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De collecte is dit keer bestemd voor 
het verbeteren van voedselproductie 
in afgelegen bergdorpen in Nepal 
en sluit zo goed aan bij de jaarlijkse 
Wereldvoedseldag van de Verenigde 
Naties. De drie kerken in Amstelveen-
Buitenveldert besteden ieder op hun 
eigen manier en hun eigen moment 
aandacht aan het werelddiaconaat en de 
wereldvoedseldag.

Kerk in Actie heeft het vizier op Nepal 
gericht. In de afgelegen bergdorpen daar 
heeft de bevolking moeite voldoende 
voedsel te verbouwen. De organisatie 
International Council for Friends of Nepal 
(ICFON) werkt samen met dorpsbewo-
ners aan het verbeteren van de levens-
omstandigheden. Mensen leren hoe 
ze braakliggende grond weer kunnen 
bewerken, hoe ze met nieuwe land-
bouwtechnieken hun opbrengst kunnen 
verhogen en hoe ze hun producten op 
de markt kunnen verkopen. Ook krijgen 
gezinnen een geit of buffel om melk te 
produceren of om in te zetten als ploeg- 
of lastdier. Voor slechts € 60,- krijgt 

een gezin een geit en een training in 
de verzorging, voor € 400,- krijgt een 
gezin een buffel. Daarnaast ondersteunt 
ICFON dorpsgemeenschappen die in 
april 2015 werden getroffen door de 
zware aardbevingen, om hun dagelijks 
leven weer op te pakken.

In de Pelgrimskerk staat op 9 okto-
ber de dienst in het teken van het 
Werelddiaconaat. Zo komt de wereld-
winkel langs met originele cadeaus en 
(h)eerlijke levensmiddelen. U kunt er 
ook pinnen! Ook de Kruiskerk besteedt 
op 9 oktober aandacht aan het diaconaat 
wereldwijd. De collecte voor voedsel 
voor Nepal wordt gecombineerd met de 
maaltijd van de Heer. In de Paaskerk is 
de viering van 23 oktober gewijd aan het 
werelddiaconaat. De dienst staat in het 
teken van de maaltijd van de Heer.

De Wereldvoedseldag, die altijd op 16 
oktober wordt gehouden, is een initiatief 
van de Verenigde Naties. De VN wil 
hiermee tot uiting brengen dat de aarde 
ruim voldoende voedsel voortbrengt 

om alle wereldbewoners elke dag een 
volwaardige maaltijd voor te zetten. 
Als mensen maar eerlijk delen. Op tal 
van plekken worden Wereldmaaltijden 
georganiseerd op basis van een eerlijke 
voedselverdeling, een smakelijke en 
voedzame maaltijd waarbij iedereen kan 
ervaren dat honger in de wereld geen 
gevolg van gebrek maar van ongelijke 
verdeling is. 

Meer informatie: www.kerkinactie.nl 
en www.wereldvoedseldag.nl.

In oktober besteedt de protestantse kerk traditiegetrouw extra 

aandacht aan het werelddiaconaat. De hulp wordt gecoördineerd 

door Kerk in Actie, waarvoor regelmatig collectes worden gehouden. 

Werelddiaconaat  en 
Wereld voedseldag
Willeke Koops
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Kwetsbaarheid. Niet alleen mensen zijn kwets-
baar, maar ook woorden en cartoons. Ze kun-
nen worden misverstaan, ze kunnen ook als 
kwetsend worden ervaren. Het is de redactie 
gebleken dat – naast ook enthousiaste reac-
ties – meerdere gemeenteleden zich gekwetst 
voelden door de pagina’s ‘Lachen om... ’ uit de 
vorige Present. In alle kwetsbaarheid proberen 
wij als redactie een gemeentemagazine uit te 
brengen dat door een variatie aan thema’s recht 
wil doen aan de grote pluriformiteit van onze ge-
meente. Het is onvermijdelijk dat niet elk thema 
bij iedereen in de smaak valt. Er is de laatste 
jaren veel te doen geweest over cartoons die de 
Islam op de hak namen. Wij hebben geprobeerd 
om met een milde relativering naar ons eigen 
geloof en ons doen en laten als kerk te kijken. 
Niet om te spotten, maar om op ontspannen 
wijze om te gaan met wat ons dierbaar is. Wij 
betreuren het dat desalniettemin lezers zich 
hierdoor gekwetst hebben gevoeld.
In dit nummer neemt Gert Jan de Bruin ons 
mee naar Franciscus van Assisi, voor wie de 
navolging van Christus concreet wordt in een 
leven met de meest kwetsbaren. Benita Spronk 
schrijft over ervaringen van kwetsbaarheid in 
het ziekenhuis en hoe zulke ervaringen ook zicht 
geven op wat kostbaar en waardevol is in ons 
bestaan. Cynthia Kramer schrijft een column 
vanuit haar werk als internist-ouderengenees-
kunde. In een interview vertelt Margreet Felser 
hoe het was om met een oudere, wat kwets-
baarder man getrouwd te zijn. Als (algemene) 
kerkenraad en gemeente proberen we in kwets-
baarheid te leven en te geloven, in vertrouwen, 
niet in de laatste plaats in vertrouwen op de 
Eeuwige die in Jezus kwetsbaar geworden is. 

Sieb Lanser  
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Zo/25-09  

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, ds. G.J. de Bruin 
en ds. W.T. Pieterse, startzondag, met de 
cantorij   
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: (in Goede Herderkerk) ds. L.C. van 
Drimmelen, oecumenische viering

De Buitenhof
(za 24.09) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/02-10   

1e collecte:  Diaconie, Jeannette Noëlhuis
2e collecte:  Kerk, Kerk en Israël 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, met de cantorij 

De Buitenhof
(za 01.10) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor Jan Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur:  pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

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/09-10   

1e collecte:  Diaconie, stichting De Regenboog
2e collecte:  Kerk, vormings-en toerustingswerk in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, met de cantorij   
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: ds. N.G. 
Scholten, Amsterdam 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. M. Maas, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
(za 08.10) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur:  geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/16-10   

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

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hoogendoorn, Katwijk
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: dhr. Chr. Koldewijn, Badhoevedorp

De Buitenhof
(za 15.10) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur:  mw. O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst
 

Data inleveren en 
verschijnen Present

Oktober – Heiligen
inleveren kopij: 27 september
op de mat: 20 oktober

November – Gods verborgenheid
inleveren kopij: 25 oktober
op de mat: 17 november
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Iemand vertelde over een plotselinge 
ziekenhuisopname. Een lichaam dat ha-
pert en voor je het weet lig je ‘op zaal’. 
Alles wat in het ‘gewone’ leven belang-
rijk is, verdwijnt naar de achtergrond. 
Ineens worden heel andere zaken be-
langrijk. Er is de trouwe aandacht van 
verpleegkundigen, de dagelijkse ronde 
van de dokter, het bezoek van familie 
en vrienden. Er groeit in korte tijd een 
lotsverbondenheid met andere zieken 
op de kamer. Na enkele dagen komt 
er een goed bericht, is er een weg 

naar huis. Maar wat 
komt de buiten-
wereld, bij vertrek 
uit het ziekenhuis, 
vreemd binnen. 
Wat een drukte, 
wat een prik-
kels, je zou haast 
terugverlangen 
naar de besloten-
heid en overzich-
telijkheid van de 
ziekenhuiskamer. 

Terugkijkend is er het besef van 
kwetsbaarheid. Van het ene op andere 
moment kan het leven er totaal anders 
uitzien. ‘How fragile we are’ zingt 
Sting. Over die kwetsbaarheid hebben 
we het niet zo vaak met elkaar. Zeker 
niet als het leven je toelacht, opleidin-
gen met succes worden afgerond en 
gezondheid je geen parten speelt, is 
kwetsbaarheid geen woord dat je voor 
in de mond ligt.

Umbrië
Ik neem u mee naar het Italië van eind 
twaalfde, begin dertiende eeuw. Naar 
de streek waar de grond van tijd tot tijd 
heftig kan beven, zoals nog zeer recent 
vlakbij Norcia. In dat Umbrische land 
trekt een welgestelde jongeman rond, 
die niet zo goed weet wat hij met zijn 
leven aan moet. Francesco is begin 
twintig en zoekend, na een vrolijke on-
bezorgde jeugd en na een strijd tussen 
zijn stad Assisi en grote broer Perugia 
waarbij hij een tijd gevangen zit. Wat 
nu? Zijn verlangen naar een nieuwe 

levensvorm wordt sterker en sterker, 
wie wijst hem een nieuwe weg?

In grote steden, vooral tijdens vakanties 
kun je het meemaken, mensen die 
bedelen. Opeens klampt iemand je aan 
en vraagt je geld om eten te kunnen 
kopen. Hoe moet je reageren? Wel iets 
doen, niet iets doen, wegkijken? Zijn 
de dolenden en daklozen van vandaag 
de melaatsen van toen? Dat kon je in 
Franciscus’ dagen overkomen: opeens 
oog in oog staan met een melaatse. Je 
zal in die dagen maar getroffen zijn door 
één of andere huidziekte. Of je hoog in 
aanzien staat of een arme sloeber bent, 
maakt dan niet uit. De mensen in Assisi 
gruwen van je, je stinkt. Je moet de 
stad uit, weg uit het land van de leven-
den. Beneden in het dal moet je maar 
zien dat je het rooit, hopen dat er men-
sen zijn die zich om jou bekommeren. 

Een melaatse
Op een dag komt Franciscus tijdens 
een rit te paard een melaatse tegen. 
Hoe vaak is hij er niet in een grote boog 
aan voorbij gegaan? Soms gooide hij 
‘uit de hoogte’ wat geld naar een ziek 
mensenkind. Maar altijd was er een vei-
lige afstand. Deze keer is het anders. 

We zijn kwetsbare mensen al willen we daar niet elke dag van weten. 

We zijn soms druk met het verbergen van onze kwetsbaarheid. Wat doen al 

die aanslagen in steden als Brussel en Parijs, maar ook verder weg, met ons? 

Hoe kostbaar is een 
kwetsbaar mens
Gert Jan de Bruin
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Het zien van deze kwetsbare mens 
raakt Franciscus diep. Hij gaat voor hem 
door de knieën, geeft een geldstuk, 
raakt hem aan, de melaatse steekt ook 
zijn hand uit, ze omhelzen elkaar. Een 
gebeurtenis die zijn leven een beslis-
sende wending zal geven. Franciscus 
komt er later op terug in zijn testament. 

Voor hem gaat het in de ontmoeting 
met melaatsen ten diepste om een 
ontmoeting met Christus. Wat je voor 
hen doet, doe je voor hem. Wat een 
gewicht hebben voor hem de contacten 
met wie het in de samenleving van 
zijn dagen niet redden. Het is mensen-
dienst en godsdienst in één. 

Na die eerste ontmoeting is hij regel-
matig te vinden in de leprozerieën waar 
hij de melaatsen verzorgt. In een kerk, 
in het dal niet zo ver van Assisi, op de 
plaats waar vroeger melaatsen verble-
ven staat een beeld van Franciscus en 
een melaatse. In de overlevering zegt 
Franciscus tegen een zieke: ‘ik zal doen 
wat jij wilt.’ Die antwoordt: ‘dan wil ik 
dat je me helemaal wast, want ik stink 
zo erg, dat ik mijzelf niet verdraag.’ 
 
Een parel
Er opent zich een nieuwe weg voor 
Franciscus. Dienstvaardigheid gaat hij als 
zijn roeping verstaan, hij wil lotsverbon-
den leven met de minsten. Franciscanen 
worden tot op vandaag minderbroeders 
genoemd. Ze zijn de broeders van de 
minsten. Franciscus ontdekt dat de 
meest kwetsbare mensen hem vrede 
schenken. Het is niet alleen zo dat hij 
hen geeft door te helpen, zij geven ook 
aan hem. Hij sluit de gemarginaliseerden 
in zijn hart. Zo maakt Franciscus een 
heel proces van omvorming door. Het 
resulteert in een breuk met Assisi, met 
de heersende geldeconomie en met een 
wereld van winnaars en verliezers. Hij 
breekt met wat voor normaal versle-
ten wordt: omhoog komen, carrière 
maken, geld verdienen, prestige en 
macht verwerven. Navolging is voor 
hem een andere weg, een leven met 
de meest kwetsbaren. Die mensen zijn 
voor Franciscus niet waardeloos, maar 
weerspiegelen iets van het gezicht van 
de Eeuwige. Hij zou het elk mensenkind 
wel willen toezingen, dag na dag: ‘Mens 
ben jij met een geheim. In Gods oog ben 
je een parel, laat dat jou tot vrede zijn.’ 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
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Een dakloze is met zijn fiets gevallen. 
Ik ontmoet hem in het ziekenhuis met 
zijn been in het gips. Na zijn val is hij 
door de politie naar het ziekenhuis ge-
bracht. Hier krijgt hij nauwelijks bezoek. 
Voor zijn vrienden, die allemaal mede-
dakloos zijn, is een bezoek aan het 
ziekenhuis te ver en te duur. Zij hebben 
geen geld voor een tramkaartje. Waar 

moet hij na het zie-
kenhuis naar toe? 
Weer de straat op? 
Hoe kwetsbaar kun 
je zijn?

Een jonge man 
op de dagbe-
handeling, heeft 
chemokuur 
na chemokuur 
gehad. Telkens 
heeft hij zich er 

opnieuw voor opgeladen. Hij is sterk 
vermagerd. In ons gesprek vraagt hij 
zich af of een nieuwe kuur nog wel 
zal opwegen tegen de kwaliteit van 
leven die hij ervoor terugkrijgt. Er lijken 
vooral bijwerkingen te zijn en geen uit-
zicht op herstel. Het is een kwetsbaar 
evenwicht.

Tijdens overleg op een afdeling gaat 
het over omgaan met verlies. Een arts 
vertelt hoe het voor hem onmogelijk 
was de strijd op te geven voor een 
patiënte, moeder van drie kleine kin-
deren. Als zij zou overlijden, zouden de 
kinderen zonder moeder achterblijven. 
Dat was voor hem onverteerbaar. Hij 
wilde alles doen in zijn vermogen om 
dat te voorkomen. 

Zoveel dagelijkse beelden... Iemand 
die veel over dit thema heeft 

nagedacht is de Amerikaanse filo-
sofe Martha Nussbaum. Zij schrijft in 
haar boek ‘De breekbaarheid van het 
goede’ over de kwetsbaarheid van het 
leven. Kwetsbaar zijn begint volgens 
haar bij de ervaring dat je ontdekt dat 
je het leven niet in de hand hebt. Er 
zijn dingen in het leven die je overko-
men en waar je geen controle over 
hebt. Ze beschrijft hoe dit tot uitdruk-
king komt in de Griekse tragedies. 
Tragedies laten als in een uitvergroting 
zien wat er in mensen teweeggebracht 
wordt bij een schok in het bestaan. 

Als we ergens merken hoe kwetsbaar 
het leven is, is dat in het ziekenhuis. 
Patiënten worden geconfronteerd met 
de kwetsbaarheid van hun lichaam, 
maar ook dokters en verpleegkundigen 
worden met kwetsbaarheid geconfron-
teerd via hun patiënten, in hun zorgen 
en verdriet, in het besef dat niet alle 
ziektes kunnen worden genezen. Als 
mensen vinden we dit maar moeilijk te 
verdragen. Het liefst zijn we immuun 
voor tegenslagen en hebben we het 
leven zelf in de hand. 
Nussbaum beschrijft echter hoe juist 
in die kwetsbaarheid ook iets waar-
devols zit. Sommige waarden stellen 
mensen bloot aan risico’s. Vriendschap, 
liefde en bezit zijn waardevol, maar 
maken het leven ook kwetsbaar. 
Vriendschappen kunnen verbroken 

Het is elf uur ’s avonds als mijn mobiele telefoon gaat voor een oproep 

in de bereikbaarheidsdienst. Er is een baby’tje geboren, van wie de 

situatie met het moment verslechtert. Als ik in het ziekenhuis aankom 

tref ik de jonge ouders aan, moe van alles wat er op hen afgekomen is 

in korte tijd. In een wiegje ligt een meisje, uiterlijk een prachtig kindje. 

Het is niet voor te stellen dat dit mooie kindje spoedig zal komen te 

overlijden. Het grijpt me aan. Als ik op verzoek van de ouders het kindje 

een zegen geef, kust de moeder de handjes en voetjes van dit kindje bij 

de woorden die ik uitspreek. Zo veel liefde voor zo’n kwetsbaar kindje. 

Kwetsbaarheid
Drs. Benita Spronk, Hoofd Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging aan het VU medisch Centrum
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worden, liefdes beschadigd. Mensen 
hebben het leven niet in de hand. Maar 
een onkwetsbaar leven is volgens haar 
ook een verarmd leven. Kwetsbaarheid 
is hierbij geen doel op zich of op zich-
zelf een loffelijk streven. Juist omdat je 
van iemand kunt houden, maakt dit je 
kwetsbaar. 
Hoe kunnen we hier op reageren? 
Nussbaum spreekt over de noodzaak 
van openheid, over het zich openstel-
len voor en blootstellen aan de werke-
lijkheid zoals die is. Het is volgens haar 
van belang dat we niet wegvluchten 
voor leed, maar dit juist toelaten en er 
mee leren leven. Het ontdekken van de 
kwetsbaarheid kan een bron zijn van 

positieve ervaringen. Twee houdingen 
zijn van belang als we kwetsbaarheid 
serieus nemen: vertrouwen geven en 
trouw zijn aan elkaar. Het gaat er om 
dat mensen zich gehoord en gezien 
voelen in hun levensverhaal. Het twee-
de is risico’s durven nemen. Ervaringen 
van kwetsbaarheid kunnen heel con-
fronterend zijn door wat je tegen komt. 
Aan de andere kant kun je er ook van 
leren en jezelf erdoor verruimen. 

In de ouders die afscheid moesten 
nemen van hun kindje, zie ik de 
kwetsbaarheid van hun liefde voor 
hun kindje terug. Het was afschuwelijk 
dat zij veel te vroeg afscheid moesten 

nemen. Het was heel verdrietig, maar 
tegelijkertijd voelde ik de kostbaarheid 
van hun liefde voor dit kindje. Het was 
daarmee voor mij een moment dat mij 
liet zien wat liefde is. 
Het kost mij moed om dagelijks bij 
zoveel ervaringen van kwetsbaarheid 
aanwezig te blijven en deze ervaringen 
uit te houden samen met de patiënten 
die het betreft. Maar zij geven mij ook 
zicht op wat kostbaar is en waardevol 
in ons bestaan.

Literatuur: Martha Nussbaum, de 
breekbaarheid van het goede: Geluk 
en ethiek in de Griekse fi losofi e en 
literatuur. Ambo, Amsterdam, 2006.
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Kwetsbaar in vertrouwen
Anita Winter

Naar de overtuiging van de AK-leden 
heeft het Durffonds zeker aan zijn 
bedoeling voldaan om nieuwe en 
andersoortige activiteiten mogelijk 
te maken, waarmee andere mensen 
dan de eigen vaste gemeenteleden 
bereikt zijn. Het is de vraag of meer 
activiteiten en projecten mogelijk 

waren. Elke 
activiteit vraagt de 
(extra) inzet van 
meer of minder 
vrijwilligers en de 
inzetbaarheid van 
vrijwilligers heeft 
z’n grenzen. 
Het was duidelijk 
dat de commissie 
Durffonds in de 
afgelopen jaren 
de AK veel werk 

uit handen heeft genomen en dat op 
een voortreffelijke wijze. Dat willen 
we graag zo houden.

Toch zagen we wat haken en ogen 
om het Durffonds ongewijzigd voort 
te zetten. Eén van de problemen 
ligt op het financiële vlak: er zit 
een groot bedrag in het Durffonds, 
terwijl de algemene middelen 
van de PGA-B slinken. Eén van de 
redenen daarvan is de huidige lage 
rentestand. Hierdoor kan het scenario 
ontstaan dat we rijk aan bezittingen 
en fondsen zijn, maar onvoldoende 
vrij besteedbare middelen hebben 
om onze rekeningen te betalen. 
Een ander punt is dat de AK nu 
verantwoordelijk is voor besluiten die 
hij niet zelf heeft genomen, maar de 
commissie Durffonds. 

Dit alles leidde tot het besluit het 
geld uit het Durffonds niet meer 
in z’n totaliteit te oormerken voor 
nieuwe initiatieven, maar jaarlijks een 
bedrag daarvoor in de begroting op 
te nemen dat vergelijkbaar is met 
wat er gemiddeld per jaar aan het 
Durffonds onttrokken is de afgelopen 
jaren. In feite dus de opheffing van 
het Durffonds. 

Wel blijven we graag gebruik maken 
van de diensten van de commissie 
als adviserend orgaan, aangezien 
deze bewezen heeft zorgvuldige 
afwegingen te maken, waarvoor de 
AK niet de tijd heeft. Hoe dat precies 
vorm krijgt, zal – mede in overleg met 
de leden van comisssie Durffonds –  
nader besproken worden.

De AK wordt vaak gezien als een 
machtig orgaan, maar – zoals 
ook uit bovenstaande blijkt – we 
zijn grotendeels afhankelijk van 
andere (groepen) mensen om ons 
werk naar behoren te doen – en 
daarmee kwetsbaar. Maar een AK 
die in vertrouwen taken aan anderen 
overlaat is uiteindelijk krachtiger dan 
een onkwetsbare AK.

Tijdens een extra vergadering op 31 augustus was de voltallige commissie 

Durffonds aanwezig om met de Algemene Kerkenraad het Durffonds te 

evalueren en verslag te doen over de aanvragen die ze de afgelopen drie 

jaar heeft gekregen en welke ze heeft toegekend en afgewezen.

Het was goed om nog eens te horen welke mooie initiatieven met behulp 

van geld uit het Durffonds gerealiseerd konden worden: Kerstlichtjestocht, 

(te) Gekke Kerkfestival, De jonge Kruiskerk, studentenwerk op Uilenstede om 

er maar een paar te noemen. Belangrijke vragen van de commissie waren 

of het Durffonds aan de oorspronkelijke bedoeling en verwachting heeft 

voldaan en hoe je mensen kunt prikkelen om met hun ideeën te komen. 

uit de algemene kerkenraad
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college van kerkrentmeesters

Geloven in een zinvolle 
bestemming

De meeste kerkleden geven vooral bij 
leven. Dat gaat niet altijd. Soms zit het 
geld vast in bijvoorbeeld een huis. Er 
zijn trouwe gevers die na hun overlijden 
willen blijven geven aan het goede doel 
en geven een nalatenschap. Dit leggen 
zij vast in een testament.

Henk, hoe komt het dat je zoveel 
weet van nalatenschappen?
‘Ik heb tot mijn prepensioen bij een 
notariskantoor gewerkt als kandidaat-

notaris. Daar begon ik mijn carrière met 
boedelwerk, zoals we dat noemden. Ik 
was bij ons kantoor degene die vooral 
nalatenschappen verzorgde. Mijn al-
lereerste ervaring met inboedels was in 
’t Gooi. In een huis in Blaricum mocht 
ik de inboedel verdelen onder twaalf 
erfgenamen.

Mevrouw had alles zorgvuldig in haar 
testament beschreven, van schilderij 
tot schemerlamp. Poeh... wat was dat 
een klus. Toen ik later executeur werd 
van een vriendin van mijn ouders leerde 
ik ook de emotionele kant van nalaten 
kennen. Verklaring van erfrecht, verde-
len van inboedel en gelden... ik was het 
allemaal gewend vanuit mijn werk maar 
nu vond ik het toch veel moeilijker. Het 
is ook erg verdrietig.
En dat gold ook voor het regelen van het 
testament en de nalatenschap van mijn 
ouders. Mijn vader had Parkinson en 
ging heel langzaam achteruit. Ik werkte 

al bij een notariskantoor. Dan heb je 
natuurlijk ook oog voor het goed afhan-
delen van nalatenschappen en testa-
menten en zo. Ik besefte toen dat ik het 
een en ander moest regelen om mijn 
moeder goed achter te laten. En dat was 
maar goed ook. Mijn vader overleed in 
1987 en mijn moeder pas in 2011.
Ja, je kunt wel zeggen dat ik veel van 
nalatenschappen weet, al is elke situatie 
natuurlijk weer anders.’

Waarom is er nu een folder?
‘Wij zien binnen de commissie 
Geldwerving maar ook als we in de kerk 
om ons heen kijken: onze kerkleden 
worden steeds ouder. Bovendien wordt 
de aandacht bij goede doelen voor nala-
tenschappen steeds groter. Ik vind het 
belangrijk dat we onze kerkleden daar 
zo goed mogelijk over informeren en ik 
wil mijn kennis met hen delen.’

Samen met Henk van Silfhout 

ben ik namens de commissie 

Geldwerving bezig met het maken 

van een folder over nalatenschap-

pen. Nalaten aan de kerk of een 

goed doel is ieders eigen keuze. 

En dat moet vooral zo blijven. 

Yvonne Teitsma

Lees voor meer informatie over nalaten aan de 
kerk de folder bij deze Present. U kunt voor meer 
informatie ook terecht bij het Kerkelijk Bureau, 
Handweg 119, 020 - 64136 48, kerkelijkbureau@
pga-b.nl, dinsdag t/m woensdag 9.00 - 12.30 uur.
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Ons gesprek begint aan tafel, vlakbij 
een zwarte vleugel met daarbij een 
foto van Wim die vier jaar geleden 
overleed. Ze vertelt me hoe ze 
opgroeide in de Alblasserwaard, 
aanvankelijk hervormd, en dat haar 

vader hertrouwde 
na de dood van 
haar moeder, toen 
gereformeerd. 

Wat heb je 
meegekregen 
van je moeder? 
‘De eerste vier 
jaar van mijn 
leven,’ klinkt het 
uit de grond van 
haar hart. ‘Ik kan 
me nog een paar 
dingen van haar 

herinneren: ze bracht me naar bed en 
zong een liedje voor me. Ze gaf me 
een warm gevoel. Dat gevoel had ik 
niet bij mijn stiefmoeder: zij bepaalde 
de sfeer in huis. Ik moest doen wat zij 
zei, dat heb ik ervaren als een keurslijf. 
Mijn vader praatte nooit over mijn 
moeder. In stilte vroeg ik me vaak 
af: waarom vertel je nooit iets over 
mijn moeder? Voor mijn gevoel werd 
ze weggemoffeld.’ Nog ieder jaar zet 
Margreet bloemetjes bij haar graf. 
‘Ik heb alles aan mijn tante moeten 
vragen. Gelukkig had ik een goed 
contact met haar en met mijn 
grootmoeder Jannetje. Zij gaven me 
het gevoel: zo was mijn moeder. Zo 
kwam ik erachter dat ik qua uiterlijk en 
karakter op mijn moeder lijk. Ze was 
ondernemend, stapte op iets af, had 
belangstelling voor cultuur.’

Op haar 22e woont Margreet voor 
‘t eerst zelfstandig, wat ze heerlijk 
vindt: ‘ik kon doen wat ik wilde. Zo 
ging ik naar concerten in het Kurhaus.’ 
Inmiddels werkt ze al een aantal jaren 
bij de PTT.
Wanneer ze haar man Wim leert 
kennen, voelt ze geen vlinders in haar 
buik. Wèl ziet ze overal beren, want hij 
is veel ouder. ‘Ja, er was iets anders. 
Hij riep allerlei dingen in me wakker 
zoals geniet van het leven, verrijk 
jezelf, hij stimuleerde mij.’ 

Hoe ben jij je gang gegaan? 
‘Door op dingen af te stappen die me 
leuk leken, zoals zitting nemen in het 
bestuur van de EHBO-vereniging en 
later scriba en voorzitter worden van 
de kerkenraad in Eijsden. Daarnaast 
ben ik altijd een paar dagen per week 
blijven werken, want ik vond het niet 
goed voor de kinderen als wij altijd 
met z’n tweeën thuis zouden zijn. Mijn 
man was inmiddels met pensioen en 
speelde elke ochtend op de vleugel.’ 

Hield jij rekening met het feit dat 
je man veel ouder was? 
‘Toen Wim één keer in Zwitserland op 
vakantie was geweest, wilde hij ieder 

Margreet Felser is ouderling van dienst in De Buitenhof. In de zaterdagse 

dienst legt ze de Bijbel neer, steekt de kaarsen aan en deelt samen met de 

voorgangers Sietske van der Hoek of Ellen Kok brood en wijn. Ze wordt 

geboren aan het begin van de oorlog in Kinderdijk. Vier jaar later overlijdt 

haar moeder. In 1965 leert ze haar man Wim kennen. Als hun eerste zoon is 

geboren, verhuist het gezin naar Limburg, de plek waar haar man over enkele 

jaren van zijn pensioen wil genieten. Daar wordt een tweede zoon geboren.  

We hebben er zoiets 
moois van gemaakt! 
Janet Parlevliet
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jaar terug. Dat vond hij een heerlijk 
land. Hij was een treinenfanaat. Ik 
wilde ook wel naar Frankrijk of een 
ander vakantieland, maar hij had 
allerlei angsten. Toen speelde wel mee 
dat hij ouder was. Stel je voor dat het 
ons laatste jaar samen is, dat we met 
vakantie kunnen, dat hij ziek wordt of 
doodgaat, dacht ik bij mezelf.
Maar toen onze jongens eenmaal in 
de buurt van Amsterdam woonden en 
het eerste kleinkind zich aandiende, 

zei ik tegen hem: Als wij ons kleinkind 
willen zien opgroeien, moeten wij 
richting Amsterdam. Ik kan prima 
autorijden, maar dacht: straks zit 
ik hier in Limburg begraven, als hij 
bepaalde dingen niet meer kan.’ Zo 
verhuisde de vleugel in 2004 naar 
Buitenveldert. Uit alles blijkt dat ze het 
heerlijk vindt om daar te wonen. ‘Toen 
het Rijksmuseum net weer open was, 
heb ik op zaterdag de wekker gezet, 
zodat ik op tijd was ... .’ 

Hoe was het om met een oudere, 
toch wat kwetsbaarder man op te 
trekken?
‘Tot zijn 85e deden we gewoon alles. 
Zolang we in Limburg woonden gaf 
mijn man huisconcerten, waarop hij 
Sweelinck, Bartok, Debussy, Chopin 
speelde. 
Ik organiseerde dat en hij hoefde 
alleen maar te spelen.’ Ze laat me 
een boek zien met alle getypte 
programma’s van de huisconcerten. 
‘Na een val werd hij langzamerhand 
kwetsbaarder. Toch gingen we met 
enig kunst- en vliegwerk naar het 
Concertgebouw. Als hij eenmaal zat, 
genoten we met volle teugen. Op 
zijn 93e zijn we zelfs nog een keertje 
naar Zwitserland gevlogen. Wel met 
een rolstoel, omdat je zoveel moet 
lopen op Schiphol. Je wordt beiden 
kwetsbaarder, want telkens denk je: 
gaat het goed met hem, drinkt hij 
genoeg, zit hij wel goed, je bent er 
continu mee bezig.’

Wanneer ik nog eens naar de vleugel 
kijk, valt mijn oog op de woorden: We 
hebben er zoiets moois van gemaakt! 
Ze vertelt me over de periode met vijf 
dagen per week thuiszorg, waarin zij 
probeerde hem zo goed mogelijk te 
verzorgen, waarop hij op een gegeven 
moment uitriep: ‘Al die vrouwen, 
wat moet ik ermee, wìj zijn toch 
getrouwd! Maar ook besefte hij dat 
het zwaar werd voor mij en ik geen 
nacht meer doorsliep. Op zo’n helder 
moment zei hij: Ik zal hier niet meer 
lang kunnen blijven. Een gek idee 
hoor: we hebben er zoiets moois van 
gemaakt!’
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Wat gebeurt er met uw gift?
De folder die u eind september ont-
vangt licht toe waaraan uw gift wordt 
besteed. Bijvoorbeeld aan praktische 
hulp in de vorm van een lening of een 
gift. Voor een gasfornuis, verhuiskos-
ten, ongedekte tandartskosten, gezins-
hereniging of schoolactiviteiten.

Mensen willen helpen... daarin staan 
we als Diaconie niet alleen. Samen 
staan we sterk. Daarom zoeken wij 
verbinding met organisaties als de 
gemeente Amstelveen en stadsdeel 
Zuid, PuurZuid, Vluchtelingenwerk 
Amstelland en Vita Amstelland. In 
2015 is er een samenwerkingsplat-
form gestart met de rooms-katholieke 
Diaconie Caritas Amstelland, de 
Stadshartkerk en de Nederlands 
Gereformeerde Kerk, onder andere om 
samen hulp te bieden aan de vluchte-
lingen in Amstelveen. 

De Diaconie steunt ook andere orga-
nisaties die zich diaconaal dienstbaar 
maken. Zo kiezen de wijkdiaconieën 
goede doelen uit voor de traditio-
nele kerstgiften. Vorig jaar kregen 
de Stichting Vrienden van Sabeel 
Nederland, Stichting Epafras, Stichting 

Vluchteling en het Rode Kruis een 
gift. Daarnaast ontvingen het Sociaal 
Steunpunt en de Stichting Woon een 
fi nanciële bijdrage.

Najaarsactie 2016: Mensen 
hebben mensen nodig
Yvonne Teitsma

Ook dit jaar vraagt de Diaconie 

u aan het begin van het najaar 

om een financiële bijdrage. 

De najaarsactie heeft dit jaar 

het thema: Mensen hebben 

mensen nodig. Niet altijd is 

zichtbaar wie een steuntje in 

de rug kan gebruiken, praktisch 

of financieel. Daarom roept de 

Diaconie uw hulp in. U helpt mee 

door signalen van nood aan de 

diakenen door te geven. U helpt 

ook mee door het werk van de 

Diaconie financieel te steunen. 

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

Heeft u geen folder ontvangen? 
Er liggen folders, met machti-
gingskaarten, achter in de kerk. 
Ook vindt u meer informatie op 
www.pga-b.nl onder ‘over ons’. 
Uw gift is van harte welkom.
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De inspiratie voor de vierdelige can-
tateserie, uit te voeren in de periode 
2015 - 2017, is steeds een oude bach-
cantate. Voor de eerste cantate, die 
werd uitgevoerd door Alegría, stond 
de cantate ‘Gott der Herr ist Sonn und 
Schild’ model (BWV 79). Bijzonder in 
de opzet is dat elke cantate steeds 
door een ander koor uit de Paaskerk 
wordt uitgevoerd.
 
Deze tweede keer is het de vro-
lijke, operateske cantate ‘Schweigt 
stille, plaudert nicht’ (BWV 211) 
die dirigent Leo Kramer uitkoos als 
uitgangspunt voor uitvoering door 
zijn koor Anthem, aan te vullen met 
projectleden. Het oorspronkelijke 

libretto voor deze ‘koffi ecantate’, 
geschreven door Christian Friedrich 
Henrici, is nog wel herkenbaar maar 
in deze Amstelveense versie volledig 
op de schop gegaan, uitgediept en 
geactualiseerd. 

Centraal in de cantate staat het verhaal 
van een vader en zijn dochter die 
de zin in koffi e heeft ontdekt: vader 
probeert van alles om zijn dochter van 
die zin af te brengen. Tegelijk staat het 
verhaal daarmee ook voor de para-
doxale spanning tussen rechtlijnigheid 
en zingeving, orthodoxie en vrijzinnig-
heid zo u wilt. Vaderlief kan de passie 
en hang naar koffi e van zijn dochter 
niet goed hebben en raakt bijna buiten 

zinnen van de passie (of is het versla-
ving?) van zijn dochter. Geen middel, 
geen argument wordt onbenut gelaten 
om haar ‘terug te winnen’. Of vaderlief 
in die opzet slaagt kunt u zelf komen 
beluisteren.

In 2017 volgen nog twee cantates: op 
zondagmiddag 5 maart, uit te voeren 
door de Cantorij van de Paaskerk (we-
derom aan te vullen met projectleden) 
onder leiding van Leo Kramer en de 
vierde, afsluitende cantate op zondag-
morgen 4 juni, de eerste pinksterdag. 
Die zal dan worden gezongen door alle 
koren samen: Anthem, Alegría en de 
Paaskerkcantorij samen met wie wil 
meezingen. Zo gaan in deze vierdelige 
cyclus alle tongen 
los in de Paaskerk.
Wie van u zin heeft 
is van harte wel-
kom op zondag 30 
oktober voor een 
kop koffi e (thee of 
limonade) en een 
prachtige, vrolijke, 
moraliserende 
première van de 
cantate ‘Wie zin 
heeft ...’.

Bach Inside II: 
‘Wie zin heeft ...’
Gert Jan Slump

In de Paaskerk zal op zondag 30 oktober aansluitend aan de 

ochtendviering om 11.30 uur (onder het genot van een kopje koffie) 

een tweede gloednieuwe cantate ‘Wie zin heeft ...’ worden uitgevoerd 

in een serie van vier. De tekst van de cantate is geschreven door zes 

gemeenteleden (Anne Marie Dees, Cynthia Kramer, Janet Parlevliet, 

Koos Hagen, Mareke Kniep en Gert Jan Slump). De muziek voor de 

cantate is geschreven door Nico Ph. Hovius. De cantate ‘Wie zin 

heeft...‘ wordt uitgevoerd door het koor Anthem onder leiding van 

dirigent Leo Kramer, muzikaal begeleid door Peter van Dongen.
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In een gesprek dat ik had met de 
cliëntenraad – eigenlijk allemaal 
zeventigplussers – over deze 
screening, werd er voornamelijk 
goedkeurend geknikt: Het is belangrijk 
oog te hebben voor de behoeften 
van de oudere patiënt. Totdat één 
heer van minstens tachtig uitriep dat 
het hem vréselijk leek om zo’n label 
‘kwetsbaar’ te krijgen. ‘Ik voel me 
zestig, hooguit!’ Blijkbaar zien mensen 
zichzelf niet graag als kwetsbaar; ze 

voelen zich daarmee weggezet. Bij het 
woord kwetsbaar heb ik zelf helemaal 
niet van die negatieve associaties. 
Het is iets als breekbaar, fragiel, teer. 
Als een vlinder, een bloem, een baby. 
Het roept op tot zorgen voor, tot 
ontferming. Kwetsbaarheid heeft iets 
moois, totdat het over jezelf gaat. 

Een kwetsbaar mens is vaak 
afhankelijk. En dat wil niemand zijn. 
Er is een flinke portie vertrouwen voor 

nodig: Ben ik niet tot last? Komt er 
wel een zuster als ik bel? Zal ik integer 
worden behandeld als ik mezelf niet 
meer kan wassen? Zal er in mijn geest 
gehandeld worden als ik zelf mijn 
beslissingen niet meer kan nemen? 
Kwetsbaar zijn, tegen wil en dank: ik 
geef het je te doen.

En toch, aan de andere kant, dat 
vertrouwen is ook een cadeau. Dat 
iemand kwetsbaar durft te zijn bij mij, 
is iets om te bewonderen. En dat ik 
daar naar mijn allerbeste kunnen voor 
mag zorgen, is de mooiste ervaring in 
mijn werk. 

Zoals Kahlil Gibran, Libanees dichter, 
in zijn boek ‘De profeet’ schreef: ‘Je 
hebt gehoord dat je, evenals een 
keten, even zwak bent als je zwakste 
schakel. Maar dit is slechts een halve 
waarheid. Je bent ook even sterk als je 
allersterkste schakel.’

column

Kwetsbaar
Cynthia Kramer

In het ziekenhuis waar ik werk als internist-ouderengeneeskunde, screenen 

we oudere patiënten bij binnenkomst op kwetsbaarheid. Door middel van 

een korte vragenlijst over iemands dagelijks functioneren worden de kwets-

baarsten geïdentificeerd. Dit om meteen maatregelen te kunnen nemen – 

alvast bijvoeding starten, fysiotherapeut vanaf het begin betrekken, familielid 

blijft slapen, etc. – om iemand zo goed mogelijk de ziekenhuisopname door 

te loodsen. Want het is over het algemeen wel de bedoeling dat je in een 

ziekenhuis beter wordt, maar heel vaak doe je er toch een flinke jas uit. 
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Paaskerk
Woord voor woord
Het is alweer enige tijd geleden dat ik 
een maand op studieverlof was. Het 
was goed om tijd te hebben om eens 
door te denken. In het gewone werk 
is er altijd wel weer iets, een avond, 
een vergadering, een bezoek wat – 
terecht – aandacht vraagt. Boeken, 
artikelen, briefjes met aantekeningen, 
fl arden van gedachten stapelden zich 
op en vroegen om eens wat orde.

Ik verdiepte me onder andere in het 
Bijbelcommentaar op Genesis van 
rabbi Jonathan Sacks. Met een onge-
hoorde kennis van zaken en ontzag 
voor de tekst leest hij – tot voor kort 
opperrabbijn van het 'Britse Gemene-
best' – de Hebreeuwse tekst. Woord 
voor woord met eeuwen uitleg in zijn 
achterhoofd. Op basis van de verhalen 
wijst hij keer op keer op het appel in 
de teksten om menselijke verantwoor-
delijkheid, vrijheid en waardigheid van 
de ander te bewaren. Hij leest deze 
verhalen vaak op allerlei plaatsen. Met 
regeringsleiders bijvoorbeeld of met 
bestuurders van grote internationale 
bedrijven. De teksten zijn te groot om 
in de synagoge of kerk op te sluiten.

Tijdens mijn verlof was ik met een 
aantal collega's te gast bij Hongaarse 
dominees in Roemenië. De vraag van 

de conferentie die we daar hadden 
georganiseerd was: 'Wat is een goed 
woord voor nu?' De vraag die Sacks 
ook probeert te beantwoorden. Wat 
hebben we met al deze teksten in de 
hand nu te zeggen nu in Europa het 
nationalisme opnieuw toeneemt, de 
ontkerkelijking niet te stuiten is en de 
angst voor 'de vreemdeling aan de 
poort' dagelijks nieuws is? Het bleek 
al snel dat in de kleine kwetsbare ge-
meentes in Transsylvanië de roep om 
behoud groot was. Het voortbestaan 
van gemeentes met twintig-dertig zie-
len leek amper ter discussie te staan. 
'We hebben wel zwaardere tijden ge-
had' was misschien de gedachte – of 
is het een kop in het zand-strategie? 
Die vraag te beantwoorden is natuur-
lijk niet aan ons. Wel trof het me dat 
tradities die wij in de afgelopen decen-
nia met schijnbaar gemak hebben 
afgeschaft, daar werden gekoesterd 
en geestelijke weerbaarheid gaven, 
ook aan ons. 

Door de eeuwen heen heeft God door 
deze teksten tot mensen gesproken. 
Als we nadenken over de toekomst 
van de gemeente, hoe klein en 
anders die ook zal worden, zullen we 
daar moeten beginnen. Dat is naar 
mijn idee de zin van 'de basis' waar 
het rapport van de Protestantse Kerk 

in Nederland over spreekt. Je ziet het 
hier en daar voorzichtig gebeuren. Als 
er op onverwachte plaatsen Bijbels 
opengaan. Als scholen hun weg 
weer weten te vinden naar de kerk. 
Het is onze investering waard en we 
moeten dan niet te bescheiden zijn. 

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. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. Janet Parlevliet, 
tel. 8890432. present@paaskerk-amstelveen.nl
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We hebben een prachtige schat aan 
wijsheid, geloof, verhalen in huis. Het 
vraagt toewijding, passie, maar vooral 

zorgvuldig met elkaar lezen om die 
bronnen recht te doen. 
De verdere tijd van mijn verlof heb ik 
besteed aan het doordenken en lezen 
over mogelijkheden om de Bijbelse 
teksten in een omgeving en cultuur 
zonder 'kerk' te lezen. Het denken 
daarover is nog lang niet afgelopen. 
Komende maanden geef ik drie Bijbel-
tafels over de Tien Woorden als basis 
voor publieke moraal in de Nieuwe 
Poort. Allen welkom!

Ds. Werner Pieterse

Aan tafel met Werner Pieterse 
De roep om waarden en normen 
klinkt al jaren; het besef dat die 
niet los verkrijgbaar zijn, is al even 
oud. Is er nog een verbindend 
verhaal, een grond voor moraal, 
publieke waarden? 'Hebben we nog 
'taal voor de ziel' nu God, kerk en 
instituties zijn verdampt of is het 
marktdenken het enige dat ons ver-
bindt? We lezen de 'Tien Woorden'. 
We bekijken de verhalende context 
waarin ze zijn geschreven en zoe-
ken naar beelden en betekenis voor 
deze tijd. De eerste avond is op 
woensdag 28 september. Vervolg-
avonden: 12 oktober en 9 novem-
ber. U krijgt de teksten uitgereikt.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Locatie: De 
Nieuwe Poort, Amsterdam.
Voorafgaand aan de Bijbeltafel 
bestaat de mogelijkheid om te 
eten in het restaurant (dagschotel 
€ 12,50). Reserveren op 
www.denieuwepoort.nl. Aanvang 
maaltijd: 19.00 uur. Kosten voor de 
Bijbeltafel € 7,00.

Uit de kerkenraad
Niet alles binnen onze gemeente 
heeft stil gestaan in de zomermaan-
den. We hebben op alle zomerse 
zondagen mooie vieringen gehad rond 
het evangelie van Lucas. Er zijn twee 
geslaagde bijeenkomsten georgani-
seerd voor de ‘thuisblijvers’, te weten 
een lunchmaaltijd in de maand juli en 
een bijeenkomst over Franciscus van 
Assisi in de maand augustus. Ruim 
twintig jongeren uit onze gemeente, 
de Kruiskerk en uit de Amstelkerk in 
Ouderkerk zijn zeer enthousiast terug-
gekomen van een indrukwekkende 
week in Taizé. 

Eind augustus had de Kleine Ker-
kenraad (afgekort: KKR) al weer zijn 
eerste vergadering in het nieuwe 
kerkelijke seizoen. In de KKR staan de 
Taakgroepen centraal, deze keer Ere-
dienst, Pastoraat en Jeugd. Daarnaast 
wilden we eind augustus met elkaar 
checken of de lichten voor enkele 
voorgenomen activiteiten in de maand 
september op groen staan. Ik doel 
hierbij met name op de bijdrage van 
de Paaskerk aan de landelijke monu-
mentendagen op 10 en 11 september 
en de start van het nieuwe seizoen 
op 24 en 25 september. Al met al dus 
ook een hele praktische vergadering.

Pastoraat
Uit het Taakgroependeel van de ver-
gadering licht ik de eerste rapportage 
van Ellen Kok, onze kerkelijk werker 
voor het pastoraat, over haar eerste 
werkzaamheden in de wijk Keizer 
Karelpark West. Ellen heeft, naast 
het bezoeken van anderen in deze 

Klaske van den Hoed-Blaauwbroek
Klaske van den Hoed was – ook op haar hoge 
leeftijd van bijna 99 jaar – een levensgenieter, 
in staat om overal de zonzijde van te zien en 
nog volop te genieten. Ze was een echte doe-
ner. Ze vond het belangrijk om in beweging 
te blijven en onder de mensen te zijn. Dat be-
leefde ze tijdens de maaltijden en samen met 
haar wandelmaatjes. Gym, zingen, gespreks-
groepen, wandelen, koken voor anderen, 
gastvrij zijn, dat waren zo haar hobby's. Tegen 
teruggetrokken huisgenoten zei ze: ‘Je moet 
niet achter de geraniums gaan zitten, hoor.’ 
En tegen mensen die het leven niet meer 
zo zagen zitten zei ze wel eens: ‘Ik put veel 
kracht uit mijn geloof; kon ik jou dat ook maar 
geven.’ Klaske beleefde haar geloof in het 
contact met mensen. Ze stond voor iedereen 
open. ‘God ziet het hart aan,’ zei ze wel eens, 
‘het zit niet aan de buitenkant.’
In haar laatste levensdagen genoot ze zicht-
baar van het contact met haar kinderen en 
kleinkinderen, onder andere via de mobiele 
telefoons van haar kinderen. Dan zei ze: ‘Heel 
apart, zo ver weg en toch zo dichtbij.’ 
De laatste dagen in het ziekenhuis was ze 
ook nog in een positieve stemming. Ze had 
mooie dromen en zei op een gegeven mo-
ment: ‘Ik ga naar mijn geliefden.’ En zo is ze 
op 15 juli ook heengegaan, gelukkig zonder 
een lange lijdensweg, in vrede, 'bevorderd 
tot heerlijkheid'. Een inspirerende vrouw is 
van ons heengegaan, maar haar voorbeeld 
zal ons bijblijven. In de dienst in de Paaskerk 
lazen we uit 1 Korintiërs 13.

Peter en Trudy Schraa
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wijk, ruim 25 gemeenteleden bezocht 
met wie al zeer lang geen contact 
heeft plaatsgevonden. Het was goed 
voor de kerkenraad om deze eerste 
bevindingen met elkaar te bespreken. 
Er kunnen echter nog geen harde con-
clusies aan worden verbonden, omdat 
het aantal bezoeken nog te gering is 
en de situatie in Keizer Karelpark West 
nogal specifi ek. Opmerkelijk was 
wel dat bij nagenoeg alle bezochte 
gemeenteleden al veel langer dan vier 
jaar sprake is van een beperkt contact 
met de kerk. De afstand of de verwij-
dering tussen deze gemeenteleden 
en onze kerk is dus niet ontstaan 
vanwege het samengaan van de drie 
kerken ca. drie jaar geleden. Een 
andere belangrijke bevinding is dat de 
pastorale werkers in de betreffende 
wijk zich zeer geholpen voelen door 
dit bezoekwerk van Ellen. Het gaat 
immers vaak om gemeenteleden die 
al langer op een lijst staan om bezocht 
te worden, maar waar men gewoon 
niet aan toe komt vanwege het be-
perkte aantal werkers. Ellen gaat met 
volle support van de kerkenraad voort 
met haar werk in de andere wijken.

Werving vrijwilligers 
Ter tafel lag een voorstel voor een 
aanpak van de werving van meer 
vrijwilligers in onze gemeente. Kern-
punt in de nieuwe aanpak is dat we 
niet meer willen werven voor een 
bepaalde rol of het invullen van een 
ontstane vacature. We willen vele 
gemeenteleden gaan bevragen wat 
zij zouden kunnen en willen doen in 
onze gemeente. Voor dat bevragen 
willen we de vele vrijwilligers die 

nu werkzaam zijn in Taakgroepen of 
andere groepen (denk aan: autorij-
dienst, cantorij, collecten, crèche, 
koffi edienst, lectoren, vrijdagochtend-
ploeg enz.) om hulp vragen om in een 
paar maanden tijd in kaart te brengen 
wat gemeenteleden zouden kunnen 
en willen doen. Daarna volgt er een 
stap waarin we deze ‘foto van de ge-
meente’ gaan koppelen aan bepaalde 
taken en werkzaamheden in onze 
gemeente. Vervolgens vragen we of 
de gemeenteleden ook daadwerkelijk 
ingezet willen worden op deze taken 
en werkzaamheden. Een spannend 
traject dus, dat we graag einde van dit 
jaar afgerond willen hebben.

Pieter Licht 

Verhalen van de straat
Als uitvloeisel van de themaviering op 
1 mei met twee stafmedewerkers van 
de Regenboog Groep is er op zaterdag 
1 oktober een wandeling door het cen-
trum van Amsterdam. Hoe overleef je 
als dakloze op straat? Gidsen heb-
ben ervaring met die confronterende 
vraag. We verzamelen bij café Dwaze 

Zaken, Prins Hendrikkade 50 (vlakbij 
het Centraal Station) om 13.50 uur. 
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur 
en kost € 10. Opgave bij Anne Marie 
Dees of Gert Jan de Bruin.

Stieneke Adriaantje Breunese-Schriek
Op 3 augustus is Stieneke Breunese 
ingeslapen, omringd door haar man Jaap 
en beide dochters. Ze had naar dit moment 
toegeleefd. De afgelopen jaren waren 
moeilijk, omdat zij steeds verder achteruit 
ging. Gezichten herkende ze niet meer en 
deelnemen aan een gesprek lukte niet. Dat 
deed haar pijn. Ze had altijd veel interesse 
in mensen gehad. Ze schiep thuis een war-
me sfeer en leefde op als zij zich welkom 
wist. Dat was ook het geval in de Paaskerk, 
ze kwam er graag, tot het laatst.
Daar namen we afscheid van haar op 9 au-
gustus. Wij lazen uit Jesaja over een mens 
die het geknakte riet niet breekt. We her-
kenden daar de God in die voor Stieneke 
steeds meer een herder is geworden. Aan 
Hem vertrouwden we haar toe. 

Ds. Marianne Bogaard
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Kring literatuur
De kring literatuur komt voor de eerste 
keer dit seizoen bijeen op donderdag 
3 november, we praten dan over De 
halfbroer van Nicolien Mizee om 15.00 
uur in het benedenhuis van de Paas-
kerk. De leiding is in handen van ds. 
Gert Jan de Bruin en Els van Geel. 
Iedereen is welkom, maar we gaan er 

van uit dat u het boek hebt gelezen. 
Graag aanmelding voor donderdag 27 
oktober bij Els van Geel, emvangeel@
hetnet.nl. of tel. 6471098. De volgende 
bijeenkomsten zijn op donderdag 9 
februari en 30 maart 2017.

Kring: Geloven op goede gronden
Het derde deel van de serie ‘Geloven 
op goede gronden’ zal gaan over het 
slot van de Apostolische geloofsbe-
lijdenis. Ter ondersteuning van een 
Bijbelgedeelte lezen we uit het boekje 
‘12 artikelen over de Heilige Geest’ 
waar onder anderen Nynke Dijkstra-
Algra, Arjan Plaisier, Bram van de 
Beek en Benno van den Toren aan 
meewerkten. 
Verschillende onderwerpen komen aan 
de orde zoals: Wat moet ik mij bij de 
Heilige Geest voorstellen? De Heilige 
Geest en mijn geest. De Heilige Geest 
werkt in de wereld. Zonder de kerk 
geen geloof? De kerk; gemeenschap 
van heiligen? Vergeving van zonden. 
Opnieuw geboren? Uit het stof verre-
zen. Zonder eeuwig leven geen leven? 
Het boekje is in de boekhandel ver-
krijgbaar, de hoofdlijnen van het onder-
werp worden voor u op een hand-out 
gezet. We komen op donderdagoch-
tend bij elkaar in de Paaskerk. Data: 29 
september, 27 oktober, 24 november, 
15 december. In 2017; 12 januari, 9 
februari, 9 maart; 30 maart en 20 april. 
Aanvangstijd: 10.00 uur. Begeleiding: 
Miep Habing, tel. 020 6473574. e-mail 
m.habing@planet.nl.

Tweede project Bach Inside 
Het tweede project van ‘Bach Inside’ 
gaat van start: een geheel nieuwe 

interpretatie van de Koffi ecantate (zie 
pagina 15). Het stuk zal worden uitge-
voerd door projectzangers en musici 
die dit keer te gast mogen zijn bij 
Anthem onder leiding van Leo Kramer. 
Anthem repeteert iedere maandag-
avond in de Paaskerk van 20.00-22.00 
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, na de kerkdienst. 
Zou je wel eens een kijkje willen ne-
men 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 nog opgeven bij 
Marieke Sinnige: sinnige@casema.nl.

12+
De zomervakantie is helaas voorbij. 
Dit betekent dat de reis naar Taizé ook 
voorbij is. Dit jaar zijn twee van onze 
jongeren mee geweest. Nathan en 
Geert hebben onder andere ervaren 
hoe het is om drie keer per dag naar 
de kerk te gaan, elke dienst tien minu-
ten stil te zijn en om nieuwe vrienden 
te maken uit verschillende landen over 
de hele wereld. Een heel mooie erva-
ring en herinnering rijker dus. 
Van deze rust gaan we weer over naar 
de drukte van de jongerendiensten. 
Een nieuw seizoen met vele nieuwe 
activiteiten. Daarnaast is er een 
nieuwe jeugdwerker van start gegaan, 
namelijk Nienke. Dus laat het nieuwe 
seizoen maar beginnen!

Lianne Verburg

Agenda

September
Di  22 20.00 uur Kring liberaal 
    christendom (1)
Zat  24  17.00 uur Startweekend BBQ
Zo  25 10.00 uur Startweekend
Ma  26 20.00 uur Start repetities Koffi e-

cantate met Anthem
Wo  28 19.30 uur Aan tafel met Werner 

Pieterse, De Nieuwe 
Poort

Do  29 10.00 uur Kring geloven op 
goede gronden

Oktober
Za  01 14.00 uur Stadswandeling 
    Regenboog Groep 
Di  04 20.00 uur Kring liberaal 
    christendom (2)
Wo  12  19.30 uur Kring vijftigers
Wo  12 19.30 uur Aan tafel met Werner 

Pieterse, De Nieuwe 
Poort

Do  13 14.00 uur Diaconale ontmoe-
tingsbijeenkomst

Wo  19 20.00 uur Kring dertigers
Do  20 18.00 uur Buurttafel
Ma  24  20.00 uur Meditatief Bijbellezen
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‘Onze’ Voedselbank valt in de prijzen
Op 15 augustus was het feest in de Voedselbank. 
Reden: het behalen van de maximale score van hon-
derd punten op het gebied van voedselveiligheid. Het 
bijbehorende certifi caat werd uitgereikt door de voorzit-
ter van het landelijk bestuur van de voedselbanken. Een 
mooie opsteker dus voor mevrouw Grea Twint en haar 
vrijwilligersgroep. 

Wist u trouwens dat er in Nederland elke week pakket-
ten worden uitgedeeld aan 92.000 Nederlanders (een 

volle Kuip en Arena). En dat het daarbij nog maar om zes 
tot zeven procent van de mensen die onder armoede-
grens zitten, gaat? 
Een aantal personen uit de Paaskerk was ook aanwezig 
op de receptie. Nog steeds brengen Stoffel Boot en Sjef 
Steur wekelijks de kratjes uit de Paaskerk naar de Voed-
selbank. Daarnaast bezorgt Gert Koekkoek, namens de 
diaconie, elke maand vers fruit en groente. Deze onder-
steuning blijft nodig en wordt erg gewaardeerd. Fijn als 
u dus ’s zondags iets meebrengt voor de Voedselbank!

Nelleke de Bres

Foto: Amstelveenweb.com
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Kruiskerk
Permanente educatie
Net als veel mensen met andere 
beroepen worden ook predikanten 
geacht levenslang te studeren. Dat 
was enkele decennia geleden de 
gedachte achter het vijfjaarlijkse 
studieverlof, waarbij predikanten drie 
maanden werden vrijgesteld voor 
studie. Sinds 2012 is dit systeem 

vervangen door de permanente 
educatie, meer aangestuurd en 
gereglementeerd met cursussen en 
studiepunten. Wat gebleven is, is dat 
iedere predikant in een periode van 
vijf jaar 520 uur gericht mag (moet) 
studeren. 

In mijn laatste blok van vijf jaar heb ik 
de Opleiding Contextueel Pastoraat 
gevolgd (420 uur) en de Assemblee 
van de Wereldraad van Kerken in Zuid-
Korea bezocht (100 uur). 
Per 1 september is voor mij een 
nieuwe – en gezien mijn leeftijd laatste 
– periode van vijf jaar ingegaan. Een 
eerste onderdeel dat ik heb gekozen 
uit het aanbod van de Protestantse 
Theologische Universiteit is een 
studiereis naar het Henry Martyn 
Institute (HMI) in Hyderabad, India, 
van 17 tot en met 29 oktober. Wat 
voor ons in Nederland nog relatief 
nieuw is, leven in een multireligieuze 
context, is voor christenen in India 
altijd al het geval geweest. Tijdens 
deze reis kunnen we delen in hun 
kennis en ervaringen. Het HMI 
is een ‘International Centre for 
Research, Interfaith Relationships and 
Reconciliation’. De focus zal liggen 
op het intercultureel Bijbellezen – het 
lezen van de Bijbel in een geheel 

andere context dan de onze – en 
het interreligieus Schriftlezen – het 
lezen van de heilige geschriften van 
anderen. Op 31 augustus is er een 
voorbereidingsdag geweest en op 14 
december volgt er een evaluatieve 
dag. Er dient een inhoudelijk verslag 
te worden geschreven, gekoppeld aan 
een eigen onderzoeksvraag, en een 
refl ectieverslag over de reis. 
Dit wordt mijn eerste – en 
waarschijnlijk laatste – bezoek aan 
India en daarom wil ik graag nog iets 
meer ervaren van het land. Vandaar 
dat ik er nog twee en een halve week 
vakantie aan vastknoop. Ik hoop dan 
op 15 november weer in Nederland 
terug te keren. 

Na terugkeer heb ik nog enkele weken 
vrijgehouden voor het maken van 
de hierboven genoemde verslagen. 
Ik weet niet precies hoeveel tijd 
dat zal kosten. Al met al ben ik 
van half oktober tot uiterlijk half 
december niet voor werk beschikbaar. 
Een uitzondering vormen de 
kerkenraadsdag op zaterdag 19 en 
de gedachtenisdienst op zondag 20 
november. Dientengevolge starten 
‘mijn’ kringen uit het Activiteitenboekje 
pas in januari. 

Sieb Lanser

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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Uit de kerkenraad
Als u dit leest is de eerste 
kerkenraadsvergadering van dit 
kerkelijk jaar net geweest, hebben we 
de startzondag achter de rug en kijken 
we uit naar tal van activiteiten die 
ons in het programmaboekje beloofd 
worden. 

Dat is onder andere de kunst-expo-
sitie. Deze vindt dit najaar plaats 
tussen 13 november en 11 december 
met werk van beeldend kunstenaar 
Jackie Howard. Zij zal ons verrassen 
met fi ber-art als bijzondere vorm van 
textielkunst. In het oktobernummer 
van Present volgt verdere informatie.

Rudie van Balderen

De Jonge Kruiskerk
Voor het nieuwe seizoen hebben 
we weer een mooi programma 
samengesteld met activiteiten en 
vieringen voor kinderen (3-12 jaar) 
en hun ouders. Voor meer informatie 
en opgave: ds. Mirjam Buitenwerf, 
06-20339808, buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl

Noteer alvast in je agenda:
zondag 6 november, 16.00-18.15 uur
Sint Maarten: lampionnen maken
Op 6 november is er een bijzondere 
‘Verhaal in de Kruiskerk’-viering over 
Sint Maarten. In het eerste uur maken 
we lampionnen en zamelen we 
speelgoed in voor de speelgoedbank. 

Daarna horen we over Sint Maarten 
en wat hij leerde van het Bijbelverhaal 
over de barmhartige Samaritaan. We 
sluiten af met een maaltijd.

zaterdag 26 november, 16.00-17.00 uur
Workshop Adventskransen maken
Advent is een periode van vier weken 
waarin we toeleven naar kerst. 
Elke zondag steken we een extra 
kaarsje aan. Op zaterdagmiddag 26 
november kun je in de Kruiskerk een 
adventskrans (met vier kaarsjes) voor 
thuis op tafel komen maken.

Van de diaconie:
Startzondag 11 september
De ingezamelde levensmiddelen voor 
de Voedselbank in het teken van ‘Deel 
je leven’ waren daar zeer welkom! 
Zondag 9 oktober staat in het teken van 
het werk van de diaconie:
In de huidige maatschappij vervullen 
de diaconieën van de kerken een 
belangrijke rol bij de verzorging en 
ondersteuning van mensen die buiten 
de boot vallen en er niet op eigen 
kracht meer in kunnen klimmen. De 
diakenen geven daaraan praktische 
ondersteuning. Niet alleen binnen onze 
eigen gemeente en gemeentegrenzen, 
maar ook daarbuiten en wereldwijd 
hebben medemensen in nood hulp 
nodig. Het Werelddiaconaat biedt deze 
hulp, waarvoor In onze kerkdiensten 
ook regelmatig gecollecteerd wordt. Dit 
werk wordt gecoördineerd door Kerk in 
Actie (www.kerkinactie.nl).
Vorig jaar hebben we in de dienst van 
de diaconale zondag een toelichting 
gegeven op het diaconaat in en rond de 
eigen gemeente. Dit jaar leggen we het 
accent op het diaconaat wereldwijd. Op 
deze zondag collecteren we voor het 
verbeteren van de voedselproductie in 
de afgelegen bergdorpen in Nepal. Een 
mooie gedachte als we bedenken dat 

we in deze dienst ook gezamenlijk de 
maaltijd van de Heer vieren, door het 
delen van brood en wijn in gemeenschap 
met christenen wereldwijd.

Lamkje Sminia

Hendrika Jenneke Wieringa-Brons
Een schok was het voor Mente en voor 
de gemeente: het overlijden op 31 juli van 
Rita Wieringa (Van Heuven Goedhartlaan 
629), slechts enkele weken na het slechte 
nieuws van een ongeneeslijke ziekte. 
Ze is 82 jaar geworden. Rita’s leven 
was een actief leven, in haar werk als 
verpleegkundige en in haar vrijwilligerswerk 
voor o.a. de PCOB en de kerk. Ze was een 
meelevend lid, eerst in de Bankraskerk 
en later in de Kruiskerk. Al vanaf 1984 
was ze als bezoekmedewerkster lid van 
het wijkteam Elsrijk. Ze heeft talloze 
bezoeken afgelegd, kaarten gemaakt en 
verstuurd. Actief betrokken was ze bij de 
adventmiddagen en de rommelmarkt. Op 
Rita deed je nooit tevergeefs een beroep. 
Haar geloof was de dragende grond onder 
dit alles, al had ze zeker ook haar vragen 
en twijfels. In 1975 had ze een bordje 
gekocht met de spreuk ‘Heel ons leven 
is een wachten tot de Koning komt’. Die 
spreuk stond ook op de rouwkaart, maar 
met een kleine toevoeging – op Rita’s eigen 
verzoek –: ‘Heel ons leven is een werkzaam 
wachten tot de Koning komt’. 
In de uitvaartdienst op 5 augustus hebben 
we daarbij stil gestaan, aan de hand van 
Matteüs 25: 1-13, het wachten op de komst 
van de Bruidegom / de Koning. 
Moge de Eeuwige Mente de kracht geven 
om alleen verder te kunnen gaan.

Sieb Lanser
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Kring over Liberaal christendom
Geloven in deze tijd is niet 
vanzelfsprekend en zeker niet 
gemakkelijk. Het boek Liberaal 
christendom: ervaren, doen, denken 
(red. Rick Benjamins, Jan Offringa 
en Wouter Slob) wil daarbij een 
handvat bieden. In dit boek worden 

centrale begrippen en thema's uit het 
christelijk geloof besproken, opnieuw 
doordacht en voor mensen in deze tijd 
geherdefi nieerd.
In het najaar willen we dit boek in 
vier avonden bespreken, in een 
gezamenlijke kring van Paas- en 
Kruiskerk. De avonden zijn afwisselend 
in Paas- en Kruiskerk, o.l.v. ds. 
Marianne Bogaard en ds. Mirjam 
Buitenwerf.
Data, plaats en tijd: donderdag 
22 september (Kruiskerk), dinsdag 
4 oktober (Paaskerk), dinsdag 15 
november (Paaskerk), donderdag 15 
december (Kruiskerk), van 20.00 - 
22.00 uur.
Aanschaffen van het boek is 
noodzakelijk. Maximum aantal 
deelnemers: 20.
Meer informatie en opgave bij 
Marianne Bogaard, 020-4416036, 
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl 
of Mirjam Buitenwerf, 020-3312456, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

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

September 2016
Do 22 20.00 - 22.00 uur Kring Liberaal 

Christendom 
Zo 25 10.00 uur Tienerdienst
Zo 25 12.00 - 13.00 uur Koffi econcert
Wo 28 19.15 - 19.45 Gebedsgroep
Wo 28 20.00 uur Kring 3050, bij 

iemand thuis. 
Meer informatie 
bij Paula Rose, 
020-6839070, pau-
larose@kpnmail.nl

Oktober 2016
Ma  03  14.00 - 16.00 uur  Pastoraal beraad
Di 04 09.30 - 11.30 uur Open huis
Di 04 20.00 - 22.00 uur Kring Liberaal 

Christendom, 
Paaskerk

Zo 09 10.00 uur Tienerdienst
Zo 09 17.00 - 18.00 uur Muzikale vesper
Wo 12 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep 
Do 13 20.00 - 21.30 uur Cursus Religieuze 

kunst (1)
Do 13 20.00 - 22.00 uur Kring Vrouw en 

geloof 
Do 20 20.00 - 21.30 uur Cursus Religieuze 

kunst (2)

Jacob Arie Maaten
Jaap Maaten (Eleanor 
Rooseveltlaan 168) was geboren 
te Schiedam op 6 april 1931. Hij 
was Commissaris van Politie b.d. 
en Oud-directeur Verkeersschool 
Gemeentepolitie. ‘Zijn laatste reis 
begon op 7 augustus om 04.50 
uur. Gedragen door de immense 
liefde van zijn vrouw, zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind en 
onder het toeziend oog van God is 
hij aan deze reis begonnen’, aldus 
de rouwkaart. Boven aan de kaart 

staat: ‘Op tv reist Floortje Dessing 
vaak naar het eind van de wereld. 
Ik reisde met haar mee. Nu ben 
ik aan mijn eigen reis begonnen, 
ik weet niet waar naartoe ... mij 
is echter beloofd: ‘Ik zal er zijn ...’ 
Op 12 augustus is in Crematorium 
Bouwens afscheid van Jaap 
genomen, met een plechtigheid die 
door hemzelf was voorbereid en 
door de familie werd uitgevoerd. 
Moge God er zijn voor Ad en de 
kinderen in hun verdriet. 

Sieb Lanser

Kring over Liberaal christendom
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Pelgrimskerk
Werelddiaconaat
Zondag 9 oktober staat onze eredienst 
in het teken van het Werelddiaconaat. 
Er wordt op die dag gecollecteerd voor 
een project om de voedselsituatie in 
Nepal te verbeteren (zie ook pagina 2).
Om deze dag een extra accent te 
geven, komt de Wereldwinkel bij ons 
in de Pelgrimskerk. De dames (o.a. 
mw. Els Nuister-Tijhuis) die al jaren-
lang tijdens de Wereldgebedsdag de 
Wereldwinkel verzorgen, staan met 
hun uitgebreide assortiment in de 
Ontmoetingsruimte.

Na de eredienst is er gelegenheid uw 
aankopen te doen. De Wereldwinkel 
verkoopt originele cadeaus en 
(h)eerlijke levensmiddelen uit andere 
culturen. Deze producten zijn gemaakt 
met respect voor mens en milieu. 
Omdat de producenten er een recht-
vaardige prijs voor krijgen, kunnen ze 
een menswaardig bestaan opbouwen. 
We hopen op een goede verkoop van 
de artikelen. 

Neemt u voor beide doelen, de 
Wereldvoedseldag en de Wereldwinkel 
een extra gevulde portemonnee en/
of uw pinpas mee. Ja, er kan bij de 
Wereldwinkel worden gepind!

Gina Visser

Pastorpraat
Als alles door gaat wonen er straks 
geen twee, geen drie maar vier 
gemeenteleden in Beth Shalom. We 
wensen allen toe dat ze moed houden 
en gauw wennen aan de nieuwe plek. 
Veel zal vreemd zijn misschien, maar 
bedenk: het Oude Testament hebben 
we samen!
De familie Damman maakt het goed in 
Hillegom en heeft nu het laatste eetba-
re uit de ‘Amsterdamse mand’ genut-
tigd. Dat was ons afscheidscadeau.
Het zomerprogramma werd heel goed 
bezocht, steeds veel deelnemers en 
mooi weer!
Jeroen Bosch ging voor ons leven, 
onder meer door zijn invloed op andere 
schilders en hoe hij met de Bijbel 
leefde. Dat alles in 's-Hertogenbosch 
met... een Bosse Bol van Jan Groot.
Ook in Volendam hielden we droge 
voeten, zagen de strijd met het 
water honderd jaar geleden en aten 
een broodje paling. We genoten van 
de zomermaaltijd in de tuin van de 
Pelgrimskerk. Er was nog veel meer 
deze zomer, zie ook elders.
Het winterprogramma is gestart! Kijk 
goed op deze pagina's en zondag kunt 
u het meenemen. Ook vanaf nu in de 
bibliotheek.
Extra groet voor alle zieken en die aan 

huis gebonden zijn, soms tijdelijk voor 
een operatie. Beterschap gewenst 
en graag weer tot ziens. We zijn elke 
zondag in gebed verbonden.

Wil Kruiswijk

De vluchteling, palmboom, 
kerkzaal
In deze volgorde kom je zondagmor-
gen de Pelgrimskerk in. De vluchte-
ling zit van 9.00 tot 10.00 uur in De 
Ontmoeting met koffi e en twee 
trouwe gemeenteleden. Ik loop door 
naar de Bonhoefferstraat, opeens zegt 

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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iemand voor mij: ‘Wat is dit voor witte 
rommel op de grond!’ ‘Rommel? Kijk 
eens omhoog!’ Het zijn de eerste 
uitgebloeide witte bloemetjes van de 
bloeiende palmboom. Toen nog ge-
tooid met een prachtige witte kroon! 
We zijn sprakeloos en zoeken in stilte 
een plek in de kerkzaal.
Die week was er veel gebeurd met 
enkele kwetsbare gemeenteleden. 
De organist zette in, maar het orgel 
haperde even, geluid microfoon ook 
even mis, alles kwam goed!
De vluchteling dronk zijn koffi e en 
vertrok. De palmboom bloeide trots 
(beschut, geen wind) en de gemeente 
zong uit volle borst en hield zo de 
lofzang gaande!
Twee predikanten die voor het eerst in 
de Pelgrimskerk voorgingen, vertelden 
dat ze verrast waren dat de gemeente 
zo goed zingt! Dan merkt iemand op: 
‘Zingen is twee keer bidden!’

Wil Kruijswijk 

Pelgrimeren met High Tea
Donderdag 28 juli zijn vele 
Pelgrimskerkers bijeen in het 
Stiltecentrum voor een lezing van me-
vrouw Henny van Kooten over pelgri-
meren, waarbij we genieten van een 
High Tea. We zitten aan lange tafels, 
gedekt in Engelse stijl – gestreepte 
kleden, etagères met zoete lekkernijen, 
Engelse kop en schotels met zilveren 
lepeltjes. Er is een ruime keuze aan 
theesoorten en versnaperingen. 
Mevrouw Van Kooten vindt het bijzon-
der dat onze kerk de Pelgrimskerk heet, 
omdat wij in feite allemaal pelgrims zijn, 
altijd onderweg en allemaal welkom. 
Ze verteld over bijzondere plekken en 

toont ons beelden hiervan. En zo zijn 
we opeens op pelgrimstocht. Die plek-
ken zijn van origine allemaal religieus 
geïnspireerd, bijv. de wodanseik, de 
rivier de Ganges in India, de verering 
van de zonnegod in Peru, maar ook 
een plaats als Mekka voor de moslims. 
Verder passeren Betlehem, Nazaret 
en de berg Nebo, waarop Mozes het 
beloofde land heeft aanschouwd. 
De intenties voor vroegere pelgrims-
tochten waren heiligenverering, de-
votie, bidden en mediteren. Later ook 
boetedoening – waartoe mensen soms 
veroordeeld werden – en nog later kwa-
men daar de genezende bronnen bij. In 
de huidige tijd zijn pelgrimsoorden ook 
vaak een toeristische trekpleister. 
Na de pauze vertelt mevrouw Van 

Kooten over de Cycladen, een grote 
groep eilanden in de Egeïsche Zee, 
waarvan Delos bekend is om de tempel 
van Apollo. We horen over Kos – het 
geboorte-eiland van Hippocrates – waar 
een heiligdom is gewijd aan de god van 
de geneeskunde. 
Op het eiland Patmos schreef Johannes 
de Evangelist de Openbaring van 
Johannes. 

Verder zien we beelden van Jeruzalem 
en de Heilige Grafkerk met de kapel ge-
wijd aan Helena. De beroemde Al-Aksa 
moskee op de Tempelberg naast de 
Rotskoepel, de Klaagmuur. Mevrouw 
Van Kooten heeft nog veel verhalen, 
daarom... wordt vervolgd!

Henny van der Sluijs

Pelgrims in de Heilige Graf kerk in JeruzalemPelgrims in de Heilige Graf kerk in Jeruzalem
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Di/ 27-09
Oude Kerk en de Prael 
Ochtendje binnenstad Amsterdam. 
In de Oude Kerk volgen wij de 
luisterroute (ongeveer een uur). 
U zult veel horen wat u echt niet 
wist! Daarna gaan we naar eetcafé 
de Prael (6 min. lopen), ook een 
ambachtelijke bierbrouwerij, waar 
veel te zien is en te vertellen over 
de maatschappelijke insteek. We 
vertrekken om 10.00 uur bij de 
halte van tramlijn 16 tegenover 
VU (universiteit). Uitstappen halte 
Damrak (Bijenkorf, Beursplein). 
Kosten: € 7,50 of museumkaart en 
kosten lunch in de Prael. Opgave 
bij Wil of Irene (ook als u elders 
opstapt).

Ma/ 10-10
Lezing: Barmhartigheid
Pastor Kint voert ons door de Bijbel 
en de Middeleeuwen naar onze 
tijd. Paus Franciscus mag dit jaar 
hebben uitgeroepen tot ‘het Heilige 
Jaar van de Barmhartigheid’, maar 
zegt dit woord ons nog wel iets? 
Wat doet het ons in deze tijd? Het 
is ook goed om ons af te vragen 
hoe de Bijbel over barmhartigheid 
spreekt (rachamiem, eleos, 
misericordia). En dan de werken 
van barmhartigheid, die al in de 
middeleeuwen zo prominent 
worden beleden – denk maar aan 

de Meester van Alkmaar – kent u 
ze nog? Om 14.00 uur in De Goede 
Herder.

Do/ 13-10 
Het Woord spreekt
De Goede Herder, 20.00 uur.

Di/ 18-10
Bijbel in glas, dagje Gouda
Bijzondere Bijbeltentoonstelling en 
72 gebrandschilderde ramen uit 
de 16e en 17e eeuw. Het doel van 
de tentoonstelling is de Bijbelse 
beeldtraditie inzichtelijk te maken.
Verzamelen bij de infobalie op 
Station Zuid om 9.45 uur, (9.54 uur 
vertrek trein). We stappen over 
op Bijlmer/Arena voor de trein 
naar Gouda. We lopen ongeveer 
tien minuten naar de St. Janskerk 
en drinken onderweg koffi e (met 
stroopwafel!). Na het bezoek aan 
de kerk, lunch op de markt (kaas).
Opgave bij Wil of Janny. Kosten: 
treinreis en wat u gebruikt.

Di/ 01-11 en do/ 03-11 
De kunst van het ouder worden
We worden ouder en ouder. 
Leeftijden tussen 90 en 100 jaar 
zijn geen uitzonderingen meer. 
Zestigers worden zeventigers en 
zeventigers tachtigers. Hoe ervaren 
we dit en moeten we ons ergens 
op voorbereiden? Wat is het goede 

leven? Hoe kunnen we met onze 
ouderdomsgebreken het toch goed 
volhouden? Hierbij gaan we met 
elkaar in gesprek op de tweede 
bijeenkomst. 
Op de eerste middag kijken we naar 
een fi lm die ons thema belicht en 
extra accent geeft. De fi lm die we 
gaan zien is: Away from her. Een 
ouder echtpaar leeft comfortabel 
op het platteland. De vrouw krijgt 
Alzheimer en wil haar man niet met 
problemen opzadelen. Ze laat zich 
opnemen in een tehuis. Terwijl haar 
geheugen verder achteruit gaat, 
wordt ze verliefd op een andere 
bewoner. 
Film: dinsdag 1 november. 
Bespreking donderdag 3 november 
om 14.00 uur in de Pelgrimskerk. 
Leiding: ds. J.J.A. Doolaard. 
Maximaal 20 deelnemers. Opgave 
vooraf bij Irene of Janny. 

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

Kijk verder in het winterprogramma 
of op www.pelgrimskerk.nu.

Winterprogramma
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Wat betekent de kerk voor mij?
Laatst werd mij gevraagd of ik een 
stukje wilde schrijven voor het kerkblad 
over wat de kerk voor mij betekent. 
Mijn eerste reactie was: ik heb al zoveel 
aan mijn hoofd, ik kan dat niet aan. 
Thuisgekomen heb ik mijzelf toegespro-
ken: Wat ben je toch een ondankbaar 
schepsel; wat heeft de kerk toch niet 
voor je betekend in je leven en juist 
ook nu in de jaren dat je ziek bent! In 
2013 werd ik opgenomen met de ziekte 
van Kahler (beenmergkanker), eerst in 
het ziekenhuis en daarna een half jaar 
in het Zonnehuis in Amstelveen. En 
wat merkte ik van de kerk? Regelmatig 
bezoek van onze dominee en van de 
diaken die mij, ook al voor mijn opname 
toen mijn ziekte nog niet was vastge-
steld, al vaak bezocht en hielp, want 
ik kon niets meer... Er werd in de kerk 
voor mij gebeden. Ik kreeg bezoek van 
meerdere gemeenteleden, die aller-
hartelijkst waren. Niet te vergeten: de 
kaarten, brieven, bloemen... Een en an-
der was extra belangrijk voor mij, omdat 
vrijwel alle familie die ik nog heb in het 
buitenland woont en mij niet of slechts 
zelden kan bezoeken.

Buitenkerkelijke mensen weten werke-
lijk niet wat zij (misschien) missen.
En dan nog de rol van God? Want de 
kerk bestaat toch niet zonder God? Ja, 
ik geloof dat God bij dit alles aanwezig 
is en wil helpen om het te aanvaarden 
en te verwerken. Ik ben dankbaar voor 
de tijd die mij, ondanks alle nog voort-
durende chemokuren, wordt gegeven 
en hoop deze tijd zo positief mogelijk te 
gebruiken...

Maartje Bonda

Heel veel dank!
Het zomerprogramma is ten einde. 
Wat hebben we weer genoten van 
de grote variatie. Er was voor elk wat 
wils: leuke uitstapjes, lezingen, fi lms. 
Namens vele bezoekers wil ik de 
commissieleden hartelijk bedanken 
voor het vele werk dat zij al jaren ver-
richten om ons een prachtig zomer- en 
winterprogramma aan te bieden. We 
kijken al uit naar het winterprogramma 
2016-2017!
Kannen en Kruiken. Elke vrijdag 16.30 
uur staan Wil Kruijswijk, Irene Hillers, 
Janny en Jan Schuijt klaar om bezoe-
kers gastvrij te ontvangen voor een 
gesprek, een hapje en een drankje. Dit 
gaat het gehele jaar door: er bestaat 
geen zomerstop! De opkomst is groot 
hetgeen betekent dat men graag komt 
om elkaar te spreken. Namens alle 
aanwezigen, van wie ik er ook één 
ben: heel veel dank voor jullie inzet. 

Deze ploeg van vier verzorgt tevens 
Kostje geKocht: elke eerste vrijdag van 
de maand vanaf 18.00 uur wordt voor 
een heerlijke afwisselende maaltijd 
gezorgd! Ook hier geldt namens alle 
aanwezigen: heel veel dank voor het 
vele werk. 
Mijn wens is dat wij, indien mogelijk in 
goede/redelijke gezondheid nog lang 
van elkaar mogen genieten! 

Brita Veldhuizen

ben: heel veel dank voor jullie inzet. 
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Vrijdag 5 augustus zomermaaltijd O Sole Mio
In de tuin van de Pelgrimskerk, met echte Italiaanse ge-
rechten. Het was mooi zomers weer, volop zon. Sietske 
Langbroek, docente Italiaans aan de VU zong enkel Italiaanse 
songs en leerde de deelnemers het refrein ‘O Sole Mio’.
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PJR

Bij de PJR starten we dit nieuwe seizoen met 
heel wat veranderingen. Op 1 september 
is Nienke van der Heiden als jeugdwerker 
gestart. Zij vervult de functie van Dorien Keus. 
Eind september loopt mijn contract af en zal 
ik dus ook afscheid nemen. Ik hoop dat mijn 
opvolger zich in de volgende Present kan 
voorstellen. 
Ik kan haast niet geloven dat de drie jaar er 
alweer op zit. Wat vliegt de tijd en wat is er 
veel gebeurd. Als ik daaraan terugdenk is er 
één ding waar ik veel bewondering voor heb 
vanuit deze werkplek: wat is er veel mogelijk! 
Niet alleen op fi nancieel gebied, maar ook 
de wil om iets te betekenen voor de jongere 
generaties in Amstelveen. Wat heerlijk om 
daaraan mee te werken en de tientallen 
vrijwilligers in deze missie te ondersteunen. Ik 
wil jullie hartelijk bedanken voor jullie openheid 
en hartelijkheid in deze samenwerking. Ik 
wens Amstelveen zegen, moed en creativiteit 
toe, en steeds weer het besef dat kinderen, 
tieners en jongeren niet de kerk van de 
toekomst zijn, maar nu al een wezenlijk 
onderdeel van het lichaam van Christus. 

Afscheid

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Martine Versteeg

Hoi! Ik ben Nienke van der Heiden, 33 jaar en ik woon in Monnickendam. Op 1 september heb ik van Dorien Keus het stokje overgenomen als jeugdwerker binnen jullie gemeente. De afgelopen drie jaar heb ik als JOP-jeugdwerker voor vier gemeenten op Texel en in Hoorn gewerkt. Daarnaast heb ik voor JOP trainingen gegeven. Ik heb gesolliciteerd als jeugdwerker binnen jullie gemeente, omdat uit de advertentie bleek dat de PGA-B wil investeren in het jeugdwerk en de (toekomst van de) gemeente. Daar wil ik graag aan meewerken!Wat ik leuk vind aan mijn werk? Ik vind het heerlijk om met verschillende soorten mensen van diverse leeftijden te werken, ieder met haar/zijn eigen talent, wensen, ideeën en vragen. Om hen te coachen, te adviseren, beter te leren kennen, met hen samen te werken, obstakels te overwinnen, successen te vieren, bij de gemeente te betrekken en zo samen het jeugdwerk, kinderen, jongeren en vrijwilligers te laten groeien. Ik hoop dat we een goede, enthousiaste en succesvolle samenwerking met elkaar mogen aangaan en dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het jeugdwerk in Amstelveen-Buitenveldert.
Mijn werkdagen zijn voorlopig maandag, dinsdag en donderdag. Na de komst van mijn nieuwe collega (vervanger van Martine) wordt bekeken op welke vaste dagen wij aanwezig zullen zijn op de Handweg. Neem vooral contact met mij op bij vragen, ideeën of om kennis met elkaar te maken. Ik ben bereikbaar via: nienke@pga-b.nl of 06 37 22 7676.
Ik kijk er naar uit om u en jullie te mogen ontmoeten! 

Voorstellen
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PJR

Afscheid en welkom
Op 2 oktober zal er om 10.00 uur in de Kruiskerk een speciale feestelijke dienst zijn waarin aandacht zal zijn voor het afscheid van Martine Versteeg als jeugdwerker, maar ook de start van Nienke van der Heiden als jeugdwerker in Amstelveen. Allen van harte uitgenodigd!

Wat hebben we een geweldige week gehad in Taizé. Op 14 

augustus gingen we met twee busjes en een auto op weg naar 

deze bijzondere plek midden in de Bourgogne. Toen broeder 

Roger deze kloostergemeenschap 76 jaar geleden stichtte, had 

hij waarschijnlijk nooit gedacht dat het zou uitgroeien tot een 

gemeenschap waar jaarlijks tienduizenden jongeren vanuit de 

hele wereld naar toe zouden gaan. Ook in deze week waren 

zo’n 3000 jongeren aanwezig uit allerlei landen en werelddelen. 

Na een voorspoedige reis van ongeveer tien uur kwam onze 

groep – zestien jongeren en vier leiding – aan in het kleine 

dorpje Taizé. We kregen een hartelijk welkom en uitleg. Daarna 

hebben we het Amstelveens tentenkamp opgezet. 

Een week Taizé betekent een week meeleven met de ongeveer 

honderd broeders van Taizé. Daarbij ga je mee in hun ritme; 

elke dag drie keer een viering bijwonen en leven in eenvoud. 

De jongeren hadden iedere dag een Bijbelstudie onder leiding 

van een broeder en aansluitend gespreksgroepjes. Sommige 

jongeren hadden naast hun Bijbelstudiegroepje ook een klus. 

Deze week mocht bijvoorbeeld een aantal jongeren uit onze 

groep de wc’s boenen. Het klinkt als straf, maar met een groep 

leeftijdsgenoten wordt het algauw een feestje. 

We vroegen de jongeren wat ze mee terug namen 

uit Taizé. Een paar antwoorden: ‘De rust en 

saamhorigheid van de diensten in Taizé.’

‘Heel veel geluk, veel positiviteit en vrienden 

uit heel Europa.’

‘Nieuwe vrienden.’

‘Vertrouwen, vergeven, vreugde en liefde.’

Het was geweldig om te zien hoe onze groep 

zich in het Taizé-avontuur stortte. Sommigen 

waren nog nooit geweest en kenden van tevoren 

niemand uit de groep. Maar door de week heen, 

waarin we elkaar ook elke dag even opzochten, 

werd het een gezellige en hechte groep. Aan 

het eind van de week waren de meningen ook 

unaniem. Volgend jaar gaan we weer! 

Taize
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘Alles! Alles wat met vorm te maken 
heeft zou je regelmatig moeten aan-
passen. Laten we bijvoorbeeld de op-
stelling van de banken in de Kruiskerk 
eens veranderen in iets cirkelvormigs, 
zodat je meer gemeentegevoel krijgt. 
Als iets in beweging komt, komt er 
energie vrij. Dan ga je met elkaar in ge-
sprek, hoor je dat je het niet altijd met 
elkaar eens bent, dat is het leven. 

Het is zó goed om samen bezig te 
zijn met hoe het anders en beter kan. 
Anders is niet altijd beter, maar als 
je het niet probeert weet je het niet. 
Mensen worden geboren, gaan dood – 
we zijn altijd in verandering. 

Ondertussen klemmen we ons uit 
angst toch overal aan vast. Maar het 
is zo verrijkend om iets anders te 

proberen. Daarom vind ik fusiepro-
cessen tussen kerken ook geweldig 
goed. Wat neemt de een mee, wat de 
ander... Ik herken dat ontheemde wel, 
maar dat is je buitenkant.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘De inhoud. En dat je erover mag zin-
gen. De cantorij is voor mij erg belang-
rijk in de kerk. Als ik zing, gebeurt er 
iets, meer dan als ik luister. Ken je dat? 
Ik ben op zich een ‘hoofdmens’, maar 
zingend gaat er een andere laag open.’ 

Wat heb jij ontvangen? 
‘Dat heeft vooral met mijn lijntje naar 

boven te maken: spiritualiteit. Wat ik 
in de kerk ontvang is een goed klimaat 
om daar zondags gevoed te worden. 
Zo’n twintig jaar geleden ben ik bij de 
School voor Filosofie en Spiritualiteit 
gegaan. We gebruiken daar allerlei 
teksten, ook Bijbelteksten. Overal 
wordt HET verteld, overal is HET en is 
HET te zien. Ik vind het zo jammer dat 
religies met elkaar in de knoop zitten. 
We zoeken, zeggen, zien en ervaren 
HET Zelfde, op een paar dingetjes na...  
Het mooie is dat we op die school nog 
breder kijken dan de Bijbel, maar dat 
ik alleen maar versterkt word als ik 
zondags een preek hoor en nog meer 
diepte in het verhaal ontdek.’

Mijn kerk!
Willeke Koops

Dick Labohm, ooit misdienaar, kwam via 

zijn vrouw Marijke in de protestantse 

kerk terecht. Hij deed belijdenis en 

was twaalf jaar diaken. In de Kruiskerk 

zingt hij in de cantorij en doet hij hand-

en-span-diensten. Bovenal is hij een 

spiritueel mens, met een passie voor 

filosofie en theatersport. 

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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nieuws 
Eerste Bart Robbers lezing
Columnist en presentator Stephan Sanders en Mirjam Sterk, 
oud-Tweede Kamerlid en directeur van MEE, bijten als 
sprekers het spits af van de eerste Bart Robberslezing over 
het thema ‘De kracht van verbinden’. Jeroen Zijlstra zorgt voor 
de muzikale omlijsting. 
Eigenwijs, joviaal en verbindend – dat was Bart Robbers ten 
voeten uit. Kenmerkend was ook zijn veelzijdigheid: hij was 
onder (veel) meer actief als gemeenteraadslid, bestuurder 
en kerkelijk inspirator. In januari 2015 kwam hij door een 
tragisch ongeval om het leven en liet hij een grote leegte na 
in de Amsterdamse samenleving. Omdat deze tijd behoefte 
heeft aan de verbindende geestkracht van mensen zoals Bart 
Robbers is het idee voor de lezing ontstaan.

Zondag 9 oktober, 14.30 uur (deur open 14.00 uur), Bijbels 
Museum, Herengracht 366 in Amsterdam. Na afl oop (rond 15.30 
uur) is er een borrel en gelegenheid het museum te bezoeken. 
Toegang € 10,- inclusief koffi e, drankje en museumbezoek, 
museumkaarthouders en studenten betalen € 5,-.
Opgeven via rsvp@bijbelsmuseum.nl.

Gereformeerdekerken.info
Landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde 
Kerken Nederland
Sinds ruim een jaar bestaat er een website gewijd aan (de 
geschiedenis van) de Gereformeerde Kerken Nederland (1834-
2004): gereformeerdekerken@info.nl. Op deze site is informatie 
te vinden over het ontstaan van de GKN, foto’s en documenten, 
maar ook nieuws over gereformeerde kerkgebouwen die 
sluiten (en soms welke bestemming ze krijgen).

Wat wil je doorgeven? 
‘Ik kan niet anders dan mijn spiritua-
liteit doorgeven. Iedere week geef ik 
fi losofi eles aan beginners. Wat ik nog 
liever doe is theatersport. Een jaar ge-
leden heb ik hiervoor in onze wijk een 
clubje opgezet. Het is voor mij heel 
spiritueel om met elkaar te improvise-
ren. In de chemie met de ander, daar 
in het midden, ontstaat iets. Je bent 
niet meer aan het ploeteren, maar 
laat het vrij. Jouw en mijn goddelijke 
energie krijgt in het midden nieuwe 

vorm. Soms denk je... waar komt het 
vandaan? Ik weet het niet, er gebeurt 
gewoon iets! Wij als controlfreaks 
willen alles vasthouden en be-grijpen. 
Maar als je loslaat, dan overkomt het 
je als een soort genade en je denkt: dit 
is het, zo heeft God het bedoeld. We 
hoeven hier alleen maar te spelen.’
 
Heb je een lied/tekst/verhaal/mens/
gebeurtenis die/dat jou inspireert? 
‘Dat is een citaat over ont-moeten 
uit het boek ‘Dialogisch leven’ van 

de fi losoof Martin Buber. ‘Ik heb een 
bijgeloof aan de tussenmens, ik ben 
het niet, jij ook niet, maar tussen ons 
ontstaat iemand die mij jij noemt. Voor 
wie ik de ander ben. Zo ontstaat in 
ieder contact een tussenmens met 
een wederzijdse dubbelnaam en van 
alle tussenmensen waar ieder van ons 
voor 50% aan deelneemt, lijkt geen 
enkel op de ander. Degene echter die 
doet, voelt, spreekt, dat is de tussen-
mens en de handelingen enz. zijn van 
hem. Dat maakt ons vrij!’
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nieuws

 Aftrap jubileumjaar 
 500 jaar Reformatie

Op maandagmiddag 31 oktober vindt de aftrap van het 
jubileumjaar 500 jaar Reformatie plaats. Theatermaker 
Kees Posthumus zal met de muzikale voorstelling ‘Kom 
naar voren!’ bekende en minder bekende voorlieden 
van de reformatie voor het voetlicht brengen. In een 
podiumgesprek diepen diverse sprekers – onder 
wie scriba René de Reuver – de betekenis van het 
protestantisme voor de samenleving van nu uit. Ook de 
estafette ‘Als een lopend vuur’, een serie van activiteiten 
langs twaalf provincies gedurende het hele jubileumjaar, 
start deze middag. Het programma wordt afgesloten 
met een viering met aansluitend voor wie dat wil een 
lopend buffet.
De toegang is gratis. Graag aanmelden voor 15 oktober 
via www.500jaarprotestant.nl/start.
31 oktober 2016, programma 14.00  - 17.15 uur, buffet tot 
uiterlijk 18.15 
Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam.

Inspiratiefestival 
Terschelling 28-30 
oktober
Hoe beter op te laden voor een nieuw kerkelijk jaar dan 
uitwaaien op Terschelling? Samen met geloofsgenoten 
genieten van al het goede van dit prachtige eiland, en 
tegelijkertijd een prachtig programma speciaal voor 
iedereen die actief betrokken is bij de kerk.
We beginnen met een gezamenlijke viering op 
vrijdag 28 oktober om 14.00u in de Westerkerk op 
West-Terschelling.

Op het programma staan verder lezingen van 
inspirerende Nederlandse theologen, (meezing)
concerten, spirituele strandwandelingen, vieringen, 
vertellingen, theater, dans en veel muziek en andere 
cultuur. Ook kunnen deelnemers inspiratie opdoen 
voor de dagelijkse kerkelijke praktijk in workshops, 
bijvoorbeeld over geld in de kerk of het opzetten van een 
pioniersplek. 

Voor meer informatie zie: www.pthu.nl/inspiratiefestival. 
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Kwetsbaar
Op de rand van stuivend zand,
kwetsbaar, zo kwetsbaar.
Van welke kant komt de wind?
Uitgesleten, kromgebogen,
houvast voor een kind.
Droomboom, klimboom, dennenboom.
Hars aan je handen,
wie durft er hoger?

Glinsterzand, verrimpeld land,
kwetsbaar, zo kwetsbaar.
Laat de wind maar elke kant.
Boom van leven, baken van hoop.
Schuilplek, verstopplek, schaduwplek.
Niet bang zijn te blijven,
kom schrijven op zand.

Zee van zand, niemandsland,
kwetsbaar, zo kwetsbaar.
Wie kent het kind in de wind?
Wie ziet de boom overleven,
wortels open en bloot.
Samenboom, namenboom, tranenboom.
Maak mijn hart vast aan jouw stam,
het doet zeer.

Stijni Stoeckart

Een mistige najaarsmorgen 
op het Beekhuizerzand

Foto: Theo van Stal
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agenda www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Do/ 22-09   Kring over 
 Liberaal christendom
Geloven in deze tijd is niet vanzelfsprekend en 
zeker niet gemakkelijk. We bespreken het boek 
Liberaal christendom: ervaren, doen, denken in 
vier avonden. In dit boek worden centrale begrip-
pen en thema's uit het Christelijk geloof bespro-
ken, opnieuw doordacht en voor mensen in deze 
tijd geherdefi nieerd. De avonden zijn afwisselend 
in Paas- en Kruiskerk, o.l.v. ds. Marianne Bogaard 
en ds. Mirjam Buitenwerf. Meer info op pagina 24.

 Di/ 27-09   Oude Kerk en de Prael 
Ochtendje binnenstad Amsterdam met een 
bezoek aan de Oude Kerk en brouwerij/eetcafé 
de Prael. Meer info op pagina 27.

 Za/ 24-09   Startweekend BBQ
Tijd: 17.00 uur.

 Zo/ 25-09   Startweekend
Aanvang: 10.00 uur.

 Zo/ 25-09   Koffi econcert Contrasts
Muziek van Béla Bartók, Aram Khachaturaian 
e.a. gespeeld door Het Amsterdams Klarinettrio. 
Koffi e/thee vanaf 11.30 uur. Tijd: 12.00 - 13.00 uur.

 Ma/ 26-09   Bach Inside 
Het tweede project van ‘Bach Inside’ gaat van start. 
Zin om mee te doen? Meer info op pagina 15. 

 Wo/ 28-09  Gebedsgroep 
Tijd: 19.15 - 19.45.

 Wo/ 28-09  Aan tafel met 
 Werner Pieterse 
We lezen de 'Tien Woorden'. We bekijken de 
verhalende context waarin ze zijn geschreven 
en zoeken naar beelden en betekenis voor deze 
tijd. U krijgt de teksten uitgereikt. Tijd: 19.30 uur. 
Locatie: De Nieuwe Poort, Amsterdam. Meer info 
op pagina 18.

 Do/ 29-09  Kring: Geloven op 
 goede gronden
Het derde deel van de serie ‘Geloven op goede 
gronden’ gaat over het slot van de Apostolische 
geloofsbelijdenis. We lezen uit het boekje ‘12 arti-
kelen over de Heilige Geest’. Verschillende onder-
werpen komen aan de orde zoals: Wat moet ik mij 
bij de Heilige Geest voorstellen? De Heilige Geest 
en mijn geest. Zonder de kerk geen geloof? De 
kerk; gemeenschap van heiligen? Vergeving van 
zonden. Aanvang: 10.00 uur. Opgave en bege-
leiding: Miep Habing, tel. 020 6473574. e-mail 
m.habing@planet.nl. Meer info op pagina 21.

 Za/ 01-10  Verhalen van de straat 
Om 14.00 uur staan twee gidsen – (ex)daklozen 
– voor ons klaar om ons door de stad te leiden en 
hun verhaal te vertellen tijdens de route. Zie ook 
pagina 19. 

 Zo/ 02-10  Komen en gaan 
 van jeugdwerkers
Afscheid van Martine Versteeg en bevestiging 
van Nienke van der Heiden. Om 10.00 uur in de 
Kruiskerk.

 Di/ 04-10   Open huis
Tijd: 09.30 - 11.30 uur.

 Di/ 04-10  Kring liberaal 
 christendom (2)
Tijd: 20.00 uur.

 Zo/ 09-10   Tienerdienst
Tijd: 10.00 uur.
 
 Zo/ 09-10   Muzikale vesper
Tijd: 17.00 - 18.00 uur.

 Ma/ 10-10   Lezing: Barmhartigheid
We vragen ons af hoe de Bijbel over barmhartig-
heid spreekt (rachamiem, eleos, misericordia). O.l.v. 
Pastor Kint. Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder.

 Wo/ 12-10  Aan tafel met 
 Werner Pieterse 
Zie: 28-09 en pagina 18. Vervolg: 9 november. Tijd: 
19.30 uur. Locatie: De Nieuwe Poort, Amsterdam.

 Do/ 13-10  Cursus Religieuze kunst (1)
Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

 Do/ 13-10  Diaconale 
 ontmoetingsbijeenkomst
Tijd: 14.00 uur.

 Di/ 18-10   Bijbel in glas, dagje Gouda
Bijzondere Bijbeltentoonstelling en 72 gebrand-
schilderde ramen uit de 16e en 17e eeuw. 
Meer info op pagina 27.

 Do/ 20-10   Buurttafel
Tijd: 18.00 uur.

 Do/ 20-10   Cursus Religieuze kunst (2)
Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

Noteer alvast...

 Di/ 01-11 en do/ 03-11  De kunst 
van het ouder worden
Op de eerste middag kijken we naar de fi lm 
Away from her, die het thema belicht. Tijd: 
14.00 uur. Tijdens de tweede middag gaan 
we o.l.v. ds. J.J.A. Doolaard in gesprek over 
hoe om te gaan met ouder worden. Meer 
info op pagina 27.

 Zo/ 06-11   Sint Maarten: 
 lampionnen maken
Tijd: 16.00-18.15 uur.

 Za/ 26-11  Workshop 
 Adventskransen maken
Tijd: 16.00-17.00 uur.


