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Sint Maarten
Mirjam Buitenwerf
Foto: schlijper.nl

Als kind ging ik altijd ‘Sint Maarten lopen’ op 11 november, de naamdag van
de heilige Maarten. Al weken van tevoren was ik ermee bezig: op school
maakten we een lampion, soms thuis ook nog één.
Op die ene avond kon ik niet wachten
tot het donker werd. Dan gingen
we met onze lichtjes zingend langs
de deuren. En weer of geen weer:
we kwamen terug met een tas vol
snoep (en een paar mandarijnen van
verantwoorde buren). Pas toen ik later
verhuisde naar Leiden, begreep ik
dat Sint Maarten op veel plekken in
Nederland een onbekende is. Gelukkig
is dat in Amstelveen niet zo.
Jaarlijks vertel ik in de Kruiskerk het
verhaal van Sint Maarten: Martinus van
Tours (hij leefde in de vierde eeuw),

een soldaat in het Romeinse leger. Op
een dag zag hij in de stadspoort een
bedelaar die hem om een aalmoes
vroeg. Niemand schonk aandacht aan
hem, maar Martinus deed zijn mantel
af, sneed de stof met zijn zwaard
doormidden, en gaf een helft aan de
bedelaar. Zijn bezit was namelijk voor
de helft van het Romeinse leger; hij
kon alleen zijn eigen deel weggeven.
’s Nachts droomde hij dat hij niet de
bedelaar, maar Christus zelf de helft van
zijn mantel had gegeven. Hij bekeerde
zich tot het christendom. Later werd
Maarten bisschop van Tours.
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Op zondagmiddag 6 november staat
Sint Maarten centraal in onze Verhaal in
de Kruiskerk-viering. Kinderen maken
lampionnen, en kunnen speelgoed
meenemen voor de speelgoedbank
(zo doen we Sint Maarten ook nog een
beetje na). En daarna vertel ik natuurlijk
het verhaal. Ik verheug me erop!

Zondag 6 november om 16.00 uur.
Na aﬂoop een gezamenlijke maaltijd
(tot uiterlijk 18.15 uur). Info en
opgave voor donderdag 3 november
bij Mirjam Buitenwerf,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl,
06-20 33 98 08.
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Beste heiligen die Present lezen, de redactie
groet u. Ja, dat bent u: heiligen; geen heilige
boontjes, maar leden van de heilige katholieke
(algemene christelijke) kerk, de gemeenschap
der heiligen. Over heiligen gaat het in dit
nummer. Ik schrijf daarover in het hoofdartikel.
Met Allerheiligen of op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar gedenken we ‘de heiligen,
ons voorgegaan’. Naast dat wij allemaal in
Bijbelse zin heiligen zijn, zijn er ook bijzondere
mensen die bijv. door het Vaticaan heilig zijn
verklaard. Bettine Siertsema verbreedt het in
haar column tot getuigen die ons inspireren en
ons het geloof (terug)geven dat het misschien
ooit nog goed kan komen met de aarde en
de mensheid. Renger Prent gaat in op Maria,
de Moeder Gods en gezegende onder de
vrouwen; zij is een voor-beeld-ige. Voor Nico
Hovius is muziek heilig; zij geeft hem richting
en houvast, in muziek voelt hij zijn enorme
onbewuste levensopdracht, want hij wil niet
vergeten worden. Als u zich geen heilige voelt
– lees: als u geen wonderen kunt verrichten –,
wanhoop dan niet; u kunt wellicht interimvoorzitter van de AK worden, want daarvoor is
niet heilig geen bezwaar, schrijft Anita Winter.
Mirjam Buitenwerf vestigt onze aandacht op
een bijzondere heilige: Sint Maarten en vertelt
wat er in de Kruiskerk rondom zijn feestdag
gebeurt. Dat delen niet iets van het verleden
is, maar ook vandaag nog gebeurt en hard
nodig is, blijkt uit de inzet van onze diaconie;
Ginus Trof schrijft daar regelmatig over. Uit alle
wijkberichten blijkt dat de gemeenschap der
heiligen springlevend is. Als de herfststormen
om het huis loeien en de blaadjes vallen, is het
heerlijk om binnen Present te lezen, gij in uw
heilig hoekje en ik in ’t mijn.
Sieb Lanser
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826
Paaskerk
Augustinuspark 1
020 - 6415168
Pauluskerk
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

Zo / 23-10

Zo / 30-10

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

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Hervormingsdag: ontwikkelingswerk
christenen en moslims in Nigeria

Kruiskerk
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke, Wilnis
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. A. Sneep

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
! 10.30 uur ds. J.J.A. Doolaard, Zeist, cantatedienst

Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen
De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand

De Buitenhof
(za / 29-10) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

De Buitenhof
(za / 22-10) 10.30 uur: ds. E.M. Post
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo / 06-11

Zo / 13-11

1e collecte: Diaconie, jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, zending

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
(za / 05-11) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Kruiskerk
10.00 uur: ds. N.G. Scholten, Amsterdam
17.00 uur: muzikale versperviering, liturg: ds.
M.F. Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. ds. A. Moolenaar, Lisse, met de
cantorij
De Buitenhof
(za / 12-11) 10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst
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Wintertijd
In de nacht van 29 op 30 oktober gaat
de wintertijd in. De klok gaat een uur
achteruit.
Vanaf zondag 30 oktober start de
viering in de Pelgrimskerk om 10.30
uur.

Data inleveren en
verschijnen Present
November – Gods verborgenheid
inleveren kopij: 25 oktober
op de mat: 17 november
December – Verwachting
inleveren kopij: 22 november
op de mat: 15 december
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Mensen waar licht
doorheen schijnt
Sieb Lanser

Een collega van mij vraagt aan de kinderen, voordat zij naar de
kindernevendienst gaan: wat zijn heiligen? Het antwoord van een jongetje
is verrassend: dat zijn mensen waar licht doorheen schijnt. Zijn kerk heeft
namelijk prachtige glas-in-loodramen, waarop heiligen staan afgebeeld; op
zonnige dagen schijnt het licht daar mooi doorheen.
Ik vind het een mooie omschrijving. We
kennen allemaal wel voorbeelden van
mensen in wie iets oplicht van Gods
goedheid. Mensen uit het grote wereldgebeuren of de kerkgeschiedenis, maar
ook mensen uit onze directe omgeving:
een lieve en wijze moeder, een fantastische leraar. Mensen aan wie je veel te
danken hebt en van wie je zegt: zo wil
ik het ook!

Allerheiligen
Binnenkort gedenken we weer onze
overleden gemeenteleden, hetzij rond
Allerheiligen, zoals
in de Pelgrimskerk,
hetzij op de laatste
zondag van het
kerkelijk jaar, de
zondag van de
Voleinding, zoals

in de Paaskerk en de Kruiskerk. Wellicht
zingen we ook liederen als ‘Voor alle
heiligen in de heerlijkheid’ (lied 727) of
‘De heiligen, ons voorgegaan’ (lied 728).
De vroege kerk herdacht vooral de
martelaren, de (bloed)getuigen die
vanwege hun geloof waren vervolgd
en vermoord. Al in het Bijbelboek
Openbaring lezen we: ‘Wie zijn dat
daar in het wit, en waar komen ze
vandaan? … Dat zijn degenen die uit
de grote verschrikkingen gekomen zijn.
Ze hebben hun kleren wit gewassen
met het bloed van het lam’ (7: 13 en
14). Er is verbondenheid tussen de
strijdende kerk hier op aarde en de
triomferende kerk in de hemel.
Het feest van Allerheiligen gaat terug
tot de vierde eeuw, zij het toen op een
ander tijdstip. In de negende eeuw
koos de Westerse kerk voor
1 november. Op de lange weg naar de
voleinding en de komst van de Heer
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bemoedigen de getuigen ons om vol
te houden. Later is aan het feest van
Allerheiligen de gedenkdag Allerzielen
toegevoegd, om ook de eigen doden
te gedenken. Zij behoren immers ook
tot de geloofsgetuigen.
Met heiligenverering en heiligverklaringen heb ik niets; daar ben ik, denk ik,
te protestant voor. Maar de Reformatie
heeft wel het kind met het badwater
weggegooid. Het gedenken van ‘de
heiligen, ons voorgegaan’ is volop
Bijbels. Ook in onze eigen donkere tijd
hebben we mensen nodig waar licht
doorheen schijnt. Mensen die laten
zien wat het volgen van Jezus betekent, die ons inspireren op de weg die
wij hebben te gaan.

Gemeenschap der heiligen
Niet alleen zij die ons zijn voorgegaan,
worden heiligen genoemd, maar wij
ook. Dat is even schrikken. Ook dit is
heel Bijbels. Paulus begint zijn brieven
bijvoorbeeld met: aan de heiligen in
Efeze of Filippi. In de Apostolische
geloofsbelijdenis belijden we: ik geloof
de heilige katholieke (een heilige, algemene christelijke) kerk, de gemeenschap der heiligen.
We schrikken wellicht, omdat we geen

Gemeenschap
der heiligen
Soms,
als ze me belt
en me vraagt
of ik kom,
is het net alsof
zij zingt
en alsof er niets
aan de hand is,
maar ondertussen:
ze is natuurlijk
kapot.

Ga maar gauw,
denk ik,
wie weet is er
een weinig licht,
als ze wat
tegen je zegt,
of jij tegen haar,
een paar woorden,
waarvan nog niet eens
ieder woord
gelukt,
als je er dan
maar bent,
een man die het
ook niet weet:
gemeenschap
der heiligen.

Geert Boogaard (Uit: Er is haast bij het licht, 1979)

kleurloze, kwezelige heilige boontjes
willen zijn. Soms leidt de omschrijving
ook tot schampere reacties:
gemeenschap der schijnheiligen zul
je bedoelen. Het is een misverstand
te denken dat heiligen volmaakte
mensen zonder lek of gebrek zijn. Er
mag dan misschien licht doorheen
schijnen, maar soms belemmert
een donkere wolk het zicht. Om het
meteen maar duidelijk te stellen:
heiligen zijn grote zondaars. Maar
gerechtvaardigde zondaars. Mensen
die bij Christus willen horen en die
Gods liefde en genade aanvaarden.
Die niet krampachtig zichzelf willen
waarmaken, maar leven vanuit het
geaccepteerd zijn door God. In de

gemeenschap der heiligen aanvaarden
we elkaar, omdat God ons aanvaardt.
Dat dat soms niet gemakkelijk is, wist
Paulus ook al; hij schreef zijn brieven,
omdat gelovigen elkaar bij tijd en wijle
de tent uitvochten.
Wij hoeven dus niet door onze daden,
door overvloedige goede werken,
heiligheid te verwerven, sterker
nog: dat kunnen we niet, dat zou
een onheilig streven zijn. Het is een
geschenk van Godswege. God laat
het licht van zijn liefde en genade op
ons schijnen. Wij hoeven slechts in de
lichtkring te gaan staan.
Toch is dat nog maar het halve verhaal.
In de Bijbel en zeker in de brieven van
Paulus horen gave en opgave, belofte
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en gebod, nauw bij elkaar, maar wel in
de goede volgorde. We zijn heiligen,
nu moeten we het ook nog worden.
Anders gezegd: als we heilig genoemd
worden, mag van ons ook worden verwacht dat we heilig proberen te léven.
Dat het licht van Gods liefde en genade
door ons heen schijnt in onze levensstijl.
Paulus kan daarom de ene keer
zeggen dat christenen heilig zijn en de
andere keer dat ze geroepen zijn om
heilig te zijn. Beide uitdrukkingen zijn
waar, maar de theologische volgorde
is belangrijk. Voorop staat dat we voor
God al heilig zijn; op grond daarvan
worden we geroepen ook heilig te
leven. Gods belofte is het fundament
van zijn gebod, niet omgekeerd.
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De gezegende onder
de vrouwen
Overschatting en onderschatting van de Moeder Gods
Renger Prent

‘Onder uw bescherming.
heilige Moeder van God en Maagd Maria
nemen wij onze toevlucht.
Wijs onze bede niet af in onze nood,
maar help ons altijd in alle gevaren.
O glorievolle en gezegende Maagd.’
Dit gebed zal een protestant niet
gauw over de lippen krijgen. Niet
voor niets brak het protestantisme
vijfhonderd jaar geleden nogal fors
met de toenmalige Mariaverering. De
ontwikkeling van de vrouw uit Nazaret
tot koningin-moeder in de hemel gold
als één van de
meest sprekende
voorbeelden van
een ontspoorde
katholieke theo
logie en religieuze
beleving. Dat
gold evenzeer de
heiligenverering,
die ging dan
ook op de
schroothoop.
Het gebed

‘Onder uw bescherming’ is, voor zover
bekend, het oudste gebed tot Maria.
Het is gevonden in een koptische
kerstliturgie, van rond het jaar tweehonderdvijftig. Daaruit blijkt dat in het
Midden-Oosten, de bakermat van de
christelijke traditie, al snel sprake was
van een grote eerbied voor Maria.
De liturgische verwoording daarvan
sloot ongetwijfeld aan bij de vroomheid van de gelovigen. De kunstzinnige expressie van het gebed krijgt
vanaf de twaalfde eeuw gestalte in
de zogenaamde Mantelmadonna.
Dat is een beeldhouwwerk of schilderij waarin Maria onder haar mantel
groepen gelovigen bescherming biedt.
Zowel in het gebed als in de figuur
van de Mantelmadonna ligt het accent
op de beschermende, ‘moederlijke’
rol van Maria. In de Litanie van Loreto
– een liturgische opsomming van
eretitels voor Maria, begin 17e eeuw
– wordt zij ondermeer ‘Toevlucht van
de zondaren’ en ‘Troosteres van de
bedroefden’ genoemd. Een protestant vindt dat niet alleen te veel
eer voor een mens, maar ook één
die het zicht op de eer van God en
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op het verzoeningswerk van Jezus
verduistert. Hetzelfde geldt voor de
heiligenverering.

Onvolmaaktheid
Die kritiek heeft in de tijd van ontstaan
en nog lang daarna zeker recht van
spreken. In de latere middeleeuwen
zijn Maria- en heiligenverering behoorlijk ontspoord. Maar in oorsprong had
die verering zeker niet de intentie om
tekort te doen aan de verzoenende
inzet van Jezus of aan de toegang tot
God in gebed. Door de massieve afwijzing door de Reformatie zijn echter wel
twee elementen uit de oorspronkelijke
verering uit het zicht verdwenen, juist
die twee die protestanten kunnen aanspreken. In die verering wilde een besef van eigen onmacht tot uitdrukking
worden gebracht en een afzien van elk
spoor van zelfgenoegzaamheid. In dat
licht bezien is de eerbied voor Maria
en andere heiligen ook een uitdrukking
van het besef van eigen onvolmaaktheid en tekort schieten.

Genade
Troost is een belangrijke en legitieme

functie van religie, daar hoort echter
ook de functie van de uitdaging bij.
Wat het Nieuwe Testament over Maria
vertelt, legt vooral daar de nadruk op.
Lucas tekent aan het begin van zijn
evangelie een bijzonder beeld van
Maria. Zij vertegenwoordigt voor hem
het oerbeeld van een kerk die trouw is
aan haar roeping. Als zij aangesproken
wordt door de engel, dan antwoordt
zij: ‘Hier ben ik, slavin van de Levende,
mij geschiede naar uw Woord’. Als
zij zalig gesproken is door haar nicht
Elisabet, dan zingt zij haar Magnificat,
een lied over de omkeer van alle
verhoudingen tot lof en eer van de
God-bevrijder. Als haar kind geboren
is en de lofzang van de engelen de
herders in beweging zet en maakt
tot evangelisten van die geboorte,
als alles in beweging is, dan zwijgt
Maria en overdenkt heel het gebeuren
in haar hart. Dat wil zeggen dat zij
zich definitief toevertrouwt aan wat
haar is aangezegd door de engel. Bij
Johannes staat zij aan het begin en het
einde. Bij de bruiloft te Kana brengt zij
een vastgelopen situatie in beweging.
Zij staat onder het kruis en laat zich
gezeggen door het woord van Jezus.
Zo omlijst zij het verhaal, zo staat zij
aan het begin van de Johanneïsche
gemeente, niet vanwege haar
biologische moederschap, maar
vanwege haar trouw aan haar zoon tot
aan het bittere einde toe. Zo is zij de
voor-BEELD-ige, zo staat zij symbool
voor het Israël dat volhardt in de
verwachting van de Messias en voor
de kerk die hem gedenkt in Jezus.
Waar zich in Jezus de vleeswording
van het Woord voltrekt, daar wordt

aan Maria de vleeswording van de
genade voltrokken. Wie zo getekend
wordt, is een apart gestelde, heeft een
symboolfunctie, is een voor-BEELD-ige
(wat iets anders is dan een volmaakte),
wie zo getekend wordt, is een ‘heilige’.
In de oecumenische discussie wordt
gesproken over de mogelijkheid
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om 25 maart, de feestdag van de
aankondiging van de engel, ‘Maria
Boodschap’, tot een oecumenische
feestdag te maken. Lijkt mij een
goed idee. En de Marialiederen in
het liedboek, daar moeten we zeker
op gaan oefenen. De komende
adventsperiode is daar een goede
gelegenheid voor.
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uit de algemene kerkenraad

Niet heilig geen bezwaar
Anita Winter

Onze zoektocht naar een voorzitter en
een scriba van de Algemene Kerkenraad
verloopt niet altijd even rechtlijnig.
Die naar een scriba loopt bijvoorbeeld
via de nota ‘Kerk 2025: Waar een
Woord is, is een weg’. Hierin wordt
gesproken over de wenselijkheid
dat gemeenten met wijkgemeenten
en een AK voor een duidelijk profiel
kiezen: óf een AK die de wijken
sterk aanstuurt óf een AK die een
faciliterende functie heeft, waarbij
de wijken meer hun eigen koers
varen. Binnen de AK beamen we dit
verlangen naar duidelijkheid, maar hoe
bepalen we welk van beide profielen in
onze gemeente de voorkeur verdient?
Om geen ongefundeerde beslissing te
nemen, leek het ons goed om iemand
met verstand van
(kerk)zaken te
vragen in gesprek
te gaan met de
wijken en de
colleges om zo
te achterhalen
wat wenselijk
én haalbaar is.
Nu lopen er in
onze gemeente
zes betaalde
mensen rond

die verstand van (kerk)zaken hebben,
de predikanten. Eén van hen, ds.
Marianne Bogaard, is bereid dit
onderzoek te doen en tevens voor
maximaal een jaar de taak van scriba
op zich te nemen vanaf 1 januari 2017
mits er dan een voorzitter is.
Een voorzitter hebben we echter nog
niet. Wel heeft iemand aangegeven
over anderhalf jaar beschikbaar te zijn
voor de functie van voorzitter (DV).
Dit bracht ons op het idee, dat er
misschien mensen zijn die als interimvoorzitter willen optreden voor de
tussenliggende anderhalf jaar. Als het
allemaal gaat zoals we ons voorstellen,
zullen deze interim-voorzitter en ds.
Marianne Bogaard samen optrekken
in de periode waarin verkend wordt
op welk profiel we het beste kunnen
inzetten.

Waarna een nieuwe voorzitter en
scriba begin 2018 de taak krijgen dit
profiel vorm te geven.
De interim-voorzitter hoeft geen heilige
te zijn – iemand die wonderen kan
verrichten –, maar wel iemand die
min of meer past in het profiel zoals
beschreven in Present 4 Weggaan en
terugkomen. Wellicht bent of kent u
een geschikte persoon die vier jaar
voorzitterschap te veel vindt, maar
anderhalf jaar wel ziet zitten. Laat het
ons dan weten (scribaak@pga-b.nl of
020-6113180)!

Visitatie
Op maandag 28 november vindt visitatie plaats van de Algemene
Kerkenraad door mw. ds. J.H.M.E. Broeyer-Bogers en dhr. J.P. Wiesenekker
in de Pelgrimskerk. Visitatie is een gesprek over het geestelijk leven van
de gemeente, waarbij de vraag ‘hoe gaat het met u’ centraal staat.
Van 19.00-20.00 uur is er voor gemeenteleden gelegenheid met de
visitatoren in gesprek te gaan. U hoeft zich niet van te voren voor een
gesprek – dat strikt vertrouwelijk is – aan te melden. Om 20.00 uur wonen
de visitatoren (een deel van) de AK-vergadering bij om met zijn leden te
spreken.
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college van diakenen

Krachten bundelen
met vele handen
Ginus Trof

In de zomermaanden gaat al het
diaconale werk gewoon door,
maar in een wat kalmere vaart.
Vluchtelingenhulp
Plotseling viel het bericht van de
burgemeester op de deurmat met
als inhoud het ‘bewonersvrij maken’
van de noodopvang voor vluchtelingen in Kronenburg. Daling van het
aantal vluchtelingen maakte dat er
te veel (?) opvangmogelijkheden
zijn. De gemeente deed meteen ook
het verzoek of de vrijwilligers zich
toch willen blijven inzetten voor de
vluchtelingen die hier mogen blijven en dus moeten inburgeren. Dat
helpen kan bijvoorbeeld bestaan uit
het wegwijs maken met boodschappen doen, formulieren invullen of
iemand opnemen in je kennissenkring. De wijkcoaches van AanZ/VitaAmstelland gaan samenwerken met
Vluchtelingenwerk Amstelland om

dagelijkse ondersteuning te bieden
aan statushouders. Tijdens het overleg
met de andere kerken is besloten om
als kerken de krachten te blijven bundelen en gezamenlijk hulp te blijven
bieden aan vluchtelingen en door te
gaan met organiseren van meet and
eat momenten. En het contact met
Vluchtelingenwerk Amstelland en
AanZ/Vita-Amstelland te intensiveren.

Kerkdiensten Werelddiaconaat
Als u dit leest, hebben er diaconale
zondagen plaatsgevonden. Het doel
hiervan was aandacht te schenken
aan al het werk dat de Diaconie doet.
Van oudsher zijn er zulke bijzondere
zondagen. Van oudsher zijn er al zulke
themadiensten. Zo besloot de Synode
na de watersnoodramp in 1953, toen
Nederland hulp vanuit vele landen
kreeg, iets terug te doen en jaarlijks de
eerste zondag in februari aan te wijzen
als zondag voor het werelddiaconaat.
Ook in de maand oktober is er zo’n

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert

Handweg 119, Postbus2011,1180 EA Amstelveen.
e-mail: diaconie@pga-b.nl, tel. 06 1955 7990,
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 of NL32 INGB 0000 526 833
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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werelddiaconaatszondag. Om de
oude traditie van een themadienst
weer op de kaart te zetten, hebben de
diakenen in Amstelveen-Buitenveldert
afgesproken om eens per jaar in
oktober een kerkdienst te organiseren
met een diaconaal karakter.

Afscheid en vacatures
En dan de bezetting van de diaconie.
Er is afscheid genomen van enkele
mensen die jarenlang diaken zijn
geweest. Dank ook vanaf deze plaats
voor al het werk dat gedaan is en
alle tijd die eraan besteed is. Het
vervelende is dat er geen of weinig
opvolgers zijn om het werk voort te
zetten. Veel werk komt nu terecht
op de schouders van
weinigen, terwijl we
allemaal weten dat
vele handen het werk
lichter maken. Dus
schroom niet en neem
een termijn het werk
op uw schouders.
Uw wijkdiaken
is altijd genegen
om uitleg over de
werkzaamheden te
geven. U mag mij
ook benaderen.

jaargang 7 | nummer 8

Muzikale duizendpoot
Janet Parlevliet

Dit jaar vierde Nico Hovius (1964) zijn

Wat gaf muziek jou als kind?

25-jarig jubileum als koordirigent van

‘Poeh …. ik zal je een anekdote
vertellen, want muziek heeft heel
veel met mijn vader te maken. Als
wij vijf jaar waren, mochten we op
zondag af en toe naast hem op de
orgelbank zitten. Als kleuter had ik naar
dat moment uitgekeken. Dat maakte
zo’n ongelooflijke indruk op mij: mijn
vader die met zijn handen en voeten
speelde en al die prachtige geluiden
die uit dat orgel kwamen. Ik vroeg hem
hoe je zo mooi kon spelen. Hij liet me
een notenbalk zien met bolletjes en
legde me uit dat er mensen zijn met
mooie gedachten en klanken in hun
hoofd die dat opschrijven in bolletjes
op notenpapier. Dus vroeg ik hem om
notenpapier en schreef dat helemaal
vol met bolletjes, hoewel ik nog geen
noot kon lezen. Mijn vader speelde ‘mijn
muziek’ heel serieus, maar ik werd zo
boos op hem. Ik voelde me zo in de
maling genomen, want het klonk niet
zoals ik het in mijn hoofd had. Dat is
volgens mij het eerste moment waarop
ik voelde dat ik een enorme drang had
om muziek te schrijven. Kort daarna
kreeg ik pianoles en leerde ik noten
lezen. Toen begon ik muziek te schrijven.
In klas zes schreef ik de liedjes voor
de musical die we uitvoerden en ik
begeleidde dat zelf op de piano. Op mijn
vijftiende had ik al een aanstelling als
organist in Haarlem. Daarna volgde een

Alegría. Zangers benadert Nico met
geduld en humor, hij blijft altijd positief.
In Amstelveen en Buitenveldert is hij
bekend door zijn muziekprojecten,
zoals De reis van je leven bij ‘t vijftigjarig bestaan van de Pelgrimskerk
en momenteel het Bachproject: de
Koffiecantate. Hij is één van de organisten in de Paaskerk. Nico studeerde
schoolmuziek, koor- en orkestdirectie
en compositie in Amsterdam, de stad
waarin hij opgroeide en zich thuis
voelt. In zijn ‘dagelijkse’ leven is hij
conrector en geeft hij muziekles en
kunstgeschiedenis.

Zat er altijd al
muziek in jou?
‘Mijn vader was
musicus, hij was
organist en dirigent. Muziek is mij
met de paplepel
ingegoten, ik werd
erin ondergedompeld. Muziek
‘behekste’ mij.
Van jongs af aan
werd ik getriggerd
om ermee bezig
te zijn.’
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koortje … en zo kwam er een ander koor
in beeld: Alegría.’
Eenmaal in Amstelveen begonnen de
muziekprojecten met Gert Jan Slump.
Eén van de eerste muziekprojecten
was Knijper en Weltevree met Alegría
en het kinderkoor de Vrolijke nootjes,
een muzikaal kerstverhaal gebaseerd
op A Christmas Carol van Dickens
ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de Handwegkerk.
Momenteel zijn vier Bachcantates de
inspiratiebron voor vier nieuwe projecten.
Op zondag 30 oktober rond 11.30 uur
kun je in de Paaskerk luisteren naar de
Koffiecantate met nieuwe muziek van
Nico en teksten van gemeenteleden.
Gezongen door een heel groot koor –
met vele gemeenteleden – onder leiding
van Leo Kramer.

Je hebt me eens verteld hoe
muziek bij tekst maken werkt. Je
leest een tekst en dan hoor je al
de muziek in je hoofd. Kun je dat
uitleggen?
‘Als een zin loopt, loopt de muziek
in mijn hoofd met me mee. In een
goeie tekst zit al heel veel melodie.’ Ik
zing voor Nico een regel uit één zijn
producties: ‘samen fietsend langs een
slingerende beek ..’. Als ik die tekst
zing, ervaar ik de slingering. Nico: ‘Ik
hoor dan al het piepen van de trapper.’

Wat betekent jouw vrouw voor je
in je muzikale bestaan?
‘Phhh … Zij zorgt dat ik kan doen, wat
ik kan doen,’ klinkt het uit de grond
van zijn hart. Muziek scheppen is een
onbegrijpelijk proces: ik snap wel hoe
ik het doe, maar ik kan het haar niet
uitleggen. Als je iemand naast je hebt,
die dat accepteert, ben je groots.
Ze geeft me de ruimte. Als ze mijn
muziek hoort, zegt ze dikwijls dat ze
trots op me is. Haar beste eigenschap
is, dat ze me met beide benen op
de grond houdt. Als ik zwelg in
teleurstelling, slaagt ze erin alles tot de
juiste proporties terug te brengen en
laat ze me weer gewoon gewoon zijn.‘

Wat voor mens ben jij? Ik denk
niet van de heilige huisjes …..
‘Ik ben recht door zee, ik houd niet van
verborgen agenda’s, ik geloof ook niet
in één waarheid, ik geloof wel in mijn
eigen waarheid. Ik zal niet zo heel snel
oordelen, voor mij zitten er altijd twee
kanten aan een verhaal en ik ben van
nature heel erg lui.’

Waarom zou jij lui zijn?
‘Als ik niets te doen zou hebben, zou ik
heel gelukkig zijn.. denk ik. Lui zijn vind
ik heel leuk in de vakanties. Maar op
de één of andere manier compenseer
ik dat door heel veel te doen. Daar zit
weinig tussen in.’

Als jij niets doet, dansen er dan
geen muzieknootjes in je hoofd?
‘Ja dat wel, want ik heb een actief
brein.’ We praten verder over het nieuwe boek van Dick Swaab: Het creatieve brein. ‘Ik lees alles over hersenen,

vooral over de relatie tussen muziek en
hersenen en over emotie en muziek.
Daar gaat een groot deel van zijn boek
over en dat fascineert mij. Maar bij
sommige dingen zet ik vraagtekens,
want als Swaab begrippen zoals melodie en harmonie hanteert, weet hij niet
wat het is. Ik weet waarom iets wel of
niet goed zal samenklinken. Als ik zo’n
boek lees, heb ik altijd de behoefte om
te reageren. Dus heb ik Swaab een
mail gestuurd over een taalfout, want
hij schrijft over valse noten. Maar valse
noten bestaan niet: noten lezen wij en
tonen horen wij.’
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Is muziek heilig?
‘Ja, voor mij wel. Muziek geeft mij
richting en houvast, net zoals mijn
ouders mij ook richting en houvast
gaven. Ze bereidden me goed voor
op ‘t leven: hoe je er tegenaan
mag kijken, hoe je wel en niet mag
oordelen. Muziek is een innerlijke
drang. Muziek adem ik, het raakt
mijn existentie en geeft mij richting,
muziek is voor mij heilig. In muziek
voel ik mijn enorme onbewuste
levensopdracht, want ik wil niet
vergeten worden … dat is mijn
innerlijke drive.’

jaargang 7 | nummer 8
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Heiligen
Bettine Siertsema

Regelmatig voegt het Vaticaan nieuwe heiligen toe aan de toch al indrukwekkende verzameling waar de Rooms-Katholieke Kerk over beschikt. Wie de heiligenkalender bekijkt, ziet dat veel dagen van het jaar wel aan drie of vier heiligen
tegelijk zijn toegewezen. Zoveel totaal onbekende namen, je kan er al googelend een boeiende dag aan beleven.
Nu is het een vereiste voor een
heiligverklaring dat de persoon in kwestie
een bewijsbaar wonder heeft verricht.
Tegenwoordig gaat het vrijwel altijd om
een medisch onverklaarbare genezing
die plaats vond na gebed tot de heilige
in spe. Dat vereiste wonder is het punt
waarop de meeste protestanten afhaken.
Wij zullen überhaupt niet gauw iemand
heilig willen verklaren; de oecumenische
traditie spreekt ook liever van een
getuigenkalender. Maar als we enige
aandrang tot het aanwijzen van nieuwe
heiligen/getuigen zouden voelen, dan is
het om iemands daden en levenshouding
die – groots of eenvoudig, of allebei
tegelijk – ons inspireren en ons het

geloof (terug)geven dat het misschien
ooit nog goed kan komen met de aarde
en de mensheid.
In 1985 publiceerde Niek Schuman
in Wij zijn de eersten niet (Meinema)
een nieuwe getuigenkalender, waarop
naast bekende heiligen en martelaren
ook politici en kunstenaars stonden.
Die lijst draagt natuurlijk de sporen
van zijn ontstaanstijd, met relatief veel
religieuzen die zich in Latijns-Amerika
inzetten in de strijd tegen armoede en
onderdrukking, en daarbij het leven
lieten. De Protestantse Kerk in Nederland
kent geen officiële getuigenkalender, en
dat is maar goed ook, want er zouden
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ongetwijfeld eindeloze vergaderingen
gewijd worden aan de samenstelling,
terwijl hij toch maar een beperkte
houdbaarheid zou hebben. Maar
het is best een zinvolle oefening om
individueel, als gezin, als gespreksgroep,
als geloofsgemeenschap, eens na
te denken wie wíj op zo’n kalender
zouden zetten. Aan wie denken wij als
we lied 728 zingen, ‘De heiligen, ons
voorgegaan, ... zij spreken en getuigen
nog om ons geloof te sterken...’ Van
Nelson Mandela tot pater Frans van der
Lugt, van Bach tot Mark Rothko, van
Willem Barnard tot Abel Herzberg... Niet
dat er helemaal niets op hen valt aan
te merken, dat er helemaal niets aan
mankeerde, zoals het woord ‘heilige’ in
de gangbare betekenis suggereert. Maar
getuigen zijn het. Inspirerende getuigen
van het geloof, van zoeken en twijfel ook,
van het niet loslaten van de hoop en van
het verwezenlijken van de liefde om zo
een nieuwe aarde dichterbij te brengen.

Paaskerk
Door de generaties heen
Dit najaar lezen we uit het boek
Genesis. Eind oktober komt in die
verhalen Jozef in beeld: zijn dromen,
zijn succes, en daardoorheen de
blijvende verbondenheid met zijn
broers. De cyclus eindigt op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar met het
vijftigste hoofdstuk, over de erfenis
die de zonen van Jakob krijgen. Op die
zondag gedenken wij de overledenen
en wat zij ons nalieten.
Het bijzondere van Genesis is dat
het op kleine schaal over grote
thema’s vertelt. In de verhalen over
enkelingen licht het geloof van een
volk op. In de Engelse versie van de
musical ‘Joseph’ wordt dat prachtig
weergegeven in een lied dat hij zingt
als hij gevangen is gezet: ‘Close every
door to me, keep those I love from
me, children of Israël are never alone’.
In de diepte is het het geloof van zijn
voorouders dat hem sterkt. Het geloof
dat hem doorgegeven is en dat hij
deelt met zijn generatiegenoten. Dat
hij op zijn beurt weer mag doorgeven
aan zijn kinderen. Dat is de grootste
erfenis.
Geloven is persoonlijk. En tegelijkertijd
wijst het ons op de ander. De broeder,
de zuster in de ruimste zin van het
woord. Alleen samen kunnen we
ontdekken wat de verhalen voor ons

betekenen en de traditie doorgeven op
een manier die past bij deze generatie,
deze tijd, deze plaats. Dat doen we
in de Paaskerk onder andere door
met leeftijdsgenoten in gesprek te
gaan. Twintigers, dertigers, veertigers,
vijftigers, zestigers, senioren… Het
helpt om ervaringen te herkennen die
bij jouw leeftijdsfase horen. Daarnaast
zijn alle generaties natuurlijk welkom
in de diensten, bij het koffiedrinken, bij
Bijbelbijeenkomsten, thema-avonden
of andere activiteiten. Ik voel me
zelf als predikant trouwens altijd erg
bevoorrecht dat ik me bij verschillende
leeftijdsgroepen thuis mag voelen!
Ook het contact met mensen uit
andere culturen kan op geloofsgebied
verrijkend zijn. Sinds een aantal jaren
heb ik contact met een collega uit het
Hongaarse deel van Roemenië. Wij
namen samen deel aan een viertal
uitwisselingen over contextueel
pastoraat. Zij ging al eens voor in een
dienst in de Paaskerk. Nu volgt er een
uitwisseling over leiderschap. In dat
kader verblijft zij half november een
paar dagen in Amstelveen. Het kan
dus zijn dat u haar tegenkomt, want
een deel van het programma bestaat
uit zien en ervaren wat de ander
tegenkomt in haar werksituatie. Zij
gaat dus met mij mee op pad!
Ds. Marianne Bogaard
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Diaconale zondag
De diakenen van Pelgrimskerk,
Kruiskerk en Paaskerk willen minstens
één keer per jaar meer aandacht
vragen voor diaconaat, wereldwijd of
dichter bij huis. Volgend jaar hebben
we die aandacht in de drie kerken op

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@paaskerkamstelveen.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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Gerrit Jan Visser
Dankbaar is op 30 augustus afscheid genomen van Ger Visser. Innemend was hij in de
omgang en zorgzaam. Integriteit typeerde
hem. ‘Dank aan God voor alle mooie
jaren’, stond op de rouwkaart te lezen. Zijn
vrouw en hij waren bijna vijfenzestig jaar
getrouwd. Na zijn werkzame leven in het
herverzekeringswezen kregen ze veel tijd
om van alles te ondernemen. Er werden
verre reizen gemaakt, er was tijd voor
vrijwilligerswerk en gelegenheid om van
alles met de kleinkinderen te ondernemen.
De laatste periode was niet gemakkelijk
toen Ger fysiek en geestelijk achteruit ging.
Maar tot het laatst kon hij thuis blijven. In
de afscheidsdienst schilderde Carla een
liefdevol portret van haar vader.
G.J. de Bruin

Adriana Ruwhof-Schuitman
Vlak na de zomer van vorig jaar mocht ik
met Jeany de afscheidsdienst voorbereiden,
toen een arts haar had geconfronteerd met
een slechte prognose. We spraken over haar
leven, er was veel waar ze met vreugde aan
terugdacht. Ze had de lat wel altijd hoog gelegd, voor anderen en zichzelf. Ze was gaan
werken in een tijd dat het voor vrouwen nog
weinig gangbaar was. Het bericht in het ziekenhuis over enkele maanden werd, ook tot
haar verrassing, niet bewaarheid. Uiteindelijk
kreeg ze nog meer dan een jaar. In het
voorjaar was er een ziekenzalving in kleine
kring; het deed haar goed. Haar actieradius
was wel klein geworden, hoe vaak was ze
vroeger niet in het onderkomen in Groet
geweest, eerst met Henk, later alleen. In de
Paaskerk luisterden we naar haar muziek,
zongen twee van haar liederen en hoorden
we woorden over de liefde.
G.J. de Bruin

dezelfde zondag. Dit seizoen hebben
we in de Paaskerk een diaconale
zondag op 23 oktober. Diakenen en
diaconaal medewerkers bereiden de
dienst voor, met royaal aandacht voor
de Maaltijd die we vieren. Elke maand
is de tafel weer bereid en dat is een
krachtige uitdrukking van de opdracht
die diakenen hebben en die ze graag
willen delen met alle tafelgenoten.
We raken aan de diepste geheimen
van ons geloof als we het brood
breken en elkaar de beker reiken. In de
dienst zingen we, zoals we al eerder
deden, met steun van de cantorij een
tafelgebed.

Kloosterweekend in Heeswijk
De afgelopen twee seizoenen waren
we te gast bij de franciscanen in
Megen, nu is er een weekend
afgesproken in de Abdij van Berne te
Heeswijk. Daar wonen, werken en
bidden een twintigtal Norbertijnen.
Het weekend is van vrijdagnamiddag
24 t/m zondagmiddag 26 februari
2017. We maken de vieringen mee,
voeren met elkaar het geloofsgesprek,
krijgen een rondleiding door de abdij
en hebben stille tijd. De kosten
bedragen om en nabij 100 euro. Er is
een voorbereidingsavond op 7 februari
waarbij de deelnemers geacht worden
aanwezig te zijn. Opgave bij mij (tel.
6450616), liefst zo snel mogelijk.
G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad
Tijdens de afgelopen vergadering
in september hebben we afscheid
genomen van vier ambtsdragers
uit de kerkenraad, de diakenen Els
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van Geel en Selma van Ee en de
ouderlingen Willie Ydema en Bert
Slot. Zij werden toegesproken
met woorden van dank voor hun
bijdrage, inzet en loyaliteit en
als tastbaar symbool van onze
dankbaarheid kregen zij een lichtje
mee. Met dit afscheid raken we
wel aan het thema van het vorig
nummer ‘kwetsbaarheid’. Want
na deze aderlating qua bezetting
zijn we kwetsbaar geworden. Zo
bestaat de kerkenraad nog maar
uit één ouderling-kerkrentmeester,
die ook nog rollen vervult in het
College van Kerkrentmeesters en de
Algemene Kerkenraad, en slechts
drie diakenen. Maar niet alleen
van de kerkenraad, ook van andere
taken en rollen nemen vrijwilligers
afscheid, zoals de maker van het
organistenrooster, de penningmeester
van de wijkkas en een lid van de
geldwervingscommissie.
De kerkenraad zit niet bij de pakken
neer en heeft initiatieven ontwikkeld
om te proberen de gaten te
vullen. Daarbij haken we in op de
aanbevelingen die gedaan zijn door
de commissie vrijwilligersbeleid.
Dat houdt in dat we niet uitgaan van
de vacatures en op zoek gaan naar
vrijwilligers om die te vullen, maar uit
willen gaan van wat de vrijwilliger wil
en kan, waar zijn of haar passies liggen
en wat hij/zij wil leren en proberen.
Voor een inventarisatie daarvan doen
we een beroep op alle reeds actieve
vrijwilligers. Vele handen maken
immers licht werk. Een eerste oproep
werd al gedaan op de BBQ van het
startweekend. Maar er hoeft natuurlijk

niet gewacht te worden; spontane
aanmelding versnelt het hele proces.
Een klein team gaat vervolgens
proberen dat aanbod te matchen met
rollen, activiteiten en taken waarvoor
we vrijwilligers nodig hebben. Om dat
te faciliteren zullen we flexibel moeten
zijn en bereid zijn bestaande taken
en rollen op te delen qua inhoud en
tijd. Ondanks dat kan het zijn dat we
niet alles bemenst krijgen en dat de
kerkenraad zal moeten besluiten om
bepaalde zaken anders te doen of niet
meer te doen. Om dat soort besluiten
tot een minimum te beperken, doe
ik een beroep op uw medewerking
met de inventarisatie. We respecteren
natuurlijk als mensen weinig of niets
kunnen of willen doen en accepteren
dan ook dat we als gemeente slechts
dat kunnen doen wat we met z´n allen
bereid zijn te doen.
Bezetting AK
Ook de bezetting in de Algemene
Kerkenraad (AK) is zeer kwetsbaar.
Sinds eind vorig jaar is de AK zonder
voorzitter en per 1 januari wordt ook
de positie van scriba vacant. Om
langdurige vacatures te voorkomen
heeft het ministerie van predikanten
voorgesteld het scribaat tijdelijk te
laten vervullen door ds. Marianne
Bogaard op voorwaarde dat er een
voorzitter is. De AK heeft dit voorstel
omarmd en instemming gevraagd aan
onze kerkenraad. Gegeven het belang
van een goed functionerende AK heeft
de kerkenraad positief gereageerd.
Wel zijn we nog in gesprek met de AK
over de duur van het scribaat en de
taakstelling.

Rommelmarkt
Dat het niet alleen maar zorg is op
het gebied van vrijwilligers bewees
de afgelopen rommelmarkt. Een leger
van vrijwilligers – in zeer herkenbare
oranje T-shirts – bemande de standjes,
liet het rad van avontuur draaien en
voorzag alle bezoekers van een natje
en een droogje. Massa´s spullen
vonden een tweede of zelfs derde
leven en leverde en-passant een
onverwacht hoge netto opbrengst op
van meer dan € 6000.
Gegeven de dalende trend van de laatste jaren had de kerkenraad een lagere
opbrengst verwacht. Om die reden
stond op de agenda van de kerkenraad
een voorstel om het aandeel van de
opbrengst dat naar de wijkkas gaat te
verlagen van 33% naar 25%. Ondanks
dat de opbrengst een stuk hoger uitviel dan verwacht, is toch besloten om
die verlaging naar 25% door te voeren.
Wijkkas
Daarmee bleef deze inkomstenpost
voor dit jaar dicht bij de begroting die
onze penningmeester van de wijkkas,
Jaap Lubbers, presenteerde. In het
algemeen kunnen we dankbaar zijn
voor de ruime middelen die ons ter
beschikking staan, waardoor we veel
van onze plannen kunnen realiseren.
Wel wees Jaap erop dat we makkelijk
meer uitgeven, terwijl de inkomsten
o.a. uit de collecten een dalende trend
vertonen. De kerkenraad stemde in
met de begroting voor 2017.
Scholing
Ds. Werner Pieterse deed verslag
van hoopvolle ontwikkelingen in de
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samenwerking met de protestantschristelijke basisscholen Palet-Zuid
en de Prins Willem-Alexanderschool.
Inhakend op de prominent aanwezige
identiteitsvraag ‘Wat betekent een
'christelijke school' in deze tijd?’
wordt gezocht naar en gewerkt aan
activiteiten waar de Bijbelse verhalen
centraal staan, met participatie van
kinderen. We richten ons hierbij op
hun vragen en hun belevingswereld,
waarbij niemand op grond van religie
of levensovertuiging wordt uitgesloten.
Wat doen wij
Tot slot keer ik nog even terug naar
het afscheid van ambtsdragers. Ook
Pieter en ondergetekende zijn inmiddels
begonnen aan ons vierde en laatste
jaar als voorzitter(s). Met het oog op
opvolging leek het ons zinnig om een
kijkje in de keuken te geven en per
keer een aspect te belichten hoe wij
aan het voorzitterschap inhoud geven.
Deze keer is dat communicatie met de
gemeente; we doen dat op een aantal
manieren. Eén daarvan is dit stukje in
elke aflevering van Present, een ander
is de jaarlijkse gemeentevergadering.
Daarnaast communiceren we via de
mededelingen op de orde van dienst
en daar waar nodig, zoals bijvoorbeeld
in geval van brieven van individuele
gemeenteleden aan de kerkenraad,
met een persoonlijke brief aan een
gemeentelid. Een laatste voorbeeld van
communicatie is via folders, zoals over
de beleidsspeerpunten in de folder over
de Actie Kerkbalans. Volgende keer zal
Pieter het aspect beleidsspeerpunten
wat nader voor het voetlicht brengen.
Peter van Leeuwen
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Een stralend startweekend
Een stralend weekend. Samen zijn
en samen vieren. Zo werd de start
van het seizoen gevierd op 24 en 25
september. Zaterdagavond een goed
verzorgde en gezellige barbecue.
Zowel binnen als buiten werd er volop
genoten. De viering op zondag: de
Maaltijd van de Heer, drie voorgangers
en een volle kerk!
De gemeente heeft afscheid genomen
van vier ambtsdragers. Selma van Ee,
Els van Geel, Willy Iedema en Bert Slot
zijn namens de gemeente bedankt
voor het werk dat zij de afgelopen
jaren hebben verricht.
Na de dienst was er koffie, thee en
limonade met veel zelfgebakken

lekkernijen. Vervolgens een voorproefje van de komende activiteiten in het
nieuwe seizoen, of een terugblik.
De gemeenteleden konden zich
verdiepen of laten informeren bij
verschillende workshops. Voor de
kinderen was er een uitdagend
spelprogramma, dat zelfs grotendeels
in de schaduw van de bomen moest
worden uitgezet.
Met een heerlijke lunch, verzorgd door
onze geweldige vrijwilligers, sloten we
dit weekend af.
Dank aan allen die dit weekend tot een
groot succes hebben gemaakt.
Carla Verwoerd

18

19

jaargang 7 | nummer 8

Agenda
Oktober
Do
Do
Ma
Do

20
20
24
27

18.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Zo 30 11.30 uur

Buurttafel
Dertigers in gesprek
Meditatief Bijbellezen
Geloven op goede
gronden
Koffiecantate

November
Wo 02 19.00 uur Gebedskring
Do 03 15.00 uur Kring literatuur, De
Halfbroer
Zo 06 10.30 uur Themaviering over
Iona (OTT Westwijk)
Ma 07 20.00 uur Kring zestigers
Do 10 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst (Dignahof)
Do 10 20.00 uur Kring veertigers
Di 15 10.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst (Noorddamcentrum)
Di 15 14.00 uur Diaconale ontmoeting
Di 15 20.00 uur Kring liberaal christendom
Wo 16 19.00 uur Gebedskring
Wo 16 20.00 uur Dertigers in gesprek
Do 17 18.00 uur Buurttafel
Wo 23 19.30 uur Kring vijftigers
Do 24 10.00 uur Geloven op goede
gronden

ds. Gert Jan de Bruin en Els van Geel.
Iedereen is welkom, maar we gaan er
vanuit dat u het boek hebt gelezen.
Graag aanmelding voor donderdag 27
oktober bij Els van Geel, emvangeel@
hetnet.nl. of tel. 6471098. De twee
volgende bijeenkomsten zijn op
donderdag 9 februari en op donderdag
30 maart 2017.

Buurttafel: nodig iemand uit je
buurt uit
Voor het tweede seizoen organiseert
de Paaskerk een buurttafel waar
je kunt aanschuiven voor een vers
bereide maaltijd, een glas fris of wijn,
en een gesprek. De Paaskerk wil een
gastvrije gemeente zijn, waar iedereen
zich welkom voelt. Nodig dus anderen
uit om mee te gaan, want dat is de
bedoeling van de buurttafel! Ook dit
jaar zijn Amstelveense organisaties
uitgenodigd om iets over hun werk te
vertellen. Inloop vanaf 17.45 uur, de
maaltijd begint rond 18.15 uur. Kosten
€ 7 voor een (vegetarische) maaltijd

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
Paaskerk. De leiding is in handen van

20

met een toetje, iets te drinken en
koffie/thee toe. Opgeven bij Jacqueline
Meij, voor 20.00 uur de maandag
vóór de eetdatum, tel. 06 - 48 75 00
78, buurttafel@paaskerk-amstelveen.
nl. Informatie bij: Janet Parlevliet,
tel. 06 - 17 43 79 08. Noteer alvast
de donderdagen: 17 november, 15
december en voor het nieuwe jaar: 19
januari, 16 februari, 16 maart, 20 april
en 18 mei.

JD12+
Onze jongeren hebben nu wel door dat
de vakantie alweer een tijdje achter
ons ligt. Bij de rommelmarkt hebben
een paar dames geholpen met de
cupcakes en bij de startzondag hebben
we een Film & Eten bijeenkomst
gehad op onze oude beamer en nog
ouder diascherm. Er wordt al een tijd
gepraat over de inrichting van onze
jeugdruimte, maar de molens in de
kerk draaien langzaam, moeten onze
jongeren nu aan den lijve ondervinden.
Het levert wel
weer interessante
gespreksstof op:
hoe kom je anders
tot de link tussen
een grote LCD TV
en Jesaja 2:4?
We hopen op weer
een jaar met vele
JD12+ diensten
en soms even dat
duwtje van hun
ouders dat onze
jongeren gewoon
nodig hebben ;-)
Anko Verburg

Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In onze septembervergadering namen
we afscheid van Belia de Geus als
ouderling. Zij heeft haar taak lange tijd
met grote toewijding verricht. Ook hier
vandaan: bedankt Belia. We zoeken
nog een opvolger. We mochten Ellen
de Vries welkom heten als notulist. Hij
volgt Jeike Biewenga op en heeft het
werk al eerder gedaan. Mooi.
We bespraken de werkplannen van
de predikanten. Ieder jaar weer kijken
we naar een zo realistisch mogelijke
verdeling van hun tijd over de
verschillende werkgebieden. Liggen de
prioriteiten goed, nemen ze niet teveel
hooi op hun vork. Goed om te doen.
We keken terug op een goede
startzondag, een flink aantal mensen
bleef voor het programma en de
lunch, we konden niet eens allemaal
zitten! Het programma werd zeer
gewaardeerd, van de voor de lunch
meegebrachte etenswaren bleef nog
veel over voor de voedselbank.
Op 19 november hebben we een
kerkenraadsdag, We willen die
zaterdag nadenken over het rapport
‘Kerk 2025’ en ook deels besteden aan
een nieuw beleidsplan. We kijken uit
naar de kunstexpositie met werk van
beeldend kunstenaar Jackie Howard.
U hebt inmiddels het activiteitenboekje

Kruiskerk 2016/17 ontvangen, met
daarin het programma voor dit seizoen.
Het aantal activiteiten in onze kerk is
zo groot geworden, dat je er niet meer
aan ontkomt iemand aan te wijzen die
dat allemaal in de gaten houdt en zo
nodig in goed overleg met de koster
afstemt. Melis Melissen heeft zich
hiervoor beschikbaar gesteld, waar we
heel blij mee zijn. De klankbordgroep
is bij elkaar geweest om samen met
architect Pim van Dijk na te denken
over hoe ons kerkgebouw er in de
toekomst uit moet zien. Je wordt heel
enthousiast als je hem op zo’n frisse
manier naar onze manier van liturgie
vieren ziet kijken. U gaat daar meer
van horen.
Zondag 2 oktober namen we afscheid
van onze jeugdwerkster Martine
Versteeg en verwelkomden we de
opvolgster van Dorien Keus: Nienke
van der Heiden. Naar een opvolg(st)er
van Martine wordt nog gezocht.
Rudie van Balderen

Startzondag
We hadden een mooie start van het
seizoen op zondag 11 september
rond het thema ‘Samen delen’. En dat
deden we! Onder andere de preek –
in een ‘biblioloog’ over Jakob die de
Jabbok oversteekt en een gevecht
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aangaat met God – en de voorbeden.
Ook na de dienst waren tal van mooie
dingen om samen te doen: bloemstukjes maken voor een ander, samen zingen onder leiding van Henk Trommel,
romans en gedichten konden gedeeld
worden, er werd gesproken over een
groenere toekomst voor de (Kruis)kerk
en ondertussen waren er spelletjes

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. 06-20 33 98 08,
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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Luitzen de Vries
Op 12 september overleed op 77-jarige
leeftijd Lútsen de Vries (Straat van
Magelhaens 29). Zo’n twintig jaar heeft
hij allerlei problemen met zijn gezondheid
doorstaan, maar nu ging het niet meer.
Omringd door zijn dierbaren is hij gestorven.
De rouwkaart typeert hem met drie
woorden: Intelligent - Muzikaal - Stoïcijns.
Lútsen was intelligent. Als jongetje wilde
hij graag uitvinder worden en dat is ook
gebeurd. Hij had zo’n vijftien patenten op
zijn naam staan uit zijn tijd bij Fokker. Hij
was muzikaal. Hij genoot van – kwalitatief
goede – muziek. Op allerlei plekken heeft
hij het orgel bespeeld, vooral ook bij zijn
‘overburen’, de Titus Brandsmakerk. Hij was
stoïcijns, bleef onder alle omstandigheden
rustig. En hij behield altijd zijn humor. Geloof
en kerk betekenden veel voor Lútsen en dat
ging ook vooral via de muziek.
Voor Irene, met wie hij ruim 51 jaar was
getrouwd, is het een groot verlies. Maar
ook de kinderen Jellie, Marianne en
Frederik moeten een geweldige vader
missen, en de kleinkinderen Emma,
Tim, Lútsen, Rosa, Sylvia en Esther een
fantastische opa.
De gedachtenisdienst vond plaats op
maandag 19 september in de Kruiskerk. We
lazen Spreuken 3, met daarin de trouwtekst
van Irene en Lútsen ‘Ken Hem in al uw
wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken.’
Sieb Lanser

voor de kinderen. Ook de lunch die we
samen deelden was door gemeenteleden bij elkaar gebracht. Veel mensen
hadden bovendien gehoor gegeven
aan de oproep om houdbare spullen
mee te nemen voor de voedselbank.
Rob Hartman, Tine de Lange en Sieb
Lanser hebben de spullen in de loop
van de week naar de voedselbank
gebracht. Daar waren ze er erg blij
mee; namens de voedselbank willen
we iedereen dan ook van harte bedanken voor alle bijdragen! Het was een
prachtige en bijzondere start van een
veelbelovend nieuw seizoen.
Mirjam Buitenwerf en Sieb Lanser

Studiereis India
Gemeenteleden die geïnteresseerd
zijn (dat hoop ik natuurlijk) in wat we
doen tijdens ons verblijf in Hyderabad
van 17 tot 28 oktober, kunnen ons
volgen via een blog-serie. Elke dag
zal één van de deelnemers een blog
schrijven over onze studiereis. Ga
hiervoor naar www.kerkinactie.nl/
predikantenreisindia.
Sieb Lanser

22

De jonge Kruiskerk
Wat geweest is: Verhaal in de
Kruiskerk over Zacheüs
Zondagmiddag 18 september was het
eerste ‘Verhaal in de Kruiskerk’ van dit
nieuwe seizoen. Er kwamen zo’n 25
kinderen met hun ouders. De kinderen
maakten o.a. een klimmend poppetje
van Zacheüs, verstopten Zacheüs achter
de bladeren van een boom, bouwden
met blokken de poort van Jericho, en
maakten een stop-motion filmpje van het
verhaal. Uiteindelijk kwamen we in de
kerkzaal bij elkaar voor een korte viering
waarin we samen het verhaal uitspeelden,
liedjes zongen en kaarsjes aanstaken.
De preekstoel was voor de gelegenheid
omgebouwd tot de boom waar Zacheüs
in zat. Na afloop aten we samen. Het was
weer een mooie en gezellige middag.
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Arie Bastiaan Johan Groeneveld
Na een ziekte van ruim drie jaar is Johan
Groeneveld (Van Boshuizenstraat 419,
Amsterdam) op 18 september overleden.
Hij is 60 jaar geworden. Johan was een
doorzetter, een gedreven mens, met een
passie voor de wetenschap. Als internistintensivist was hij vele jaren hoogleraar
intensive care geneeskunde aan de
Vrije Universiteit en sinds 2011 aan de
Erasmusuniversiteit. Tot het eind toe heeft
hij zijn werk zo goed mogelijk voortgezet.
Zijn levenskracht was groot, hij heeft alles
gedaan om zo lang mogelijk te blijven leven.
Zijn gezin was belangrijk voor hem. Voor
Margot en de kinderen Daan, Seb en Gideon
is het een vroegtijdig en verdrietig afscheid.
Johan was een wetenschapper en dat
stempelde zijn geloof, zijn godsbeeld.
Een citaat van P.A. de Génestet op de
rouwkaart, ‘Zij zijn niet waarlijk dood,
die in ons harte leven’, gaf zijn visie op
leven en dood weer. Hij ging naar de kerk
voor het Woord. In de Bijbel vond hij een
levensoriëntatie, waarbij het hem vooral
ging om compassie en gerechtigheid.
In de afscheidsdienst op 24 september
in de Kruiskerk stonden we stil bij
Deuteronomium 30: 11-14 en Lucas 10:
25-37, de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan.
Sieb Lanser

Wat komt
Sint Maarten: lampionnen maken,
zondag 6 november, 16.00-18.15
uur
Ook bij de Jonge Kruiskerk gaan we
het deze maand over een heilige
hebben! Op zondagmiddag 6
november is er een bijzondere Verhaal
in de Kruiskerk-viering over Sint
Maarten. Van 16.00 uur tot 17.00 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 gezamenlijke
maaltijd (tot uiterlijk 18.15 uur). Doen
jullie ook mee? Meld je dan voor
donderdag 3 november aan bij Mirjam
Buitenwerf, buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl, 06 - 20 33 98 08.

Workshop adventskransen maken,
zaterdag 26 november 16.00-17.00
uur
Advent is een periode van vier weken
waarin we toeleven naar Kerst. Elke
zondag steken we een extra kaarsje
aan. Op zaterdagmiddag 26 november
om 16.00 uur kun je in de Kruiskerk een
adventskrans – met vier kaarsjes – voor
thuis op tafel maken. Wil je meedoen?
Meld je dan voor donderdag 24
november aan bij Mirjam Buitenwerf,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl,
06 - 20 33 98 08.

Kerstkinderkoor
november-december
Houd je van zingen? Doe dan mee met
ons kinderkerstkoor! Voor kinderen
van 4 tot 12 jaar, onder leiding van
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Henk Trommel, (kinderkoor)dirigent en
organist.
Oefenen: woensdag 30 november,
7 en 14 december van 16.30 - 17.30 uur.
Optreden: donderdag 15 december
rond 15.30 op de adventsmiddag
voor ouderen, en bij voldoende
aanwezigheid ook in de kerkdienst op
25 december om 10.00 uur.
Info en aanmelden (voor 28 november)
bij Mirjam Buitenwerf, buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl, 06 - 20 33 98 08.

Van de diaconie
Als u dit leest is er al weer veel
gebeurd. Tijdens de Vredesweek van
17 t/m 25 september was de collecte
op 18 september bestemd voor het
vredeswerk van de Protestantse
Kerk in Nederland. Gedurende
deze week hield Kerk in Actie de
actieweek ‘Versterk de kerk in het
Midden-Oosten’. Het uitgedeelde blad
‘Zout’ gaf extra informatie over de
kerken in het Midden-Oosten. Deze
landelijke actie heeft tot nu ruim 1
miljoen euro opgebracht! Het is een
blijk van bemoediging voor de kerken
en christenen daar die zich inzetten
voor de mensen in Syrië en voor
de vluchtelingen in de omringende
landen. De beamerbeelden uit Homs
en Libanon drukten ons weer even
met de neus op het feit dat wij niet
te-vrede-n moeten wegdromen in
onze eigen welvaart, maar onze ogen
en harten moeten blijven openhouden
voor medemensen in nood. Ook aan
de wijkcollecte voor PAX, waarmee
we op 25 september de Vredesweek
afsloten, is ruimhartig gegeven. Dank
daarvoor!

Op 9 oktober hebben wij onze
diaconale zondag gehouden.
Het accent lag dit jaar op het
Werelddiaconaat; in gedachten
en met gaven waren we via
Kerk in Actie verbonden met de
wereld en met name met de
dorpsbewoners in het hooggelegen Nepal. In deze dienst vierden

Rommelmarkt

we het Avondmaal; we delen wat
we zelf ontvangen hebben.
Op woensdag 9 november
hopen we in kleinere kring
SamenAanTafel (SAT) te gaan.
Tineke te Velde zal ons iets
vertellen over het Stiltecentrum
op Schiphol.
Lamkje Sminia

vrijdag 4 november

Ook dit jaar weer een rommelmarkt in de Kruiskerk! En wel
op vrijdag 4 november van 12.00 tot 18.00 uur. Er zijn allerlei
koopjes te vinden, zoals boeken, elektrische apparaten,
kleding, diverse huishoudelijk artikelen en zelfgemaakte
lekkernijen. Er is een loterij met leuke prijzen en een gezellig
restaurant om iets te nuttigen en even bij of na te praten.
De helft van de opbrengst is bestemd voor activiteiten van
de Kruiskerk, de andere helft gaat naar Stichting Anna Poot
(opleiding verpleegkundigen in Afrika), Stichting Ouderenzorg
Moldavië (dagopvang, thuiszorg en verpleeghuiszorg In
Straseni), Stap Verder (ondersteuning van migranten in
Amsterdam-ZO) en de Wereldwinkel te Amstelveen.
Helpt u mee? We kunnen nog sterke armen gebruiken met
name voor de afbouw van de kramen! Op zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur. Als u maar een uurtje kunt helpen, is dat
ook fijn.
Met uw hulp en belangstelling wordt de rommelmarkt weer
een succes en helpen we mensen die dat heel erg nodig
hebben.
Op woensdag 2 en donderdag 3 november kunt u spullen
inleveren voor de rommelmarkt.

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk,
tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het Activiteitenprogramma
Kruiskerk 2016-2017
oktober
do 20 20.00 - 21.30 uur
zo 23 12.00 - 13.00 uur
ma 24 20.00 - 22.00 uur
wo 26 19.15 - 19.45 uur
zo 30 10.00 uur
november
di 01 09.30 - 11.30 uur
wo 02 10.00 - 16.00 uur
do 03 10.00 - 16.00 uur
vr
za
zo
zo
zo

04
05
06
06
06

12.00 - 18.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 uur
12.00 - 13.00 uur
16.00 - 18.15 uur

wo
wo
do
zo
zo

09
09
10
13
13

17.00 - 19.30 uur
19.15 - 19.45 uur
20.00 - 22.00 uur
10.00 uur
11.45 uur

zo 13 17.00 - 18.00 uur
di 15 20.00 - 22.00 uur
wo 16 14.00 - 17.00 uur
wo 16 20.00 - 22.00 uur

Jeike Biewenga, coördinator rommelmarkt
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do 17 14.00 - 17.00 uur

Cursus Religieuze kunst
Koffieconcert
Meditatief Bijbellezen
Gebedsgroep
Tienerdienst

Open huis
Inleveren spullen voor
rommelmarkt
Inleveren spullen voor
rommelmarkt
Rommelmarkt
Opruimen rommelmarkt
Tienerdienst
Koffieconcert
Verhaal in de Kruiskerk:
kinderviering
SAT-maaltijd
Gebedsgroep
Kring Vrouw en geloof
Tienerdienst
Opening tentoonstelling
Jackie Howard
Muzikale vesper
Kring Liberaal
Christendom Paaskerk
Tentoonstelling Jackie
Howard
Leerhuis Advent en
Kerst (1)
Tentoonstelling Jackie
Howard
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Pelgrimskerk
Van de wijkkerkenraad
We konden ds. De Vries welkom
heten. Dit was verheugend, na een
afwezigheid van acht maanden. Ds.
De Vries is blij dat hij een gedeelte van
de vergadering kan bijwonen. Hoewel
er goede vorderingen zijn, zijn er ook
de nodige beperkingen. Hij is nog voor
100% met ziekteverlof, maar hij mag
hier en daar wat ‘rondsnuffelen’.
We waren ook blij mevrouw Velthorst
weer in ons midden te hebben.
Ze stond al in de aanslag om de
vergadering te notuleren.

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 AmstelveenBuitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065,
janny.schuijt@upcmail.nl

Verbouwing
Op 5 september werden we
verrast met voorbereidingen van
een verbouwing voor Mirakel. De
predikantskamer en de kosterkamer
zijn verhuurd en zullen vanaf
half oktober dienst doen als
kinderopvang. Vanuit het College van
Kerkrentmeesters is een en ander, ons
inziens, onduidelijk gecommuniceerd.
Gezien de consequenties voor de
Pelgrimskerk was uitvoerig overleg
nodig geweest. Dit heeft ons met
allerlei vraagstukken opgezadeld,
waarvoor wij nu oplossingen zoeken.
Er zullen zeker ook nog aanpassingen
moeten plaatsvinden. Verder zijn
er nog vragen t.a.v. rechten en
plichten, zoals het schoonhouden
van de verschillende ruimten, het
kunnen beschikken over de tuin en
het voorplein. Het is belangrijk dat dit
wordt besproken en vastgelegd in het
huurcontract. Ook zal nog moeten
worden overlegd met de Zevendedags Adventisten die medegebruikers
zijn van sommige ruimten.
Mutaties ambtsdragers
Aftredend zijn mevrouw Hellema
en de heren Van der Jagt, Lodder
en Oud. Mevrouw Hellema en de
heer Van der Jagt zullen niet worden
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herbevestigd. De heer Peter Haalebos
is bereid diaken te worden, maar geen
voorzitter van de diaconie. Mevrouw
Hellema wil het eerste halfjaar nog
bijspringen en ook zal zij collectant
worden.
De heer Lodder is beschikbaar
als scriba voor een nieuwe
periode. De heer Oud zal worden
herbevestigd, maar mogelijk zal hij
er vanaf september 2017 een jaar
tussenuitgaan voor zijn masterstudie
theologie in Groningen.
Mevrouw Kruijswijk neemt afscheid
als ouderling. Wel blijft zij nog
verschillende activiteiten waarnemen
zoals: Kannen en Kruiken, het
Zomer- en Winterprogramma, de
Commissie Pastoraat en ze zal nog
een paar vergaderingen van de Classis
bijwonen.
Mevrouw Linda Meijer is als kandidaat
voor het ouderlingschap genoemd.
De heer Roy Macintosh zal worden
bevestigd als ouderling voor
Vreugdehof.
De (her)bevestiging van de
ambtsdragers vindt plaats op 5 februari
2017.
Ziel en Zaligheid
Er lag een voorstel voor de aanvraag
van subsidie bij het Classicaal

Regionaal Overlegorgaan voor het
project ‘Ziel en Zaligheid’. Dit voorstel
moest nog wat aangepast worden. De
aanvraag betreft een keukentafel en
enkele aanvullende onkosten, van in
totaal € 1.500.
Besloten wordt de aanvraag in te
dienen. De heer Stok zal met de heer
Jakob Stolk over de aanvullingen
overleggen. De Pelgrimskerk staat
borg voor de periode oktober tot
december 2016. De PGA-B is bereid
het eerste halfjaar van 2017 te dekken.
Adri Lodder

Vooraankondiging adventsviering
zaterdag 10 december
De maand december komt in zicht en
wij zijn bezig met de voorbereiding
van de jaarlijkse Adventsviering in de
Pelgrimskerk. Deze wordt gehouden
op zaterdag 10 december. Wilt u deze
datum alvast in uw agenda noteren?
Vanaf ongeveer 11.00 uur bent u allen
van harte welkom. Wij verheugen ons
op uw komst. Nadere informatie volgt
binnenkort.
Gina Visser en Brita Veldhuizen

Catherina Kremer-Plas

Jacobus Johannes Haasbeek

Op 7 augustus ontviel ons Catharina
Kremer-Plas, op 92 jarige leeftijd. Tot
het laatste toe bleef zij geïnteresseerd
in alles om haar heen en ook in de
gemeente van de Pelgrimskerk. Zij was
een trouwe kerkganger.
Vele jaren woonde zij met haar gezin
tegenover de kerk op Moermond. Haar
man stierf jong in 1969. Met haar – toen
nog jonge – kinderen Marina en Peter-Jan
bleef ze daar wonen en zette energiek
het kantoor aan huis voort. Haar moeder
hielp in het gezin. Nadat de kinderen
het huis uit waren en haar moeder was
overleden, hielp zij in het gezin van haar
dochter. Altijd met veel opgewektheid en
vreugde.

Op 21 augustus overleed Koos Haasbeek
tamelijk plotseling. Hij zou in oktober 87
jaar geworden zijn. Afkomstig uit Alphen
aan de Rijn, waar hij samen met anderen
de drukkerij en uitgeverij van zijn vader
had overgenomen en voortgezet. Na zijn
pensionering kwam hij met zijn vrouw
in de Van Boshuizenstraat 179 wonen.
Zijn vrouw overleed aan het eind van de
vorige eeuw. Het leven alleen viel hem
moeilijk. Nadat hij verhuist was naar de
Otter-Knoll stichting, hervond hij wat terug
van zijn levensvreugde. Koos Haasbeek
was muzikaal, hij had vroeger in de kerk
in Alphen het orgel bespeeld. Uit zijn
boekenkast bleek zijn brede interesse in
geschiedenis, theologie en cultuur.
Hoewel altijd lid van de kerk bleef hij toch
op zekere afstand. Binnen de gemeente
genoot hij niet veel bekendheid.
De uitvaartdienst was op de Nieuwe
Ooster in kleine kring. Er klonk mooie
pianomuziek waarvan Koos had
gehouden, gelezen werd uit Prediker 3
in de bewerking van Karel Eijkman: ‘Alles
heeft zijn duur, ieder ding heeft zijn tijd’.
Wij mogen hem geborgen weten in Gods
eeuwig licht.
Ds. Jaap Doolaard

Enige jaren geleden raakte ze hulpbehoevend en ging wonen in De Buitenhof.
Hier vond ook de afscheidsdienst plaats.
Oud en jong en zeer jong waren bijeen
bij dit waardige afscheid, bijgestaan door
een predikant via Cordaan. (Sietske van
der Hoek, de predikant van De Buitenhof,
was met vakantie).
Zij was een bijzonder mens. Voor velen
was haar leven tot een zegen.
Wil Kruijswijk

Pastorpraat over Heiligen?
‘Voor één heilige ga ik uit de weg’
bulderde de dominee, ‘volgende
week geen catechisatie, tot over 14
dagen!’ De deur ging met een klap
dicht, beduusd keken wij elkaar aan.
‘O ja, volgende week 5 december.’ We
barsten in lachen uit (in 1954).
‘Niets is ook meer heilig’, hoorde
ik een oude dame onlangs zeggen.
‘Wordt er nog wel iets heilzaams

verricht?’ Ze keek mij een beetje
wanhopig aan.
Ach, we hebben niet zoveel met
heiligen. Wel komt het veelvuldig in
ons taalgebruik voor.
We kennen wel de heilsoldaat en
straks zingen we weer van de Heilige
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Nacht. We verwachten ook de
nabijheid van de Heilige Geest, zeker
elke zondag. Zoveel zieken onder ons
,maar ook een onrustige wereld met
veel leed.
Onrust ook in de Pelgrimskerk!
Dominee en koster moesten hun
kamer prijsgeven voor verbouwing en
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Martina Brederoo-Baas
Op 13 september overleed Martina
Brederoo-Baas. Ze werd 96 jaar oud.
Ze woonde in Amsterdam-West en
hoorde daar bij de Sionskerk. Op haar
86e kwam ze op Doornburg 51 wonen.
Martina Baas kwam uit een groot
gezin, ze was het elfde kind en leek bij
haar geboorte niet zo sterk, maar ze
groeide voorspoedig op. Ze werkte in de
modevakschool van haar zuster, waar ze
werd opgeleid tot coupeuse. Dat beroep
heeft ze lang uitgeoefend in Amsterdam
en kwam haar later goed van pas. Ze
trouwde in 1947 met Nol Brederoo en
kreeg vier dochters.
Ze was actief in de kerk, als diaken,
als bezoekster en leidster voor de
zomerse buitenweken. Ze ging haar
eigen weg met een sterk ontwikkeld
rechtvaardigheidsgevoel. Haar dochters
moesten doorleren zover ze maar
konden. Haar man Nol kreeg in 1992
Alzheimer, ze zorgde voor hem tot hij
in 1999 overleed. Martina Baas had
tien goede jaren op Doornburg al werd
ziekte haar niet bespaard. ‘Ik heb een
goed leven gehad, met lieve ouders,
een lieve man en lieve kinderen’ zei ze.
Bij haar uitvaart lazen we 1 Korintiërs 13
over het geloof en de hoop die je niet
kan missen in het leven, maar meer dan
dat is de liefde.
Ds. Jaap Doolaard

Willem Jan Tijhuis
Op 24 september overleed Wim Tijhuis.
Hij werd 91 jaar. In de Pelgrimskerk was
Wim een gezien persoon. Hij was daar
op vele manieren actief, in het bijzonder
op muzikaal gebied. Lange tijd leidde hij

de organisatie en programmering van de
cantatediensten en zong zelf in de cantorij. Wim kwam uit een muziekfamilie:
orgelbouwers waren ze die een bekende
naam verwierven. Zijn werkzame leven
speelde zich af bij de Nederlandsche
Bank waar hij na de MULO ging werken
en via bedrijfsopleidingen tot hoge functies opklom. Opgegroeid in een traditioneel milieu – hij was een man van het
type streng maar rechtvaardig – had hij
geleerd zich in te zetten voor kerk, staat
en maatschappij.
Wim was gehuwd met Wil Schuurman
– in een tweede huwelijk – nadat zijn
eerste vrouw Riek Been was overleden.
Riek had met ziekte te kampen wat veel
vroeg aan mantelzorg van Wim en later
ook van zijn beide dochters.
De laatste jaren van zijn leven waren
moeilijk, door lichamelijke en geestelijke
aftakeling, hij viel stil en werd hulpbehoevend. Tenslotte werd hij opgenomen
in het verpleeghuis Beth Shalom.
Wil Schuurman moest nu voor de
tweede maal een levensgezel begraven.
Dat gebeurde op 29 september na een
uitvaartdienst in de Pelgrimskerk. Wim
werd begraven bij zijn eerste vrouw op
Zorgvlied.
In de dankdienst voor zijn lange leven
ging het erover dat hoezeer wij mensen
ook vast- en zekerheid zoeken in dit
bestaan, een christen zal altijd iets in
zich hebben van een weten en verlangen naar een ander, dat is een hemels
vaderland. Wims hoop was ook gericht
op de stad met fundamenten waarvan
God zelf de architect en bouwer is.
Ds. Jaap Doolaard

28

verhuur. Het heeft ons allen overvallen.
Let op als u een voorbede wilt
doorgeven. Nu ligt het boek
klaar achter de open kast met
liedboeken (waar ook de dames/
heren van ontvangst staan) in de
Ontmoetingsruimte.
Met de kerkzaal, de Bonhoeffersraat,
het Stiltecentrum toch nog steeds ons
heiligdom.
Winterprogramma: Een rondleiding
in de Oude Kerk hebben we achter
de rug, zeer de moeite waard. U kunt
altijd nog eens gaan. Niet veel heiligen
daar na 1578 maar wel de stille plek in
Amsterdam waar veel te doen is!
Zondag 30 oktober beginnen de
diensten weer om 11.30 uur. Ook
gedenken we die zondag allen die
ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen,
soms heel recent. De nabestaanden
ontvingen een uitnodiging voor deze
dienst. Bedenkt u wel: wij zijn als
gemeente allen gastvrouw/heer.
Hartelijke groet voor alle zieken en zij
die aan huis gebonden zijn. Heilige
Geestkracht toegewenst.
Wil Kruijswijk

Winterprogramma
Ma/ 24-10
Film: Look of Silence

Wo/ 09-11
Traditie Begijnhof

Ma/ 21-11
Film: Now is Good

Een film van Oppenheimer, die laat
zien hoe gewetensvragen om een
antwoord vragen. Aanvang 14.00
uur in De Goede Herder.

Hoe kunnen we met onze ouderdomsgebreken het toch goed
volhouden? Op de eerste middag
kijken we naar een film Away from
her. Tijdens de tweede bijeenkomst
gaan we met elkaar in gesprek.
Aanvang: 14.00 uur. Leiding: ds.
J.J.A. Doolaard. Maximaal 20
deelnemers. Opgave vooraf bij
Irene of Janny.

Met een broodje in de tas (zelf
meenemen) gaan we naar de
Alledagkerk op het Begijnhof. Om
12.30 uur zingen we o.l.v. Rob van
Dijk en volgen de dienst tot 13.00
uur. Daarna koffie/thee in de kerk
voor bij uw broodje. De organist,
predikant en vele anderen doen dat
doorgaans ook. Tegen 14.00 uur
kunnen we naar het Amsterdam
museum gaan om de lopende
tentoonstelling te bezoeken.
Kosten: OV kaart en museumkaart
mee en wat u in de collectezak
doet. Vertrek 11.45 uur met lijn 5
bij Station Zuid, Strawinskylaan.
Opgave bij Wil of Irene.

Tessa, een zeventienjarig levenslustig meisje, besluit – nadat bij haar
een terminale ziekte wordt vastgesteld – een wensenlijstje samen te
stellen van alles wat de doorsnee
tiener nog zou moeten doen. Met
de hulp van een vriend begint ze de
lijst af te werken. Terwijl haar ouders
en broer in angst leven om Tessa te
verliezen, ontdekt zij zelf een nieuw
leven waarin ze vastbesloten is
om elke dag zo intens mogelijk te
genieten. Aanvang 14.00 uur in De
Goede Herder.

Wo/ 02-11
Allerzielen

Wo/ 16-11
Generatieproeverij: ‘Aan Tafel’

Wij gedenken in het bijzonder onze
dierbaren die in het afgelopen jaar
van ons zijn heen gegaan. Aanvang
19.30 uur in De Goede Herder.

Samen met studenten gaan we
eten op Uilenstede bij ‘Il Caffe’
aldaar. Bij elk gerecht van het driegangen-menu spreken we over één
onderwerp. Algehele leiding berust
bij onze studentenwerkers, Jakob
en Vallery. Het doel is oud en jong
met elkaar in gesprek brengen.
Kosten: ± € 15 (studenten de
helft). Vertrek 17.30 uur bij de
Pelgrimskerk (lopend ongeveer 15
minuten). Zin om mee te doen?
Opgave bij Wil of Irene.

Di/ 01-11 en do/ 03-11
De kunst van het ouder worden

Di/ 08-11 en di/ 15-11
Lezing met lichtbeelden in
twee delen: ‘Ogentroost en
Duivelsoog’.
Cees Tromp voert ons mee ‘Van
Jan van Eyck tot Hieronymus
Bosch’. Aanvang 14.30 uur in de
achterzaal van De Goede Herder.
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Kannen en Kruiken: vrije inloop, elke
vrijdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur:
ontmoeten, verbinden en een praatje
onder het genot van een drankje.
Kostje geKocht: iedere eerste vrijdag
van de maand om 18.00 uur een
gezamenlijke maaltijd. Kosten € 7,00.
Opgave: uiterlijk woensdag ervoor.
Morgengebed in De Goede Herder, elke
woensdag om
9.00 uur.
Kijk verder op www.pelgrimskerk.nu of in
het winterprogramma.
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Alex (6) vraa
gt Obama:

haal Omran (5)
uit Aleppo hier
hee

n

Corjan Matsinger – Young & Holy
Een bijzondere oproep van de
6-jarige Alex uit New York. In een
persoonlijke brief aan de Amerikaanse
president Obama vraagt Alex om
het Syrische jongetje Omran naar
de Verenigde Staten te halen. De
5-jarige Omran Daqneesh werd
deze zomer het symbool van de
aanhoudende oorlog in Syrië na een
luchtaanval op Aleppo. De foto van het
bebloede jongetje ging de hele wereld
over. Ook Alex zag de beelden en
hij vond dat hij iets moest doen.
‘Kunt u hem alstublieft naar mijn
huis brengen?’, vraagt Alex in de

video. ‘We zullen hem opwachten
met vlaggen, bloemen en ballonnen.
We zullen hem een familie geven en
hij zal ons nieuwe broertje zijn.’ Ook
zijn zusje Catherine zal Omran met
liefde ontvangen, zegt Alex. Ze
wil zelfs haar speelgoedkonijn wel
uitlenen. ‘Waarschijnlijk heeft Omran
geen speelgoed meer of kan hij het
niet meenemen.’ Alex heeft grootse
plannen voor als Omran in de Verenigde
Staten is. Zo wil hij hem voorstellen aan
zijn Syrische klasgenootje Omar. ‘We
kunnen met z’n allen spelen en hem
uitnodigen op onze verjaardagsfeestjes.
Hij kan ons een andere taal leren.’
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De Amerikaanse president las
de oproep van Alex voor aan
andere wereldleiders op de VNvluchtelingentop in New York. ‘Dit zijn
de woorden van een jongetje van 6.
Stel je voor hoe de wereld eruit zou
zien als iedereen zo was. We kunnen
hier allemaal van leren.’
Bekijk hier het filmpje: https://www.
youtube.com/watch?v=F6r1kbQH8hI
(bron NOS). Volgens Obama is Alex
een voorbeeld waar wij echt wat van
kunnen leren. Wat leer jij van Alex?
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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.

Mijn kerk!
Willeke Koops

Christiaan Sijnen (39) is duo-ouderling in de Paaskerk. Hij is getrouwd,
heeft twee zonen en een hond. Na jarenlang als fiscalist gewerkt te hebben,
gooide hij twee jaar geleden het roer om en koos voor de modebranche.
Vlak voor de opening van zijn tweede herenkledingwinkel maakt hij graag
tijd voor Present.
Wat zou jij willen veranderen in de
kerk?
‘De reden dat ik ouderling ben geworden is om te kijken hoe we de kerk
kunnen verjongen – ik ben ook al bijna
veertig, maar dat is in onze kerk jong.
Het is moeilijk om mensen naar de
kerk als fysieke plek toe te krijgen. Op
de huidige traditionele manier lukt het
niet meer. We gaan niet meer met het
hele gezin iedere zondagochtend naar
de kerk. Maar er is wel behoefte aan
samenzijn, dat zie je aan verenigingen
en allerlei buurtinitiatieven. Het geloof
is ook niet verouderd, maar de manier
waarop wij het met elkaar delen en
overbrengen wel. Ik schop misschien
tegen het zere been, maar we moeten
eraan geloven – mooie woordspeling
trouwens dat mensen steeds vaker
communiceren via onder andere social
media en allerlei andere audiovisuele
kanalen. Communicatie gaat veel meer
non-verbaal, met beeld en berichtjes
van een paar seconden. Een lieve
mevrouw die met een foldertje over de
kerk aan de deur staat, past niet meer

bij de huidige tijd. Dat papier verdwijnt
in de prullenbak. De grootste uitdaging
is hoe we elkaar naar de maatstaven en
beleving anno 2016 kunnen bereiken,
zonder het Woord en de rust die de
kerk biedt te verliezen. Het is net als in
de modebranche: de persoon verandert
niet, maar om de zoveel tijd moet je
nieuwe kleding aantrekken.’

Wat mag er absoluut niet
verdwijnen in de kerk?
‘Het Woord en het samen zijn. Dat zijn
de startpunten.’

Wat heb jij ontvangen?
‘Meer rust. Meer eerbied voor andere
mensen. Meer kunnen delen van
elkaars geloof en gevoelens. Meer
openstaan voor mensen die hulp nodig
hebben.
In de kerk ben ik meer tot mezelf
gekomen. Ik ben op zoek gegaan naar
wie ik ben, wat ik kan en wat ik mag
uitdragen. Daar hebben de mensen
in de kerk inclusief predikanten mij bij
geholpen.’

32

Wat wil je doorgeven?
‘Eerbied, respect, warmte en het
geloof.’

Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou
inspireert?
‘Dat is het lied ‘Ere zij aan God de
Vader‘. Het werd gespeeld tijdens
de begrafenis van mijn vader dertig
jaar geleden. Hij is verongelukt
toen ik negen jaar was. Dat was
een ingrijpende gebeurtenis die ik
jarenlang heb weggestopt. Deze en
andere gebeurtenissen in mijn leven
inspireren mij juist om te mogen
leven en ervan te mogen genieten.
De laatste twee jaar ben ik dat gaan
erkennen en ben ik meer tot mezelf
gekomen. Het lied is ook gespeeld
tijdens mijn huwelijksinzegening.’

Expositie in de Kruiskerk

Heavenly Fingerprint
De expositiecommissie van de Kruiskerk heeft de kunstenares Jackie
Howard uit Putten uitgenodigd. Zij zal haar werk exposeren in het
najaar, deels vallend binnen de Adventsperiode. De commissie was
gefascineerd door haar materiaalgebruik en prachtige kleurencombinaties. Voor Jackie is dit een gelegenheid om haar werk te tonen in
een regio waar zij nog niet eerder geëxposeerd heeft.
verbindt transparante stoffen met
acrylverf, high-tech-vezels en papier.
Door verhitting smelten de vezels en
ontstaat een rijke organische textuur,
beeldend voor de gelaagdheid van
haar onderwerpen. Inspiratie haalt zij
uit muziek, psalmen en profeten en
haar eigen geestelijke reis, vanuit het
donker naar het licht.

Wat kunt u verwachten?
Wie is Jackie Howard?
Textielkunstenares Jackie Howard
zoekt naar het verborgene en de
verwondering over wat je daar aantreft. Een uitnodiging om dichterbij
te komen, je laten verrassen door
de schoonheid en heiligheid van het
leven. Haar werk ademt een spirituele
sfeer, met kleuren die ontroeren, betekenis hebben. De liefde voor textiel
speelt daarin de hoofdrol, maar nieuwe
technieken en materialen dagen voortdurend uit tot experimenteren. Jackie

De titel van deze expositie Heavenly
Fingerprint maakt wellicht nieuwsgierig.
Het betekent letterlijk ‘hemelse
vingerafdruk’ en is tevens de titel van
een kunstwerk dat speciaal voor deze
expositie gemaakt is door Jackie.
In de Adventsperiode – als
voorbereidingstijd op de geboorte van
Jezus – speelt de symboliek van licht
en donker een belangrijke rol. Deze
symboliek komt ook voor in een tekst
van Jesaja: ‘sta op wordt verlicht want duisternis bedekt de aarde - maar
over u zal het Licht opgaan’.
In zekere zin zal in deze expositie
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een reis gemaakt worden vanuit het
donker naar het licht en wordt getoond
hoe het Licht tot steun kan zijn in onze
tijd van terrorisme en onzekerheid.

Praktische informatie
Expositie: 13 november tot 11
december
Openingstijden: woensdag,
donderdag en zaterdag tussen 14.00
en 17.00 uur (m.u.v. woensdag 30
november)
Feestelijke opening: zondag 13
november 11.45 uur
Rondleiding door de kunstenaar:
zaterdag 19 november om 15.00 uur
Website: http://jackiehoward.nl/
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nieuws
Symposium over/met
Oriëntaals-Orthodoxe
kerken
Op 22 oktober vindt een symposium plaats over en met de
Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Georganiseerd
door de landelijke vereniging van internationale kerken en
migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) en de
Raad van Kerken in Nederland.
Tijdens dit symposium hopen alle vijf Oriëntaals-Orthodoxe
kerken zichzelf te presenteren.
De Eritrees-Orthodoxe Kerk geeft het startsein met een
liturgische dans. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin
zal namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk een toespraak
houden over de rol en betekenis van poëzie in de eigen
kerkelijke traditie en poëzie in het Syrisch (de liturgische taal,
een dialect van het Aramees) voordragen.
Bisschop Arsenios El Baramousy van de Koptisch-Orthodoxe
Kerk zal het hebben over het monastieke leven en de invloed
hiervan op de christelijke gemeenschap. Hierna vertelt
een vertegenwoordiger van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk
een verhaal uit deze traditie en verzorgt een koor van de
Armeens-Apostolische Kerk een muzikale bijdrage.
Daarnaast komen andere betrokkenen aan het woord, zoals
aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke
Kerk, voorzitter drs. Dirk Gudde van de Raad van Kerken in
Nederland en ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN.
Hierna neemt een aantal deskundigen, waaronder ds.
Jaap van Slageren en drs. Leo van Leijsen, medewerker
Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging voor
Oecumene, deel aan een paneldiscussie waarbij zij korte
inleidingen verzorgen en de discussie met het publiek
aangaan.
Na de zegenbede is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van hapjes en drankjes.
Tijd: 12.00-14.30 uur (inloop om 11.30 uur), KoptischOrthodoxe Kerk Utrecht, Adriaan van Bergenstraat 61, 3554
VC Utrecht.
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Tiende Groninger
kerkdienst Amsterdam
Op zondag 30 oktober wordt voor de tiende keer een
Groninger kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam gehouden. Het thema van deze dienst is
‘Ie binnen roupen’ (u bent geroepen’). Ds. Harry Donga
gaat voor.
De bekende Groningse schilder Henk Helmantel
exposeert er met kunstwerken en vertelt er over. Het
mannenensemble Deo Cantemus uit Zuidlaren zingt
enkele liederen tijdens de dienst. Christiaan de Vries
speelt op het orgel. De collecte is voor het Wereldhuis
-ademplek voor migranten zonder papieren www.
wereldhuis.org- en de onkosten van de dienst.
De nieuwe Groningse Commissaris van de Koning, René
Paas, neemt een van de Bijbellezingen voor zijn rekening.
Voor het eerst is er ook een kindernevendienst voor
basisschoolleerlingen onder leiding van ds. Gretha Huis.
Na de dienst wordt het Gronings volkslied gezongen en
is er koffie en Groninger koek (kovvie & kouke).
Aanvang: 10.30 uur (vanaf 10.00 uur kerk open). Oude
Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam (Singel 411). Er is een
crèche. Meer informatie: Hanne Wilzing, h.wilzing@
diaconie.com, tel. 020 4044708 of 06 51340442 of Jan
Spijk, tel 06 30923608.

nieuws
De Binnenkamer –
Klooster in de Cloud

Landelijk Missionair
Festival

In de Protestantse Kerk kennen we geen kloostertraditie. Bidden
en Bijbel lezen gebeurde nu eenmaal aan de eetkamertafel.
Dat gebeurt steeds minder. Veel mensen leven alleen of zijn de
enige in het gezin die op deze wijze vorm willen geven aan hun
spiritualiteit.
Zou het niet mooi zijn als de kloosterspiritualiteit weer vorm krijgt
in de Protestantse Kerk? Dat er een plek is in de Protestantse
Kerk, waar op de adem van de getijden Gods lof gezongen wordt,
de schriften opengaan? Waar dag in dag uit gebeden wordt?
De Binnenkamer krijgt een fysieke locatie: de kapel op Hydepark
in Doorn. Daar worden de getijdendiensten aangeboden. De
getijdendiensten zijn in de toekomst ook via de website te
volgen: klooster in de cloud. De basis voor de getijdengemeenschap wordt de leefregel. Het motto is: bidden en beminnen! Er
komt tevens een retraiteprogramma met een inspirerend aanbod
bij de leefregel. Het programma richten we op verdieping van je
geloofsleven en is geschikt voor individuen en voor groepen. Ook
komt er een ingroeiprogramma ‘Leven met de regel’.
Het doel is om vanaf advent in Doorn te beginnen met twee
getijden per dag: een middaggebed en een avondgebed, beide te
volgen op de website, ook achteraf.
Meer informatie: www.bidindebinnenkamer.nl.

Op zaterdag 10 december, in de donkere dagen
voor Kerst, vindt in Utrecht een festival vol licht
plaats: het Landelijk Missionair Festival ‘Glow!’
Het LMF is hét interkerkelijk festival over
manieren en vormen van missionairzijn in deze
tijd. Hoe geven we glans aan ons geloof? Hoe
laten we de kerk stralen? Het is een festival met
muziek, eten en drinken, en een programma
met inspirerende sprekers – onder wie CDAvoorzitter Ruth Peetoom en bisschop De Korte
van Den Bosch – en meer dan dertig workshops.
Doe inspiratie op bij verhalenverteller Matthijs
Vlaardingerbroek over ‘creatief verhalen vertellen’,
bij zr. Ruth Lageman van de Gemeenschap
Chemin Neuf in Oosterhout over ‘missionair
gemeenschapsleven’, of bij ds. Bert L. van der
Woude over ‘Bijbel en wijn’.

Kerk en Wereld-lezing
Op 4 november houdt prof. dr. Joep de Hart, bijzonder hoogleraar
op de Leerstoel ‘Kerk en Wereld’ de Kerk en Wereld-lezing.
Ook zullen dr. Marieke den Braber, voorzitter commissie
Kerk en Wereld, en Mr. Roel Cazemier, burgemeester van
Krimpenerwaard een bijdrage leveren. Er is een korte discussie
en de middag wordt afgesloten met een borrel.
Meer informatie en opgave: www.protestantsekerk.nl/actueel/
agenda/agenda/Paginas/Kerk-en-Wereld-lezing.aspx?r=o
Tijd: 14:00 - 16:30, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 te
Amsterdam.

Meer informatie en opgave:
www.protestantsekerk.nl/lmf. Een ticket kost
€ 25,- als u vóór 1 november boekt, daarna
€ 35,-. Een student betaalt € 15,-. Protestants
Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan
2a, 3533 AE Utrecht.
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Jeugd

agenda
Za/ 22-10 Concert Het Trio An Du Bron
Trio An Du Bron voert muziekstukken uit in het
teken van het christelijke evangelie. Met Chr.
gem. koor Cum Laude o.l.v. Wim van Dijkhuizen.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis, wel een collecte. Pauluskerk Wolfert van Borsselenweg 116
te Amstelveen.

Zo/ 23-10 Kofﬁeconcert
De vele facetten van de hobo met werken van
Locatelli, Telemann, Händel, Quantz, Beethoven,
Bellini, De Falla, Anderson. Uitgevoerd door:
Vladimir Skliarenko: hobo, Elena Lelchuk: piano,
Peter Ouwerkerk: orgel. Aanvang: 12.00 uur.

Ma/ 24-10 Film: Look of Silence
Een film van Oppenheimer, die laat zien hoe
gewetensvragen om een antwoord vragen.
Aanvang 14.00 uur in De Goede Herder.

Zo/ 30-10 Kofﬁecantate
Aanvang: 11.30 uur.

Zo/ 30-10 Goninger kerkdienst
Aanvang: 10.30 uur. Meer op pagina 33.

Zo/ 30-10 Paaskerk
11.30 uur: koffiecantate met koor Anthem

Di/01 do/03-11 De kunst van het
ouder worden
Hoe houden we met onze ouderdomsgebreken
het toch goed vol? Op de eerste middag kijken
we naar een film Away from her. Tijdens de twee
bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek.
Aanvang: 14.00 uur. Leiding: ds. J.J.A. Doolaard.
Zie pagina 29.

Wo/02 do/03-11 Inleveren spullen
voor rommelmarkt
Tijd: 10.00 - 16.00 uur.

Paaskerk

Kruiskerk

Pelgrimskerk

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/ 03-11 Kring literatuur, De
Halfbroer
We praten over De halfbroer van Nicolien Mizee.
Leiding: ds. Gert Jan de Bruin en Els van Geel.
Iedereen is welkom, maar we gaan er van uit dat
u het boek hebt gelezen. Opgave voor 27 oktober
bij Els van Geel, emvangeel@hetnet.nl. of tel.
6471098. Ook op donderdag 9 februari en op
donderdag 30 maart 2017. Aanvang: 15.00 uur.

Vr/ 04-11 Rommelmarkt
Kom gezellig langs en wie weet tikt u wat moois
op de kop! Tijd: 12.00 - 18.00 uur.
Zaterdag 05-11 van 10.00-12.00 uur ruimen we de
kerk weer op. Helpt u mee?

Vr/ 04-11 Concert Pauluskoor:
spektakelstuk
Carmina Burana van J Orff en TE DEUM van
A Dvorak uitgevoerd door het Pauluskoor en
solisten. Aanvang: 20 00 uur, Augustinuskerk
(Amstelveenseweg 965/Kalfjeslaan). Kaarten:
€ 32,50 zijn verkrijgbaar op www.pauluskoor.nl
en via koorleden.

Zo/ 06-11 Themaviering over Iona
Aanvang: 10.30 uur.

Zo/ 06-11 Kofﬁeconcert
Het Lobkowicz-strijkkwartet speelt delen uit ‘Die
Kunst der Fuge’, van Haydn het strijkkwartet
opus 20 nr. 5 in f-mineur van Bach en het strijkkwartet opus 18 nr. 1 in F-majeur van Beethoven.
Aanvang: 12.00 uur.

Zo/ 06-11 Sint Maarten
Zie pagina 2.

Di/ 08-11 Lezing: ‘Ogentroost en
Duivelsoog’.
Aanvang: 14.30 uur in De Goede Herder.
Zie pagina 29.
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Locatie Westwijk

! www.pga-b.nl

Wo/ 09-11 Traditie Begijnhof
We bezoeken de Alledagkerk op het Begijnhof en
vieren de dienst mee. Meer op pagina 29.

Wo/ 09-11 SAT-maaltijd
Tijd: 17.00 - 19.30 uur.

Zo/ 13-11 Opening tentoonstelling
Jackie Howard
Tijd: 11.45 uur. Zie pagina 33.

Zo/ 13-11 Muzikale vesper
Telemanns aangrijpende cantate ‘Du aber Daniel,
gehe hin’ is geschreven voor een begrafenis
en ziet de dood als bevrijding van aards lijden.
Muzikale leiding: Bert ’t Hart. Liturg: ds. Mirjam
Buitenwerf. Aanvang: 17.00 uur.

Wo/ 16-11 Generatieproeverij:
‘Aan Tafel’
Samen met studenten eten we op Uilenstede bij
‘Il Caffe’. Bij elk gerecht van het drie-gangen-menu
spreken we over één onderwerp. Leiding: Jakob en
Vallery (onze studentenwerkers). Het doel is oud
en jong met elkaar in gesprek brengen. Kosten:
± € 15 (studenten de helft). Vertrek 17.30 uur bij de
Pelgrimskerk (lopend ongeveer 15 minuten). Zin
om mee te doen? Opgave bij Wil Kruijswijk, tel.
6427703 of Irene Hillers, tel. 6428243.

Wo/ 16-11 Leerhuis Advent en Kerst
In drie avonden proberen we de oorspronkelijke
betekenis van het kerstverhaal van Lucas helder
te krijgen (ook op 30 november, 14 december).
Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Informatie en opgave bij
dr. Rieuwerd Buitenwerf, 331 2456 (tussen 20.00
en 22.00 uur) of rieuwerd.buitenwerf@gmail.com.

Do/ 17-11 Buurttafel
Schuif aan bij de buurttafel! Inloop: 17.45 uur,
maaltijd: 18.15 uur. Kosten € 7,00. Meer op
pagina 20.

