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Jezus komt naar Jeruzalem. Mensen 
staan juichend langs de straten. 
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in 
de naam van de Heer, de koning van 
Israël’. Jezus rijdt op een ezel de stad 
binnen. Zingend en zwaaiend met hun 
palmtakken verwelkomen de mensen 
hem. Het is druk in stad. Overal vandaan 
zijn mensen naar de stad gekomen om 
het paasfeest te vieren. Het allermooiste 
feest, het feest van hoop. 
Dat het ‘feest van hoop’ vandaag de dag 
ook door iedereen gevierd kan worden 
laten we samen met de Protestantse 
Kerk Amsterdam en de Evangelisch-
Lutherse Gemeente Amsterdam zien 
op www.pasen020.nl. Vier het mee en 
versier palmpaasstokken, ga naar een 
concert, bezoek de vespers en andere 
vieringen: alle paasactiviteiten binnen 
de Protestantse en Rooms-Katholieke 
kerken in Amstelveen en Amsterdam 
zijn te vinden op www.pasen020.nl. 
Ook vind je er een stille-weekkalender 
en het paasverhaal op traditionele wijze 
speciaal voor kinderen. 
Met posters, kaarten en advertenties 
vestigen we de aandacht op  
Pasen020.nl en nodigen wij uit met 
ons het ‘feest van hoop’ te vieren.

Feest van Hoop
Yvonne Teitsma
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Inhoud
Ons werk als redactie, de inzet van de PR-
commissie, de campagne Pasen020.nl – het is 
allemaal gericht op communicatie, op ontmoe-
ting. ‘In een moment van ware ontmoeting 
wordt iets van het wonder van Pasen zichtbaar’ 
schrijft Werner Pieterse in zijn hoofdartikel. In 
de tuin, vroeg op de eerste dag van de week, 
ontmoet Maria uit Magdala de Opgestane. 
In Leeuwarden zal Lianne Verburg op Witte 
Donderdag The Passion ontmoeten; in een 
interview vertelt ze over haar passie voor dit 
evenement. In Buitenveldert ontmoeten drie 
oude mannen elkaar, wat heet: drie kwieke 
kerels. Op Uilenstede ontmoetten Dorien Keus 
en Ronald van Steden elkaar zo’n dertien jaar 
geleden; lees in Ronalds column hoe een won-
der zich kan voltrekken. In de Kruiskerk heeft 
Paula Rose ‘haar kerk’ gevonden, gewoon de 
dichtstbijzijnde kerk om God en medegelovigen  
te ontmoeten. Via Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood kan tweedehandskleding een 
nieuwe eigenaar ontmoeten in o.a. Afrika en 
Oost-Europa. Melis Melissen meldt vanuit de 
AK dat er een feestelijke ontmoeting zal komen, 
waar iedereen kennis kan nemen van wat er 
in onze gemeente is gebeurd in de afgelopen 
jaren. Soms moet een plaats van ontmoeting 
de deuren sluiten, zoals de Handwegkerk vier 
jaar geleden; Cor Waringa praat ons bij over 
het vervolg. Blijkens de wijkberichten vinden er 
veel ontmoetingen plaats in onze gemeente. 
Dit nummer van Present beslaat een lange 
periode; Pasen en Pinksteren vallen niet op één 
dag en ook nog net niet in één nummer, maar 
het scheelt niet veel. Als redactie wensen we u 
gezegende Paasdagen en natuurlijk een inspire-
rende ontmoeting met ons gemeentemagazine. 
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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

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 09-04 
Palmzondag

1e collecte: Diaconie, KiA: 
steun gehandicapten in 
Myanmar
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: 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.W. van der 
Plas, Waddinxveen
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
(za 08.04) 10.30 uur: 
mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper

Do/ 13-04 
Witte donderdag

1e collecte: Diaconie, KiA: 
zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, vormings- 
en toerustingswerk gemeente 

Kruiskerk
19.30 uur: ds. S.H. Lanser en 
mw. M. Keijzer-Meeuwse, 
met de cantorij    
Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pelgrimskerk
(wo. 12.04) 19.00 uur: 
oecumenische vesperviering
do. 19.30 uur ds. L.C. van 
Drimmelen 
De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering 

Vr/ 14-04 
Goede vrijdag

Kruiskerk
20.00 uur: passiemuziekuur  
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard  
Pauluskerk
19.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
19.30 uur: cantatedienst, 
liturg: ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
14.00 uur: pastor J. Engelen

Za/ 15-04 
Stille zaterdag 

Kruiskerk
21.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Moolen, 
met de projectzanggroep  
Paaskerk
21.00 uur: ds. G.J. de Bruin  
Pelgrimskerk
21.00 uur: Taizéviering
De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zo/ 16-04 
Pasen

1e collecte: Diaconie, 
stoelenproject. 
2e collecte: Kerk, landelijke 
Paascollecte (Jeugd- en 
jongerenwerk)

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, 
met de cantorij  
Paaskerk
09.30 uur: ds. W.T. Pieterse
11.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
(ma 17.04) 09.30 uur: 
ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
met de cantorij  

Vreugdehof
14.00 uur: ds. A. Sneep

Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E.M. Plantier
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 23-04 

1e collecte: Diaconie, KiA: 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, Eredienst 
en Kerkmuziek wereldwijd

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-
Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 22.04) 10.30 uur: drs. R.J. 
Prent 
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
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Zo/ 30-04 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en 
rabbijn A. Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: dr. H. van der Belt, 
Woudenberg
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 29.04) 10.30 uur: ds. C. 
Sloots 
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Zo/ 07-05 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
(za 06.05) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. 
Dornseiffen

Zo/ 14-05 

1e collecte: Diaconie, 
stichting Exodus
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen 
17.00 uur: muzikale vesper-
viering, liturg: ds. B.J. 
Griffioen, Badhoevedorp  
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.A. Mol, 
Katwijk 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: cantatedienst, 
liturg: ds H.U. de Vries  

De Buitenhof
(za 13.05) 10.30 uur: ds. S. 
van der Hoek 
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Zo/ 21-05 

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

Kruiskerk
! 11.00 uur: mw. M. 
Keijzer-Meeuwse en ds. S.H. 
Lanser, manteldienst
16.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen, 
gezinsdienst ‘Verhaal in de 
Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse

De Buitenhof
(za 20.05) 10.30 uur: 
RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen

Do/ 25-05 
Hemelvaartsdag

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

Kruiskerk
09.30 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen: 
Pauluskerk
09.30 uur: ds. A. Baas
De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Buitenbos 

Zo/ 28-05 

1e collecte: Diaconie, 
zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, werk 
binnen de Classis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, 
Veenendaal
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, 
Goes
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke

Data inleveren en verschijnen Present
Juni – Bevlogen
inleveren kopij: 8 mei
op de mat: 30 mei

Juli - Rust
inleveren kopij: 12 juni
op de mat: 4 juli
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Beloofd land; eindelijk, na een 
generatie zwerven; het koninkrijk van 
God is dichtbij roept Jezus. Daar – aan 
de overkant, zoals beloofd land, denk 
je dan; of zijn die verbanden te snel 
gelegd? Hoe dan ook, na de doop in 
de Jordaan volgt het leven in het land, 
als nieuwe mens, zal Paulus zeggen. 
De vraag is hoe we daar de belofte 
kunnen vasthouden, het beginsel 
van goede schepping, waar en hoe 
dat koninkrijk dichtbij komt. Jezus 
trekt langs de zee van Galilea – dat 
meer dat zee moet heten vanwege 
de verwijzing naar de oerchaos en de 
dood die de zee in Genesis verbeeldt. 

Nieuwe hoop begint 
in het evangelie 
in de nabijheid 
van de wanhoop 
– met heel 
onwaarschijnlijke 
ontmoetingen. 
Kreupelen, 
gekken, blinden, 
melaatsen, 
tollenaars, 
ja tot 'dood 
gewaanden' aan 
toe. En toch is 

er niet veel 'bijzonders' aan de hand. 
Geen spektakel, tovenarij, ritueel, 
grote toespraken. Een woord, een 
gebaar, een blik. Juist die soberheid 
geeft de grote intensiteit aan deze 
ontmoetingen. 

In zekere zin doen ze allemaal denken 
aan het oude lied – die mij ziet 
zoals ik ben. De psalm van Pasen. 
Voorbij de gebreken, de moeite, de 
uitgeslotenheid, de dood en alles wat 
me naar beneden trekt, zwaar maakt. 
'Kom in het midden staan' of met het 
oeroude woord van Genesis in de tuin 
– 'Mens waar ben je?'

Een filosoof zegt het zo: 'toekomst 
begint met een ander die je roept. 
De toekomst is een ander.' En een 
schrijfster: 'met alle respect voor de 
hemel, maar het wonder is hier, onder 
ons'. Wonder van ontmoeting in een 
moment. We hebben er bijna geen taal 

voor en wie erover spreekt komt al 
snel in clichés terecht. En toch voel je 
aan. De hoop in dat land aan de andere 
kant van de Jordaan, ligt in dergelijke 
ontmoetingen tussen jou en de Ander, 
anders wordt het niets met de belofte. 
Dat vraagt openheid, ruimte, leegte 
misschien, vrijheid van beelden, 
verwachtingen, geloof, waarheden en 
alles wat ons stoort de ander te zien 
als ander. 

Op 14 maart 2010 begint de bekende 
kunstenaar Marina Abramovic haar 
drie maanden durende performance 
'the artist is present'. Een levenlang 
heeft ze op alle mogelijke manieren 
gezocht naar intense ervaringen. Maar 
in alle eenvoud zal deze performance 
haar leven veranderen. Drie maanden 
lang, 736 uur zit de kunstenaar op 
een stoel in het MoMa, Museum voor 
moderne kunst in New York. Wie wil 
mag tegenover haar komen zitten. 
Vanaf de eerste dag staan de rijen 
voor het MoMa. Achthonderdduizend 
mensen bezoeken in de drie maanden 
de zaal; 1500 van hen komen op de 
stoel zitten. Vanaf de eerste dag is 
duidelijk dat mensen diep geraakt zijn. 
Velen zijn in tranen. Sommigen zitten 
een minuut, iemand zeven uur lang. 
Velen wachten uren en uren op hun 
beurt. Mensen blijven terug komen, 
sommigen tot twaalf keer. 

Deze veertigdagentijd lezen we in de Paaskerk uit het Bijbelboek Jozua. 

In het eerste hoofdstuk valt de overeenkomst met het begin van Marcus 

meteen op: in beide 'ouvertures' een doortocht door de Jordaan. 

Ontmoeting
Werner Pieterse

Toekomst begint met 
een ander die je roept
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Op een dag komt Ulay, Abramovic' 
oude geliefde die eerder haar hart heeft 
gebroken, en zit tegenover haar. Tegen 
alle regels in reikt ze hem de hand. Ze 
huilt. Het publiek applaudisseert en 
juicht. Een ontroerend moment. Het 
filmpje op YouTube is meer dan dertig 
miljoen keer bekeken.
In de NRC vergelijkt Marjoleine de 
Vos het met een scène uit de Illias; 
hier keert een verloren geliefde terug, 

een diep verlangen van ieder mens – 
herstel van wat verloren is. 
Ik denk aan het paasverhaal. Daar in 
die tuin, die ontmoeting. En dan het 
lied: 'die mij ziet zoals ik ben.' Of het 
Hooglied: Kijk daar! Mijn geliefde over 
de heuvels. In een moment van ware 
ontmoeting wordt iets van het wonder 
van Pasen zichtbaar. Jij en ik. Zoals in 
die tuin in het eerste begin. Jij die mij 
ik maakt, door te zien wie ik ben.

Filosoof: zie Marc Alain Ouaknin - God 
en de kunst van het vissen, p. 141vv.
Schrijfster: Marilynn Robinson - preek 
over Psalm 8.

Voor Marina Abramovic' zie haar 
memoir: ‘Walk through Walls’. 
De ontmoeting tussen Abramovic’ en 
Ulay is te zien op www.youtube.com/
watch?v=OS0Tg0IjCp4 (versie met 
minimale muziek).



8

Passie voor The Passion 
Willeke Koops 

Lianne – studente pedagogiek, 
actief bij de jongerendienst, de 
Kliederkerk, scouting – heeft het hotel 
in Leeuwarden al geboekt en haar 
stagedag omgeruild. Met twee andere 
jongeren staat ze op donderdag 13 
april in het centrum van de stad om 
het paasverhaal op een indringende 
manier mee te maken. In 2012 vroeg 
een buurvrouw haar om mee te gaan 
naar The Passion. Samen met haar 
buurvrouw stond Lianne met een 
groepje jongeren op het Willemsplein 

in Rotterdam. Het 
muziekevenement 
maakte die eerste 
keer zo’n indruk 
dat ze sinds die tijd 
geen enkele keer 
meer overslaat. 
Lianne vertelt er 
levendig over: 
‘Het was heel 
overweldigend 
omdat er zo veel 
mensen waren. 
We stonden 

een beetje achteraan, maar hadden 
uiteindelijk een beetje zicht op het 
podium. Ik wist niet zo goed wat er 
ging gebeuren en liet het gewoon 
maar over me heen komen. Hoe het 
paasverhaal vertolkt werd, met muziek 
en alles, sprak me enorm aan. Het was 
het jaar dat Danny de Munk de rol van 
Jezus speelde. Dat hij deed hij zo goed! 
Ik leefde me helemaal in en had echt 
zo’n gevoel van ‘wauw, Jezus heeft 
zichzelf opgeofferd’. Dat ervaar je op 
zo’n avond helemaal.’ 
 
Voor wie het niet weet: The Passion 
is een jaarlijks muzikaal-Bijbels 
evenement dat op Witte Donderdag 
wordt gehouden, telkens in een 
andere stad. Op een podium op een 
plein vertellen en zingen bekende 
Nederlanders het paasverhaal aan de 
hand van Bijbelteksten en Nederlandse 
popnummers. In de tussentijd draagt 
een groep van veertig mensen om de 
beurt een groot, wit verlicht kruis naar 
het podium op het plein. The Passion 
is een samenwerkingsproject van 
verschillende omroepen en kerkelijke 
organisaties, waaronder de Protestantse 
Kerk in Nederland, en wordt 
rechtstreeks op televisie uitgezonden. 
 
Het jaar erna, in 2013 in Den Haag, 
lukte het Lianne om een plekje 
dichterbij het podium te bemachtigen. 

‘Dan zit je er nog meer in. Het leuke 
van dat jaar was dat ik met allerlei 
mensen om me heen aan de praat 
raakte. Op het scherm naast het 
podium was een interview met een 
moslim te zien die vertelde waarom hij 
meeliep met een christelijk evenement. 
Iedereen op het plein begon te klappen. 
Ik dacht echt: wow, wat maak ik nu 
mee! Het was heel mooi!’ 
 
‘Een paar keer is me al gevraagd of ik 
niet met het kruis wil meelopen. Maar 
ik wil gewoon het verhaal meemaken. 
Wat er mooi is aan het verhaal? Het 
begint met een groep vrienden, vol 
liefde, die de stad in gaan. Na een 
tijdje komt het verraad en dan zie je 
hoe Jezus met zichzelf struggelt. Maar 
hij gaat wel door! Dan zegt hij dat de 
zonden vergeven zijn, dat vind ik echt 
heel mooi. The Passion eindigt met 
dat hij opstaat. Door dat stukje hoop 
ga je met een goed gevoel naar huis.’ 
Eenmaal thuis is Lianne’s paasweekend 
goed gevuld. Op vrijdagavond kijkt 
ze met haar familie naar Jesus Christ 
Superstar en de rest van het weekend 
geniet ze na met allerlei Passion-
filmpjes op YouTube. 
 
The Passion is voor Lianne niet alleen 
een Witte Donderdag-evenement, maar 
een verhaal dat met haar mee gaat. 
Ze luistert het hele jaar door naar alle 

Ze was er vrijwel vanaf het allereerste 

begin bij en op Witte Donderdag staat 

ze er voor de zesde keer. The Passion 

is niet uit het leven van Lianne Verburg 

weg te denken. 

interview
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nummers op haar mobiel, heeft de 
cd’s in huis en draagt de polsbandjes 
met teksten als ‘Never lose hope’ en 
‘Share the love’. Als een wandelende 
encyclopedie weet ze precies wie welk 
lied wanneer zong. ‘Vorig jaar deed 
Ellen ten Damme de rol van Maria, 
ze deed dat onwijs goed. Maar mijn 
favoriet is Simone Kleinsma in 2014. 
Dat jaar deden Jezus en Maria voor het 
eerst een lied samen: ‘Hou van mij’ van 
de 3J’s. Dat was zó mooi en het was 
zo’n goed nummer op dat moment! 
Sinds die tijd ben ik fan van Jan Dulles 
die de rol van Jezus speelde.‘ Ook het 

openingsnummer in 2012 – Mens, 
van de groep Bløf – is bij haar blijven 
hangen. Maar het zijn vooral de duetten 
die indruk maken. Zoals ‘De waarheid’, 
in 2013 gezongen door Jezus en Judas, 
en het duet tussen Jezus en Maria in 
2016: ‘Als rennen geen zin meer heeft 
/ dan zal ik naast je staan / ben je nooit 
alleen’, zingt Lianne. ‘Die liedjes maken 
het ook zo pakkend voor jongeren. Het 
is up to date, iedereen kent het en je 
kunt het meezingen. En opeens wordt 
zo’n nummer, waarvan je dacht dat het 
een gewoon liefdesnummer was, een 
lied van The Passion.’ 

 
Hou van mij – 3J’s (refrein)
 
Hou van mij 
Blijf bij mij 
Want je heelde al mijn wonden 
Hier heb ik mijn plek gevonden 
Want ik hou van jou 
Geloof me nou 
Al wat leeft dat weet dat ik niet 
zonder jou 
Leven kan

Foto: Linde Dorenbos Photography
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Zakelijk en inhoudelijk
Melis Melissen

Investeren in visie
In 2012 nam de AK het advies van 
een breed samengestelde ‘denktank’ 
over, getiteld: ‘Investeren in visie. 
Omgaan met je talenten’. Het rapport 
ondervond brede weerklank in onze 
gemeente en is nog steeds de laatste 
als zodanig vastgestelde beleidsvisie. 
De centrale gedachte is dat onze 
kerkgemeenschap nu nog de 
middelen en de mogelijkheden 
heeft om negatieve ontwikkelingen 
om te buigen en te komen tot 
goed doordachte plannen voor de 
toekomst. 

Het rapport eindigt met negen 
aandachtsgebieden voor onmiddellijke 
actie. In 2015 zou geëvalueerd 
moeten worden, en – indien nodig – 
bijgestuurd. Dat is niet gebeurd.
De AK heeft de draad weer 
opgenomen en is begonnen de 
negen actiepunten langs te lopen 
om te kijken in hoeverre daarmee nu 
vorderingen zijn gemaakt. Dat is nog 
niet de beoogde evaluatie; die wordt 
goed voorbereid en komt later dit jaar. 

Er is veel gebeurd
De AK kon tot zijn vreugde 
constateren dat er veel is gebeurd. 
Extra geld, mensen en middelen 
zijn ingezet en dat heeft aanwijsbare 
resultaten gehad. Bijvoorbeeld bij de 
jeugd, waar de discussie ging van: 
‘Kunnen we nog wel een jeugdwerker 
betalen?’ naar: ‘Moet er niet een 
tweede jeugdwerker komen?’ En 
die kwam er. Er kwam ook extra 
pastorale inzet en zo is veel tot stand 
gebracht. Bij het ouderenwerk, waar 

een heel programma is opgezet en bij 
PR en communicatie waardoor wij als 
kerkgemeenschap veel zichtbaarder 
zijn geworden.
Op andere punten is wat minder 
gebeurd. Voor de aanpassing van het 
vrijwilligerswerk is wel een rapport 
gemaakt, maar daar moet nog 
grotendeels uitvoering aan worden 
gegeven. Geloofsverdieping en 
toerusting zijn wel in het vormings- 
en toerustingswerk terug te vinden, 
maar er zou nog veel meer kunnen 
gebeuren. Andere punten zitten wat 
tussen deze twee groepen in.

En nu verder
De AK heeft de discussie als heel 
zinvol ervaren. Wij zien uit naar 
de evaluatie en zijn van plan daar 
een feestelijke bijeenkomst van te 
maken, waar iedereen kennis kan 
nemen van wat er in onze gemeente 
is gebeurd en kan bijdragen aan de 
meningsvorming over hoe je dat moet 
waarderen.

Op de AK-vergadering van 27 februari werden voor de pauze de 

gebruikelijke agendapunten afgehandeld. Het gedeelte na de pauze 

was gewijd aan een inhoudelijk gesprek aan de hand van Investeren 

in Visie. Ik beperk me deze keer tot het inhoudelijke gesprek.

uit de algemene kerkenraad
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De Handwegkerk
Cor Waringa

Sinds de sluiting van de Handwegkerk 
zijn vertegenwoordigers van de PGA-B in 
onderhandeling geweest met meerdere 
projectontwikkelaars. In de tussentijd 
is de Handwegkerk verhuurd aan de St. 
Gebrel Ethiopisch Orthodox Tewahedo 
kerk. Niet alleen de kerk valt in het plan 
voor de Oostelijke Poeloever, ook de 

pastorie en de gronden van Tuincentrum 
Konijnenburg en zelfs een stuk van de 
Poel is onderdeel van het plan. De AK 
heeft het CvK verzocht zorg te dragen 
voor de verkoop van de registergoede-
ren aan de Handweg die eigendom zijn 
van de PGA-B.

Onze vertegenwoordigers Hans van 
Strien en Cor Schaap hebben zich volop 
ingezet om dit proces te begeleiden. 
Het was een hele kluif om de belangen 
van de PGA-B en haar voorgangers te 
behartigen. We willen immers niet dat 
er straks in de kerk bedrijven komen of 
activiteiten plaatsvinden die niet bij een 
kerkgebouw passen. Onze dank is dan 
ook groot voor de inzet van beiden.
Vorig jaar augustus heeft het CvK met 

de projectontwikkelaar een intentie tot 
verkoop afgesloten. Op dit moment is 
de projectontwikkelaar druk doende om 
de benodigde vergunningen te verkrij-
gen en de nieuw te bouwen huizen en 
appartementen te verkopen. Op www.
wonenaandepoel.nl kunt u een indruk 
krijgen. Er worden acht half vrijstaande 
herenhuizen en elf watervilla’s gecre-
eerd. In de voormalige kerk zijn apparte-
menten bedacht, waarbij waarschijnlijk 
de pastorie met de voormalige kerk 
wordt verbonden. De gevels van zowel 
de pastorie als de kerk zijn gemeentelij-
ke monumenten en zullen in het nieuwe 
gebouw worden opgenomen. Er is al 
een aantal gegadigden uit de PGA-B die 
graag aan de Handweg willen wonen.

Zodra de verkoop officieel is, gaat ook 
het kerkelijk bureau verhuizen. Het is de 
bedoeling om weer ruimtes in gebruik 
te gaan nemen in Wijkcentrum ‘t Open 
Hof. De verkoopopbrengsten kunnen 
we goed gebruiken met de oplopende 
tekorten op de begroting.
Kortom, al met al blijft dit een spannend 
proces en we blijven ons best doen om 
dit mooi af te ronden.

college van kerkrentmeesters

Dank u wel!
Uw financiële bijdrage is en blijft van harte 
 welkom op rekening NL53 ABNA 0549 316 523.

Opbrengsten Actie Kerkbalans t/m maart 2017

Vier jaar geleden is de 

Handwegkerk onttrokken aan 

de eredienst zoals dat officieel 

heet. Reeds voor het begin van 

de kredietcrisis was er een plan 

van de gemeente Amstelveen 

om de Oostelijke Poeloever te 

ontwikkelen. 

Spontane bijdragen t/m februari: € 50.906
Toegezegd t/m maart: € 334.966

Begroot: € 463.000
Ontvangen t/m februari: € 153.007
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Van oude mannen, 
de dingen die voorbijgaan
Paul Teunissen (Ingekorte versie van het artikel uit Het Parool van 31-12-2016.)

Deze keer is het bij Van Beem, die 92 
is en met een hardnekkige verkoudheid 
zit. ‘Niet naar buiten gaan, hoor’, zegt 
Dolfing. Op hun leeftijd wordt dat zo een 
longontsteking. Dolfing moet er niet aan 
denken dat een van de anderen wegvalt. 
Wordt het kringetje weer kleiner. ‘Je 
kunt met z’n tweeën rummikuppen, 
maar daar is niet zoveel aan’.

Kwieke kerels
Dolfing (91) drinkt er twee glazen witte 
wijn bij. Heeneman (94) een biertje met 
een paar borrels. Van Beem houdt het 
bij druivensap. Wat worst en kaas voor 
de trek. Gewoontes diep ingesleten, als 
de Grand Canyon. 
Als ze willen beginnen, gooit 
Heeneman tot twee keer toe zijn bord 
met steentjes omver. ‘Het is die gladde 
tafel’. De gevallen stenen rapen ze net 
zo makkelijk onder de tafel vandaan. 

Ze zijn nog snel in de benen. Kwieke 
kerels, die het nieuws bijhouden. Ze 
wonen op zichzelf in Buitenveldert, 
een paar blokken bij elkaar vandaan. 
Overlevers zijn het. Je zult ze niet horen 
klagen. ‘Je kunt het niet maken voor 
je familie’, zegt Heeneman. Ze hebben 
geen thuiszorg. Het meeste doen ze 
zelf. Behalve Heeneman. Zijn dochter 
haalt de boodschappen voor hem. Ze 
was lerares, maar is nu gepensioneerd 
en heeft er de tijd voor. 

Werk
Hun eigen pensionering ligt al 
jaren achter hen. Dolfing werkte bij 
de Vuilafvoermaatschappij op de 
Stadhouderskade. In veertig jaar was hij 
er van kantoorklerk opgeklommen tot in 
de directie. Heeneman fietste dagelijks 
naar de rechtbank op de Prinsengracht. 
Daar was hij adjunct van de financiële 
administratie. ‘Nog een wonder dat 
ze nooit failliet zijn gegaan’, zegt Van 
Beem, de meest getapte van de drie. 
Dat is er ingesleten in de 36 jaar dat 
hij een melkzaak in de Rivierenbuurt 
had. Je kon niet chagrijnig achter de 
toonbank staan, want dan kwamen 
ze niet meer terug. De zaak stond 
altijd vol met vrouwen. Die moest 

ie zoveel mogelijk zien te verkopen. 
Vroeg er één: ‘Melkboer, heeft u 
engelenhaar?’ ‘Nee, mevrouw, ik heb 
melkboerenhondenhaar’. Lag de hele 
zaak plat.

Gemis
Hoe word je zo oud? ‘Sterke genen 
hebben.’ ‘Een regelmatig leven leiden’. 
‘Niet teveel drinken’. ‘En bij dezelfde 
vrouw blijven’. Van Beem was 61 jaar 
getrouwd. Heeneman en Dolfing 
ook meer dan zestig. Verder moet je 
gewoon veel geluk hebben. Van Beem 
is twee keer zo oud als zijn eigen zoon 
is geworden. 46 was die. Het is Van 
Beems grootste verdriet. Nog elke 
week gaat hij naar zijn graf. Haalt hij 
de oude kaars weg en zet een nieuwe 
neer. Een paar dagen later komt zijn 
schoondochter en steekt de kaars aan. 
Dat is het ritueel. 
Over het verlies van hun vrouwen 
praten ze normaal niet met elkaar. Ze 
troosten zich met de gedachte dat de 
anderen hetzelfde hebben moeten 
ervaren. Van Beem kwam als eerste 
alleen te staan. Vijf jaar geleden. ‘Maar 
het gemis wordt niet minder. Eerder 
meer. Je wordt zelf hulpbehoevender’. 
‘Dat zijn twee verschillende dingen. Je 

In hun tiende decennium 

zijn ze, meneer Van Beem, 

Dolfing en Heeneman. Elke 

woensdagmiddag komen ze bij 

elkaar en spelen ze rummikub. 

Het breekt de week een beetje. 
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hebt het gemis van je vrouw én je eigen 
zorg’, zegt Dolfing. ‘Elke ochtend als ik 
naast me kijk, is het een schok.’
Als Heeneman aan zijn vrouw denkt, 
wordt hij stil en zoekt naar woorden, 
terwijl er een laagje vocht op zijn ogen 
komt. ‘Het is bijna twee jaar geleden, 
maar nog steeds kijk ik soms naar de 
bank en denk ik: ze is er niet meer’. 

Kerkgang
Van Beem denkt dat zijn verkoudheid 
zondag nog niet over zal zijn, dus 
met de kerkdienst wordt het niks. 
Heeneman die met Van Beem meerijdt, 
vindt het niet zo erg. Vroeger kon 
hij zich een preek weken later nog 
letterlijk herinneren, maar tegenwoordig 
is hij deze al vergeten zodra hij de 
kerk verlaat. En al die kennis van 
tegenwoordig over de kosmos en zo 
maakt geloven lastig. Het doet hem 

verdriet. ‘Je bent lang niet de enige 
hoor’, zegt Dolfing. Voor Van Beem is 
kerkgang al lang niet meer dan een 
gewoonte. Waarom zou hij daar op zijn 
leeftijd nog vanaf stappen?

Oorlog
Er is heus van alles in hun leven 
gebeurd, goed en slecht, maar door de 
oorlog kwamen ze in situaties terecht 
die je alleen in avonturenfilms ziet. 
Heeneman en Van Beem moesten 
naar Duitsland. Heeneman was 
na zijn ziekteverlof ondergedoken, 
maar gevonden. Ontkomen aan 
concentratiekamp Amersfoort, omdat 
een zwager grof geld betaalde. Van 
Beem werkte op een Duitse mijn en 
werd om zijn jongensachtige gezicht 
door een vrouw meegenomen. Twee 
jaar heeft hij bij haar en haar zoon 
gewoond. Hij moet voorzichtig zijn het 

te zeggen, maar het was een mooie tijd.
Ook Dolfing heeft een oorlogsverhaal: 
twee dagen voor het eind stond hij na 
de avondklok nog buiten op het land, in 
Drenthe. Dacht dat het niet zo’n vaart 
zou lopen. Maar die veldwachter dacht 
er anders over en was op hem gaan 
schieten.

Grijze brij
Anderen denken soms dat ze 
een helder beeld hebben van de 
verschillende periodes in hun leven. 
Crisisjaren, oorlog, wederopbouw, 
hippietijd en zo verder. Zo is het 
niet. Het is meer een grijze brij van 
gebeurtenissen. Net als hun leven. Dat 
trouwens in razende vaart voorbij is 
gegaan. Nu kan het zo maar afgelopen 
zijn. Maar de gedachte dat ze naast hun 
vrouw komen te liggen, als ze er niet 
meer zijn, is troostrijk.

Vlnr: meneer Dolfing, van Beem en Heeneman
Foto: Marc Driessen 
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college van diakenen

Sam’s Kledingactie
Mareke Kniep

Dat kan op 6 mei bij de jaarlijkse 
inzameling van Sam’s Kledingactie 
voor Cordaid Mensen in Nood, 
een oecumenisch project van de 
protestantse en rooms-katholieke 
diaconie. Kleding wordt op kwaliteit 
en soort gesorteerd, zomerkleding 
gaat naar markten o.a. in Afrika en 
winterkleding wordt in Oost-Europa 
als betaalbare tweedehandskleding 
verkocht. Kapot textiel wordt 
gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding!

Hulp aan Nepal
De opbrengst van de verkoop 
komt ten goede aan een 

weder opbouw programma in Nepal. 
Cordaid Mensen in Nood helpt 
vijfhonderd gezinnen – die in 2015 
door aardbevingen en overstromingen 
zijn getroffen – met onderdak, 
water en sanitaire voorzieningen 
en zorgt er, samen met Nepalese 
partnerorganisaties, voor dat de 
Nepalezen weer zelfredzaam worden. 
Het programma bestaat onder meer 
uit beroepstrainingen – om weer 
inkomen te verwerven – en een 
verantwoord gebruik van water bij 
voedselverbouw. 

Wat en waar
Wat nemen wij graag in ontvangst: 
kleding, schoenen, huishoudtextiel 
(handdoeken, lakens, gordijnen, 
tafelkleden etc.), brillen. Graag 
aanleveren in gesloten vuilniszakken of 
dozen, brillen apart afgeven.
Waar vindt u inzamelpunten: 
Dagcentrum Ons Tweede 
Thuis (Augusta de Witlaan 2, 
Westwijk), Paaskerk, Kruiskerk, 

Pelgrimskerk, Augustinuskerk, Titus 
Brandsmaparochie, Urbanuskerk 
(Bovenkerk).

Uw bijdrage aan Sam’s 
Kledingactie: 
‘Samen goed voor elkaar’: 
verantwoord én met compassie voor 
de medemens uw oude kleding, 
schoenen, huishoudtextiel en brillen 
doneren. We hopen op een mooie 
opbrengst!
Zie ook www.samskledingactie.nl

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

Bent u de plek waar onverschilligheid eindigt en ‘samen goed voor elkaar’ 

begint? Samen vereist ontmoeting en ontmoeting vereist verbondenheid, 

geven en delen. Dat heeft gevolgen voor ons dagelijks leven. Zo ook voor 

de vraag: wat doe ik met mijn afgedankte kleding? Kan ik mijn kleding een 

duurzaam en verantwoord ‘tweede leven’ geven? 

Help mee, doneer je oude  

kleding bij Sam’s op  zaterdag 

6 mei van 9.30 tot 12.00 uur
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column

Ontmoeting
Ronald van Steden

Alles veranderde door een foutje. 
Dat kwam zo: we zouden als groepje 
studenten naar een feestje gaan, maar 
ik gaf Dorien het verkeerde tijdstip 
door. Sufferd, stom, schuldgevoel. 
Als goedmaker stelde ik voor om 
gezamenlijk iets leuks te gaan doen. 
En nee, echt waar, dat was geen 
slinkse versiertruc. Er volgde een dagje 
Amsterdam. De rest is geschiedenis. 
Inmiddels zijn we al bijna zeven jaar 
gelukkig getrouwd en twee schatten 

van kinderen rijker. Bijzonder eigenlijk: 
je loopt diverse malen min of meer 
langs iemand heen, zonder dat er van 
een echte ontmoeting sprake is. Totdat 
je, totaal onverwacht en onbedoeld, 
even uit de dagelijkse sleur wordt 
gelicht en er oprechte wederzijdse 
belangstelling ontstaat. Zoiets hoeft 
natuurlijk niet meteen tot vlinders, 
rozengeur en maneschijn te leiden. Een 
goed gesprek voeren, aandacht geven, 
geduldig luisteren en gezien worden 

betekenen al heel veel voor mensen.
Dit lijkt eenvoudig, maar blijkt een hele 
kunst. We doen druk, hebben wel iets 
beters aan ons hoofd of wenden ons 
hoofd doelbewust af. Bovendien zijn 
anderen niet altijd even leuk. Ze lopen 
op rare schoenen, doen een slordige 
sjaal om, trekken een fout jasje aan of 
kopen een te saai ruitje - ik noem maar 
willekeurig iets. Maar dan, als je beter 
kijkt, de tijd neemt en contact maakt, 
voltrekt zich een wonder.

Mijn vrouw – Dorien Keus – en ik kwamen elkaar 

zo'n dertien jaar geleden op Uilenstede tegen. Het 

was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Onze 

wegen moeten elkaar verschillende keren hebben 

gekruist, zonder dat dit op één van ons ook maar 

enige indruk heeft gemaakt. Dorien had in die tijd 

alternatieve kunststof schoenen en knoopte een 

rafelige sjaal om. Ik droeg een leren jasje over mijn 

ruitjesoverhemd. We matchten niet.
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Paaskerk
De Goede week
Tijdens de veertigdagentijd lazen we 
met elkaar uit het Bijbelboek Jozua. 
Een boek dat op sommige momenten 
meer vragen oproept dan antwoorden 
geeft. Vooral ook over God, geweld 
en geloof. Wat het ingewikkeld maakt 
is dat je ook steeds, of je wilt of niet, 

de stemmen van de hedendaagse 
conflicten op de achtergrond hoort. 
Reden temeer om dit onbekende 
boek te lezen en er niet voor weg te 
lopen. Het is echt niet zo dat alleen 'de 
anderen' omstreden verhalen kennen 
– wat doen we ermee? Hoe verstaan 
we deze verhalen, houden ze ons mis-
schien een spiegel voor, roepen ze op 
tot zelfkritiek?
De Goede week begint met het laatste 
verhaal in de Jozualezing, het zesde 
hoofdstuk waar de Heer recht doet aan 
Rachab, zoals de mannen haar in Jozua 
2 hebben toegezegd. Rachab bood 
immers onderdak aan de mannen en 
zo aan het woord van belofte. Jezus 
wordt aanvankelijk goed ontvangen 
in de stad, maar de stemming slaat 
al snel om. 'Heden hosanna, morgen 
kruisig hem!' Hoe is dat in onze stad? 
De zaterdag tevoren luisteren we 
met kinderen naar het verhaal van de 
Intocht en maken we paasstokken. 
Op Witte Donderdag zijn de oudere 
kinderen welkom in de jeugdruimte 
om met elkaar naar The Passion, dit 
jaar vanuit Leeuwarden, te kijken. 
Deze eigen manier van het lijdensver-
haal vertellen wordt meer en meer 
een traditie. Misschien bent u meer 
van de Matteüs Passie, maar had 
Bach in zeventien-zoveel niet ook een 
eigentijdse vertelling op het oog? 

In de Paaskerk vieren we op Witte 
Donderdag hoe Jezus zich verbindt 
met het grote uittochtverhaal van 
zijn volk. Brood en beker, altijd met 
de uittocht verbonden, raken nu ook 
met hem verbonden. We gaan met 
elkaar aan tafels zitten, overwegen 
het evangelie van de voetwassing, de-
len met elkaar brood en wijn tot zijn 
gedachtenis en laten ons verrassen 
door elementen uit de joodse Seder. 
Op vrijdag lezen we het lijdensevan-
gelie volgens Matteüs. Een sobere, 
klassieke viering waarin alle nadruk 
zal liggen op de teksten. Anthem 
zingt. In de paasnacht, die om 21.00 
uur begint, zingt een vocaal ensemble 
onder leiding van Nico Hovius. Een 
dienst met een grote liturgische rijk-
dom. Naast de lezingen die een weg 
banen naar het licht, staan we stil bij 
ons gedoopt zijn. Het water mag stro-
men. Eén van de diakenen brengt als 
onderstreping van het paasevangelie 
de nieuwe paaskaars binnen. 
Op paasochtend zijn er twee vieringen. 
Niet omdat we niet met elkaar in één 
kerk zouden passen, maar omdat we 
het grote feest van de kerk graag op 
twee verschillende manieren willen 
vieren. De eerste dienst is klassiek in 
opzet; mooie bekende paasliederen en 
het evangelie volgens Matteüs. In de 
tweede dienst is er meer ruimte voor 

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: 4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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experiment in vormen, liederen en 
muziek. We richten ons in de tweede 
dienst in eerste instantie op jongeren, 
kinderen en gezinnen. 
Door het palet aan vieringen willen 
we in deze goede week verschillende 
stemmen in onze veelkleurige ge-
meente aan het woord laten komen. 
We zien uit naar deze mooie week. 
Mede namens de collega's wens ik 
u een goede voorbereiding op Pasen, 
dat overigens tijdens de paaszonda-
gen, tot en met Pinksteren zal worden 
gevierd. De lofzang, zo lang gezwegen 
tijdens de veertig dagen, zal dan weer 
met des te meer passie gezongen 
worden!

Ds. Werner Pieterse

Uit de kerkenraad
Op het moment dat u dit leest zijn 
de gemeentevergaderingen van eind 
maart achter de rug en bereiden we 
ons als gemeente midden voor op 
Pasen. Ik hoop dat u te midden van 
alle onrust in de wereld, en wellicht 
ook in uw privéleven, tijd kunt vin-
den om zich ook persoonlijk voor te 
bereiden op dit mooiste en meest 
fascinerende feest van de christelijke 
kerk. Ondertussen komt de kerkenraad 
bijeen om aandacht te besteden aan 
(kleine) praktische zaken, maar ook aan 
zaken die te maken hebben met de 
toekomst van onze kerkgemeenschap. 
Op de agenda van de februarivergade-
ring stond een gesprek van de kerken-
raad met vertegenwoordigers van drie 
Taakgroepen en een onderwerp dat 
te maken heeft met het rapport ‘Kerk 
2025’ van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN).

Taakgroep Communicatie
Voor het eerst had de kerkenraad een 
gesprek met twee leden die altijd 
erg druk zijn met de website van 
onze wijkgemeente, te weten Thole 
Beishuizen en Henk Velten. De ker-
kenraad heeft haar grote waardering 
uitgesproken over de inzet en vast-
houdendheid door Thole en Henk voor 
de website en over het resultaat van 
hun inspanningen. De website ziet er 
prima uit en is inhoudelijk up-to-date. 
Dit laatste is mede te danken aan het 
vele werk van Theo Weij in het afgelo-
pen jaar. Tijdens de visitatie vorig jaar 
meldden destijds ook de visitatoren 
hoe goed ze de website vonden. 
Een belangrijk punt van aandacht voor 
de kerkenraad en voor allen binnen 
onze gemeente die een activiteit plan-
nen, is het bijtijds aanreiken van de 
bijbehorende informatie aan onze web-
master Thole Beishuizen. Via de web-
site kan de activiteit immers nog meer 
aandacht krijgen. Bovendien weten dan 
steeds meer mensen de weg naar deze 
site van de Paaskerk te vinden.

Taakgroep Pastoraat
Zoals u weet is Ellen Kok als pasto-
raal kerkelijk werker actief. Na Keizer 
Karelpark is zij nu in Groenelaan gestart. 
Zij bezoekt ook daar leden van onze 
gemeente waarmee we al langere tijd in 
het geheel geen contact meer hebben 
gehad. De reacties zijn overwegend 
positief. De Taakgroep stelt voor om 
de mensen die Ellen heeft bezocht 
persoonlijk uit te nodigen voor een 
gezellige laagdrempelige bijeenkomst 
met een rondleiding in de Paaskerk. De 
kerkenraad steunt dit voorstel van harte.

Agenda
April
Di  04 10.30 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Noorddamcentrum)
Wo  05 15.00 uur Bijbelmeeleeskring Met 
   het oog op zondag
Do  06 14.00 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Kastanjeflat) 
Do  06 15.00 uur Kring literatuur 
Do 06 20.00 uur Dertigers in gesprek
Zat  08 16.30 uur Palmpasenstokken maken
Zo 09 08.30 uur Palmpasenontbijt 
   voor Lesbos
Di  11 20.00 uur Community 
   (bij Esther Velten)
Wo  12  19.00 uur Gebedsgroep
Wo  12 19.30 uur Vijftigers in gesprek
Do  20 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  20 18.00 uur Buurttafel
Zo  23 12.00 uur Koffieconcert trio Olanpa
Wo  26 19.00 uur Gebedsgroep

Mei
Do 04 18.30 uur Oecumenische bijeenkomst 
   (gebouw Apostolisch 
   Genootschap)
Za 06 15.00 uur Geloven anno 2017
Di  09 14.00 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Middenhof) 
Di 09 20.00 uur Community (bij Inke Otting)
Wo  10  19.00 uur Gebedsgroep
Wo  10 19.30 uur Vijftigers in gesprek
Do  11  20.00 uur Dertigers in gesprek
Do  11 20.00 uur Veertigers in gesprek
Zo  14 16.00 uur  Kliederkerk 
   (Dagcentrum Westwijk)
Di  16 14.00 uur Diaconale ontmoeting
Do 18 18.00 uur Buurttafel
Wo  24  19.00 uur Gebedsgroep
Ma  29 19.30 uur Vesperviering 
   (St. Urbanuskerk)
Wo 31 15.00 uur Ontmoetingspastoraat
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Taakgroep Vernieuwing 
(= naar buiten gerichte activiteiten)
Het werk vanuit deze Taakgroep 
kent momenteel met name twee 
onderwerpen: 
a. Het werk met scholen en met 
name het Palet en de Willem 
Alexanderschool; 
Met Palet is er sprake van een 
jaarprogramma. Met de Willem 
Alexanderschool wordt daar ook aan 
gewerkt. De vraag is wel hoe dit aan 
het bestaande jeugdwerk gelinkt kan 
worden of moet het juist los van elkaar 
blijven staan? We zullen daar met de 
jeugdwerkers in onze gemeente ver-
der over in gesprek gaan.
b. Het leveren van een bijdrage aan de 
ontwikkeling van een stiltecentrum in 
het Stadshart Amstelveen;
Ds. Werner Pieterse vormt samen met 
mensen uit allerlei geledingen binnen 
de gemeente Amstelveen, onder wie 
de eigenaar van boekhandel Venstra, 
de dochter van Desmond Tutu en Ilse 
Meester uit onze eigen gemeente, een 
groep die hiermee bezig is. Realisatie 
van de plannen komt nadrukkelijk dich-
terbij nu ook de gemeente Amstelveen 
heeft aangegeven dat er behoefte 
is aan een dergelijk centrum in het 
Stadshart.

Algemene Kerkenraad in relatie tot de 
wijkkerkenraden
De PKN is een proces gestart rond het 
rapport ‘Kerk 2025’, waarin de kerken 
worden aangespoord om na te denken 
over de kern van hun gemeente zijn en 
over de daarbij behorende organisatie. 
In dit rapport wordt de kerken gevraagd 
om na te denken over de verschillende 

Henk Regelink
Henk Regelink maakte deel uit van 
de kleine gereformeerde enclave in 
het voormalige katholieke bolwerk 
van Bovenkerk. Ik kende hem als 
een volstrekt vanzelfsprekend lid 
van de Handwegkerk. Hij groeide in 
Bovenkerk op, was schilder/behanger, 
stond in de winkel en bouwde het 
familiebedrijf uit. Na zijn pensionering 
gaf hij velen les in tekenen en kunst-
schilderen en bracht hij maaltijden 
rond voor De Luwte. Dat was een 
kolfje naar zijn hand; mensen iets 
aanbieden, praatje er bij, even gezel-
ligheid. Hij was 64 jaar getrouwd met 
Hennie, zij kregen drie kinderen, vijf 
kleinkinderen en acht achterkleinkin-
deren. Helaas ging zijn geestelijke 
en lichamelijke gezondheid achter-
uit, waardoor de laatste levensjaren 
moeilijk waren. Hij is in de leeftijd van 
89 jaar overleden. De dankdienst voor 
zijn leven hielden we in uitvaartcen-
trum Bouwens, aansluitend werd hij 
begraven. Wij denken aan Hennie die 
hem geweldig verzorgd heeft, aan zijn 
kinderen en (achter)kleinkinderen, van 
wie hij zeer genoten heeft. 

Renger Prent

Jennigje Dirkje Cladder-van Soelen
Op 16 februari is Jenny Cladder thuis 
ingeslapen, op de hoge leeftijd van 
95 jaar. Vanuit Amsterdam verhuisde 
zij als klein meisje naar de Oude en 
later Nieuwe Karselaan. Zorg voor haar 
naasten kreeg zij van jongs af aan mee. 
Toen haar vader visueel gehandicapt 
raakte, ondersteunde zij haar moeder. 
Met Karel Cladder kreeg zij een eigen 
gezin met vier kinderen. Jenny had 

haar handen vol, er waren veel zor-
gen om hun gezondheid. Toch nam ze 
ook haar eigen moeder in huis aan de 
Patrimoniumlaan. 
In het jaar dat Karel overleed, 1995, 
werd zij ernstig ziek. De laatste 22 jaar 
mocht zij zelf de trouwe zorg van haar 
kinderen ervaren, met name van de 
oudste zoon Harry die haar in huis nam. 
Zijn aanwezigheid gaf vertrouwen. Er 
waren nog vele mooie momenten. Bij 
het afscheid lazen we over de Herder 
die trouw blijft tot in eeuwigheid.

Ds. Marianne Bogaard 

Louise Gabrielle Berger-Otto
Op 16 februari overleed Loes Berger, 
88 jaar oud. Daarmee kwam een einde 
aan een actief leven, waarvan de laat-
ste jaren moeilijk waren. Ze was gebo-
ren in Ouderkerk aan de Amstel, maar 
heeft het grootste deel van haar leven 
in Amstelveen doorgebracht. Daar 
leerde ze verschillende kerken kennen, 
maar de Dorpskerk was ‘haar kerk’ en 
ds. Leo Groenveld ‘haar dominee’. Ze 
is actief geweest, o.a. als diaken. Ze 
zong graag, ook in een koor. Geloof en 
kerk speelden een rol in haar leven, 
maar ze sprak er niet veel over. De 
Bijbeltekst en de liederen voor de 
uitvaartdienst heeft ze zelf uitgekozen. 
Deze vond plaats in de Amstelkerk 
in Ouderkerk op 23 februari. Centraal 
stonden enkele verzen uit 1 Johannes 
4 over de liefde. Aansluitend heb-
ben we Loes Berger begraven op 
Karssenhof. In geloof zeggen we met 
de woorden op de rouwkaart: Aan U 
vertrouwen wij haar toe. Bij U is het 
licht dat geen einde heeft. 

Sieb Lanser
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taken en verantwoordelijkheden van de 
Algemene Kerkenraad (AK) in relatie tot 
die van de wijkkerkenraden. Er worden 
twee modellen beschreven: primaat bij 
de wijkgemeente of primaat bij de AK. 
Op initiatief van de AK is een Taakgroep 
gevormd die zich met dit onderwerp 
gaat bezighouden. Voor de Paaskerk 
is ondergetekende de afgevaardigde 
in deze Taakgroep. Wordt het model A 
of model B of toch iets daar tussenin. 
Uiterlijk eind van het jaar willen we hier 
helderheid over kunnen geven.

Namens de kerkenraad wens ik u allen 
goede Paasdagen toe. Moge Pasen 
ons vertrouwen in de toekomst geven, 
zowel de toekomst van ons individueel 
als de toekomst van onze gemeente als 
geheel. 

Pieter Licht Bericht vanuit de kinderkerk
In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, volgen we met de kinderen 
een aantal verhalen uit het Lucas-evangelie. We lezen over Jezus en de 
sabbat en het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Daarnaast komen 
de verhalen van het zoekgeraakte schaap en de verloren zoon langs en 
lezen we hoe Jezus een onverwacht bezoek brengt aan Zacheüs. Via 
Palmpasen komen we dan uit bij het Paasverhaal in Lucas 24. In de kin-
derkerkruimte staat in deze periode een kapstok waaraan we elke week 
een voorwerp hangen dat bij het verhaal hoort. Als u nieuwsgierig bent 
naar de verhalen, kom dan gerust na de dienst even naar onze kapstok 
kijken. De leiding van de kinderkerk of de kinderen zelf kunnen vast wel 
vertellen wat de betekenis van de voorwerpen is.
Over Palmpasen gesproken: zaterdag 8 april gaan we met alle kinderen van 
de kinderkerk en van de omliggende scholen palmpasenstokken maken. 
Dominee Werner vertelt daarbij het verhaal van de intocht in Jeruzalem op 
zijn eigen wijze. En na afloop eten we pannenkoeken. De stokken die over 
zijn, brengen we de volgende dag naar de bewoners van De Luwte. Het 
evenement vindt plaats in de Paaskerk. Het begint om 16.30 uur en duurt 
tot 18.30 uur. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Graag van 
tevoren opgeven bij kinderkerk@paaskerk-amstelveen.nl.

Arjen Teitsma

Palmpaasstokken 
              in de Paaskerk

6012217_A5kaart_Paaskerk.indd   2

14/03/17   10:52
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Koffieconcert trio Olanpa
Zondag 23 april het laatste koffie-
concert voor de vakantie. Het wordt 
verzorgd door het trio Olanpa be-
staande uit Olga Werner (alt mezzo), 
Paul Kemme (bariton) en Anneke 
van Huissteden (piano). Zij zingen en 
spelen uit de barok, romantiek, opera, 
operette, maar ook uit musicals en be-
kende songs. Plaats: Paaskerk. 12.00 
uur. Toegang vrij.

Palmpasenontbijt voor Lesbos
Op zondag 9 april om 8.30 uur staat 
er voor maximaal vijftig mensen een 
gezellig ontbijt klaar. Wilt u mee eten? 
Mail dan naar dorienkeus@gmail.com. 
Kosten: € 10 p.p., kinderen gratis. Ook 
enkele jongeren gaan vroeg uit de veren 
om te helpen met de voorbereiding. De 
opbrengst nemen Dorien, Yvonne en 
Willeke eind mei mee naar Lesbos, waar 
zij een week lang ontbijt gaan uitdelen in 
het vluchtelingenkamp Kara Tepe. 

JD12+
Er zijn na een drukke tijd wat rustiger 
tijden aangebroken voor onze jonge-
ren. Slechts The Passion (13 april), 
helpen met een dienst voorbereiden 
(18 juni) en dan nog een weekendje 
weg (14-16 juli) en een stapel JD12+ 
diensten scheiden ons van de zomer-
vakantie ;-)
Helaas merken we wel dat de op-
komst door verschillende redenen wat 
terugloopt. Vandaar dat we, ook via 
deze weg, wel willen vragen te komen 
als het even kan. Tenslotte geldt nog 
steeds ‘hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd’.

Anko Verburg

Renée Hansje Knoop – Barzilay
Haar jeugd bracht ze in Indië door, in 
Batavia kwam Renée in haar puber-
teit in aanraking met de kerk en is 
toen gedoopt. Het begin van een 
levenslang verbond. In Indië leerde ze 
Germon kennen. Samen kregen ze, 
terug in Nederland, vijf kinderen en 
trokken door Amstelveen. Ik maakte 
haar onder andere mee bij het kring-
werk in de Handwegkerk. 
Bescheiden was ze in haar uitla-
tingen, met oog voor anderen. De 
kerkelijke twisten in de protestantse 
wereld waren niet aan haar besteed. 
Toen Germon steeds meer met 
zijn gezondheid ging tobben, werd 
haar wereld kleiner. Uiteindelijk kon 
hij niet thuisblijven. Zelf verhuisde 
zij nog twee keer en kreeg zorg in 
Belmonte. In januari voelde Renée dat 
ze aan de grens van haar leven was 
gekomen. ´De Heer is mijn herder´ 
stond als credo op de kaart. Zoon 
Harm leidde net als bij Germon de 
afscheidsbijeenkomst. 

G.J. de Bruin

Renze Kamminga
De wortels van Rens lagen in 
Friesland. Aan het einde van de oor-
log, ondergedoken in Zaandam, leer-
de hij Rini kennen. Hij kwam naar het 
westen en vond werk bij Fokker. Ze 
gingen wonen in Bovenkerk. Samen 
kregen ze acht kinderen van wie er 
twee jong stierven. Na zijn pensione-
ring waren er de lange zomers in de 
caravan, eerst in Castricum, later in 
Hoenderloo. Voor nogal wat mensen 
deed hij klussen, ook voor de kerk 
heeft hij veel gedaan, zijn handigheid 

was overal bekend. De laatste jaren 
waren moeilijk toen hij steeds verder 
achteruit ging en in 2012 opname 
in Groenelaan noodzakelijk bleek. 
Kinderen spraken bij de uitvaart en 
luisterden naar het Friese volkslied. 
‘Afscheid nemen is met dankbare 
handen meedragen al wat herinnering 
waard is’ viel op de kaart te lezen. Dat 
die herinneringen Rini en de kinderen 
tot troost zal zijn.

G.J. de Bruin

Anton Koningen
Bijna iedereen in de Paaskerk kende 
Anton Koningen. Hij was overal van 
te vinden: het tuinwerk, liturgieën 
vouwen, mensen naar en van de kerk 
rijden, de liturgie en preek versprei-
den, geen klus was hem te min. Met 
zijn brede glimlach en vriendelijkheid 
was hij het gezicht van de kerk. In 
zijn sterven waren de woorden van 
Psalm 23 een diepe troost voor Anton 
en voor zijn dierbaren: 'Al gaat mijn 
weg door een donker dal, ik vrees 
geen gevaar, want u bent bij mij. Uw 
stok en uw staf zij geven mij moed’. 
Woorden van troost die hij bijna le-
venslang had gekend en hem hadden 
bemoedigd. 
Op 6 maart is Anton, omringd door 
zijn vrouw Elly en hun twee dochters, 
in Nieuw-Vredeveld heengegaan, in 
de leeftijd van 84 jaar. Verdriet zal er 
zonder meer zijn, maar Anton zou niet 
gewild hebben dat dat de overhand 
had. Wij zijn dankbaar voor wat hij 
voor ons allen heeft betekend en we 
zullen ons dan ook de goede momen-
ten herinneren. 

Ds. Nieke Atmadja
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
Vorige keer schreef ik over het als 
experiment tijdelijk weghalen van een 
aantal van de voorste banken. We 
hadden er echter niet op gerekend dat 
daarvoor een vergunning nodig is. Daar 
gaan we aan werken, maar dat kost wel 
weer tijd.
In de kerkenraad gaf Mirjam ons een 
overzicht van beleid, toerusting en 
toekomstvisie van De Jonge Kruiskerk. 
Er is een stuurgroep geformeerd 
die de activiteiten en programma's 
coördineert. Gestreefd wordt naar een 
overlappend aanbod voor kinderen van 
4 tot 17 jaar. 
In de kinderdienst wordt gewerkt met 
de Samenleesbijbel. Voor de jonge 
tieners is er basiscatechese en er is 
een groepje 17-plus gestart.
Mirjam en Paula Rose gaan circa 
dertig gezinnen met tieners bezoeken 
om kennis te maken, te vragen naar 
hun band met de kerk en om hen te 
informeren over de activiteiten van de 
Kruiskerk.
Verder gaf Mirjam een overzicht van het 
werk van de afgelopen periode en wat 
er is gepland. Het kinderkoor (nu nog 
met 15-18 leden) o.l.v. Henk Trommel 
oefent wekelijks en zal in de viering 
van Palmpasen een eerste optreden 
verzorgen. Op 10 juni is er weer het 

Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen. 
Vooral de jongere kinderen van de 
Roelof Venemaschool waarderen het 
bezoek van Mirjam zeer en de bezoeken 
aan de kerk door bovenbouwers geven 
ook positieve reacties. De 17-plus 
groep helpt bij de voorbereiding van 
Stille Zaterdag. We complimenteerden 
Mirjam en Antoinette voor het vele 
werk en hun inzet.
Van de opbrengst van de rommelmarkt 
bestemd voor vluchtelingen is nog 
ca. € 3.000 over. We besluiten met 
dit geld de actie van Yvonne Teitsma, 
Dorien Keus, Willeke Koops en 
anderen te steunen. Via de stichting 
Because We Carry op Lesbos gaan zij 
een week ontbijt en fruit uitdelen en 
activiteiten organiseren voor kinderen 
en volwassenen. Onze tieners zamelen 
rond Palmpasen geld in voor hulp op 
Lesbos.
Als uitvloeisel van het rapport KERK 
2025 van de Protestantse Kerk in 
Nederland komen er belangrijke 
veranderingen in de bestuursstructuur. 
Zo vermindert het huidige aantal 
classes van 74 tot 11. De kerkenraden 
moeten zich uitspreken over die 
structuurverandering, die een lichtere, 
eenvoudigere organisatie moet 
opleveren. Een ingewikkelde zaak. 
Vanuit de Algemene Kerkenraad 

hadden we een handreiking met 
tien vragen, die we zo goed mogelijk 
beantwoord hebben. U kunt dit nalezen 
in het rapport KERK 2025 op de site 
van de PKN.

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
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938, 06-50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen, 
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510,  
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Namens het Amsterdams 4 en 5 
mei comité kregen we het verzoek 
ook onze kerkklok te luiden op 5 
mei. Daarover moeten we nog 
beslissen.

Rudie van Balderen

Paaswake
Op zaterdagavond 15 april wordt om 
21.00 uur een Paaswake gehouden. 
Het Licht van Christus wordt 
binnengebracht in een donkere 
kerk. Deze viering wordt samen 
met een groep van vier jongeren 
(17-plus) inhoudelijk voorbereid. Een 
projectkoor verleent medewerking 
aan de dienst, en de jongeren 
leveren een (muzikale) bijdrage.

Mirjam Buitenwerf

Paasontbijt
Wat zou het mooi zijn om ook dit jaar 
samen te ontbijten op Paasochtend. 
Doet u mee? We gaan op zondag-
ochtend 16 april om 9.00 uur aan tafel 
in de Pauluszaal. Van harte welkom!

Ria Keijzer, Sieb Lanser en Mirjam 
Buitenwerf

Mantelviering – zondag 21 mei
Wat kunnen we pastoraal en 
liturgisch betekenen voor zieken 
en mantelzorgers? Bezinning op 
die vraag leidde in 2013 tot de 
Mantelvieringen. Op 21 mei houden 
we voor de vierde keer zo’n viering. 
Er is gelegenheid om tijdens de 
viering een persoonlijke zegen te 
ontvangen (niet beperkt tot zieken 
en mantelzorgers). In deze korte 
dienst, die om 11.00 uur begint, is 
er bijzondere aandacht voor zieken 

en hun verzorgers, maar het is 
nadrukkelijk een kerkdienst voor 
de hele gemeente. De koffie na 
de dienst zal voor deze keer in de 
kerkzaal worden geschonken. In de 
Pauluszaal is er voor de zieken en 
hun begeleiders gelegenheid na te 
praten en met elkaar te lunchen. 
Als u mensen weet die voor 
een persoonlijke uitnodiging in 
aanmerking komen, laat het ons 
weten. Verdere informatie en 
opgave voor deelname aan de lunch 
bij Ria Keijzer.

Ria Keijzer en Sieb Lanser

Gemeentefeest
Op vrijdag 23 juni vieren we ons 
gemeentefeest. Noteert u dat vast 
in uw agenda? Meer informatie in 
de volgende Present. 

Ria Keijzer, Sieb Lanser en Mirjam 
Buitenwerf

Herbergactiviteiten
Sing Inn: woensdag 31 mei van 
13.30 tot 15.45 uur. Samen zingen 
met Wim en Ria Keijzer en Peter 
van Dongen aan de piano. Nieuw 
element: de hart-en-ziel-lijst; 
vooraf kan bij Ria een lied worden 
aangeleverd met ruimte voor een 
korte toelichting.

Cultuurdag: 10 mei. Om 9.30 uur 
start de cultuurdag in de Kruiskerk 
met een lezing door Renger Prent 
over het dagthema: 'Maria'. Voor 
hen die in de Kruiskerk blijven volgt 
daar een lunch tot 12.30 uur (kosten 
€ 5,-). Anderen vervolgen de dag 
in Utrecht met een lunch en een 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, ten-
zij anders vermeld. Meer informatie in het boekje 
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2016 -2017.

Van 05 tot 23 april elke woensdag, donderdag 
en zaterdag (m.u.v. 8 april) tentoonstelling 
Eelko van Iersel.

April 
di 04  09.30 uur Open huis, programma 

rond de tentoonstelling 
di 04 20.30 uur Projectzanggroep voor 

Paaswake
wo 05 10.30 uur Christelijke meditatie
wo 05 14.30 uur Bijbelkring Matteüs
wo 05 15.00 uur Vespers veertigdagentijd 

(Titus Brandsma)
wo 05 16.30 uur Kinderkoor
wo 05 19.15 uur  Gebedsgroep
za 08 10.30 uur Oefendag Markus 

Passion voor Goede 
Vrijdag 

za 08 16.00 uur Palmpasenstokken maken
zo 09 10.00 uur Palmpasenviering, 

Tienerdienst
ma 10 20.00 uur Meditatief Bijbellezen 
di 11 10.00 uur Groep ‘Omgaan met 

verdriet’
di 11 20.30 uur Projectzanggroep voor 

Paaswake (15/4)
wo 19 10.30 uur Amstelveens 

Heemgroen, met Hein 
Koningen

do 20 20.00 uur Kring Vrouw en geloof 
en Kring ‘Dit is geen 
verdediging’

zo 23 12.00 uur Koffieconcert
wo 26 19.15 uur Gebedsgroep
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rondleiding in het Catharijneconvent 
o.l.v. dr. Anique de Kruijf, 
kunsthistorica (kosten € 17,50). 
Opgave en informatie bij Ria Keijzer.

Open huis: iedere eerste dinsdag 
van de maand, van 9.30 tot 11.30 
uur.
• 4 april: een programma rond de 

tentoonstelling van Eelko van 
Iersel met Lida Ruitinga. Voor wie 
niet meedoet aan de rondleiding 
is er een spelletjesprogramma.

• 19 april: Het Amstelveense 
Heemgroen. Op loopafstand van 
de Kruiskerk is veel te zien en te 
leren in heempark De Braak. De 
herbergcommissie biedt u een 
bijzonder programma aan. Om 
10.30 uur staat de koffie klaar in 
de kerk, daarna volgt een lezing-
met-beelden van Hein Koningen, 
dan een lunch, en om 13.15 uur 
wandelen (of rijden) we naar het 
park, waar goede paden zijn. Hier 
krijgen we een rondleiding van 
Hein, samen met Jan Simons en 
Piet Mulder. Vanwege de lunch 
stellen we opgave bij Ria vooraf 
op prijs. Deelname is gratis; voor 
de lunch vragen we ter plekke 
een vrijwillige bijdrage.

• 2 mei: een quiz-programma.
• 6 juni: zomerfeest, met cabaret 
 en lunch.

Ria Keijzer

De Jonge Kruiskerk
Palmpasen, zaterdag 8  
en zondag 9 april
Palm pasen, het feest van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. 

De dag ervoor gaan we samen 
palmpasen stokken maken. Dat zijn 
stokken in de vorm van een kruis, 
die je kunt versieren met gekleurd 
papier, snoepjes en natuurlijk een 
broodhaantje. 
Kinderen en hun ouders of bege-
leiders zijn van harte welkom in de 
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, op 
zaterdag 8 april van 16.00 - 17.00 uur. 
Wij zorgen voor alle materialen (een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld). Heb je nog een (lege) stok 
van vorig jaar over? Neem die dan 
mee! Na afloop eten we samen 
pannenkoeken. Er is plaats voor 
maximaal 70 kinderen. 
Wil je meedoen? Geef je dan 
vóór woensdag 5 april op bij ds. 
Mirjam Buitenwerf, 06 20339808 of 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
Als je wilt kun je op zondag 9 april 
in de Kruiskerk meelopen met de 
optocht. Deze Palmpasenviering is 
een speciale gezinsviering en begint 
om 10.00 uur. Voor kinderen van 0 
tot 4 jaar is er opvang.

Vervolg agenda

Mei
di 02 09.30 uur Open huis met 

quiz-programma
di 02 10.00 uur Groep ‘Omgaan met 

verdriet’
wo 03 14.30 uur Bijbelkring Matteüs
za 06 09.30 uur Sam’s Kledingactie voor 

Mensen in Nood
Zo 07 10.00 uur Tienerdienst
zo 07  12.00 uur Koffieconcert
di 09 20.00 uur Kring 3050
wo 10 9.30 uur Cultuurdag
wo 10 16.30 uur Kinderkoor
wo  10 19.15 uur Gebedsgroep
do 11 20.00 uur Kring Vrouw en geloof 
zo 14 10.00 uur Tienerdienst
zo 14 17.00 uur Muzikale vesper
ma 15 20.00 uur Meditatief Bijbellezen 
di 16 10.00 uur Groep ‘Omgaan met 

verdriet’
wo 17 17.00 uur SAT-maaltijd
zo 21 10.00 uur Tienerdienst
zo 21 11.00 uur Mantelviering
zo 21 16.00 uur Verhaal in de Kruiskerk: 

kinderviering
wo 24 19.15 uur Gebedsgroep
za 27 20.00 uur Concert
di 30 10.00 uur Groep ‘Omgaan met 

verdriet’
wo 31 13.30 uur Sing-Inn
wo 31 14.30 uur Bijbelkring Matteüs
wo 31 16.30 uur Kinderkoor

Palmpasen in de Kruiskerk         Op zaterdag 8 en zondag 9 april

6012217_A5kaart_Paaskerk.indd   1

13/03/17   15:42
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Verhaal in de Kruiskerk over Bartimeüs, 
zondag 21 mei, 16.00 - 18.15 uur
Een creatieve viering voor kinderen 
van 3-12 jaar en hun (groot)ouders. 
We beginnen om 16.00 uur met 
een creatief uurtje, waarin je allerlei 
dingen kunt doen en maken die met 
het verhaal over de blinde Bartimeüs 
te maken hebben. Daarna is er een 
korte viering waarin het verhaal verteld 
wordt en de kinderen het verhaal 
mogen uitspelen. We sluiten af met 
een gezellige maaltijd. Komen jullie 
ook? Meld je aan, liefst voor woensdag 
17 mei bij Mirjam Buitenwerf.

Voor in de agenda:
Het Grootste Bijbelverhaal van 
Amstelveen, zaterdag 10 juni,  
15.00 - 17.00 uur
Werk mee aan een nieuwe versie 
van het grootste Bijbelverhaal van 
Amstelveen. Als het klaar is, wordt 
het weer op een bijzondere plek 
opgehangen.

Ds. Mirjam Buitenwerf

Muziek in de Kruiskerk 

Op Goede Vrijdag 14 april zal een 
Passie volgens het evangelie van 
Marcus worden uitgevoerd van 
(vermoedelijk) Reinhard Keiser. De 
Kruiskerkcantorij zingt, versterkt met 
enkele zangers 'van buiten'; solisten 
en een barokorkest verlenen hun 
medewerking. Henk Trommel heeft de 
muzikale leiding. Aanvang: 20.00 uur.

Op zondag 23 april is er om 12.00 
uur een bijzonder koffieconcert. De 
Amsterdamse Cantorij zingt onder 

leiding van Felix van den Hombergh 
het aangrijpende Lagrime di San 
Pietro (De tranen van Petrus), het 
laatste werk (1595) van de beroemde 
renaissancecomponist Orlando di 
Lasso. De compositie bestaat uit 
twintig zevenstemmige madrigalen 
en een motet op gedichten van Luigi 
Tansillo over het berouw van Petrus 
nadat hij Jezus verloochend heeft. 
Instrumentale begeleiding: orgel, twee 
blokfluiten en vijf gamba's.

Op zondag 7 mei is er, ook om  
12.00 uur, een koffieconcert door 
het Trio Rodin dat in het najaar 
de publieksprijs van het Almeers 
Kamermuziekfestival won. Drie jonge 
Spaanse musici die zeker muziek van 
Granados zullen spelen. 

Op zondag 14 mei is er een 
muzikale vesper waarin cantate 109 
van J.S. Bach, Ich glaube, lieber 
Herr, hilf meinem Unglauben wordt 
uitgevoerd door solisten (o.a. Nienke 
Oostenrijk, sopraan), barokorkest 
en Vesperscantorij o.l.v. van Henk 
Trommel. Aanvang 17.00 uur.

De toegang voor deze concerten is vrij, 
na afloop een collecte.

Op zaterdagavond 27 mei geeft 
het koor en orkest van het Bach 
Ensemble Amsterdam een concert. 
Uitgevoerd wordt het Himmelfahrts-
oratorium (BWV 11) en het Magnificat 
(BWV 243) van J.S. Bach. Leiding: 
Paulien Kostense. Aanvang: 20.00 
uur; toegang € 20 (jongeren: € 15); 
drankje inbegrepen. 

Van de diaconie
In samenwerking met de diaconie 
verstuurden gemeenteleden op 
26 maart kaarten met paasgroeten 
naar gevangenen. Op 2 april en 
de dagen erna zijn attenties aan 
ouderen en zieken gebracht om hen 
te laten merken dat zij ondanks hun 
afwezigheid deel uitmaken van onze 
gemeenschap. We vieren Palmpasen 
en gaan de Stille Week in om daarna 
samen het blijde Paasfeest te vieren. 
Voor vluchtelingen die in Amstelveen 
gehuisvest worden hebben we een 
lijst opgesteld van spullen die zij 
daarvoor nodig hebben. Er is intussen 
al positief op gereageerd. We zijn 
dankbaar dat zoveel gemeenteleden 
met woord en daad aan anderen 
denken. Niettemin willen we u nog 
vragen om mensen erop te wijzen dat 
er een diaconie is die klaar staat voor 
hulp in geval er niemand anders is.

Lamkje Sminia
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Mevrouw H. van der Horst-Wasch
Op 24 januari is in de leeftijd van 94 jaar 
Mevrouw H. van der Horst overleden. Met 
haar man en hun drie zonen woonde zij in 
de Professor Lorentzlaan. Zij waren betrok-
ken op de Pauluskerk. Haar man overleed 
vlak na zijn pensionering. Na verloop van 
tijd lukte het haar om de draad van het 
leven weer op te pakken, ze haalde haar rij-
bewijs en bouwde een nieuw sociaal leven 
op, waar zij nog lang van heeft genoten. 
Haar geest bleef goed, lichamelijk werd 
het langzamerhand minder en de laatste 
jaren woonde zij in zorgcentrum Bornholm 
in Hoofddorp. 

In de aula van begraafplaats Zorgvlied na-
men wij afscheid van haar met de gelijke-
nis van de talenten uit het evangelie van 
Matteüs. Daarna is zij te ruste gelegd bij 
haar man. 

Renger Prent

Nicolina Hendriks-Blok
Lien is in 1928 geboren in Malang, 
voormalig Nederlands-Indië, als zevende 
kind van de Amsterdammer Blok en de 
Timorese Anna Subélan. In Malang maakte 
zij de komst van de Japanners mee. Na 
de oorlog trouwde zij met Co Hendriks, 
een KNIL-militair. Zij kwamen in 1949 naar 
Nederland en woonden op verschillende 
plaatsen. Vanaf 1996 bewoonde zij, we-
duwe geworden, Zonnesteinhof 47. Haar 
enige dochter Coline overleed in 2004 op 
53-jarige leeftijd. De laatste 3½ jaar ver-
bleef zij in het Zonnehuis; daar is zij op  
10 februari overleden. Lien Hendriks was 
een familiemens. Zij was een gelovige 
vrouw, maar de laatste 15 jaar is zij niet 
meer bij een kerkdienst geweest. 

Sieb Lanser

Martha Varwijk-Fransen
Op 14 februari overleed Marthy Varwijk, 82 
jaar oud. Ze was een opgewekte vrouw, 
die duidelijk aanwezig was en van wan-
ten wist. Ze was actief in de opvang op 
Amstelrade, verzorgde zestien jaar lang sa-
men met Renger Prent het Oecumenisch 
Café Quintessens in ‘Het Open Hof’, met 
lezingen op het snijvlak van religie, weten-
schap en cultuur; vaak sloot Marthy de 
avond af, met een terugblik op het onder-
werp. Na haar pensionering werd ze actief 
bij Slachtofferhulp en als vrijwilligster bij 
museum Van der Togt. Gaandeweg was ze 
wat uit de zondagse kerkdienst gegroeid. 
In 1980 kwam haar zoon Peter om bij een 
lawine in de Franse Alpen en haar man 
Sietse overleed in 2008. 

Sieb Lanser

Miep Meijer
Op 18 februari is in de leeftijd van 90 
jaar Miep Meijer overleden. Zij werkte 
bij de KLM, toen het hoofdkwartier naar 
Amstelveen werd verplaatst, verhuisde zij 
mee. Zij kerkte in de Bankraskerk. Zij was 
één van de eerste vrouwelijke ouderlin-
gen, van 1971 – 1975 scriba en ruim 25 
jaar hoofd van de boekentafel en nam het 
initiatief om de klok van de Bankraskerk 
te behouden bij het samengaan met de 
Kruiskerk. Zij had een brede belangstelling 
voor kerk en theologie en verzamelde tek-
sten van uiteenlopende theologen. Zij was 
een markante, bescheiden vrouw, die een 
groot vermogen bezat om de goede dingen 
van het leven te zien. Als tekst had zij 
Micha 6:8 opgegeven: ‘… wat de Eeuwige 
van u vraagt: niet anders dan recht te doen, 
getrouwheid lief te hebben, ootmoedig te 
wandelen met uw God’. Dat is voor haar 
een richtsnoer geweest. Na een ernstige 

val moest zij naar het Zonnehuis, daar is 
zij rustig overleden. In de Kruiskerk namen 
wij afscheid van haar, o.a. met Psalm 139. 
Daarna is zij in besloten kring begraven.

Renger Prent

Carolina Franso-Goddijn
Op haar 100ste verjaardag overleed op 18 fe-
bruari Carolina Franso. Ze was er trots op dat 
ze in Amsterdam was geboren: ‘er is maar 
één Amsterdam’, zei ze vaak. In die stad 
is ze ook gestorven, in Huize Doornburg in 
Buitenveldert. Daarvoor heeft ze vele jaren 
in Amstelveen gewoond. aan de Margaretha 
van Borsselenlaan. Bij haar huis had ze een 
mooie tuin, want ze was gek op tuinieren. 
In 1992 overleed haar man. Ze had belijde-
nis gedaan in de Evangelisch-Lutherse Kerk 
in 1949, maar is later overgegaan naar de 
Nederlands Hervormde Kerk. Bij het ouder 
worden kwam ze wel op de fiets naar de 
Kruiskerk met de stok onder de snelbinders. 
Trots vertelde ze dat ze de Kruiskerk nog had 
zien bouwen. 

Sieb Lanser

Cornelia Koster – de Boer
Op 1 maart overleed Coks Koster; ze is 94 
jaar geworden. Voordat ze half juni vorig 
jaar werd opgenomen in verpleeghuis ‘Hof 
van Sloten’, woonde ze op de Wibautlaan 
35. Haar man, Jan Koster, overleed in 1997. 
De rouwkaart spreekt van een welbesteed 
leven. Muziek was belangrijk voor haar; 
een lievelingslied was ‘Wat de toekomst 
brengen moge’. In het verpleeghuis ‘Hof 
van Sloten’ had ze iedere week contact 
met de geestelijk verzorger, ds. Paula Irik, 
een oude bekende, ook van zoon Hans. 
Zij heeft de uitvaart geleid op 8 maart in 
crematorium De Nieuwe Ooster.

Sieb Lanser
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Pelgrimskerk
Vanuit de wijkkerkenraad
Er kwamen twee speciale 
onderwerpen aan de orde. Het ene 
was een uitvloeisel van het rapport 
Kerk 2025 en had dus een landelijk 
karakter. Het andere had betrekking 
op de toekomst van onze Algemene 
Kerkenraad.

Omdat in Kerk 2025 vele punten aan 
de orde komen heeft men er in eerste 
instantie het punt van de reductie 
van het aantal classes, van 74 naar elf 
classes, ter discussie gesteld. Hoewel 
dit aantal niet precies te herleiden is op 

onze elf provincies, komt het voor onze 
classis wel ongeveer overeen met de 
provincie Noord-Holland. Daardoor 
kunnen niet alle wijkgemeenten 
daarin vertegenwoordigd zijn. De 
wijkgemeenten worden geacht zich 
te gaan groeperen in zo te noemen 
ringen. 
Als voorzitter van een classis zal 
een classispredikant fungeren, die 
in dienst komt van de Landelijke 
Dienstenorganisatie van de PKN. 
Deze classispredikant krijgt allerlei 
taken. De duidelijkste taak richting de 
wijkgemeenten is een visitatiebezoek, 
één keer per vier jaar. De reguliere 
visitaties die we kennen komen te 
vervallen. Overigens krijgen wij in 
september voor de laatste keer nog 
een visitatie ‘oude stijl’. 
Ons werd gevraagd of we konden 
instemmen met de voorgestelde 
wijzigingen. Details zal ik u besparen, 
maar gepaard aan onze instemming 
was er wel de vraag of de taak van 
de classispredikant niet veel te zwaar 
wordt. En voorts de opmerking dat 
een evaluatieprocedure afgesproken 
zou moeten worden.
Het tweede onderwerp heeft wel 
enig verband met de vele wijzigingen 
vanwege Kerk2025, maar was toch in 
hoofdzaak ingegeven door onze eigen 

lokale omstandigheden. 
Sinds januari hebben we voor een 
jaar een ad-interimvoorzitter, de heer 
M. Melissen, ons welkbekend van 
een aantal jaren geleden, en een ad-
interimscriba, ds. M. Bogaard van de 
Paaskerk. Hoe we verder moeten en 
hoe de verhouding moet zijn tussen 
de AK en de wijkgemeenten zijn de 
belangrijkste vragen. Er komt een 
taakgroep die de mogelijkheden moet 
bestuderen en met voorstellen moet 
komen. Hierbij kan een onafhankelijke 
adviseur een belangrijke rol spelen. 
Hiervoor werd de naam van de heer 
B. Schriever genoemd, die in het 
verleden ook al eens een adviseursrol 
gespeeld heeft in onze gemeente. 
Vanuit onze wijkgemeente zal 
mevrouw P.J. Versteeg deel uitmaken 
van de taakgroep.

Vermeldenswaard is verder dat ons 
studentenwerkproject Ziel & Zaligheid 
van twee instanties financiële steun is 
toegezegd. Stichting Rotterdam heeft 
€ 5.000 gedoneerd èn daarnaast nog  
€ 1.000 voor de cantatediensten. Vanuit 
de Regionale Bestemmingsreserve 
Noord-Holland kunnen we maximaal 
€ 1.500 verwachten op basis van te 
overleggen nota’s.

Adri Lodder

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567,  
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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Een ontmoeting in Londen
Zij is 22 jaar, volgde een zang- en 
dansopleiding in Engeland en werkt 
er nu bijna een jaar. Met achttien 
huisgenoten woont ze anti-kraak in een 
oude school. 
Haar verhaal: ‘Drie dagen in de week 
moet ik in het spitsuur naar mijn werk 
met de metro en loop dan rakelings 
langs een zwerver die daar op kleurrijke 
vodden ligt en zijn hand ophoudt. Ik 
durf bijna niet te kijken, maar besluit 
hem drie dagen per week te adopteren. 

Donderdag, vrijdag en zaterdag druk ik 
hem iets in zijn handen: een stuk kaas, 
bakje vla, een banaan. 's Avonds ligt hij 
te slapen en het eten is weg, op? 
Na ongeveer twee weken wenkt hij 
me dichterbij (hij stinkt!), hij houdt 
een muntstuk op en mompelt: more, 
more... Ik begrijp het: hij wil liever 
geld, lastig, ik heb nooit zoveel cash... 
Wat zal ik doen? Nou ja, ik heb hem 
geadopteerd dus doe ik er elke keer 
een munt bij. Mijn Engelse huisgenoten 
gniffelen.

Na een week ligt hij breeduit, vast 
te slapen. Ik zie vier lege bierblikjes 
tussen de vodden. Hij heeft maar één 
been. Vreselijk! Help ik een alcoholist? 
Ik besluit hem geen geld meer te 
geven, maar wat meer eten en 
zaterdags één blikje bier erbij. Het gaat 
goed. Hij knikt vriendelijk. Een appel 
geeft hij terug, doet zijn mond open: 
één tand! Meer vla dan maar. 
Maandenlang ging het zo, tot vorige 
week. Ik was laat, het was stiller in 
de metro en zijn plek is leeg. Hij is 
weg, echt weg. Een man staat de plek 
schoon te spuiten. Waar is die...? vraag 
ik bijna schreeuwerig. De man kijkt mij 
vreemd aan: ‘dead ma'am... heaven’.
Ik hol naar huis, ik weet niet of ik 
droevig of opgelucht ben, maar wel 
opeens heel moe. Ik val op mijn bed 
en omdat ik niet kan slapen, ga ik 
tellen en... raad eens: ik heb precies 
77x een ontmoeting met hem gehad! 
Een geluksgetal toch?’

Wil Kruijswijk

Pastorpraat 
Wij zijn nu midden in de 
veertigdagentijd en gaan steeds 
dichter naar Pasen toe, wij hopen 
elkaar extra te ontmoeten in de laatste 
week voor Pasen: Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag!
De zomertijd is ingegaan. Het 
winterprogramma loopt nog en aan 
het zomerprogramma wordt gewerkt! 
Allen, die willen maar niet in staat 
zijn te komen, wensen wij moed en 
gezegende dagen toe met liefde om u 
heen en in gebed verbonden, speciaal 
ook in deze tijd.

Wil Kruijswijk

Bloemschikking 
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd is er een ontmoeting op de 
berg. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. 
Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen 
houden. In de schikking zien we de witte bloem als beeld daarvan. 
De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg 
is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen. 
 
Sta in je kracht met regels ten leven en hemels licht dat er zomaar 
soms even kan zijn. Herinnering die blijft en vreugde geeft. 
Sta in die kracht. 



28

Geloven in de Politiek? 
Op 27 februari konden wij, in de aan-
loop naar de landelijke verkiezingen op 
15 maart, in de Pelgrimskerk getuige 
zijn van een heus politiek debat tussen 
twee heren voor wie het christelijk 
geloof een belangrijk uitgangspunt is 
bij politiek handelen. 

Debaters waren de heer Ruard 
Ganzevoort, theoloog en lid van de 
Eerste Kamer voor GroenLinks en 
de heer Arjen Siegmann, econoom 
en waarnemend directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Centraal deze avond stond de relatie 
tussen christelijk geloof en politiek 
handelen met als titel: Geloven in 
de Politiek? De gesprekleider was 
mevrouw Julia van Rijn, scriba van de 
Protestantse Kerk in Amsterdam en 
dominee van de Muiderkerk. 

De inleidende vraag luidt: hoe kom je 
vanuit een gelovige motivatie juist bij 
die ene politieke partij uit? 
Ganzevoort bijt het spits af door te be-
argumenteren dat je in de politiek doet 
wat je in de religie ook doet: zoeken 
naar antwoorden op de vraag ‘hoe zou 
de wereld er anders kunnen uitzien 
dan zij nu is’. Politiek als spiritueel am-
bacht. Als voorbeeld noemt hij dat je 
wetsvoorstellen die op het eerste ge-
zicht een typisch rechtse of linkse stel-
lingname in zich hebben, kunt terug-
brengen tot begrippen als ijdelheid of 
hebzucht. Uiteindelijk komt Ganzevoort 
tot zijn stelling: Christelijke politiek 
bestaat niet. 
Siegmann aan de andere kant probeert 
zijn politiek handelen consequent te 

baseren op het geloof. Wat is geloof? 
Kernbegrip hierbij is Hebreeën 11 vers 
1. En ongeloof, aldus zijn definitie, 
houdt dingen voor waar waarvan je 
kunt zien dat ze niet kloppen. Als voor-
beelden worden genoemd: het gebruik 
van geweld, het Europarlement, waar 
de beleidmakers kennelijk leven in een 
staat van ontkenning. Het zogenaamde 
Lenteakkoord (van 2012) daarentegen 
was een actie van gelovigen die idea-
len nastreefden, gedreven door geloof. 
Zo komt deze opponent uit op zijn stel-
ling: Voor politiek handelen is geloof 
belangrijker dan de feiten. 

In de discussie wat nu precies de 
meerwaarde zou zijn van christelijke 
politiek, legt Siegmann de nadruk niet 
op het volgen van dogma’s maar op 
zaken die voor jou echt doorleefd zijn, 
zoals godsdienstvrijheid. Ganzevoort 
vindt deze stellingname te pretentieus 
en zoekt meer de verbinding tussen 
feiten en droom. Neem feiten wel 
serieus en je komt uit bij je ideaal. 

Daarna is de beurt aan de zaal voor 
het stellen van vragen. Na aanvankelijk 
enige stilte komen enkele aanwezigen 
toch behoorlijk los. ‘Neem duurzaam-
heid en het klimaatprobleem’, zo 
betoogt iemand, ‘hierover is het debat 
in de landelijke politiek lang niet fel ge-
noeg’. Ganzevoort ziet wat dit betreft 
de bergrede als belangrijkste richting-
wijzer voor het voeren van een politiek 
die waardig is. 
Dan is er nog een vragensteller die 
sterke nadruk legt op de persoonlijke 
identiteit van de politicus. Tenslotte de 
vraag hoe wij moeten reageren op het 
opkomende populisme. Er tegen in-
gaan of negeren zullen beide niet hel-
pen. Wat wel helpt is het verhaal van 
de hoop vertellen. Afsluitend merkt 
Siegmann op geïnspireerd te zijn om 
na te denken over goede oplossingen. 
Zijn opponent is vooral benieuwd te 
zien welke kant het op gaat. Wij zijn 
degenen die bepalen welke wetten er 
in dit land gaan komen. 

Henk van Silfhout

Arjen Siegmann (links) en Ruard Ganzevoort
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Gebranschilderde 
ramen in de Oude Kerk

Replica graftombe 
Willem van Oranje, 
Het Prinsenhof

Het Prinsenhof

Verslag van het ‘Dagje Delft’ 
Op 21 februari stond een dagje Delft 
gepland, waar we het nieuwe station 
konden bewonderen, heel mooi. We 
liepen naar museum ‘Het Prinsenhof’ 
waar we op onze toegangsbewijzen, 
even verderop, een gratis kopje koffie 
konden halen. Maar we waren op het 
verkeerde adres en moesten toch zelf 
in de buidel tasten. 
Terug in het museum bewonderden 
we de collectie, die voornamelijk 
stukken bevat, verband houdende met 
het Oranjehuis door de eeuwen heen. 
Natuurlijk werden ook de kogelgaten 
in de wand bekeken waar Willem van 
Oranje in 1584 werd doodgeschoten. 
Hierna smulden we van soep en 
broodjes bij een Leonidas lunchroom. 

Gesterkt gingen we op weg naar de 
Oude Kerk. Een schitterend gebouw, 
van buiten met zijn prachtige iets uit 
het lood staande toren. Binnen word je 
gegrepen door de rust onder de hoge 
gewelven en de vele prachtig gebrand-
schilderde ramen met Bijbelse voorstel-
lingen o.a. van glazenier Joep Nicolas. 
Deze ramen dateren uit de 20ste eeuw 
en vervangen de ramen, die bij de ont-
ploffing van het kruitmagazijn in 1654 
waren vernietigd. Eeuwenlang zat er 
kaal glas in of waren ze dichtgemetseld. 
Maar er was meer te zien: spectaculai-
re grafmonumenten (van Piet Hein en 
M.H. Tromp), eenvoudiger epitafen aan 
de wanden, de grafplaten in de vloer 
en het houtsnijwerk aan de preek-
stoel, die overigens nog elke zondag 

beklommen wordt! 
Dan op naar de Nieuwe Kerk. Hier 
worden de leden van het Oranjehuis 
na overlijden bijgezet in de koninklijke 
grafkelder. Deze is niet toegankelijk 
voor publiek. De kerkruimte was van-
wege restauratiewerkzaamheden maar 
voor de helft toegankelijk, maar dat 
ook dit een prachtig gebouw is was 
toch nog duidelijk te ervaren. 
Voor we weer op de trein huiswaarts 
stapten, genoten we genoeglijk samen 
aan een grote tafel onze gratis con-
sumptie. Wat een mooie dag om op 
terug te zien: prachtig weer hadden 
we ook nog! Dank aan degene die 
deze dag georganiseerd heeft. Het 
was voortreffelijk!

Jettie Lolkema-Timmers 
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April
Ma/ 10-04 Boeteviering 
Op de eerste dag van de Goede of 
Stille Week bezinnen wij ons op het lij-
den van Jezus en het lijden van zo vele 
medemensen in onze wereld. Aanvang 
19.30 uur in De Goede Herder.

Wo/ 12-04
Oecumenische vesper, samen met de 
rooms-katholieke parochie, aanvang 
19.00 uur.

Do/ 13-04 Witte Donderdag
Viering van het avondmaal, waarbij de 
kerkgangers aanzitten in een kring; 
aanvang 19.30 uur.

Vr/ 14-04 Goede Vrijdag 
Cantatedienst met uitvoering van de 
Matthäuspassion van Heinrich Schütz 
(1585-1672) door Vocaal Ensemble 
Linguae atque Cordis, aanvang 19.30 uur.

Za/ 15-04 Stille Zaterdag 
Taizéviering op de drempel naar Pasen, 
met ontsteken van de nieuwe paas-
kaars, aanvang 21.00 uur.

Zo/ 16-04 Paaszondag 
Viering van de opstanding van de Heer, 
met medewerking van de cantorij, 
aanvang 10.00 uur.

Zo/ 30-04 Viering heilig avondmaal

Mei
Zo/ 14-05 Cantatedienst 
Uitvoering van ‘Nisi Dominus’ (‘Als de 
Heer het huis niet bouwt’, Psalm 127, 
HWV 238) van Georg Friederich Händel 
(1685-1759) door Vocaal Ensemble 
Linguae atque Cordis.

Ma/ 15-05 Muziek en Woord
Het voorspel en de invloed van mu-
ziek op de psyche van de mens, door 
Vincent Kuin. Aan de hand van preludes 
van Bach, Chopin en Skriabin wordt de 
invloed van muziek vanuit een medi-
sche en muzikale invalshoek belicht. 
Aanvang 20.00 uur in De Goede Herder.

Ma/ 22-05 Lezing: Nood aan Brood 
Tekort en Overvloed 
De geschiedenis van de mensheid mag 
worden gezien als een geschiedenis 
van (bittere) armoede, oorlog, onder-
drukking, en pandemische ziekten. Pas 
in de tweede helft van de 19e eeuw is 
de mensheid in staat gebleken om een 
andere weg op te gaan. Aanvang 14.00 
uur in De Goede Herder.

Do/ 25-05 Hemelvaartsdag
Gezamenlijke viering met de an-
dere wijkkerken van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen/Buitenveldert 
in de Kruiskerk, aanvang 09.30 uur; 
daarnaast: viering in De Buitenhof, 
aanvang 10.30 uur.

Zo/ 28-05 Viering heilig avondmaal

Kannen en Kruiken: elke vrijdag 
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 gezamenlijke 
maaltijd om 18.00 uur.  
Kosten € 7,00. Opgave uiterlijk 
woensdag ervoor.
Morgengebed: in De Goede Herder, 
elke woensdag 9.00 uur.

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

Ida Brevoord-van den Oever
Op maandag 6 februari is Mevrouw Ida 
Brevoord-van den Oever overleden. Zij 
is 87 jaar geworden. Zij behoorde bij het 
type ‘stille waters, diep gronden’. Zij drong 
zich bepaald niet op de voorgrond, was 
eerder wat terug getrokken. Zij werkte 
lang als apothekersassistente. Haar grote 
hobby was Israëlisch volksdansen, dat 
heeft zij, zo lang het kon, met grote inzet 
gedaan. Door haar ingetogen natuur 
werd het wat stil om haar heen toen 
haar gezondheid achteruit ging. Zij moest 
diverse keren naar het ziekenhuis en werd 
steeds meer aan huis gebonden. In die tijd 
heeft zij veel steun ondervonden van een 
buurvrouw. Dankbaar voor de zorg die zij 
gekregen heeft in zorgcentrum Vredeveld 
is zij rustig ingeslapen. In de aula van be-
graafplaats Zorgvlied namen wij afscheid 
van haar, waarna zij te ruste werd gelegd 
in het familiegraf.

Renger Prent 

Agenda
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘Toen we hier kwamen, had ik me voor-
genomen de kerk te aanvaarden zoals 
die is. In Amsterdam was ik aanvankelijk 
bij de Noorderkerk aangesloten. Later 
gingen we ook naar het Gast-huis, een 
werkplaats rondom het jodendom. Ze 
lazen daar op zondag passages uit de 
Thora die de dag ervoor in de synagoge 
waren gelezen. In Amstelveen wilden 
we naar de dichtstbijzijnde kerk. Dat was 
de Kruiskerk. Ik vond het heel mooi dat 
daar niet zozeer getobd maar gevierd 
werd! De neiging om iets te veranderen 
heb ik daarom niet zo. Ik heb wel een 
wens voor onze kerk: dat we de creativi-
teit hebben om te praten over wat voor 
ons de kern van geloven is.’

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Veel dingen in de kerk hebben geschie-
denis en betekenis. In het Gast-huis 
zeiden ze: een Bijbeltekst heeft zeven-
tig gezichten. Het geeft vrijheid dat je 

zo veel uit een tekst kunt halen. Maar 
ook rond de liturgie: wat betekenen die 
gekleurde lappen die we elke zondag 
ophangen? Ik vind het aansteken van de 
nieuwe paaskaars in de paasnacht een 
mooi gebruik, met alle oerverhalen die 
bij die viering horen. Wat we doen mag 
geen lege vorm zijn. De betekenis ervan 
moeten we met elkaar levend houden.’ 

Wat heb jij ontvangen? 
‘Het woord vrijheid licht bij mij altijd op. 
Dat ik op zondag naar de kerk kan gaan 
ervaar ik niet als verplichting maar als iets 
waar ik heel blij mee ben. Dat ik de week 
onder het dak van een ander mag begin-
nen, dat we daar in alle rust met elkaar 
kunnen zitten om een uurtje te mijmeren, 
te zingen, stil te zijn en elkaar te ontmoe-
ten. Dat ik weer even hoor hoe God het 
eigenlijk met ons had bedoeld.’ 

Wat wil je doorgeven? 
‘Het gesprek. Het bezoeken van nieuw-
ingekomenen vond ik best taai werk. 
Maar als ik dan af en toe iemand trof 

die het waardeerde, had ik er stilletjes 
plezier in dat hier in ons grote dorp 
Amstelveen twee mensen even samen 
zaten om het over het leven te hebben. 
Nu gaan we gezinnen bezoeken, om 
met ouders én jongeren te praten over 
hoe zij in het leven staan. Om juist in 
een tijd dat jongeren zelfstandiger wor-
den een gesprekspartner voor ze te zijn.’ 

Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert?
‘Bij mijn bevestiging heb ik het lied ‘Die 
chaos schiep tot mensenland’ gezongen 
(Oosterhuis/Oomen). Voor mij komt alles 
wat waardevol is in de kerk daarin bij el-
kaar. Centraal staan de mensen met hun 
geluk dat ze hebben gekend of waarnaar 
ze misschien alleen maar hebben ver-
langd. Het gewone leven met mooie en 
mindere kanten wordt in het licht gezet 
van de Bijbel, waardoor ons leven in een 
groter geheel staat.’

Mijn kerk!
Willeke Koops

Paula Rose verhuisde dertien jaar geleden met haar man Erik 

naar Amstelveen en kwam op een steenworp afstand van de 

Kruiskerk te wonen. Jarenlang bezocht zij als vrijwilliger de nieuwe 

gemeenteleden. Sinds januari is ze jeugdouderling. Ze gaat gezinnen 

met pubers bezoeken, een leeftijdsgroep die ze ook in haar werk als 

docent klassieke talen volop ontmoet. Paula houdt van zingen. 

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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Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van der Heiden

Agenda
8 april Palmpasenstokken maken (Kruiskerk en Paaskerk)

13 april Samen eten en The Passion kijken

16 april 2de Paasdienst speciaal voor jongeren (Paaskerk)

14 mei Kliederkerk (Dagcentrum Westwijk)

21 mei Verhaal in de Kruiskerk

10 juni Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen (Kruiskerk)

Op Witte Donderdag 13 april zal 
Leeuwarden het decor vormen voor 
een eigentijdse en muzikale vertelling 
van het Paasverhaal – The Passion! 
Alle jongeren (12 t/m 18 jaar) die het 
leuk vinden om met elkaar naar de 
uitzending te kijken, zijn van harte 
welkom! 

We willen voor die tijd graag 
met elkaar eten. Om het niet te 
ingewikkeld te maken vragen we of 
iedereen iets te eten wil maken voor 
zichzelf en twee anderen. Dat hoeft 
natuurlijk geen ‘chef kok kwaliteit’ te 
zijn, maar gewoon iets dat je lekker 
vindt en waar een paar anderen van 
mee kunnen eten. Als je hulp nodig 
hebt met het bedenken van een 
gerecht, laat het dan weten!
De uitzending start om 20.30 uur en 
duurt ongeveer 2,5 uur. Mocht dat 
nodig zijn, overleg dan thuis even of 
dat geen probleem is. 

Locatie Jeugdruimte Paaskerk
19:00 uur Samen eten
20:30 uur Live registratie van 
 The Passion kijken

Meer informatie over The Passion 
vind je op: www.thepassion.nl 
Opgeven kan bij jeugdwerker Nienke 
(nienke@pga-b.nl / 0637227676).

SAMEN ETEN EN 
THE PASSION KIJKEN

Het duurt nog even, maar zet het alvast in je agenda: 
het Tienerweekend! 
Datum: 14-16 juli 2017. Locatie: ’t Keldertje in Huizen.
Met een bos, speelveld, tafeltennistafel, 
kampvuurplaats, dominee én enthousiaste 
begeleiding willen we er samen met jullie een 
gezellig, af en toe serieus, actief en tegelijkertijd 
ontspannen weekend van maken. Heb je ideeën of 
wil je je alvast opgeven? Stuur een mail of appje naar 
jeugdwerker Nienke (nienke@pga-b.nl / 0637227676). 

Tienerweekend 12-16 jaar
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Ken je dat gevoel dat je op zoek bent naar 
antwoorden op vragen als ‘Waarom geloof ik 
eigenlijk?’, ‘Wat geloof ik precies?’ en ‘Hoe 
wil ik mijn geloof dan vormgeven?’ Iedereen 
beantwoordt deze vragen op een andere manier. 
Veel jongeren gaan daarvoor op zoek naar dingen 
die ze raken, de manier waarop het goed voelt 
om hun geloof voor zichzelf vorm te geven of 
de manier waarop zij hun geloof met anderen 
willen delen. Dat kan soms een hele zoektocht 
zijn en daarom willen wij samen met jullie op 
‘ontdekkingstocht’!
Ieder jaar wordt de pinksterconferentie 
‘Opwekking’ georganiseerd en dit jaar willen 
we daar een bezoek aan brengen. Het precieze 
programma is nog niet bekend, maar het idee 
is om zondagochtend vroeg (de conferentie is 
in Biddinghuizen) te vertrekken, bij aankomst 
de kerkdienst mee te maken en daarna deel te 
nemen aan onderdelen van het programma. We 
kunnen bijvoorbeeld meedoen met de sing-in, 
deelnemen aan actieve spellen, een bezoek 
brengen aan de ‘bijzondere mensen tent’ en 
sfeerproeven op de ‘teenzone’. 

Zin om mee te gaan? Opgeven kan bij 
jeugdwerker Nienke. Meer informatie? Kijk 
dan op: http://www.opwekking.nl/conferenties/
pinksterconferentie 

ONTDEKKINGSTOCHT: 

OPWEKKING TAIZÉREIS 
(15-30 JAAR)

Ook dit jaar gaan we vanuit Amstelveen met een groep jongeren naar Taizé (kloostergemeenschap in Frankrijk). Een week Taizé betekent een ontmoeting met duizenden jongeren van over de hele wereld en 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. Ook heb je elke dag een Bijbelstudie onder leiding van een broeder en neem je deel aan gespreksgroepen. Naast de vieringen en Bijbelstudies krijg je, net als alle andere jongeren die naar Taizé komen, ook de verantwoordelijkheid voor een klus. Met elkaar zorg je er namelijk voor dat het terrein schoon blijft en dus moeten bijvoorbeeld ook de wc’s geboend worden. Dat klinkt als een straf, maar je doet het voor en met elkaar, dus dat is best gezellig! Tijdens je verblijf in Taizé maak je nieuwe vrienden, voer je goede gesprekken, doe je nieuwe ‘kampeerskills’ op, geniet je van rust en een stressvrije omgeving, ontdek je wat stilte is, maar kan je ook muziek maken, zingen en dansen. Een bijzondere week en voor veel jongeren een onvergetelijke ervaring!Dit jaar bezoeken wij Taizé van 20 t/m 27 augustus. Check voor meer informatie en om je op te geven de site: www.pjramstelveen.nl 
(kopje 16+  Taizé  aanmeldformulier).
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Amstelveen
Onder auspiciën van de Raad 
van Kerken is er dit jaar weer 
een oecumenische samenkomst 
op 4 mei, voorafgaande aan de 
bijeenkomst bij het monument 
in het Broersepark aan de 
Amsterdamseweg. De samenkomst 
wordt gehouden in het gebouw 
van het Apostolisch Genootschap 
aan de Graaf Aelbrechtlaan 138-140 
en begint om 18.30 uur. Sprekers 
zijn Pastor Jan Adolfs en Ds. Gert 
Jan de Bruin. Burgemeester Mevr. 
Mirjam van ’t Veld is gevraagd voor 
een Bijbellezing. Een bijeenkomst 
waarin we gedenken, omdat we 
maar al te goed weten dat vrijheid 
niet vanzelfsprekend is. Met liederen, 
overweging en gebed. Aansluitend is 
er de tocht naar het Broersepark.

Buitenveldert
In Buitenveldert vindt op 4 mei, vanaf 
half acht een herdenking plaats en 
wel op het Ontmoetingseiland in 
het Gijsbrecht van Amstelpark. Het 
programma omvat o.a. toespraak van 
een gastspreker, muziek en gedicht, 
gevolgd door twee minuten stilte. 
Hierna worden er kransen gelegd 
bij het herdenkingsmonument 
door verschillende groepering, ook 
namens de Kerken van Buitenveldert. 
Tenslotte vindt een defilé plaats 
van alle aanwezigen langs het 
monument.

Bijeenkomsten 
op 4 mei

In de dagen voor Pinksteren 
worden er vijf vespers 
georganiseerd in vijf kerken in 
Amstelveen en Buitenveldert. 
Vroeger was er de Pinksternoveen, 
vieringen op de negen dagen 
tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Dit jaar wordt er in de vieringen 
gelezen uit het boekje Ruth. Ruth 
is een vrouw uit Moab die met 
haar schoonmoeder meegaat naar 
Bethlehem, nadat Naomi eerder 
met haar gezin vanwege een 
hongersnood haar land verlaten 
had. Het is iets wat we vaker 
tegenkomen in de verhalen van 
het oude volk. Gingen niet ook de 
aartsvaders door nood gedreven 
naar Egypte? Vluchten, elders 
een bestaan zoeken is van alle 
eeuwen. In de synagoge wordt 
op het joodse Pinksterfeest de 
feestrol Ruth gelezen. Feest 
van de oogst, feest van het 
verbond. In het boekje Ruth is 
zowel verbond als oogst volop 
aan de orde. Er is oog voor de 
vreemdeling, het recht van de 
arme wordt niet geschonden. Zo 
zijn de vespervieringen een mooie 
opmaat naar Pinksteren.

Lied over Ruth (Sytze de Vries)
De velden van het beloofde land
weren geen vreemdeling.
Als Ruth in Israël aren leest

plukt zij de vruchten van de Geest
en oogst de zegening.

‘Te rechter tijd geeft God zijn spijs
aan ieder die hem wacht.’
Een vrouw geeft dit vertrouwen 
stem,
zoekt levensbrood in Bethlehem
en vindt dit woord van kracht.

Bij Boaz komt Ruth tot haar recht:
zij deelt zijn brood en bed,
verheugt zich in zijn goede trouw.
Haar schoot – gezegend 
honderdvoud –
heeft goede vrucht gezet.

Een zoon, in Bethlehem gezaaid
zal tot de mensen gaan.
Waar volk bij volk het Woord 
verstaat
dat recht en vrede bloeien laat,
daar vangt het oogstfeest aan.

Data
29 mei 19.30 uur Sint Urbanuskerk, 
Noorddammerlaan 124
30 mei 19.30 uur Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965
31 mei 19.30 uur Gebouw van 
Apostolisch Genootschap, 
Graaf Aelbrechtlaan 140
1 juni 19.30 uur Paaskerk, 
Augustinuspark 1
2 juni 19.30 uur Goede Herder, 
Van Boshuizenstraat

Op weg naar Pinksteren: 
vijf vespervieringen
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Tijdens de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet 
u medechristenen en partnerorganisaties van Kerk in 
Actie. Laat u bijvoorbeeld inspireren door verhalen uit 
India, China en Colombia. Kom meer te weten over 
de opvang vluchtelingen in het Midden-Oosten. Of 
leer de Bijbel te lezen met andere ogen, bijvoorbeeld 
met die van iemand in Brazilië. Liever praktisch aan de 
slag, er kan ook gezongen worden! Kathleen Ferrier 
zal ervoor zorgen dat de dag een mooi geheel wordt.
Een dag vol afwisseling, ritme maar vooral voor 
ontmoeting. Met de wereldwijde kerk! 
U bent van harte welkom op 22 april in de 
Immanuelkerk in Ermelo vanaf 9.30 uur. De dag start 
om 10.00 uur. Meer informatie en aanmelden (voor 15 
april): www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/werelddag.

Kerk in Actie Werelddag

De zevende editie van The Passion wordt op donderdag 
13 april gehouden in Leeuwarden. The Passion vertelt 
over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood en 
opstanding. Bekende Nederlanders vertolken de rollen 
van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslag-
gever. De verslaggever loopt mee met de processie, 
waarbij een stoet mensen het wit-verlichte kruis door de 
stad naar het centrale plein toegedragen. Eerder waren 
de steden Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, 
Enschede en Amersfoort gastheer voor het televisie-
evenement. EO-directeur Arjan Lock: ‘The Passion heeft 
in zijn bestaansgeschiedenis een steeds diepere beteke-
nis gekregen voor heel veel mensen. Dat komt omdat 
The Passion scherp afsteekt tegen de tijdgeest die aan 
het veranderen is. In tijden van verwijdering en polarisa-
tie is het verhaal van Jezus een verhaal van verbinding en 
hoop. Zijn leven, sterven en opstanding zijn een onuitput-
telijke bron van inspiratie en hoop.’

The Passion 

In 2016 is de vierde missionaire ronde van start gegaan. 
In ruim twee jaar worden alle classes bezocht. Het 
thema ‘Deel je leven’ wordt in een middag- en een 
avondprogramma op verschillende manieren behandeld. 
Het programma gaat over de betekenis van geloof in het 
dagelijks leven.

Middagprogramma
De middagbijeenkomst is bedoeld voor predikanten en 
kerkelijk werkers en jeugdwerkers. Het programma staat 
in het teken van luisteren, uitwisselen en ontmoeten. 
Uitgangspunt is het rapport 'Waar een Woord is, is een 
weg', over kerkzijn op weg naar 2025. Wat helpt u bij 
missionair gemeentezijn en wat niet?
Aan de hand van een artikel van prof. dr. Henk de Roest 
over de situatie van de kerk van nu gaan de deelnemers 
met elkaar in gesprek. Daarnaast wordt een video-interview 
met hem besproken. U kunt vanaf 14:00 binnenlopen, de 
middagbijeenkomst duurt van 14:30 - 17:00.

Avondprogramma
Het avondprogramma gaat over de vraag hoe geloof 
zichtbaar wordt in het dagelijks leven. De avond is in 
eerste instantie bedoeld voor kerkenraden, missionaire 
werkgroepen en geïnteresseerde gemeenteleden, maar 
predikanten en kerkelijk werkers zijn ook welkom.
In een carrousel van drie workshops krijgen de deelnemers 
(praktisch) materiaal aangereikt voor gebruik in kleine 
groepen, rond een maaltijd. Ook wordt een workshop 
aangeboden over twintigers en de kerk. Deelnemers 
krijgen een boekje mee, gebaseerd op onderzoek met 
praktische tips over deze generatie. U kunt vanaf 19.00 uur 
binnenlopen, de bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 

Ronde Amsterdam: 24 april
Voor de classis Amsterdam vindt de missionaire 
ronde plaats op 24 april in de Elthetokerk, Javastraat 
118, Amsterdam. Meer informatie: missionair@
protestantsekerk.nl.

Missionaire ronde
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PaaskerkJeugd 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.

Dagcentrum 
Westwijk

 Wo/ 05-04 tot zo/ 23-04  
Expositie Eelko van Iersel
Elke woensdag, donderdag en zaterdag 
(m.u.v. 8 april) van 14.00-17.00 uur.

 Wo/ 05-04  Vesper veertigdagentijd
Vanaf 15.00 uur in de Titus Brandsmakerk. 
Opgave: Renger Prent, rengerprent@gmail.com of 
tel. 6439418.

 Za/ 08-04  Palmpasenstokken maken
Kruiskerk: Tijd: 16.00 – 17.00 uur. Opgave voor 05-04 
bij Mirjam Buitenwerf. Zie verder pagina 23. 
Paaskerk: Tijd: 16.30 uur tot 18.30 uur. Opgave bij 
kinderkerk@paaskerk-amstelveen.nl. Zie verder 
pagina 19.

 Za/ 08-04  Passie- en paasconcert 
 Pauluskerk 
Met liederen uit het oratorium Cruxifiction van de 
Engelse componist John Stainer. Chr. gem. koor 
Cum Laude o.l.v. Wim van Dijkhuizen. Bariton: 
Ronald Willemsen, piano en orgel: Theo Griekspoor. 
Vrije toegang, collecte voor de kosten. Kerk open 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116 Amstelveen. 

 Di/ 11-04  Brentano’s Zincafé 
 Eenakter 'Onderweg'... 
Voorstelling (muziek en verhalen) en nagesprek over 
rouwverwerking en het proces van losmaken en 
verder leven met Ernst Buning en Frank Jenniskens. 
De Eenakter gaat over de periode rond het over-
lijden van de vrouw van Ernst Buning. Tijd: 20.00 
uur (zaal open 19.30 uur). Locatie: ’t Huis aan de 
Poel, Populierenlaan 21 Amstelveen. Kosten: € 7,50 
Opgave: tel. 6419351 of zincafe@brentano.nl.

 Do/ 13-04  The Passion
Samen eten en The Passion kijken in de jeugdruimte 
van de Paaskerk. Aanvang 19.00 uur. 

 Vr/ 14-04  Muziek in de Kruiskerk 
Een Passie volgens het evangelie van Markus (ver-
moedelijk) van Reinhard Keiser. De Kruiskerkcantorij 
zingt, versterkt met enkele zangers 'van buiten' en 

een barokorkest, o.l.v. Henk Trommel. Aanvang: 
20.00 uur. Vrije toegang, collecte na afloop.

 Wo/ 19-04  Amstelveens Heemgroen
In heempark De Braak is veel te zien en te leren. 
Aanvang: 10.30 uur. Hein Koningen vertelt ’s mor-
gens, daarna lunch (vrijwillige bijdrage). Om 13.15 
uur gaan we naar het park voor een rondleiding 
door Hein, samen met Jan Simons en Piet Mulder. 
Opgave: Ria Keijzer, tel. 06-50228250.

 Zo/ 23-04  Een bijzonder koffieconcert
De Amsterdamse Cantorij zingt o.l.v. Felix van den 
Hombergh het aangrijpende Lagrime di San Pietro 
van Orlando di Lasso. Twintig zevenstemmige 
madrigalen en een motet op gedichten van Luigi 
Tansillo over het berouw van Petrus nadat hij Jezus 
verloochend heeft. Begeleiding: orgel, twee blok-
fluiten en vijf gamba's. Tijd: 12.00 uur. Vrije toegang, 
collecte na afloop.

 Zo/ 23-04  Koffieconcert trio Olanpa
Het trio Olanpa: Olga Werner (alt mezzo), Paul 
Kemme (bariton) en Anneke van Huissteden (piano) 
zingen en spelen uit de barok, romantiek, opera, 
operette, maar ook uit musicals en bekende songs. 
Tijd: 12.00 uur. Toegang vrij.

 Za/ 06-05  Sam’s Kledingactie 
 voor Mensen in Nood
Ruim uw kasten op en breng uw overtollige kleding 
tussen 9.30 en 12.00 uur naar een van de inzamel-
punten in de gemeente. Meer hierover op pagina 14.

 Zo/ 07-05  Koffieconcert
Trio Rodin dat in het najaar de publieksprijs van het 
Almeers Kamermuziekfestival won, speelt zeker 
muziek van Granados. Tijd: 12.00 uur. Vrije toegang, 
collecte na afloop.

 Di/ 10-05  Cultuurdag
Om 9.30 uur starten we met een lezing door 
Renger Prent over het dagthema: 'Maria'. Opgave: 
Ria Keijzer, tel.06-50228250. Meer informatie op 
pagina 22.

 Zo/ 14-05  Cantatedienst 
Uitvoering van ‘Nisi Dominus’ (‘Als de Heer het 
huis niet bouwt’, Psalm 127, HWV 238) van Georg 
Friederich Händel (1685-1759) door Vocaal Ensemble 
Linguae atque Cordis. Tijd: 10.00 uur.

 Zo/ 14-05  Kliederkerk
Kom kliederen en meevieren. Tijd: 16.00 uur.

 Zo/ 14-05  Muzikale vesper
Cantate 109 van J.S. Bach, Ich glaube, lieber Herr, 
hilf meinem Unglauben uitgevoerd door solisten 
(o.a. Nienke Oostenrijk, sopraan), barokorkest en 
Vesperscantorij o.l.v. van Henk Trommel. Tijd: 17.00 
uur. Vrije toegang, collecte na afloop. 

 Ma/ 15-05  Muziek en Woord
Het voorspel en de invloed van muziek op de psy-
che van de mens, door Vincent Kuin. Aan de hand 
van preludes van Bach, Chopin en Skriabin wordt de 
invloed van muziek vanuit een medische en muzi-
kale invalshoek belicht. Tijd: 20.00 uur in De Goede 
Herder, Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam.

 Zo/ 21-05  Verhaal in de Kruiskerk
Creatieve viering over Bartimeüs. Tijd: 16.00 uur. 
Meer info op pagina 24.

 Ma/ 22-05  Lezing: Nood aan Brood 
 Tekort en Overvloed 
De geschiedenis van de mensheid mag worden 
gezien als een geschiedenis van (bittere) armoede, 
oorlog, onderdrukking, en pandemische ziekten. 
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw is de 
mensheid in staat gebleken om een andere weg 
op te gaan. Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder, Van 
Boshuizenstraat 420, Amsterdam.

 Za/ 27-05  Concert
Het Himmelfahrts-oratorium (BWV 11) en het 
Magnificat (BWV 243) van J.S. Bach uitgevoerd door 
koor en orkest van het Bach Ensemble Amsterdam 
o.l.v. Paulien Kostense. Tijd: 20.00 uur; toegang € 20 
(jongeren: € 15).


