘t bij mij hetzelfde als op de 
tuin: hij doet het niet, wegwezen jij! We 
moeten dan wat anders verzinnen.’ 

Wat is voor jou geloven? Neem jij 
een aantal stellingen aan of is dat 
een manier van leven?
‘Voor mij is ‘t een manier van leven, 
ik probeerde dat in mijn werk als 
politieman te verwezenlijken. Door eerlijk 

tegen mensen te zijn, geen gemene 
trucjes met ze uit te halen en ze op 
‘t rechte pad te krijgen. Of door een 
verslaafde van de drugs of drank af te 
helpen. Soms had ik er eentje, ééntje 
per jaar,’ vertelt hij trots. ‘Zo kreeg ik 
samen met een collega een man die 
een ernstig misdrijf had gepleegd en 
daarvoor gezeten had, aan ‘t werk bij 
een woningbouwvereniging. Ondanks 
dat was het best een redelijke gozer. 
Daar verdiende hij wel veel minder, 
maar hij kreeg waardering voor zijn werk 

en dat vond hij leuk. Met die mensen 
hield ik regelmatig contact. Je moet er 
bovenop blijven zitten, anders vallen ze 
weer terug.’ 

Ben jij een tuinder? Heb je groene 
vingers? Heb je dat van huis uit 
meegekregen? 
Jan nuanceert: ‘Ik heb een tuintje. Geen 
zittuin, maar een nutstuin. Dat is een 
tuin waar je groente verbouwt, geen 
stuk grasveld met een stoel erin,’ legt hij 
me geduldig uit. 'Vroeger als jochie van 
een jaar of zes, zeven moest ik met mijn 
broertjes in de vakanties mee naar ‘t land 
van mijn vader om onkruid te wieden. Wij 
keken veel liever naar de vogels, maar 
dan zei mijn vader: de kwaadjes vliegen 
niet in de lucht, ze staan op de grond! Als 
kind vond ik daar geen bal aan!’ Nu tuint 
Jan duidelijk voor zijn plezier. 

Wat heb je allemaal op je tuin?
‘Peulen, kapucijners, doppers, 
snijbonen, sperziebonen, aardappels, 
bessen, frambozen, aardbeien, kleine 
komkommers, bloemen en allerlei 
soorten sla en kruiden die onder glas 
staan in een lage bak. Als we op ‘t 
tuinencomplex veel pompoenen, 
aardappels of courgettes hebben, 
brengen we ze naar de voedselbank. De 
courgettes neem ik mee naar Kannen 
en Kruiken, waar er courgettesoep van 
wordt gemaakt. Dat vind ik niet zo lekker, 
maar heel veel mensen wel...’ 

Wat is je lievelingseten van de tuin?
‘Sugarsnaps, verse doppers en 
kapucijners, echt vers, dus niet gedroogd 
en mijn kleindochter is dol op aardbeien 
en frambozen ... met slagroom.’
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Alle vier kerken die aangesloten zijn bij 
de PGA-B waren vertegenwoordigd. 
Slechts vier diakenen waren afwezig 
door vakantie en andere afspraken. 
‘Mensen hebben mensen nodig’ was 
het thema van de dag. Een spreuk die 
de diakenen op het lijf geschreven is! 
Door het buitengewoon mooie weer 
mocht ik de diakenen op het terras ont-
vangen waar direct zonnige gesprek-
ken werden gevoerd of (hernieuwde) 
kennismakingen plaatsvonden. Daar 
is deze jaarlijkse bijeenkomst dan ook 
voor: saamhorigheid kweken en elkaars 
kennis weten te vinden. 

Het serieuze gedeelte van de bijeen-
komst vond binnen plaats: privacy bij 
hulpaanvragen en andere aandachts-
punten werden in stemming gebracht. 
Verder waren er onder andere mede-
delingen over de noodopvang voor 
vluchtelingen. 

Tijdens de overheerlijke lunch, die wij 
buiten konden nuttigen, werden de 
persoonlijke gesprekken in zonnige en 
ontspannen sfeer voortgezet.

In de tweede sessie werd aan het 
thema ‘mensen hebben mensen no-
dig’ professioneel vorm gegeven door 
maatschappelijk werker Adrienne van 
den Bosch en wijkcoach Hugo van der 
Kooij van Vita Amstelland. Er ontstond 
een mooi samenspel van mensen die 
mensen helpen vanaf verschillende 
startpunten op zoek naar mogelijke 
samenwerking. Wellicht door het 
project ‘Welzijn op recept’. Hierbij gaat 
het niet om medicatie: sociale contac-
ten zijn het recept voor beterschap. De 
wijkdiaconieën weten de betreffende 
wijkcoaches nu te vinden om te kijken 
waar de samenwerking in de wijk kan 
worden versterkt. 

Mogelijkheden voor de kerken genoeg 
om ‘mensen hebben mensen nodig’ 
met andere organisaties verder vorm 
te geven. Iets wat in Buitenveldert 
al gebeurt in samenwerking met 
PuurZuid. 
Al dat gepraat geeft natuurlijk droge 
kelen en onder het genot van een 
drankje werd de dag afgesloten met 
een gevoel dat er geoogst is. U mag 
invullen op welke wijze.

Oogsten
Ginus Trof

Zaterdag 4 juni hielden de diakenen van onze kerken in Amstelveen-

Buitenveldert hun jaarlijkse bijeenkomst. Niet in een kerkgebouw, maar 

in een gemoedelijke horecagelegenheid aan de Amsterdamseweg. 

college van diakenen

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus 2011, 
1180 EA Amstel veen, e-mail: 
diaconie@pga-b.nl, tel. 06 1955 7990, 
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood
De jaarlijkse kledinginzameling die op 
zaterdag 23 april werd gehouden, heeft 
ruim 5100 kg aan kleding en huis-
houdtextiel opgeleverd. Alle kledingge-
vers en inzamelaars hartelijk dank!
Met de opbrengst van deze ‘oogst’ 
levert Cordaid Mensen in Nood een 
bijdrage in het beschermen van kwets-
bare dorpen tegen overstromingen in 
Bangladesh, o.a. door het bouwen van 
degelijke dijken en evacuatiecentra.
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College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
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De kerk in 2025
Ds. Piet de Bres

Gevangen in onze eigen 
kerkstructuur?
Na een spiritueel begin met ds. Gert Jan 
de Bruin, was het welkom van Piet de 
Bres, namens de Community Jasmijn. 
De Community is een hechte groep 
van negen mensen, die regelmatig 
bijeenkomt. Zo’n avond begint met een 
inleiding van een van de leden over een 
onderwerp rond Bijbel, geloof of kerk. 
Soms een algemeen onderwerp dat 
beproefd wordt vanuit Bijbel/geloof. 
We zingen veel en bidden regelmatig. 
Afgelopen seizoen was één van de 
onderwerpen het genoemde PKN-
rapport. Daarnaast organiseren we heel 
wat activiteiten voor de gemeente: de 
succesvolle maaltijden in de Paaskerk, 
de diensten in het OTT-gebouw in 
Westwijk, de Kerstlichtjestocht, de 
kledingactie in Werstwijk en het (te) 
Gekke Kerkfestival.
Maar terug naar onze bezinning op het 
PKN-rapport: Kerk 2025. Wij waren er 
erg blij mee. Omdat wij het een prima 
rapport vonden, meenden wij dat het 
belangrijk was dat ook de gemeente er 

van zou proeven. We kregen het fi at van 
de kerkenraad en daar zaten wij met 
zo’n veertig mensen.
Het rapport begint met het Bijbelverhaal 
van de uitzending van de zeventig door 
Jezus. Hij geeft ze de opdracht: neem 
niets mee, geen geld, geen kleding of 
staf alleen sandalen voor onderweg.
Wij, als Protestantse Kerk in Nederland 
dragen nogal wat met ons mee. 
Onderweg (door de geschiedenis) 
hebben we heel wat opgedaan. 
Onze gang is zwaar geworden, zowel 
theologisch als organisatorisch, 
concludeert het rapport. Het lijkt 
alsof wij gevangen zijn in onze eigen 
kerkcultuur. Hoe komen wij weer tot 
een lichtere gang? Daarom is de leus:  
‘back to basics’. Waar gaat het in het 
geloof ten diepste om?
De eerste gespreksvraag: ‘Wat is voor 
jou persoonlijk: Kerk-zijn. Probeer dat in 
één trefwoord te vangen, schrijf het op 
en plak het op de wand.’ Daarna neemt 
Esther Velten ons bij de hand en loodst 
zij ons, via een powerpointpresentatie, 
nauwkeurig door het rapport. 

Een levendig en open gesprek
Na de pauze praten we over een viertal 
stellingen, deels letterlijk overgenomen 
uit het rapport deels door de 
Community als samenvatting gegeven: 
1.  Wij zijn gevangen geraakt in onze 

eigen kerkcultuur.
2.  In 2025 is er nog een levende kerk.
3.  De kerk moet meer smoel  krijgen.
4.  Wij moeten buiten de kerk 

onbevangen en persoonlijk over 
God durven praten.

Een levendige, open en plezierige 
discussie volgde. Tot slot werden de 
voors en tegens in de grote kring 
benoemd. De vele, en soms heel 
verschillende antwoorden, besparen 
wij u, in verband met de lengte 
van dit artikel. Het ging ons (de 
Community) niet in de eerste plaats 
om antwoorden, 
maar veeleer om 
het proces, waarbij 
gemeenteleden 
eerlijk en luisterend 
naar elkaar zich 
bezinnen waar het 
in ons kerk-zijn ten 
diepste om gaat.
Zo was deze 
avond, voor ons en 
hopelijk voor alle 
aanwezigen, heel 
waardevol.

Veertig mensen. In zes groepen wordt er gepraat, gediscussieerd, 

geluisterd; men neemt elkaar serieus, ieder heeft zijn/ haar inbreng, 

iedereen telt mee. Het onderwerp: het rapport ‘Kerk in 2025: Waar 

een Woord is, is een weg’ van de Protestantse Kerk Nederland. 

Iedereen is er sterk bij betrokken: is er in 2025 nog een levende kerk?
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Dat het rijpe graan voor de boeren 
allesbehalve vakantie betekent, zou 
pas veel later doordringen tot het 
stadskind dat ik was. Nog weer later 
kwam de ervaring dat er aan het 
oogsten heel veel werk vooraf gaat, 
en ook dat de tijd van oogsten geen 
eindpunt betekent, maar hooguit 
een adempauze voordat je weer 
opnieuw moet beginnen met ploegen 
en zaaien. Wanneer iets goed gelukt 
is, zul je de aandrang om nu verder 
niets meer te doen ook maar zelden 
hebben. Je bouwt liever voort op 

het resultaat, maakt gebruik van het 
momentum, laat je juist door het 
mooie resultaat inspireren tot nieuwe 
inspanning. Er moet immers ooit 
weer een nieuwe oogst volgen. Is 
er in een mensenleven wel een tijd 
dat je voldaan over je volle schuur 
achterover leunt zonder de aandrang 
te voelen het gereedschap nog 
eens ter hand te nemen? Als je met 
pensioen gaat? Als de kinderen het 
huis uit zijn? Vaak ligt er meteen 
wel ergens een nieuwe uitdaging te 
wachten, klussen in huis, oppassen op 

kleinkinderen, vrijwilligerswerk. Het 
zijn niet zomaar afkickverschijnselen, 
geen dwangmatige werklust. Ik denk 
dat het voortkomt uit de behoefte van 
betekenis te zijn, je leven zin te laten 
hebben, misschien wel het streven 
de wereld een fractie beter achter 
te laten dan je haar gevonden hebt. 
Dat kan zelfs als je fysiek tot weinig 
meer in staat bent, zie bijvoorbeeld de 
schrijfacties van Amnesty. 

Tegelijk leert het ritme van de natuur 
ons dat het niet een onafgebroken 
zwoegen hoeft te zijn met steeds 
dezelfde intensiteit, dat je soms 
even een stap terug mag doen om 
de voldoening te voelen van je werk, 
dankbaar voor het groeiproces dat 
zich buiten jou om voltrokken heeft, 
en zeker ook dankbaar voor de 
korenbloemen en papavers die je 
zomaar, ‘boven dien’, geschonken zijn.

column

Oogst
Bettine Siertsema

Een van mijn vroegste jeugdherinneringen is aan een zomervakantie ergens 

in Nederland. Ik bij moeder achterop de fiets, rijdend door velden vol rijpend 

graan, geurig-zondoorstoofd en met papavers en korenbloemen aan de 

rand. Het zal wel geïdealiseerd zijn, wie weet zeurde ik wel de hele tocht om 

een ijsje, was de zon te warm en was ik bang voor de wespen. Maar de her-

innering aan een fietstocht in gouden zonlicht blijft fijn. 
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Paaskerk
Veel te vieren
Er was veel te vieren in juni. Op de 
eerste zondag van de maand werden 
Kayden Håkon Been, zoon van Paul 
en Laura Been en broertje van Nolan, 
en Olivier Johannes Wilhelmus Frank 
Ruber, zoon van Rianne Bijdam en 
Alexander Ruber, gedoopt. Olivier had 
daarbij twee doopgetuigen: Annemarie 
Bijdam en Roel Konings. Daarnaast 
was er een viering in Ons Tweede 
Thuis in Westwijk. 
Op de tweede zondag kreeg het 
thema van het (te) Gekke Kerk Festival 
‘Geloof, hoop en liefde’ tijdens de 
dienst vorm door in verschillende 
groepen eigen ervaringen daarmee te 
delen, samen de tekst uit I Korintiërs 
13 te bespreken, naar gedichten te 
luisteren, over de liefde te zingen 
of naar beelden te kijken. De dienst 
begon en eindigde gezamenlijk in de 
kerkzaal.
Op de derde zondag was er een 
doelgroepviering, voorbereid door 
de tieners en dak- en thuislozen uit 
Amsterdam. Tijdens deze dienst, 
waaraan het dak- en thuislozenkoor 
‘De Straatklinkers’ meewerkte, maakte 
Fabian Pieterse de overstap van de 
kinderkerk naar de tienerdienst. 
’s Middags was er een dienst van Woord 
en Tafel en ’s avonds een Taizéviering.
Sommigen hebben die variëteit zeer 

gewaardeerd, voor anderen was het 
wellicht wat teveel van het goede. 
We streven ernaar in de Paaskerk 
één bijzondere viering in de maand 
te houden op de derde zondag. Voor 
het festival maken we echter graag 
een uitzondering, en vanzelfsprekend 
voor onze kleine dopelingen ook! 
De komende zomerzondagen zijn er 
minder bijzonderheden. Wij vieren dan 
alleen op de zondagmorgen. Iedere 
laatste zondag van de maand is een 
dienst van Schrift en Tafel.

Huwelijksinzegening
Wel is er een feestelijke dienst op 
zaterdag 9 juli. Op die dag zal in de 
Paaskerk het huwelijk ingezegend 
worden van Joost Meij en Jessica 
Arts. Ik ga zelf voor in deze dienst. 
We hopen op een stralende dag voor 
henzelf, familie en vrienden!

Ontmoetingspastoraat
De twintigers-dertigers-veertigers-
vijftigers-en zestigersgroepen 
komen in de zomer niet bij 
elkaar. Datzelfde geldt voor de 
ontmoetingsbijeenkomsten in de 
wijken. Er zijn echter wel twee 
bijeenkomsten van de diaconie in 
de Paaskerk, op 19 juli en op 23 
augustus. Ondertussen zijn we 
bezig met het vormgeven van het 

ontmoetingspastoraat in het nieuwe 
seizoen. Als u 75 jaar of ouder bent 
ontvangt u na de zomer een folder. 
Ook onze kerkelijk werker Ellen 
Kok werkt door en onderzoekt of 
we deze vorm van pastoraat verder 
kunnen ontwikkelen. Daartoe bezoekt 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297. 
Peter van Leeuwen, tel. 3456217. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.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@paaskerk-amstelveen.nl
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zij mensen in bovengenoemde 
leeftijdscategorie waar we tot nu toe 
geen contact mee hebben. 
Indien nodig kunt u voor individueel 
pastoraat een beroep doen op één van 
onze pastorale werkers in de wijken of 
de predikant van uw wijk. Graag horen 
we wanneer dat het geval is! Mocht 
de betreffende predikant met vakantie 
zijn, dan nemen de collega’s waar.

Meeleven op afstand
Voor ons als predikanten is het bijzonder 
om te horen hoe velen van u op afstand 
betrokken zijn. Dat uit zich bijvoorbeeld 
in het aantal mensen dat de dienst mee 
viert via de Ipad, de laptop of het eigen 
televisiescherm. ‘Ik was erbij hoor!’, 
krijg ik nogal eens te horen. Wij hopen 
dat u zich ook via deze eigentijdse weg 
volop deel weet van de gemeenschap. 
Wij zijn ons in ieder geval zeer bewust 
van uw aanwezigheid. 

Ds. Marianne Bogaard

Maandelijkse maaltijd
We evalueerden recent de maaltijden 
of buurttafels van het afgelopen 
seizoen in de Paaskerk. Uiteraard 
waren we blij met de goede opkomst, 
elke keer kwamen we aan de grens 
van het aantal dat in de Paasherberg 
een plek aan tafel kan vinden. Naast 
leden van de eigen wijkgemeente 
waren we blij met buurtgenoten voor 
wie de drempel van de Paaskerk 
niet te hoog bleek. Het helpt dat de 
buurttafels goed en tijdig worden 
aangekondigd in ‘Dichtbij’.
Tijdens verschillende avonden hadden 
we vertegenwoordigers van de 
Voedselbank, de Buurtbemiddeling en 

het Vluchtelingenwerk in ons midden. 
Bijzonder was ook de maaltijd met 
onze geloofsgenoten van de Heilige 
Geestkerk. In het nieuwe seizoen 
leggen we graag weer contact met 
andere organisaties en verenigingen 
in Amstelveen. Als u suggesties 
heeft, horen we dat graag. Heel wat 
vrijwilligers droegen een steentje bij 
aan het succes van de maaltijden. We 
kijken nog uit naar enkele, nieuwe 
kokers. Op 20 oktober starten we met 
de eerste van in totaal acht maaltijden.

Sint-Urbanus
Zaterdag 21 mei was het zover, de 
heropening van de Sint-Urbanuskerk. 
Een volle prachtig versierde kerk, 
een eucharistieviering met de 
hulpbisschop van Haarlem die me in 
alle vriendelijkheid het heilig brood 
reikte. Wat een inzet heeft het van 
beroepskrachten en vrijwilligers 
gevraagd om de kerk weer geschikt te 
maken voor vieringen. Dat zongen we 
dan ook aan het begin van de dienst, 
met woorden van Willem Barnard: ‘Dit 
huis, gereinigd en versierd, waar Gods 
gemeente bruiloft viert, staat voor de 
eredienst gereed, wij komen hier in 
lief en leed.’  We gaan komend seizoen 
met elkaar kijken hoe we de oecumene 
weer een impuls kunnen geven. Met 
leden van verschillende kerken waren 
we een weekend bij de franciscanen in 
Megen. Ook volgend seizoen kunnen 
we in oecumenisch verband een 
weekend naar een klooster.

De Regenboog Groep
Twee stafkrachten van de Regenboog 
Groep informeerden ons op een 

Rinus Keur
Op 18 mei is Rinus Keur overleden. 
Marinus Gerit Keur is geboren in Zuiddorpe, 
Zeeuws-Vlaanderen, maar verhuisde al op 
jonge leeftijd naar Amstelveen. Op 27 juni 
1951 trouwde hij met Diny. De trouwtekst 
uit Filippenzen 4:6 'Weest in geen ding 
bezorgd' was het uitgangspunt voor de 
viering in het uitvaartcentrum in de Kwakel. 
Rinus kerkte jarenlang in de Dorpskerk, 
waar hij – liefhebber van orgelmuziek – 
steevast op de orgelgalerij te vinden was. 
Later bezocht hij samen met Diny de 
ontmoetingsbijeenkomsten in Middenhof. 
Rinus woonde aan de Uitvlugt 10. We 
wensen Diny de kinderen en kleinkinderen 
en alle anderen die Rinus zullen missen 
Gods nabijheid toe.

Ds. Werner Pieterse

Gerarda Casperina de Vries
Op 25 mei overleed in het Zonnehuis Gery 
de Vries. Zij werd 78 jaar. Op 1 juni dankten 
wij voor haar leven.
Gery was een zelfstandig gedreven mens. 
Zij was overal aanwezig in de kerk en in het 
verenigingsleven. Ook zat zij een poosje in 
de gemeenteraad van Amstelveen. Ze had 
goede bestuurlijke kwaliteiten die zij volop 
inzette in de tijd van het samen-op-weg 
proces van de Advent- en Paaskerk.
Gery was verankerd in de gereformeerde 
traditie, door en door gevormd door haar 
omgeving, de school, literatuur, vrienden. 
enz. Tegelijkertijd was zij een zeer modern 
mens, geïnteresseerd in haar medemensen 
en in ethische vraagstukken. Zij was kritisch 
en analytisch, niet gauw tevreden met 
een kort antwoord. Tot het einde bleef zij 
zoeken naar antwoorden op geloofsgebied, 
tot zij rust vond in God zelf.

Ds. Nieke Atmadja
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zondag in het dagcentrum van 
‘Ons Tweede Thuis’ over hun 
werkzaamheden. Het duurt nog even 
maar op zaterdagmiddag 1 oktober 
krijgt onze kennismaking een vervolg 
in de vorm van een wandeling door 
Amsterdam en een bezoek aan een 
inloophuis. Na de vakantie hoort en 
leest u er meer over. 

G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad
In de vergadering van de Kleine 
Kerkenraad (afgekort: KKR) wordt met 
name gesproken over de voortgang in 
de verschillende Taakgroepen. Om uw 
herinnering op te frissen volgt hier een 
overzicht van de huidige Taakgroepen: 
Taakgroep Eredienst, Taakgroep 
Pastoraat, Taakgroep Diaconie, 
Taakgroep Jeugd, Taakgroep Beheer 
& Financiën, Taakgroep Vernieuwing 
en Taakgroep Communicatie. Maar 
alvorens aandacht te kunnen besteden 
aan de Taakgroepen hadden we toch 
weer veel praktische zaken die onze 
aandacht, dan wel om een besluit 
vroegen. Ik noem er hier een paar:
• We hebben besloten om op 

onze website zoveel mogelijk de 
adressen en telefoonnummers van 
ambtsdragers en andere vrijwilligers 
te schrappen. Een paar vervelende 
ervaringen van diakenen met 
bellende ‘geldeisers’ hebben tot dit 
besluit geleid.

• De kerkenraad is zeer te spreken 
over de aanpak van de Commissie 
Geldwerving van onze kerken 
in Amstelveen-Buitenveldert. Er 
worden verschillende brieven 
gestuurd aan leden die regelmatig 

doneren aan de kerk en aan leden 
die dat minder trouw doen. Ook de 
jongeren worden op een andere 
manier benaderd en dat werkt. 
Verder heeft de bijgesloten folder 
een duidelijke relatie met onze eigen 
wijkgemeente.

• Na de viering op zondag 8 mei is 
er een geluidstest gehouden in de 
Paaskerk. Uit de test werden enkele 
zaken duidelijk. Maakt u gebruik van 
gehoorapparatuur met een koppeling 
naar de ringleiding in de kerk, dan 
kunt u het beste midden in één van 
de stoelvakken gaan zitten. Op die 
plekken geeft de ringleiding het 
beste signaal. U moet dus beslist 
niet bij het gangpad gaan zitten, 
want daar geeft de ringleiding het 
zwakste signaal. Maakt u geen 
gebruik van gehoorapparatuur maar 
hoort u toch minder, dan kunt het 
beste in de buurt van de zij-speakers 
gaan zitten. Verder gaat één van de 
predikanten experimenteren met een 
hoofdmicrofoon en krijgen we op de 
liturgietafel een microfoon met een 
langere fl exibele stang. De predikant 
en ambtsdrager hoeven dan bij het 
spreken in de microfoon niet zo ver 
voorovergebogen te staan.

• We gaan nog voor de zomer 
met een kernteam van zo’n tien 
gemeente- en kerkenraadsleden 
van start rond het thema ‘vieren’. 
We willen in stap 1 eerst duidelijk 
hebben ‘wat we vieren’ en ‘hoe 
we willen vieren’. Dit moet dan 
leiden tot een visie op ‘vieren’. Zo 
nodig volgt er dan later een stap 2, 
waarin we kijken naar de mogelijke 
consequenties van die visie voor de 

(her)inrichting van de kerkzaal. Maar 
voor het zover is, zullen we eerst de 
uitkomsten van stap 1 met u delen.

• Door gebrekkige afstemming 
hebben we dit jaar verzuimd om 
in de periode tussen 27 april en 5 
mei na de zondagse viering in de 
Paaskerk met elkaar het volkslied 
te zingen. We komen er in de grote 
kerkenraad van juni nog op terug, 
want we willen hier een helder 
besluit over nemen.

Tot zover een paar punten uit een 
grotere lijst van praktische zaken die 
om een (re)actie vroegen. Ik hoop dat 
dit in volgende KKR vergaderingen wat 
minder kan zijn, zodat de Taakgroepen 

Klasina Maria van de Schraaff-Oskam
Ze koos ervoor om geopereerd te 
worden om langer bij haar kinderen en 
kleinkinderen te zijn. Op 31 mei, een paar 
dagen na de operatie overleed zij. We 
herdachten Ine van der Schraaff bij de 
crematie op 3 juni. Zij werd geboren in het 
Oude Dorp en gedoopt in de Dorpskerk. 
Daar leerde ze haar man Gerard kennen, 
met wie ze een gezin opbouwde met vijf 
kinderen. 
Negentien jaar geleden verloor zij na 
elkaar haar zoon Kees en Gerard. Dat was 
immens zwaar, maar ze pakte de draad 
weer op. Activiteiten als de koffi edienst in 
de Paaskerk, de handwerkclub in de Meent 
én de band met haar kinderen en zus 
maakten het leven waardevol. In dat alles 
hield ze trouw vast aan het geloof. Vanuit 
die verbondenheid namen wij afscheid.

Ds. Marianne Bogaard
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duidelijk de aandacht kunnen krijgen 
die ze verdienen. 
Enkele leden van de Taakgroep 
Eredienst gaan participeren in het 
bovengenoemde kernteam 'Vieren‘. In 
de Taakgroep Pastoraat is onze nieuwe 
kerkelijk werker voor het pastoraat 
Ellen Kok voorgesteld. Ook is daar de 
taakstelling van Ellen nader toegelicht. 
Wij wensen Ellen veel inspiratie, 
wijsheid en doorzettingsvermogen 
toe in deze voor onze gemeente zo 
belangrijke taak. 
Verder doet de Taakgroep Pastoraat 
het voorstel om met kerst weer 
een folder te verspreiden, maar nu 
huis aan huis in geheel Amstelveen-
Zuid (en dus niet uitsluitend onder 
gemeenteleden). De KKR ondersteunt 
dit idee. Maar vanwege de tamelijk 
hoge kosten moeten we over de 
wijze van verspreiding nog een besluit 
nemen. Wellicht kunnen de jongeren in 
onze gemeente hier de helpende hand 
bieden of er een project van maken 
waarvan de inkomsten voor een goed 
doel kunnen worden ingezet. 
De Taakgroep Diaconie is bezig met de 
voorbereiding van de rommelmarkt. 
De KKR bevraagt de Taakgroep Diaconie 
over de voortgang in onze hulp aan 
vluchtelingen in Amstelveen. Er wordt 

momenteel van zoveel kanten hulp 
geboden dat de Taakgroep Diaconie, 
in samenspraak met de andere 
kerkgenootschappen in Amstelveen, 
even pas op de plaats maakt. De 
Diaconie wil vooral inspringen in 
situaties waarin er geen helpers zijn. 
We kunnen waarschijnlijk wel, waar dat 
nodig is, in fi nanciële zin support bieden 
aan de vluchtelingen in Amstelveen.
Op woensdag 25 mei heeft een 
visitatie van onze gemeente 
plaatsgevonden. De visitatoren 
hadden eerst een gesprek met elke 
predikant afzonderlijk. ’s Avonds 
hebben helaas geen gemeenteleden 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om de visitatoren te spreken. Dat is 
jammer want zowel positieve signalen 
als kritische geluiden zijn voor de 
kerkenraad van belang om te horen. 
De visitatie werd afgesloten met een 
vergadering van de grote kerkenraad, 
eerst zonder de predikanten en later 
met de predikanten erbij. Op de vraag 
van één van de visitatoren wat de 
kracht is van de Paaskerk gemeente, 
gaven veel kerkenraadsleden 
uiteenlopende antwoorden zoals 
de pluriformiteit van de gemeente 
en hoe hiermee wordt omgegaan, 
het grote aantal gemotiveerde 

vrijwilligers voor zowel naar binnen als 
naar buiten gerichte activiteiten, de 
variëteit en kwaliteit van de muziek, 
de creativiteit, het elkaar gunnen (in 
plaats van gedogen) van zaken ook 
als die jou persoonlijk wellicht niet 
zo aanspreken, de veerkracht en 
creativiteit. Al met al een waardevol 
bezoek van twee visitatoren die 
ons hebben bevraagd en de spiegel 
hebben voorgehouden. We hebben de 
visitatoren tot slot gevraagd om ons 
te helpen om via het middel van de 
visitatie kennis en ervaring op te halen 
bij en van onze kant te laten delen met 
andere gemeenten. 
Tot zover het geluid uit de kerkenraad. 

Pieter Licht

Gift voor Kerkdienstgemist
Soms kunnen we niet in de kerk zijn 
en willen toch de kerkdienst niet 
missen. Dan is er Kerkdienstgemist 
waar we live of uitgesteld naar kunnen 
kijken (http://kerkdienstgemist.nl). 
Dit kost wel geld en collecteren 
kunnen we (nog) niet via internet. 
Een kleine gift is van harte welkom 
op onze wijkkas NL05 RABO 0392 
3145 25 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen - Buitenveldert, wijk 
Paaskerk.

Tweede project Bach Inside 
Op 6 maart werd het eerste deel van 
de cantatecylcus Bach Inside met de 
titel 'Licht raak ons aan' uitgevoerd. 
Projectzangers en musici uit allerlei 
hoeken waren een paar weken te gast 
bij Alegría en onder de bezielende 
leiding van Nico Hovius werd een 
bevlogen uitvoering gegeven van 

Agenda
Juli
Wo 06 15.00 uur Bijbellezen met het oog op zondag
Di  19   Zomerse ontmoeting (met maaltijd)

Augustus
Di 23  14.00 uur Bijeenkomst over Franciscus
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persoonlijke teksten van mensen uit 
ons midden. 
Ondertussen heeft Leo Kramer 
de 'Koffi ecantate' als tweede 
Bachcantate gekozen en zijn 
verschillende mensen uit ons midden 
o.l.v. Gert Jan Slump bezig deze tekst 
te hertalen. Nico zal de herschreven 
teksten weer van muziek voorzien 
en vervolgens zal het geheel worden 
uitgevoerd door projectzangers en 
musici die dit keer te gast mogen 
zijn bij Anthem onder leiding van Leo 
Kramer. Anthem repeteert iedere 
maandagavond in de Paaskerk van 
20.00 tot 22.00 uur en voor de 
projectzangers zijn de repetitiedata 
dan ook: 26 september, 3, 10, 17 
en 24 oktober. Afhankelijk van de 
grootte van het stuk kunnen daar nog 
één of twee extra repetitiedata aan 
toegevoegd worden.

De uitvoering is zondag 30 oktober en 
dit keer niet op zondagmiddag omdat 
een koffi ecantate, de naam zegt het 
al, beter bij een koffi emoment past. 
Het precieze tijdstip staat nog niet 
vast maar gedacht wordt aan ergens 
na de ochtenddienst. Het lijkt nog heel 
ver weg maar als de zomer eenmaal 
begint, lijkt de tijd nog sneller voorbij 
te gaan dan normaal, dus vandaar 
alvast deze aankondiging.
Zou je wel eens een kijkje willen 
nemen achter de schermen van 
Anthem en/of lijkt het je leuk mee te 
zingen of bespeel je een instrument 
(op redelijk niveau) en lijkt het je leuk 
om mee te spelen dan kun je je alvast 
bij mij opgeven: sinnige@casema.nl.

Marieke Sinnige 

Vanuit de jongerendienst 
Op zondag 22 mei zijn we met een 
kleine afvaardiging van de jongeren 
naar Amsterdam gegaan, op bezoek 
bij het dak- en thuislozenkoor De 
Straatklinkers. We werden heel 
vriendelijk ontvangen met een kop 
thee en een gevulde koek, waarna 
we al snel een rondje maakten om 
elkaar te leren kennen. We waren 
onder de indruk van de verhalen 
die we hoorden over het leven van 
de koorleden. Het rondje leverde al 

meteen veel stof op waarmee we 
aan de slag gingen voor de dienst op 
19 juni. We zongen vervolgens nog 
enkele liederen uit het repertoire 
van De Straatklinkers en kozen 
alvast enkele nummers uit voor 
tijdens de dienst. Daarna konden we 
aanschuiven voor een lekkere lunch. 
Op zondag 12 juni waren enkele dak- 
en thuislozen bij ons op bezoek tijdens 
de jongerendienst en legden we de 
laatste hand aan de voorbereidingen 
voor de dienst op de 19e.

Samen praten en koff iedrinken voor het begin 

van de dienst in Ons Tweede Thuis.
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Zaterdag 28 mei zijn we met een 
gezellige groep van maar liefst dertien 
jongeren vertrokken naar Egmond aan 
Zee voor een leuk jongerenweekend. 
Het thema van het weekend was 
‘De Zee’ en dus begonnen we 
het programma heel toepasselijk 
in de duinen met uitzicht op zee. 
Marianne liet mooie muziek horen en 
daarna mochten de jongeren elkaar 
interviewen over hun ervaringen met 

en gedachten over de zee. Na een 
lunch bij onze Stayokay vertrokken 
we richting het bos waar de jongeren 
zich van hun sportieve en tactische 
kant konden laten zien tijdens een 
fanatiek spel Levend Stratego. Na het 
avondeten splitste de groep zich in 
tweeën. Het ene deel ging voor de 
Champions League, het andere deel 
voor een tochtje naar het strand, waar 
een wel heel sportief drietal zelfs een 

duik in zee waagde! De volgende 
ochtend gingen we opnieuw naar het 
strand: dit keer voor een inspirerende 
viering, geleid door Werner. Het was 
al met al een geslaagd weekend!
Tot slot: er wordt al een tijdje 
nagedacht over en gewerkt aan 
de nieuwe inrichting van de 
jongerenruimte. Tegen de zomer zult u 
daar waarschijnlijk al wat van merken!

Rianne Clerc
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Als eerste stond het jeugdwerk en het 
programma van ‘De jonge Kruiskerk’ 
op onze agenda.
Antoinette Kamsteeg, jeugdouderling 
en voorzitter van de Protestantse 
Jeugdraad, vroeg ons eerst wat 
wij aan de kinderen, en aan jonge 
mensen in het algemeen, zouden 
willen meegeven als gelovigen. 
De suggesties waren talrijk en 
uiteenlopend; we geven ze door aan 
de commissie De jonge Kruiskerk. 
De kerkenraadsleden noemen o.a. 
de liefde van God voor mensen, 
het bijbrengen van Bijbelkennis, het 
belang van het evangelie (compassie, 
refl ectie), dat je fouten mag maken 
en toch altijd weer bij God en bij de 
kerk terecht kunt. Voor de ouders 
wordt bezinning en refl ectie heel 
belangrijk gevonden, voor kinderen 
zou bijvoorbeeld muziek helpen om 
verhalen beter te begrijpen.
Vervolgens gaf Mirjam een overzicht 
van alle activiteiten van het afgelopen 
half jaar en van de plannen voor 
de komende periode. Het 'Verhaal 
in de Kruiskerk' over Samuël, de 
Valentijnsactie, Palmpasen met 
de palmpaasstokkenoptocht, het 
paasontbijt met groep 4 van de 
Roelof Venemaschool en het Grootste 

Bijbelverhaal van Amstelveen over 
Jozef zijn gepasseerd. De opkomst bij 
de activiteiten varieerde van tien tot 
zeventig kinderen met veelal ouders 
en vrijwilligers. Verder was er een 
middag met informatie over geloof en 
kerk voor de BSO van kindercampus 
King (Bankraswijk) en, samen met 
stadsdorp Elsrijk, een avond met 
jonge ouders over opvoeden, werken 
en zorgen. Er zijn voor de zomer nog 
drie bijeenkomsten met schoolklassen 
gepland. Met het Stadsdorp Elsrijk is 
een bijeenkomst over ontmoeten (van 
verschillende religies) en herdenken 
geweest. In juni komt er nog een 
speurtocht in de kerk voor groep 7 van 
de Roelof Venemaschool en nog een 
'Verhaal in de Kruiskerk'-viering, over 
Jakob en Esau.
Voor het nieuwe seizoen bestaat 
het voornemen om meer te doen 
voor en met tieners van de kerk 
en met dertigers weer een cursus 
geloofsopvoeding. Mirjam blijft jonge 
ouders bezoeken. Ook wil ze het 
contact met diverse organisaties 
uitbreiden, zoals bibliotheek, 
muziekschool en wellicht serviceclubs.
Binnen de geplande tijd verliep de 
gemeentevergadering op 8 mei 
in goede, welwillende sfeer. Sieb 
presenteerde in grote lijnen het 

rapport van de liturgiecommissie. In 
de reacties kwamen veel verschillende 
opvattingen over de voorgenomen 
verbouwing naar voren. Duidelijk 
is dat veranderingen zorgvuldig en 
voorzichtig moeten worden aangepakt. 
Over het gelijktrekken van de kerkvloer 
verschillen de meningen. Jongere 
gemeenteleden zijn nog niet gehoord. 

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
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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Mirjam stelt voor om bij al haar 
activiteiten vanuit De Jonge Kruiskerk 
aan de ouders te vragen wat men zou 
willen aanpassen. Er is een merkbaar 
tekort aan nevenruimten.
Jeike Biewenga heeft aangeboden om 
samen met anderen de rommelmarkt 
te gaan trekken. Het ouderenwerk 
van Ria kwam niet aan de orde. Dat 
komt in het najaar. We bespraken het 
project Goede Buren dat goed loopt en 
redelijk wat belangstelling trekt.
Tot slot werd Mirjam gefeliciteerd met 
haar vijfjarig jubileum als predikant, 
onderstreept met een bos bloemen.
Inmiddels is ons gemeentefeest al 
weer geweest: heel gezellig, bekroond 
met mooi weer.
Het was goed luisteren naar de mooie 
muziek en naar de verhalenvertelster 
en haar metgezel. Onze voorgangers, 
Marian en haar vrijwilligers, bedankt 
voor het organiseren van het vele werk.

Rudie van Balderen

Van de diaconie
Op 25 mei hebben we de derde en 
laatste SAT-maaltijd van dit seizoen 
gehouden.
Start: een glaasje fris of wijn.
Voorgerecht: een overzicht/presentatie 
van de voorbereiding tot en met de 
komst van de vluchtelingen bij ons 
in Amstelveen. Tot nu toe zijn er in 
de mooie en ruime locatie ongeveer 

tachtig mensen, onder wie veel 
kinderen; langzamerhand komen 
allerlei activiteiten op gang. 
Hoofdgerecht: nasi + ….
Toetje: IJs. 
Uitsmijter: Koffi e en thee met een 
‘after before eight’.
Alles weer prima verzorgd door Marian 
& co en opgevrolijkt door een dertigtal 
gezellige eters.

Lamkje Sminia

Goede Buren in Elsrijk
Van 1 april t/m 5 juni konden we in 
Elsrijk genieten van het mooie project 
Goede Buren. Enkele maanden 
geleden ontstond het idee om 
gezamenlijk met Kruiskerk, Stadsdorp 
Elsrijk (de bewoners-initiatiefgroep 
van Elsrijk) en Nieuw Vredeveld een 
programma samen te stellen voor de 
buurtbewoners met tal van mooie, 
leuke en gezellige activiteiten. 
Op het moment van schrijven zijn er 

al behoorlijk wat activiteiten achter 
de rug. Ik noem hier kort een aantal 
hoogtepunten: een mooie fi etstocht 
naar Amsterdam waar een expositie 
van De Amsterdamse School werd 
bezocht, samen eten en daarna 
kijken naar de fi lm Goodbye Lenin, 
theatersport o.l.v. Dick Labohm, 
het Grootste Bijbelverhaal van 
Amstelveen, een ‘After dinner walk’, 
een lezing over Elsrijk in de Tweede 
Wereldoorlog, een ‘open huis’ over 

Agenda
Op de eerste dinsdag van de 
maand is er in de Kruiskerk 
open huis van 9.30-11.30 uur. 

Cultuurdag Naarden

Borrel bij afsluiting project
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de waarde van vrijheid, een culturele 
dagreis naar Naarden, een avond 
over de meesterwerken van het 
Rijksmuseum, een lezing van Anton 
Wessels over jodendom, christendom 
en islam, de swing-sing-inn, en 
verschillende mooie concerten. 

Het project werd op 5 juni afgesloten 
met de voorstelling De Vuilnismannen 
in het openluchttheater van Elsrijk.

Over het algemeen werden de 
activiteiten goed bezocht, zowel door 
Elsrijkers als door Kruiskerkers. We 
kunnen terugkijken op een mooie en 
geslaagde periode. Dit project is een 
prachtig begin van een samenwerking 
die hopelijk nog lang en vruchtbaar zal 
zijn. Dank aan alle mensen die hieraan 
hebben meegewerkt en meegedaan, 
hartelijk dank ook aan onze partners van 
Stadsdorp Elsrijk en Nieuw Vredeveld. 

Sophia van de Erve-Schippers
‘Op het moment dat jij stierf vloog er 
een duif uit ’t venster van ons bestaan’. 
Deze tekst stond op de voorkant van de 
rouwkaart. Op 14 mei stierf zij, in haar 
honderdste levensjaar: Sophie van de 
Erve (Nieuw Vredeveld). Een krachtige 
vrouw, eigenzinnig, gedistingeerd, 
belangstellend, gastvrij en hartelijk. Ook al 
zijn er moeilijke momenten in haar leven 
geweest, Sophie telde haar zegeningen. 
Haar laatste jaren, waarin haar geheugen 
haar steeds meer in de steek liet, waren 
zwaar. Ook voor haar dochter Corrie, die 
met grote toewijding dagelijks naar haar 
moeder omzag. Na het overlijden van 
haar man Laurens is ze 25 jaar geleden in 
Amstelveen komen wonen. Ze vond haar 
geestelijk thuis in de Kruiskerk. Geloof 
en kerk betekenden alles voor haar. De 
zondag was dé dag van de week. En een 
zondag zonder kerkgang was uiteraard 
ondenkbaar. 
In haar vertrouwde Kruiskerk hebben we 
op 21 mei afscheid van haar genomen. 
Sophie hield van duiven en daarom lazen 
we twee verhalen waarin een duif een rol 
speelde: Noach en de doop van Jezus in 
de Jordaan. Tevens lazen we Psalm 121, 
waaraan haar trouwtekst was ontleend: 
‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 
vanwaar zal mijn hulp komen?’

Sieb Lanser

Op een mooie toekomst samen!
Mirjam Buitenwerf, mede namens 

Ria Keijzer, Sieb Lanser, Marijke 
Labohm en Melis Melissen.

Cultuurdag Naarden Grootste bijbelverhaal 2016

Wandeling na lezing over Elsrijk tijdens WO II

Vuilnismannen
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Wat zijn de goede vruchten van een seizoen Kruiskerk?
Ontmoeting en bezinning, gemeenschap, liefdewerk;
veel schatten opgegraven, in herberg en in kring,
elkaar soms ook gedragen als het zo goed niet ging.

Ontmoeting is belangrijk, met God en met elkaar;
dat liet d’enquête lezen als uitkomst klip en klaar.
Moeten wij gaan verbouwen in een rijksmonument?
Slaan wij dan vol vertrouwen een weg in, ongekend?

Wij houden wel van vieren, liturgisch verantwoord,
cantates en responsies, de uitleg van het Woord.
Maar experimenteren: met mate, ja dat kan,
in orde variëren, daar komt geen ruzie van. 

Wij houden ook van leren, in leerhuis en in kring,
en ook willen wij leven van de verwondering.
Een Bijbelkring Matteüs, een kring ‘Vreemd en bizar’,
aanbod voor ied’re huismus, van ‘piep’ tot ‘krasse knar’. 

De Jonge Kruiskerk leefde door Mirjams inzet groot;
een enk’le oud’re zuchtte: ’hieraan heb ik geen nood’.
Maar jonge ouders komen met kind’ren groot en klein –
zij spelen zingen, dromen, zo samen is het fi jn.

Ouderen niet vergeten, dat is van groot belang;
er wordt samen gegeten, voor S(ch)AT zijn wij niet bang.
De herberg was vaak open voor spel en voor gesprek,
je kon zo binnenlopen, een ieder had haar plek. 

Wij moeten Ria missen, maar voor slechts een half jaar,
zij kan met Wim gaan vissen, zijn samen oppaspaar.
Voor de Sing-Inn de kerk uit, levensverhaal nu niet –
wij staan al op de uitkijk: november in ’t verschiet. 

Wij houden ook van dienen, diaconie gaat voor,
aandacht voor vluchtelingen, leven in Jezus’ spoor. 
Kerstgiften, paasattenties, kleding- en voedselbank,
bijzondere vakanties – reden genoeg voor dank.

Er was ook oecumene, met een beraad in Noord,
‘Goede buren in Elsrijk’, het sprak zich al snel voort.
En mooie exposities, avonden over kunst –
met zulke exercities kwam Kruiskerk in de gunst.

Er zijn zoveel vrijwill’gers, die danken wij vandaag
met deze leuke avond, al deden zij het graag.
Zij zijn de echte schatten van deze gemeenschap,
dus zeggen Mirjam, Sieb en Ria: dank, met een klap. 
(bij het woord ‘klap’ applaudisseren)

Vooruitblik Oecumenisch 
zomerprogramma 
21 juli – 18 augustus
Binnenkort verschijnt een boekje 
met een overzicht van alle 
zomeractiviteiten, maar hier in het kort 
alvast een vooruitblik.

Donderdag 21 juli: bustocht naar 
Kranenburg en Kleve. Het programma 

wordt uitgedeeld zodra de tijden e.d. 
bekend zijn.
Donderdag 28 juli: de fi lm 'Amadeus' 
in de Kruiskerk.
Donderdag 4 augustus: uitstapje naar 
Edam met eigen auto. Ook als u geen 
auto heeft kunt u mee. Er zijn meestal 
wel plaatsen over.
Donderdag 11 augustus: 
duinwandeling bij Vogelenzang en na 

afl oop pannenkoek eten.
Donderdag 18 augustus: afsluiting van 
het zomerprogramma met fi lm, een 
hapje en een drankje.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
Renger Prent: rengerprent@gmail.com 
/ tel. 020-6439418 of
Tonneke van der Mede: vandermede.
derooij@planet.nl / tel. 020-6413388.

Lied voor het gemeentefeest - Kruiskerk 27 mei 2016
Melodie: lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’ – tekst: Sieb Lanser
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Pelgrimskerk
Vanuit de wijkkerkenraad
Uit het gesprek met ds. Van der Hoek 
blijkt dat het bij de oecumenische 
diensten in de Buitenhof gaat om de 
samenwerking met De Goede Herder. 
Aanvankelijk was er op zaterdag 
een katholieke en op zondag een 
protestantse dienst. Op zondag zijn 
alle katholieke priesters bezet. Daarom 
is besloten dat alle diensten, zowel 
protestants als katholiek, op zaterdag 
zullen plaatsvinden. Een probleem 
doet zich voor bij de feestdagen. 
Het voorstel van de kerkenraad 
is: de ene keer met Pasen een 
protestantse dienst en met Kerstmis 
een katholieke dienst en het volgende 
jaar omgekeerd. Er kwamen nog meer 
voorstellen, maar dat maakte het in dit 
stadium al te ingewikkeld. 

Ds. Van der Hoek wilde vooral graag 
de steun en de goedkeuring van 
de kerkenraad hebben. Die heeft 
ze ook gekregen. Het moderamen 
heeft binnenkort overleg met de 
parochieraad en zal dit punt daar aan 
de orde stellen.

De Bijbelvereniging heeft ons op ons 
verzoek een Bible-Box toegestuurd 
met Bijbels in allerlei talen, Pools, 
Frans, Duits enz. inclusief Arabisch. 

Dat kan behulpzaam zijn in komende 
contacten met vluchtelingen. U kunt 
er eens in kijken op de tafel in de 
predikantskamer. Daar staat een grote 
doos met al die Bijbels erin.

De stukken betreffende de wijkkas 
over 2015 zijn in orde bevonden 
door de kascontrolecommissie. 
Mw. Bruinsma-Themmen, die onze 
kas beheert, is decharge verleend 
over dat jaar.

Ds. Marianne Bogaard heeft ons 
gevraagd of we iemand hebben die 
eens een column wil schrijven voor 
de digitale nieuwsbrief, nu de dames 
Schenkeveld en Versteeg dit niet 
meer kunnen doen. De heer Oud blijkt 
hiertoe bereid te zijn.

Belangrijk punt was ook ons gesprek 
met de heer Jacob Stolk, een van 
onze twee studentenwerkers. 
Mevrouw Vallery Linger kon er niet bij 
zijn, omdat ze die dag jarig was. 
In het stuk ‘Ziel en Zaligheid’ ging het 
dit keer om de verdere fi nanciering. 
Tot 1 oktober wordt het project nog 
gedragen door het Durffonds. De 
maanden oktober t/m december 
fi nancieren wij het zelf. Het oogmerk 
is dat daarna de Algemene Kerkenraad 

(AK) het in zijn begroting van 2017 
opneemt. Tijdens de vergadering bleek 
dat de aanvraag nog niet voldoende 
was gepreciseerd. Inmiddels is daar 
hard aan gewerkt en ligt de aanvraag 
bij de AK.

In verband met de langdurige 
afwezigheid van ds. De Vries 
hebben we besloten dit jaar in 
september geen dienst te wijden aan 
ziekenzegening.

Adri Lodder

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Tijdelijke vervanger voor dr. H.U. de Vries: 
ds. Jaap Doolaard te Zeist, tel. 06-53610209 
of 030-6910770, j.doolaard@hetnet.nl 
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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Pastorpraat
De maand juni loopt ten einde. Nu u 
dit leest zijn verschillende uitstapjes 
van het zomerprogramma al achter 
de rug, allemaal in Amsterdam. Heeft 
u zich al opgegeven voor de maaltijd 
in het park op 1 juli of later naar 's 
Hertogenbosch of blijft u liever heel 
dichtbij huis? Let dan op de High Tea 
in de Pelgrimskerk. Er is echt voor elk 
wat wils. Ontmoeten is je verbinden, 
je hoort erbij!

Oogst is het thema van dit nummer: 
verzamelen, binnenhalen, ontvangen. 
Wekenlang was de traktatie (oogst) bij 
Kannen & Kruiken, elke vrijdagmiddag, 
zeer groot. Verjaardagen volgden 
elkaar op, jubilea, zelfs twee keer 
een zestigjarig huwelijk. En de 
koning deelde ook nog een lintje uit, 
waardoor er zondags heerlijke cake bij 

de koffie was! 
We werden er vrolijk van! Hartelijk 
dank!

Maar...er gebeuren ook dingen die 
we allemaal moeilijk vinden: het 
afscheid van Wil Vos, zondag 5 juni. 
Ze gaat verhuizen, we zullen haar erg 
missen. De ouderentocht zal ze nog 
organiseren en meemaken op 
7 september.
Wil, je was onze ‘Vliegende Kiep’. 
Overal inzetbaar, dank, dank, dank!

Over de vele zieken wil ik op voorhand 
niet iets melden. Als dit blad uitkomt 
is het weer drie weken verder en dan 
is de situatie soms al weer veranderd. 
Wel hopen wij van harte dat men in de 
zomer een (kleine) kring om zich heen 
heeft en de Pelgrimskerkgemeente op 
de hoogte houdt. 

Ds. Doolaard is ook bereikbaar voor al 
uw vragen, bezoek en dergelijke. Hij 
heeft al veel bezoeken gebracht. 
Voor vakanties en adressen van 
zieken: zie ook het prikbord in de 
Ontmoetingsruimte. Stuur eens een 
kaartje!
De gemeente in De Buitenhof heeft 
ook iets moeilijks te verwerken. De 
oecumenische kerkdiensten zijn nu 
op zaterdagmorgen, het is wennen 
voor iedereen! Helpt het om te 
bedenken dat de joodse mensen uit 
Buitenveldert elke zaterdag naar de 
synagoge gaan om sabbat te vieren? 
U staat dus niet alleen.

Wat is de oogst in de Pelgrimskerk, 
elke zondagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur, dus voor de dienst? Mogen we 
hier spreken van oogst? We ontvangen 
dan de bewoners van Walborg, zij 
moeten het gebouw daar verlaten en 
mogen pas na 16.00 uur weer naar 
binnen. Hun verblijfsstatus is nog niet 
vastgesteld. Kerkdiensten hebben 
meestal niet hun belangstelling maar 
een uurtje praten met iets te drinken 
willen enkelen graag. Mieke Hellema 
en Henny van der Sluijs zijn steeds 
aanwezig voor ontvangst. Bravo!
Als zij een keertje niet kunnen, wie zou 
dan één keer vroeg in de kerk kunnen 
komen? (als inval dus). Graag even 
doorgeven, het is prettig als u wat 
Engels kunt spreken.

Een verkwikkende zomer toegewenst 
en ontmoetingen zondags en door de 
week en moed om het vol te houden. 
Wie weet gaat soms alles ook beter!

Wil Kruijswijk

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

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

Juni 
Ma  27  20.00 uur  Film: Youth, De Goede Herder

Juli
Vr  01  17.30 uur  Maaltijd buiten
Di  05  14.00 uur  Bijbelkring Numeri
Di  12  09.30 uur  Den Bosch, infobalie Station Zuid 
Do 14  20.00 uur  Het Lucasevangelie, De Goede Herder
Di  26  14.00 uur  Bijbelkring Numeri
Do  28  14.30 uur  High Tea met mw. Van Kooten
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Kliederkerk 
Kliederkerk in Amstelveen bestaat ruim 
twee jaar. In die tijd is er veel gebeurd. 
Hier in Amstelveen, maar ook landelijk is 
Kliederkerk fl ink gegroeid. Anderhalf jaar 
geleden mocht ik JOP helpen met het 
opzetten van Kliederkerk Nederland, een 
organisatie die plaatselijke Kliederkerken 
helpt om het concept vorm te geven. 
Ondertussen zijn er in Nederland 53 actieve 
Kliederkerken en komen er maandelijks 
nieuwe bij. 

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-
zijn van jong en oud die samen op creatieve 
wijze ontdekken wat geloven in God en 
het navolgen van Jezus kan betekenen. 
Het concept is geïnspireerd op dat van de 
Messy Church. Er zijn wereldwijd meer dan 
3400 Kliederkerken / Messy Churches. 

Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen, tel.: 643 75 96website: www.pjramstelveen.nl mail: info@pjramstelveen.nl

Martine Versteeg
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Van 16 tot en met 18 mei nam ik deel aan de allereerste 
internationale Messy Church conferentie in Engeland. 
Delegaties uit twaalf landen kwamen samen om te leren 
van elkaars verhalen en ervaringen. Voor Facebook schreef ik 
een paar blogs om mensen thuis op de hoogte te houden en 
mijn gedachtes te delen. Hier is een van mijn blogs. 

‘Na een nacht slapen kraakt mijn hoofd nog van alle 
interessante lezingen, gesprekken en gedachtes. Er zijn 
in totaal twaalf verschillende landen aanwezig op de 
conferentie en door het programma heen geeft elk land een 
bijdrage. Een bijdrage die blijft hangen is de inbreng van 
Zuid-Afrika. De mensen van Messy Church daar werken in 
een situatie waar veel mensen zijn overleden en gezinnen 
zijn ontwricht door aids. Ze zien dat Messy Church voor 
veel wezen een nieuwe familie wordt. Zo draagt hun 
Messy Church bij aan het opbouwen van hun samenleving. 
Ontroerend om te horen. 

Het valt me op hoeveel impact Messy Church heeft 
op zoveel meer plekken. Zo heeft het een gigantische 
invloed op het kerkelijke landschap van Engeland. Alleen al 
zichtbaar doordat de aartsbisschop van Canterbury via een 
videoboodschap ons als conferentiedeelnemers toesprak. 
Ook in de lezing van George Linges, theoloog en schrijver 
van onder andere Messy Theology, kwam dit duidelijk naar 
voren. Hij sprak over ‘Hoe Messy Church de weg wijst voor 

de rest van de kerk’. Zo stond hij stil bij hoe het uitgangspunt 
van een rommelige, chaotische (klieder)kerk veel beter past 
bij een theologie van 'Zijn nieuwe wereld al zichtbaar, maar 
nog niet volledig aanwezig’ en 'een schepping die in wezen 
goed is, maar ook bedorven of besmet'. Het geloof en Gods 
beweging naar ons gaat niet via strakke gebaande wegen. 
Het gaat rommelig. We maken er soms een kliederzooi van, 
maar God gaat met ons een weg. ‘Messy’ is goed! Volgens 
George Linges is dit een van de dingen waarin Messy 
Church de weg wijst voor kerk-zijn in deze tijd.
Een andere manier waarop Messy Church volgens Linges 
de weg wijst, is hoe zij zich beweegt vanuit de waarden. 
Rommeligheid zorgt voor de mogelijkheid om je te laten 
bewegen, maar Messy Church houdt daarin wel stevig vast 
aan zijn waarden. Zoals Kliederkerk dat ook doet. Denk aan 
een zeilboot die zich door de wind in beweging laat brengen, 
met een kiel die de boot stabiel houdt. Niet de activiteiten, 
het samen eten of het vieren bepalen ons als groep mensen, 
als gemeenschap. Dat is slechts de vorm. De visie en 
waarden geven houvast en vuren aan. En daarbij leert Messy 
Church de kerk ook dat het niet alleen gaat om ‘worship’ 
(aanbidding of de kerkdienst). Dat doen zoveel meer religies: 
islam, hindoe, voetbalsupporters? Wat een verschil maakt, 
is de gemeenschap met Christus in het midden; de groep 
mensen verbonden met elkaar en met Jezus. Ik ben erg 
benieuwd hoe dit zich in Kliederkerk zal ontwikkelen. Wij 
staan nog aan het begin. Zouden wij een weg mogen wijzen 
in Nederland? Voor nu voelt dat als een peuter die zijn goede 
idee aan een oude man vertelt. We zullen zien waar Gods 
Geest ons al kliederend brengt. En ik hoop van harte dat de 
gevestigde kerk met ons mee wil kliederen en zoeken.’ 

Wil je meer blogs over deze conferentie lezen? Martine’s 
blogs staan gebundeld op de site van Kliederkerk: 
kliederkerk.nl/weblog/messy-church-conference 

PJR

Messy Church 
International Conference



Kliederkerk: de 
vrucht van de Geest  
Op 22 mei was er weer Kliederkerk in 
Westwijk. Verschillende activiteiten 
brachten het Bijbelverhaal uit Galaten 5, 
waarin Paulus vertelt over de vrucht van 
Gods Geest, tot leven. 
 
1 Maak een Pinksterhoed met vlammen. 
Ondertussen werd het Pinksterverhaal 
verteld. Want over deze Geest heeft Paulus 
het als hij het over de vrucht van de Geest 
heeft. 

2+3 Een van de elementen van de vrucht 
van de Geest is zachtmoedigheid. Wat 
is zachtmoedigheid? Dat kun je goed 
uitleggen met een papje van maïzena. Als 
je hier hard mee omgaat, wordt het ook 
hard en kun je er zelfs een bolletje van 
maken. Maar ga je er voorzichtig mee om, 
dan wordt het vloeibaar. 

4 Er werden ook zaadjes geplant. 
Paulus gebruikt niet voor niets het beeld 
van een vrucht. Vruchten zijn er niet 
meteen. Ze moeten groeien. Tijdens het 
zaaien dachten we samen na over: wat 
zou je willen dat er in jouw leven gaat 
groeien? Geduld, vriendelijkheid, geloof, 
vrede, zelfbeheersing, vreugde, liefde, 
zachtmoedigheid of goedheid?

5 Tijd om te vieren, zingen, bidden en te 
luisteren naar het verhaal dat ds. Marianne 
Bogaard vertelt. 
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘Wat een moeilijke vraag. Ik zou wel 
willen dat het iets moderner werd, 
maar hoe en wat precies weet ik niet. 
Iets meer jongeren erbij betrekken zou 
ook mooi zijn. Ik vind het belangrijk dat 
preken actueel zijn, dat er een link ligt 
tussen het gedachtegoed van de Bijbel 
en de huidige tijd. Die herkenbaarheid is 
voor jongeren vast ook belangrijk.’ 
 
Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘De saamhorigheid. Het koffiedrinken na 
de dienst schept een band, je spreekt 
allerlei mensen. Het is waardevol 

om die band intact te houden en te 
stimuleren. Je deelt met elkaar een 
bepaalde achtergrond en hebt iets 
met elkaar dat anderen niet hebben. 
Op vakanties met een christelijke 
reisorganisatie merk ik dat ook. Er 
gaan mensen mee met een kerkelijke 
achtergrond die van wandelen houden. 
Iedereen verstaat elkaar zonder het 
direct te hoeven uitspreken.’
 
Wat heb jij ontvangen? 
‘Steun, en waarden en normen. In tijden 
van nood is de groep mensen die om 
je heen staat groter dan je denkt, heb 
ik ervaren. En van huis uit heb ik allerlei 
geloofsopvattingen meegekregen. Hoe 
ga je met elkaar om? Wat is belangrijk?’ 

Wat wil je doorgeven? 
‘Diezelfde steun en diezelfde waarden 
en normen. Ik denk en ik hoop dat ik dat 
kan doen door het voor te leven.’ 
 
Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert? 
‘In mijn portemonnee zit al meer dan 
twintig jaar een pocketkruisje, een klein 
kaartje met een tekst en een kruisje. Ik 
weet niet meer van wie ik het kreeg. 
Later kreeg ik er in het buitenland nog 

één, iets over reizigers en nooit alleen 
zijn. Ik heb ze altijd bij mij. 

Uit de koormap van Alegría is het 
lied ‘Leven als de bomen’ van Hans 
Bouma en Louis van Dijk me dierbaar. 
De vastigheid en stabiliteit die daaruit 
spreekt, het zaad dat groeit uit Gods 
hand, de seizoenen van het leven, de 
boom als toevlucht voor vogels - als 
teken voor het tot steun zijn voor elkaar. 
Maar het lied ‘Hoop’, van Gert Jan 
Slump en Nico Hovius gebaseerd op 
een tekst van Vaclav Havel, vind ik ook 
mooi. Zo hoopvol.’ 

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
Leven om te loven,
Leven uit Gods hand.

Op de lente hopen,
Weten van de herfst,
Dromen van de zomer,
Leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
Schaduw, onderdak,
Huis van mededogen,
Liefde wijdvertakt.

Leven als de bomen,
Zingen voor je God,
Levenslang geloven,
Vaste voet aan grond.

Mijn kerk!
Marleen Oostlander (52) verzorgt in een ‘duobaan’ de orde van dienst 

voor de vieringen in de Kruiskerk. Donderdagavond is ze te vinden in 

de Paaskerk voor de repetities van het koor Alegría. 

Mijn kerk! In deze rubriek 
komen mensen aan het woord 
die vertellen wat ‘kerk’ voor hen 
betekent. We werken daarbij 
met een aantal vaste vragen. 
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Op zaterdag 17 september is vanaf 10.00 uur de 42e 
rommelmarkt in de Paaskerk. Helpt u mee?

Dit jaar willen we naast het gebruikelijke aanbod 
zelfgemaakte spullen verkopen zoals: jam, taarten en 
eigengemaakte kaarten. Andere ideeën zijn van harte 
welkom. Maak uw ideeën kenbaar bij Jacqueline Meij of 
e-mail naar rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl.
We zoeken nog mensen die willen meehelpen met het 
werven van sponsors. Winkelt u regelmatig in Amstelveen-
Zuid, Middenhoven, Waardhuizen, Westwijk, het 
Augustinuspark, het Hueseplein of op de Van der Hooplaan? 
Wilt u uw vaste bakker, slager of groenteboer benaderen 
voor een fi nanciële gift of een gift in natura die we kunnen 
verloten met het Rad van Fortuin? Aanmelden bij Wilm 
Merckel of via w.h.merckel@ziggo.nl.

Heeft u altijd al een eigen winkeltje willen runnen? Dan is 
dit u kans! Wij zijn nog op zoek naar mensen die op de dag 
zelf willen helpen de spullen te verkopen. 

Ook tijdens het inleveren van de goederen kunnen we nog 
wel wat hulp gebruiken. 
In augustus komen er intekenlijsten en volgt een 
medewerkersavond. U kunt zich nu alvast opgeven op 
rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl.

Inleveren goederen: 
woensdag 14 september van 11.00 tot 20.00 uur
42e Rommelmarkt: 
zaterdag 17 september van 10.00 tot 16.00 uur

Samen maken we de 42ste rommelmarkt tot een succes!

Jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk
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Op de vraag ‘Hoe ziet de kerk er over 100 jaar uit’ zullen 
vier prominente wetenschappers antwoord geven tijdens 
het symposium. Hoogleraar James Kennedy geeft, als 
historicus, zijn kijk op het Protestantisme van de toekomst. 
Theoloog en predikant Arjan Plaisier neemt ons mee naar 
geloven anno 2116. Hoe ontwikkelt het geloof zich de 
komende eeuw? In welke vormen er over 100 jaar wordt 
gevierd en welke rol muziek daarin speelt, bespreekt 
kerkmusicus Christiaan Winter. Tot slot zal het ideale model 
van een geloofsgebouw, een plaats waar iedereen welkom 
is, worden geschetst door architecte Narda Beunders. Na 
afl oop is er een discussie tussen de sprekers en bezoekers 

onder leiding van discussieleider Jan Schinkelshoek. 
Dagvoorzitter van dit symposium is dominee Charlotte van 
der Leest.
Het symposium vindt op zaterdag 25 juni plaats in de 
Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag. 
Ontvangst met koffi e en thee vanaf 13:45 uur. Het 
programma begint om 14:30 uur en rond 17:15 uur wordt 
het symposium afgesloten. Na afl oop is er een borrel om 
met elkaar na te praten. De toegang tot het symposium is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage na afl oop wordt gewaardeerd. 
Meer informatie en aanmelden via: 
www.nieuwebadkapel.nl/swymposium.

Symposium: 'Hoe ziet de kerk er over 100 jaar uit?' 

Op 7 en 14 september organiseert de Diaconie van 
de Protestantse Kerk Amstelveen-Buitenveldert de 
ouderentocht. 
Dit jaar verkennen wij Noord-Holland. We bezoeken 
Tingieterij Holland in Purmerend. Waar we genieten van 
koffi e of thee en iets lekkers. We krijgen een presentatie 
van het tin gieten en een enkeling mag het zelf proberen. 
In natuurgebied ’t Waardje, ook wel De Westfriese 
Biesbosch genoemd, gaan we aan boord van de Koperen 
Hoorn voor een boottocht van ongeveer 1,5 uur. Op de boot 
krijgt u een versnapering. Het driegangendiner, gebruiken 
we in Restaurant de Rijd in Nieuwe Niedorp.

Data:  Noord (Kruiskerk en Pelgrimskerk): 7 september
  Zuid (Paaskerk): 14 september
Kosten: De kosten bedragen € 55,- per persoon. 

Wilt u mee? Vult u dan het inschrijfformulier in (inleveren 
voor 15 augustus (Noord) / 1 september (Zuid). U vindt het 
in uw kerk. Pas na betaling is uw inschrijving compleet.

Wij kijken uit naar een gezellige dag!

Ouderentocht 2016
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 Kids in Actie: uniek 
initiatief voor kinderen en 
(groot)ouders
Duif Rainbow, de mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen 
in Nederland uit samen met ouders, opa’s of oma’s, iets te 
betekenen voor kinderen ver weg. Kerk in Actie wil zo op een 
aantrekkelijke manier kinderen en volwassenen betrekken bij 
het werk van zending en werelddiaconaat.
Het doorgeven van het geloof aan (klein)kinderen is niet 
altijd eenvoudig. Met Rainbow de duif kan hierover op een 
eenvoudige manier het gesprek met kinderen gevoerd worden. 
Rainbow staat er niet alleen voor. Ze krijgt hulp van Oma Duif, 
Elly Zuiderveld. Elly, bekend van de vele kinderliedjes die ze 
met haar man Rikkert schrijft en zingt, ondersteunt dit initiatief 
van harte. Elly geeft samen met Rikkert en andere artiesten in 
kerken in het hele land Kids in Actie-concerten. ‘Daar zingen 
we naast vertrouwde liedjes ook speciale Kids in Actie-liedjes. 
De concerten worden echt een feestje, leuk voor (groot)ouders 
om samen met hun (klein)kinderen naar toe te komen.’ 
In het interactieve Huis van Rainbow op www.kerkinactie.nl/kids 
kunnen kinderen fi lmpjes kijken, liedjes te luisteren, spelletjes 
doen en Rainbowkaarten versturen. Ook kunnen zij samen iets 
doen voor kinderen ver weg, zoals een actie te organiseren voor 
de kinderprojecten van Kerk in Actie. 

Werkweek voor 
liturgie en kerk-
muziek Hoeven
Van 19 tot 22 juli 2016 organiseert de Protestantse 
Kerk de jaarlijkse werkweek voor liturgie en 
kerkmuziek in Hoeven. Het thema van de 
werkweek is: 'Waarom dan toch'. Tijdens deze 
studiedagen staat de waarom-vraag centraal. De 
vraag wordt verder toegespitst op het avondmaal: 
hoe vieren wij het avondmaal? Waarom vieren 
we het avondmaal en waarom doen we dat op de 
manier waarop we dat doen? 
Onder leiding van de staf wordt zingend en vierend, 
dirigerend en verdiepend, lezend en spelend, 
ingegaan op allerlei aspecten van de vraag: 
‘waarom dan toch?’ Voor predikanten, kerkelijk 
werkers, dirigenten, organisten, cantorijleden 
en voor iedereen die zich betrokken weet bij de 
kerk. De stafl eden zijn Elske te Lindert, Monique 
Schendelaar, Rienk Bakker, Theo Menting, Jos Vogel 
en Maarten Diepenbroek. Meer informatie, kosten 
en aanmelden: www.protestantsekerk.nl/pcte 

Kids in ActieKids in Actie

Facebookgroep 
reformatiejaar 
De Protestantse Kerk en Refo500 hebben de 
facebookgroep Reformatiejaar 2017 opgericht voor 
nieuwsberichten en activiteiten die in het kader van 
het reformatiejaar worden georganiseerd. 
500 jaar protestant is hier te vinden, net als 
berichten van Refo500. Ook berichten van anderen 
zijn welkom. Het is een openbare groep waar 
iedere gebruiker van Facebook lid van kan worden. 
www.facebook.com > Reformatiejaar 2017
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 Ma/ 27-06  Film: Youth
Tijd: 20.00 uur in De Goede Herder.

 

 Vr/ 01-07  Maaltijd buiten
We gaan eten in park of bos. Gaat u mee? 

Kosten € 10 voor een pannenkoek en een drank-

je. Vertrek: 17.30 uur vanaf de Pelgrimskerk. 

Opgave: Wil Kruijswijk, tel. 642 77 03, 

wilkru@xs4all.nl of Irene Hillers, tel. 642 82 43.

 Di/ 05-07  Open Huis
Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

 Di/ 05-07 en 26-07  Bijbelkring 
Door ds. J.J.A. Doolaard. Besproken wordt 

Numeri 22-24: het verhaal over Bileam en zijn 

sprekende ezel. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. 

 Do/ 14-07  Het Lucasevangelie
Wat zijn de bronnen van dit evangelie, in 

hoeverre komt het overeen met de andere 

synoptische evangelies, wat is het eigene van 

het verhaal van Lucas, wat zijn de achter-

gronden van de auteur. We buigen ons onder 

leiding van pastor Kint over het evangelie van 

Lucas. Tijd: 20.00 - 21.30 uur, in de achterzaal 

van De Goede Herder.

 Do/ 21-07  Bustocht naar Kranenburg 
 en Kleve
Het programma wordt uitgewerkt. 

Info en opgave: Renger Prent: rengerprent@

gmail.com, tel. 6439418 of Tonneke van der 

Mede: vandermede.derooij@planet.nl, 

tel. 6413388.

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.

 Do/ 28-07  Pelgrimeren met High Tea 
Velen van ons kennen plekken waar we graag 

heen gaan om te gedenken en inspiratie op 

te doen. Pelgrimeren, bedevaarten maken; 

het is van alle tijden. Na een korte inleiding 

en uitwisselen van ervaringen gaan we met 

Henny van Kooten op reis. Zij vertelt en toont 

ons foto’s van reizen. 

Tijd: 14.30 uur. Kosten € 5,00. 

Opgave: uiterlijk 24 juli bij Irene Hillers: 

tel. 642 82 43 of Janny Schuijt: tel. 6441065, 

janny.schuijt@upcmail.nl.

 

 Do/ 28-07  Film: Amadeus 

 Di/ 02-08  Open Huis
Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

 Do/ 04-08  Uitstapje naar Edam 
Met eigen auto, ook als u geen auto heeft 

kunt u mee, er zijn meestal wel plaatsen over.

Info en opgave: Renger Prent: rengerprent@

gmail.com, tel. 6439418 of Tonneke van der 

Mede: vandermede.derooij@planet.nl, tel. 

6413388.

 Vr/ 05-08  O Sole Mio, zomermaaltijd
Een mooie zomeravond in Italië, lekker buiten 

eten op een terras. Kunnen we dat in de tuin 

van de Pelgrimskerk midden in de zomer eve-

naren? Wij doen ons best en hopelijk werkt 

de zon mee. Kom in ieder geval! Tijd: 17.00 

uur. Kosten € 8. Opgave voor 1 augustus: Wil 

Kruijswijk: tel. 642 77 03, wilkru@xs4all.nl of 

Irene Hillers: tel. 642 82 43.

 Do/ 11-08  Duinwandeling 
 bij Vogelenzang
Na afl oop eten we een pannenkoek. Info en 

opgave: Renger Prent: rengerprent@gmail.

com, tel. 6439418 of Tonneke van der Mede 

vandermede.derooij@planet.nl, tel. 6413388.

 14 t/m 21-08  Taizéreis
Met de broeders van Taizé en jongeren uit alle 

delen van de wereld beleven we de vieringen, 

hebben we ontmoetingen en goede gesprek-

ken. Info: martine@pga-b.nl of 06-10848954.

Noteer alvast!

 Wo/ 07-09 en 14-09  
Ouderentocht
Zie pagina 34.

 Za/ 17-09  
Rommelmarkt in de Paaskerk
Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Inleveren goe-

deren: wo/ 14-09 van 11.00 - 20.00 uur.


