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Dit gebeuren, op 31 oktober 1517, 
wordt doorgaans als het begin van de 
Reformatie gezien. De Reformatie is 
voor heel Europa van grote betekenis 
geweest, niet alleen religieus. 

Het Festival Oude Muziek, van 25 
augustus tot 3 september in Utrecht, 
knoopt in zijn programmering hierbij 
aan, met cantates, liturgische 
gezangen, vrolijke liederen, spektakels 
en kamermuziek, waarbij de nadruk 
ligt op de vijftiende (de aanloop) en 
de zestiende eeuw. Bewust spreekt 
het van ‘Reformaties’ en maakt het 
daarmee veel breder dan Luther 
alleen.

150 Psalmen
Binnen dit festival gaat op 1 en 2 
september als een minifestival het 
project 150 Psalms in première. De 
psalmen zijn oerliederen waarin alle 
grote emoties en levensthema’s de 
revue passeren. De eeuwen door 
hebben mensen in de psalmen 
inspiratie, troost en hoop gevonden. 
Het Psalmenproject ziet de psalmen 
als spiegel van de maatschappij: grote 
thema’s van 3000 jaar geleden zijn nog 
steeds actueel en ook universeel.  
De psalmen zijn de belangrijkste 
literaire bron voor koormuziek van de 
afgelopen 1000 jaar. Elke psalm kent 
talloze toonzettingen, van de grootste 

componisten die de Westerse wereld 
heeft voortgebracht. Tegelijkertijd: in 
de afzondering van het klooster wijden 
kloosterlingen zich tot op de dag van 
vandaag aan het zingen van de psalmen, 
volgens een psalmrooster. Deze twee 
gegevens leidden tot het idee van 150 
Psalms: een nieuw perspectief op een 
eeuwenoud ritueel. Langs de lijnen van 
dit ritueel klinken alle 150 psalmen, 
maar nu gecomprimeerd in twee dagen. 
Niet van één componist, maar van 150. 
Twaalf concerten rond de thema’s: 
een spiegel voor de maatschappij, 
leiderschap, vertrouwen, lijden, op de 
vlucht, dankbaarheid, rechtvaardigheid, 
veiligheid, levensweg, machteloosheid 
en verlossing, macht en onderdrukking, 
feest.

Sites: oudemuziek.nl en 150psalms.nl

Het zal u niet zijn ontgaan dat het dit jaar vijfhonderd jaar geleden is dat 

Luther zijn 95 stellingen op de deuren van de slotkerk in Wittenberg spijkerde. 

Zing, vecht, huil, bid
muziek van de Reformaties
Sieb Lanser
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Inhoud
In deze maand waarin velen recreëren, houdt 
Present zich bezig met creëren, met schep-
pen. In mijn hoofdartikel laat ik zien dat 
scheppen in de Bijbel een vorm van bevrij-
den is, ruimte maken om te leven. God gaat 
daar steeds mee door en wij zijn geroepen 
bondgenoten, medescheppers te zijn. Voor 
God noch mens is dat gemakkelijk, schep-
pen gaat van Au. Scheppingsverhalen heb-
ben echter niet altijd bevrijdend gewerkt. 
Mineke Schipper laat in haar artikel zien hoe 
het tweede scheppingsverhaal (Genesis 2) 
een bron is (geweest) voor overheersing en 
achterstelling van de vrouw. Hakken is een 
heel directe vorm van scheppen; Janet heeft 
een boeiend interview met Marjanne Koops 
over haar scheppend leven. U kunt worstelen 
met scheppen met/van Gerben Drost in zijn 
column. Marianne Bogaard blikt terug op de 
gemeentedag; er zijn veel hoopvolle activitei-
ten ontplooid in de afgelopen jaren, maar als 
er echt fi nanciële problemen dreigen, welke 
toekomst kunnen we dan scheppen voor onze 
gemeente? Als u een toekomst wilt schep-
pen met uw eigen vermogen, dan kan de 
Commissie Geldwerving met u meedenken 
over de beste mogelijkheden. Christelijke 
meditatie kan ruimte scheppen voor stilte 
en puur Zijn, zo schrijft een deelnemer aan 
de meditatiegroep van Nico Sjerps; lees zijn 
verslagje met de data voor een nieuwe cyclus. 
In de wijkgemeenten worden alweer plannen 
geschapen voor het nieuwe seizoen. Voor ons 
als redactie is het scheppen van dit nummer 
voltooid; wij rusten enkele weken van het 
werk dat wij gedaan hebben en wensen u veel 
creativiteit en recreatie toe. 
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Zing, vecht, huil, bid
muziek van de Reformaties
Sieb Lanser
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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/ 13-08 

1e collecte: Diaconie, Stichting 
Vluchtelingenwerk Amstelland
2e collecte: Kerk, Zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.N. Zuijderduin, 
Oosterwolde
18.30 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a/d IJssel
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. A. Sneep

De Buitenhof
(za 12.08) 10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Zo/ 20-08 

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.M. van Meijeren, 
Hoevelaken
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 19.08) 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E.M. Plantier

Zo/ 27-08 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 26.08) 10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Thema’s Present in 2018
Heeft u tijdens de zomer een ingeving voor een thema voor 
Present? Laat het ons weten! Dat kan via mail: redactie.
present@pga-b.nl of per post naar p.a. Kruiskerk, van der 
Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen. Of spreek één van de 
redactieleden even aan. Wij zijn benieuwd!
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Zo/ 03-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: de heer Chr. Koldewijn, 
Badhoevedorp

De Buitenhof
(za 02.09) 10.30 uur: RK-viering 
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 10-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
ds. G.J. de Bruin en ds. W.T. Pieterse, 
startdienst met de cantorij  
19.30 uur: oec. Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.F. Mauritz, Lelystad
18.30 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 09.09) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. S. Dijkhuizen

Zo/ 17-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
Terschelling West
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. P.J. Versteeg

De Buitenhof
(za 16.09) 10.30 uur: RK-viering 
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong

Zo/ 24-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen, mw. M. Keijer-Meeuwse 
en ds. S.H. Lanser, startdienst met de 
cantorij  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 23.09) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Data inleveren en verschijnen Present

Oktober - Dienstbaar
inleveren kopij: 4 september
op de mat: 26 september

November - Hervormd
inleveren kopij: 2 oktober
op de mat: 24 oktober
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We belijden God als Schepper van 
hemel en aarde. Is God een Kunstenaar 
die een kunstwerk schept? En is Gods 
scheppingswerk een proces van bloed, 
zweet en tranen? 

Scheppen is scheiden
Het bekende scheppingsverhaal in 

Genesis 1 vertelt 
hoe God de strijd 
aanbindt met de 
chaos: een aarde 
die nog woest en 
doods was, met 
duisternis over 
de oervloed. God 
doet dat allereerst 
door scheiding 
te maken: 
tussen licht en 
duisternis, tussen 
watermassa’s 

boven en beneden, tussen water 
en droog land. De schrijver wil niet 
speculeren over het heelal, maar vraagt 
onze aandacht voor de aarde onder 
de hemel. Je zou kunnen zeggen dat 
in verschillende stappen het toneel in 
gereedheid wordt gebracht waarop 
de mens zijn/haar rol kan gaan spelen. 
Alles wat het leven bedreigt, krijgt een 
grens aangewezen. De duisternis wordt 
begrensd tot ‘nacht’. De ergste dreiging 
van het water wordt veilig opgeborgen 
achter een gewelf, de hemel. Het 
samengestroomde water onder de 
hemel krijgt de naam ‘zee’. 
Verwijzend naar de eerste letter van 
Genesis, de Hebreeuwse letter beth: 
- in beresjiet, In het begin – zeiden 
rabbijnen dat die letter eigenlijk 
alles samenvat: een huis (het woord 
beth betekent huis; denk maar aan 
Bethlehem, broodhuis). We hebben 
vaste grond onder de voeten, een dak 
boven ons hoofd, we zijn gedekt in de 
rug en hebben een toekomst vóór ons. 
Aan alle kanten gedekt. 
De verschillende elementen van dit 
scheppingsverhaal laat ik hier nu rusten, 
maar het loopt uit op de schepping van 
de mens. Alle toffe daden van God – 
God zag dat het tof was, goed – maken 

mogelijk dat de mens veilig kan leven 
op de aarde onder de hemel. Als 
partner in een verbond met God. 

Scheppen is bevrijden
Israël had God leren kennen als 
Bevrijder, die hen uit de slavernij 
van Egypte had bevrijd. Ze hadden 
leefregels gekregen om bij hun 
Bevrijder te blijven en als bevrijde 
mensen te leven in een veelbelovend 
land. Maar de mens kan anders kiezen, 
een ontrouwe verbondspartner zijn. 
Dan is de aarde weer terug bij af en ligt 
het ‘woest en doods’ van het begin, de 
oerchaos weer op de loer. 
De profeten vertellen dat het volk 
door eigen schuld in ballingschap 
raakte. Daar, in Babel, omringd door 
andere goden, ontstonden indringende 
geloofsvragen. Hoe zit het met 
onze God, hebben we nog iets te 
verwachten, is God nog bij machte te 
bevrijden? 
Tijdens de ballingschap, in de 
zesde eeuw voor Christus, is het 
scheppingsverhaal van Genesis 1 
opgeschreven. Zon en maan zijn geen 
godengestalten om te aanbidden zoals 
in Babel, maar geschapen werkelijkheid 
om de mens bij te lichten op aarde. 

‘Scheppen’, riep hij ‘gaat van Au!

hier moet nog wat suikerschuim,

gaat vanzelf, zoals berouw.

Nog wat ronder. Bloedt mijn duim?’

Aldus beeldhouwer Aarbleddak in 

Ballade van Leo Vroman. 

Scheppen riep hij 
gaat van Au
Sieb Lanser
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God heeft de chaos bedwongen en 
leven en toekomst mogelijk gemaakt 
door zijn bevrijdende scheppingsdaden. 
En, zeggen de profeten, God gaat door 
met scheppen, Hij schept een nieuwe 
toekomst. 
In Jesaja 40 en de hoofdstukken die 
daarop volgen gaat het vaak over de 
Schepper en dat wordt verbonden 
aan een nieuwe uittocht. Scheppen 
is een ander woord voor bevrijden 
geworden. Scheppen gaat ook voor 
God van Au, een voortdurende strijd 
tegen de chaosmachten, het verdriet 
en de woede om de mens die de 
menselijkheid steeds weer met voeten 
treedt en de aarde woest en doods 
dreigt te maken. God is niet degene die 
ooit in een grijs verleden een kosmos 
heeft gemaakt en het daarna voor 
gezien hield, maar degene die nog 
steeds aan het scheppen is. 
‘Zo vinden we drie lijnen naast elkaar: 
in de eerste schepping redt God de 
wereld uit de oervloed. Als in de 
tweede schepping redt God Israël 
uit de Schelfzee. Als in een derde 
schepping redt God zijn volk uit de 
mensenzee in Babel. Die denklijn volgt 

Jesaja. Ooit scheidde hij het water en 
maakte midden in de oeroceaan een 
ruimte om te leven. Leven uit de dood 
vandaan. Zo deed hij dat toen hij Israël 
uit Egypte bracht (43:16-17) opnieuw: 
‘Hij maakte in het water van de Rietzee 
een pad, een weg naar het leven uit het 
land van de dood vandaan’. En zo zal hij 
opnieuw een pad maken: ‘Een pad door 
de woestijn, rivieren in de wildernis’ 
(43:19).’1

Schepper & Co 
In de verbondsgeschiedenis van God 
en de mensen is de mens geroepen 
om medeschepper te zijn. Waar God 
orde schept, schept de mens weliswaar 
vaak chaos, maar zijn/haar roeping is 
een andere: op de bres staan voor 
de humaniteit, ruimte scheppen om 
te leven, bevrijdend handelen waar 
mensen leven in duisternis, in situaties 
die ‘woest en doods’ zijn. Ook voor 
mensen gaat scheppen vaak van Au, 
want opkomen voor gerechtigheid en 
vrede is een weerbarstig werk en de 
tegenstand is soms groot; vraag het 
alleen maar aan Amnesty International. 
Zoals ook Genesis 1 een lied is en geen 

natuurwetenschappelijke beschrijving, 
zo eindig ik met een hedendaags lied 
van Huub Oosterhuis (lied 362):
Hij die gesproken heeft een woord dat 
gáát,
een tocht door de woestijn, een weg 
ten leven,
een spoor van licht dat als een 
handschrift staat
tegen de zwartste hemel 
aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe 
dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet 
begeven’. 

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen 
klinken. 
Uw naam is hartstocht voor 
gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen 
drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

1 P. van Midden, Oersoep en oervloed. 
Bijbels spreken over schepping. 
Zoetermeer 2010, p. 58.
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De moeder van alle leven-
den en de barende Adam 
Mineke Schipper, emeritus hoogleraar Interculturele Literatuurwetenschap 
aan de Rijksuniversiteit Leiden en auteur van talloze boeken en artikelen

In het eerste scheppingsverhaal 
(Genesis1:28) staat dat de mens 
geschapen werd als evenbeeld van 
God, ‘mannelijk en vrouwelijk’. In het 
tweede verhaal (2:20-21) laat God de 
man in een diepe slaap vallen, neemt 
een van zijn ribben en maakt daarvan 
Eva, ‘moeder van alle levenden’. Het 
tweede scheppingsverhaal ontwikkelde 
zich in christelijk Europa tot een populair 

beeldverhaal, dat 
Eva rechtstreeks 
uit Adams lijf laat 
komen. We zien 
God als een soort 
vroedvrouw met 
zijn linkerhand 
Eva uit Adams 
lijf trekken, Hij 
maakt met zijn 
rechterhand een 
zegenend gebaar 
– alsof God zijn 
scheppingswerk 

gedeeltelijk delegeert aan de eerste man 
die de eerste vrouw voortbrengt. (afb.1)

Adamsbeeld
Dat Eva uit Adams lijf kwam, maakte 
analfabete gelovigen woordeloos 
duidelijk dat zij zijn ondergeschikte 
was. Wie baart heeft gezag over wie 
gebaard wordt – daar kon niemand 
omheen, maar dit slimme Adamsbeeld 
bevestigde de gewenste orde: vrouwen 
moeten hun man dienen.

Vanuit de angst dat zwangerschap, 
bevalling en moederschap belangrijker 
zouden lijken dan het onzichtbare 
mannelijk zaad, werd krampachtig 
gedaan alsof nageslacht alleen uit de 
man komt, zoals Eva uit Adam komt 
op talloze afbeeldingen in kerken en 
kathedralen. Zo werd een christelijke 
gezinsideologie ontwikkeld, waarin 
de man over de vrouw heerst. Het 
eerste Genesisverhaal, dat mensen als 
gelijkwaardige partners geschapen en 
verbonden zijn, werd verdonkeremaand. 

Ook de boodschap dat Eva de bron 
van alle Kwaad is en de arme Adam 
slachtoffer van haar verleidingskunst 

was, werd krachtig in de hoofden van 
mensen gehamerd in commentaren en 
afbeeldingen. Op een vijftiende-eeuwse 
miniatuur van Berthold Furtmeyr 
kronkelt een blauwe slang om de boom, 
met in zijn bek een verboden vrucht 
die Eva met haar rechterhand van hem 
aanneemt, terwijl haar linkerhand appels 
van het Kwaad uitdeelt aan verdoemde 
slachtoffers die een grijnzende Duivel 
haar kant op duwt. Eva staat naakt naast 
de boom, met lange haren, symbool 
van de kracht van de oermoeder. Boven 
haar hoofd hangt een waarschuwende 
doodskop tussen de appels. 

Links van de boom staat haar 
tegenpool, de Maagd Maria, gekleed 
in hemelsblauwe mantel, met gouden 
kroon en stralenkrans. Boven haar 
hoofd hangt in de boom een crucifix. 
Zij plukt hosties uit bloeiende kelken 
tussen de appels en deelt ze uit 
aan de mensen die een in het rood 
geklede engel in haar richting stuurt. 
Tussen deze twee actieve vrouwen 
zit Adam passief achter de boom op 
de grond. Met een verleidelijke appel 
onder handbereik probeert hij houvast 
te vinden door zijn linkerarm om de 

Ik ben gestorven en niet geboren

 Ik trouwde met mijn vader

Toen ik één dag oud was

En een moeder heb ik niet. (Raadsel)

Foto: Rosa Verhoeven
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boom heen te slaan. Hij kijkt als met 
stomheid geslagen. (afb. 2) De manier 
waarop Eva hier met Maria verbonden 
wordt, is typisch christelijk: Genesis 
moet vooruitwijzen naar het Nieuwe 
Testament. Joden en moslims leggen 
dat verband niet. 

‘Gemaakt om overheerst te 
worden’
In antwoord op de vraag wat bedoeld 
wordt met de “helper” die God 
voor Adam gaat maken (Genesis 
2:18), benadrukt Augustinus (vierde 
eeuw), een van de meest invloedrijke 
christelijke kerkvaders, dat ‘zelfs voor 
haar zonde de vrouw gemaakt was om 
door haar man overheerst te worden 
en om onderdanig en onderworpen aan 
hem te zijn.’1

Voor deze kerkvader was het 
paradijsverhaal geen verhaal van vrije 
keuze, maar van menselijke slavernij: 
door de overtreding in het paradijs was 
de hele mensheid in zonde gevallen. Hij 
veranderde de traditionele christelijke 
leer van de vrije wil. Augustinus was 
somber over de macht van de vrije wil 
en legde daarom de nadruk op Gods 

verlossende genade. Met steun van 
de imperiale politieke macht uit zijn 
tijd nestelde zijn orthodoxe richting 
zich in het centrum van de westerse 
geschiedenis, zowel bij katholieken als 
later bij de protestanten. 
Vanaf de vijfde eeuw kreeg de 
pessimistische visie van Augustinus op 
de menselijke natuur de overhand in het 
westerse christendom. De overwinning 
van de theologie van Augustinus 
maakte het klassieke idee van de 
menselijke vrijheid, dat ooit het hart van 
het christelijke evangelie uitmaakte, tot 
een ketterse gedachte. 

Hoewel vanaf het begin mannelijke 
en vrouwelijke gelovigen deel 
uitmaakten van het christendom, zijn 
de overgeleverde wetten, verhalen en 
commentaren door de eeuwen heen 
vrijwel uitsluitend door mannelijke 
visies en belangen bepaald. De 
mannelijke helft van de mensheid werd 
meestal kritiekloos gepresenteerd 
als de vanzelfsprekende norm en de 
vrouwelijke helft als afwijking van 
die norm. Dat heersende waarden 
vooral de waarden (en angsten) van de 
heersenden vertegenwoordigen, wordt 

gemakkelijk over het hoofd gezien. 
De vraag is dan: hoe krijg je ingesleten 
denkbeelden de wereld uit? Voor 
gewone gelovigen is het nooit 
eenvoudig geweest om onderscheid 
te maken tussen wat er in de heilige 
boeken staat en wat daarover door 
de eeuwen heen gezegd is. Alleen 
mensen die kritisch naar overgeleverde 
vanzelfsprekendheden kijken, staan 
open voor nieuw inzicht. Het is 
bemoedigend dat vrouwvriendelijker 
theologen (m/v) afstand nemen 
van de overgeleverde stereotiepe 
commentaren op de dochters van 
voormoeder Eva en het eerste 
scheppingsverhaal weer de aandacht 
geven die het verdient.

Wie meer wil lezen kan terecht 
bij mijn boek Overal Adam 
en Eva. De eerste mensen in 
jodendom, christendom en islam 
(Prometheus 2012). 
Zie ook www.MinekeSchipper.nl.

1 Augustinus, The Literal Meaning of 
Genesis, XI:37v.
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Investeren in... 
Een verslag van de gemeentedag op 24 juni
Ds. Marianne Bogaard, scriba ad-interim

Met die woorden uit Psalm 67 open-
de de voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad, Melis Melissen, de 
gemeentedag op 24 juni. Zo’n vijftig 
mensen waren op zaterdagmorgen 
naar de Paaskerk gekomen om het 
beleid van de afgelopen jaren te evalu-
eren en van daaruit naar de toekomst 
te kijken. Een prachtige opkomst op 
een warme dag aan het eind van het 
seizoen.

Hoop en ernst
Het klinkt groots, 
‘onder alle volken 
uw heil’. We zijn 
ons er allemaal 
van bewust dat 
onze Protestantse 
Gemeente in 
Amstelveen en 
Buitenveldert 
niet meer groeit 
en dat de finan-
ciën om keuzes 
vragen. Toch was 

de blik niet alleen naar binnen gericht. 
Verre van dat. Inspirerende initiatieven 
kwamen langs op het grensvlak van 
kerk en samenleving. 

In zijn inleiding op de dag haalde ds. 
Werner Pieterse de theoloog Miskotte 
aan. ‘De kerkelijken slapen in de kajuit, 
terwijl de wereld ten onder gaat’ zegt 
deze over de profeet Jona. Maar er is 
een missie die doorgaat ondanks de 
missionaris. De hoop komt uit de stad 
zelf. Hoe houd je die hoop in balans met 
de ernst die de situatie van ons vraagt?

Investeren in visie
In deze spanning schetste Erik 
Schouten waar het in het rapport 
‘Investeren in visie’ uit 2012 om ging: de 
toename van pastorale zorg, het slinken 
van het vrijwilligersbestand en een 
afname van het aantal jongeren. Maar 
hij benadrukte ook de toen gemaakte 
keuze om vanuit een analyse van de 
situatie te investeren in een aantal aan-
dachtsgebieden. Door ons vermogen te 
laten dalen in relatie tot het ledenaantal 
zou daar geld voor vrijkomen. 

De positie van jongeren en nieuwe 
generaties, de positie van ouderen, 
kerk-en gemeentefusies, de opkomst 

van de nieuwe vrijwilliger, leden-
administratie en geldwerving, het 
toenemend belang van PR & commu-
nicatie, diaconaat, geloofsverdieping 
& toerusting en kerk-& structuurwij-
zigingen, alle gebieden werden door 
hem opnieuw onder onze aandacht 
gebracht. Hij concludeerde daarbij, 
vijf jaar na dato, dat de krimp harder 
is gegaan dan gedacht. In zijn ogen is 
het grootste probleem echter niet de 
financiële situatie, maar de daling van 
het ledenaantal. 

Van rapport naar beleid
Na zijn verhaal overbrugden de 
Protestantse Jeugdraad en de wijkge-
meenten de afgelopen jaren door ons 
zicht te geven op de doorwerking van 
dit richtinggevende rapport, dat inspi-
reerde om beleidsplannen te maken 
waarin naast continuïteit ook nieuwe 
ideeën een plek kregen. 
Zo vatte de jeugdraad de essentie van 
zijn werk in één zin samen: ‘God ziet 
jou zitten en samen zijn we op weg 
naar zijn goede wereld’. Al een aantal 
jaar zijn er twee beroepskrachten (er is 
momenteel één vacature) die de wijk-
gemeenten ondersteunen om volop 
ruimte te scheppen voor de jeugd én 
bovenwijkse activiteiten te ontplooien. 

God zij ons genadig en zegene ons,

Hij doe Zijn aanschijn bij ons lichten; 

opdat men op aarde Uw weg kenne,

onder alle volken Uw heil.

uit de algemene kerkenraad
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Ook de Pelgrimskerk, de Kruiskerk en 
de Paaskerk vertaalden hun visie naar 
beleid.

Nieuwe initiatieven
De instelling van het Durffonds maakte 
het mogelijk die gedachten niet alleen 
op papier te zetten maar ook op te pak-
ken. Vanuit de Pelgrimskerk werd voor 
Uilenstede een studentenwerker aan-
getrokken. Inmiddels zijn dat er twee. 
De Kruiskerk kreeg een kerkelijk wer-
ker, waardoor er via een herschikking 
van taken geïnvesteerd kon worden in 
het contact met jonge gezinnen. Ook 
in de Paaskerk werd geëxperimen-
teerd met vernieuwing in de vorm van 
het (te) Gekke Kerkfestival.

Daarnaast waren er nieuwe activitei-
ten als Taizévieringen en vieringen 
bij of rondom zieken (Pelgrimskerk), 

bijeenkomsten in de Herberg en samen-
werking met de buurt (Kruiskerk), con-
tacten met scholen en vieringen voor 
de jeugd (Kruiskerk en Paaskerk) en 
nadruk op doelgroep-bijeenkomsten en 
vieringen (Paaskerk). En dat is nog maar 
een deel van alle genoemde initiatieven. 
‘Wat doen we veel, zeggen we dat 
nog wel eens tegen elkaar?’, vatte ds. 
Pieterse dan ook samen naar aanleiding 
van het eerste deel van de ochtend.

Hoe verder
In een viertal groepen werd ver-
volgens verder gesproken over de 
ontwikkelingen in de PJR en de drie 
wijkgemeenten. Over de buurt ging 
het, over netwerken, over de jeugd, 
over je naar buiten richten en meer 
gezamenlijk optrekken. Er werden 
waardevolle bouwstenen aangeleverd 
voor verder beleid.

In één van de groepen werd ook de 
vraag gesteld wat voor maatregelen je 
zou moeten nemen als er echt fi nan-
ciële problemen dreigen. Er zijn veel 
hoopvolle activiteiten ontplooid in de 
afgelopen jaren, maar die hebben de 
ernstige ondertoon niet weggenomen. 
Ook die toon vraagt om reactie en ge-
sprek. Als Algemene Kerkenraad willen 
we de keuzes waar we voor staan 
goed overwegen door gemeentebreed 
de vraag te stellen welke activiteiten in 
ieder geval doorgang moeten vinden, 
omdat ze tot de kern van ons kerk-zijn 
behoren. 

Die vraag is niet in één bijeenkomst 
beantwoord. We nodigen u dan ook 
van harte uit om in het najaar verder 
te praten, als het even kan in dezelfde 
open en verbindende sfeer als op 24 
juni!
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Hakken!  
Janet Parlevliet 

Bijna haar hele leven woonde 
ze op één vierkante kilometer in 
Amstelveen rond het Oude Dorp. ‘Ik 
werd geboren in een woonark aan 
de Badlaan, op de plek waar nu de 
nieuwe scoutinggebouwen staan. 
Mijn vader bouwde voor mij een 
kamertje op de ene punt en vijf jaar 
later, met de komst van mijn zusje 
Willeke, een kamertje op de andere 
punt. Aan de wal had hij een blokhut 
waar hij kon studeren. Oma woonde 
in de Fabriekssteeg. Toen ik geboren 
werd, had ze net haar man verloren. 

Ik was heel vaak 
bij haar. Vlakbij de 
ark lagen onze 
groentetuinen. Het 
was een gezellig 
dorps gebeuren, 
je kwam achterom 
bij elkaar binnen. 
Later woonden 
we in de 
Fokkerlaan en als 
ik dan bij oma 
ging logeren, 
moest ik drie 

keer de telefoon laten overgaan om 
mijn ouders te laten weten dat ik veilig 
was aangekomen. Zondagochtends 
liep ik met haar naar de Handwegkerk. 
Het voelde warm en betrokken.’ 

Anders denken
Als tiener boetseert Marjanne al bij 
Carla van Ouwennaller in het oude 
Rode Kruisgebouw aan de Dorpsstraat. 
Dat blijft ze jarenlang doen. Ze studeert 
aan de Pedagogische Academie en bij 
de kinderen aan wie ze les geeft, kan 
ze haar creativiteit kwijt door muziek 

met ze te maken of knutselprojecten 
uit te voeren. Langzamerhand groeit 
het besef om te gaan beeldhouwen. 
Ze realiseert zich dat je hierbij anders 
moet denken, ‘want met boetseren 
werk je met holle vormen, je bouwt 
op, haalt weg en zo blijf je heel lang 

peuteren. Met beeldhouwen werk 
je van buiten naar binnen.’ Tijdens 
één van de creatieve vakanties in 
Frankrijk geeft een docent haar rake 
opdrachten, zoals zoek een steen en 
maak die na. Zo leert ze goed kijken 
naar vormen en vlakken. In de jaren 
negentig gaat ze voor het eerst een 
week beeldhouwen. ‘Daar leerde ik 
kijken naar een steen. Wat zie ik erin? 
Ik liet me leiden en inspireren door de 
steen.’ Ze werkt met zachte stenen, 
zoals speksteen, albast en serpentijn 
en ontdekt dat ze het heerlijk vindt 
om te doen. Dat doet ze jaren tijdens 
vakanties in Drenthe of wekelijks in 
Amstelveen.

Hakken!
Langzamerhand bekruipt haar het 
gevoel: ‘Ik wil hakken!’ Geïnspireerd 
door het boek Ontmoetingen in Steen 
van Marianne van den Heuvel, komt 
ze terecht bij dé Beeldhouwschool in 
Amsterdam, waar ze eerst les krijgt 
van July Wickel en later van Marianne 
van den Heuvel. ‘Daar leerde ik 
academisch werken: je begint met 
een idee en maakt schetsjes van klei 
totdat je denkt: dit gaat hem worden. 
Vervolgens maak ik een schets in 
mergel om de verhoudingen beter te 
zien en de aanpak te bepalen. Wat 
ga ik weghalen en in welke volgorde. 
Dan pas koop ik een steen. Het liefst 

‘Je hoeft het er alleen maar uit te halen, want het zit er al in. Dat is 

de grap die we vaak maken, als ik met mijn medecursisten aan het 

beeldhouwen ben. Maar het is een heel pittig proces...’ De beelden 

in het huis en in de tuin van Marjanne Koops (1959) staan op een 

vanzelfsprekende plek, alsof ze er al jaren en jaren staan. 

interview

Zoek een steen 
en maak die na
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werk ik met marmer, dat hakt fi jn. 
Met Franse kalksteen kun je weer wat 
sneller werken. Het scheppingsproces 
begint dus mentaal, in een schriftje 
noteer of teken ik wat ideeën. Daarna 
is het hard werken. Hakken maakt veel 
herrie, want het is ijzer op ijzer. Aan de 
klank kun je horen of je goed hakt. Je 
moet je arm ‘t werk laten doen.’

Wat doet beeldhouwen met je?
‘Ik werk graag met mijn handen, ‘k 
doe graag iets aards, iets fysieks, in 
beeldhouwen zit energie, beheerste 

energie. Steen heeft iets oers, het 
dwingt respect af... het is boeiend om 
iets te maken uit een steen. In het 
begin – als je nog lang niet bij je vorm 
bent – hak ik ritmisch, soms mediteer 
ik of neurie. Momenten waarin ik heel 
veel moet raspen en vijlen vind ik niet 
zo leuk. Maar ik leer wel volhouden. 
Als een beeld klaar is, is het klaar. Dan 
neem ik er innerlijk afstand van.
Ik werk vaak aan de hand van een 
thema. Ik heb een serie beelden 
gemaakt die uit twee delen bestaan 
en toch één beeld zijn − two-some. 

Beeldtaal is voor mij een taal om 
mezelf uit te drukken. Mijn beelden 
verwoorden een periode in mijn leven. 
Zo heb ik letterlijk beelden gemaakt 
met een knoop erin. Die knoop 
was natuurlijk heel duidelijk. Soms 
herken ik pas later in mijn beelden de 
levensfase waarin ik toen verkeerde. 
Met een beeld wil ik zo veel mogelijk 
zeggen, met zo min mogelijk details. 
Een uitspraak van Charlotte van 
Pallandt inspireert me: Ik wil met 
zoo min mogelijk middelen zoo veel 
mogelijk uitdrukken.’
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college van diakenen

Ontmoeting met verbinding
Ginus Trof

De Meet and Eat vond plaats in de 
Kruiskerk en het mooie grasveld 
daarachter. Het weer was geen 
spelbreker en de ontmoeting met 
elkaar kon buiten plaatsvinden. Er 
waren diakenen uit alle betrokken 
kerkgenootschappen en een twintigtal 
genodigden met hun kinderen. De 
uitnodiging hield ook in dat iedereen 
iets te eten meenam. Zo werd de 
tafel gevuld met maaltijden uit diverse 

windstreken van 
de wereld. Naast 
de Hollandse 
pot, stonden er 
gerechten uit 
onder andere 
Georgië, 
Indonesië, Irak en 
Syrië op tafel.
Spoedig 
ontstonden er 
geanimeerde 
gesprekken 
tussen de 

diverse nationaliteiten en genoten 
we van de aanwezige lekkernijen. 
Naast de verkennende en serieuze 
gesprekken was er natuurlijk ook 
ruimte voor de lach. Voor de kinderen 
was er speelgoed aanwezig en een 
volleybalnet gespannen.

En ineens was de gemoedelijke sfeer 
weg: een van de kinderen was in 
de vijver voor de Kruiskerk gevallen. 
Iemand had dat ongeval gezien en 
het kind uit het water gehaald. Via 
reanimatie werd geprobeerd het 
kindje, Gabriël, bij kennis te brengen. 
Met de ambulance is hij naar het 
ziekenhuis gebracht. De zondag erna 
is in veel kerken in Amstelveen voor 
Gabriël gebeden. Nu, bij het schrijven 
van deze bijdrage, is het laatste 
nieuws dat Gabriël bij kennis is, zijn 
hartje klopt en hij kan zelfstandig 
ademen. Via allerlei onderzoeken moet 
nog bekeken worden of er blijvend 
hersenletsel is. 

In het Platform beraden we ons 
over hoe we verder gaan met het 
organiseren van activiteiten. Gezien de 
belangstelling voorziet het principe van 
Meet and Eat zeker in een behoefte. 
Maar een evaluatie is op zijn plaats.

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

Op zaterdag 1 juli organiseerde het Diaconaal Platform Vluchtelingen 

een Meet and Eat voor mensen die hierheen gevlucht zijn en uiteindelijk 

woonruimte in Amstelveen hebben gekregen. Hiervoor waren de mensen 

uitgenodigd voor wie wij allerlei hand- en spandiensten verrichten, of met 

wie wij op andere wijze contact hebben. De middag nam, door een heel 

verdrietig ongeluk, een nare wending. 
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Hoe oud is uw laatste testament?
Wellicht hebt u ‘ooit’ bij de nota-
ris een testament laten opmaken, 
omdat de omstandigheden op dat 
moment daartoe aanleiding gaven. 
Herinnert u zich nog wat er in staat? 
Is de inhoud nog up-to-date en 
relevant?

Uw wensen meegeven aan de 
schenking
De bestemming van zowel uw vaste 
periodieke gift als uw legaat kunt u 
op een voor u zinvolle manier laten 
‘labelen’. Dat kan door het vermel-
den van de bestemming op het 
schenkingsformulier of in uw testa-
ment. Zoals bijvoorbeeld: ‘t.b.v. de 
Diaconie’ of ‘voor het beheer van 
het gebouw’. Onze kerk houdt daar 
zoveel mogelijk rekening mee. 

Wat past bij u?
U kunt op verschillende manie-
ren een schenking doen. Met 
losse of vaste periodieke giften, 
een testament, legaat of erfdeel. 
Uitgangspunten en (fi scale) conse-
quenties zijn vaak per geval verschil-
lend. Het is op het eerste gezicht 
soms lastig te bepalen welke manier 
het beste bij u past. Dan kan het hel-
pen om in een persoonlijk gesprek 
alles eens op een rij te zetten.

Wij denken graag mee
Heeft u vragen over deze en an-
dere onderwerpen? De leden van 
de Commissie 
Geldwerving 
denken graag 
met u mee. U 
kunt hiervoor het 
Kerkelijk Bureau 
bellen, 020 - 641 
36 48, op dinsdag 
t/m donderdag 
van 9.00 uur tot 
12.30 uur of een 
e-mail sturen aan 
kerkelijkbureau@
pga-b.nl. 

college van kerkrentmeesters

Praktische vragen over 
nalaten en schenken 
Henk van Silfhout

Vorig jaar stuurde de Commissie Geldwerving u een folder over 

nalatenschappen, waarin wij u informeerden over hoe u de kerk via 

een legaat of via een erfstelling in uw testament kunt opnemen. Wij 

merken dat er niet alleen vragen leven over nalatenschappen, maar 

ook over schenken in het algemeen. Henk van Silfhout was werkzaam 

in het notariaat en geeft antwoord op enkele vragen. 
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meditatie

Christelijke meditatie
Nico Sjerps

Het bijeenkomen in een vertrouwde 
omgeving – de Kruiskerk – ondersteunt 
ieders eigen proces. Hoewel meditatie 
een heel individueel proces is, is 
het ondersteunend om dat met 
gelijkgestemde mensen samen te 
doen. Dan wordt het makkelijker om 
deze een-voudige oefening in praktijk 
te brengen.

Ervaringen van deelnemers 
De volgende uitspraken van 
deelnemers geven en goed beeld van 
deze bijzondere activi-teit.

Overal kun je tegenwoordig 
mediteren, behalve in de kerk. 
Gelukkig is die leemte nu op-
gevuld. Door je te concentreren 
met behulp van een Mantra 
en door te proberen gedach-
ten, plannen, zorgen los te 
laten, geef je jezelf de kans om 
ruimte te scheppen voor een 
andere gewaarwording: voor 

stilte en puur Zijn. Dat is minder 
simpel dan het lijkt. Ech-ter, 
alleen al om een glimp hiervan 
op te vangen, maakt het de 
moeite waard om aan deze 
groep deel te nemen. Verder 
ervaar ik de gesprekken als 
zeer waardevol.

Het is verrijkend, een rust- 
en oplaadpunt in de week. 
Betrokken en ongedwongen 
sfeer. En bijzonder leerzaam...

Meditatie is voor mij nog steeds 
een hele opgave. Maar zo’n 
periode van stilte en rust samen 
beleven, is heel bijzonder. 
Vooral het ‘nagesprek’ is, vooral 
doordat we elkaar wat langer 
kennen, heel waardevol. 

Dit was mijn eerste 
kennismaking met de 
meditatie. Aandacht bij de 
Mantra houden vraagt veel 
concentratie, maar gaat steeds 
beter door het steeds te doen, 
vooral in deze groep. Je stemt 
af op elkaars ‘frequentie’. Het is 
krachtiger. 
Na de meditatie verblijven 
wij in een rustige omgeving, 
drinken een kopje koffie of 
thee en komen heel vaak fijne 
open gesprekken op gang over 
bijvoorbeeld ‘wat kwam je 
tegen? Wat was je beleving? 
Lukte het vanmorgen?
Wij steunen elkaar in onze 
ervaringen en worden goed 
begeleid. Het zijn fijne, 
leerzame ochtenden.

Nieuwe cyclus en aanmelden
In september start een nieuwe cyclus 
op de woensdagen 13, 20 en 27 
september en 4, 11, 18 en 25 oktober, 
steeds om 10.00 uur in de Kruiskerk.

Voor informatie en aanmelding: 
Nico Sjerps, 06-21254699, 
e-mail: nsjerps@ziggo.nl

Eind juni rondden we de tweede cyclus van negen bijeenkomsten van de 

meditatiegroep af. De deelnemers kijken met tevredenheid terug op deze 

inspirerende bijeenkomsten, waarin verstilling en verdieping centraal staan. 

We gebruikten een mantra, een heilig christelijk woord dat gedurende 

ongeveer 25 minuten in stilte wordt herhaald.
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Worstelen 
met scheppen

Gerben Drost

Worstelen met dat woord: scheppen. Ik 
ben eruit:
1. Scheppen is van alle tijden. We horen 

ervan in het boek Genesis.
2. Scheppen is niet zonder risico. We 

scheppen ons bijkans een ongeluk.
3. Scheppen is onze roeping. 
 Gij zult scheppen!

Met dat besef worstelen we verder:
Scheppen is: er gaat een wonder 
gebeuren. We scheppen het plastic 
uit de oceanen, we laten de auto’s op 
waterstof rijden, we verbinden los van 
tijd en materie, we eerbiedigen de 

gemoedsbezwaarden, we verlengen 
ons abonnement op Trouw met steeds 
weer berichten over overledenen 
die we kennen, we doen mee met 
de PCOB (en nu samen met KBO), 
we gaan stemmen in maart 2018 bij 
verkiezingen voor de Gemeenteraad, 
we maken over voor de solidariteitskas 
en voor Present, we gaan tijd-, plaats- 
en apparaatonafhankelijk werken, we 
scheiden ons afval, we gaan straks 
zonder mopperen overstappen op 
station Zuid, we koesteren onze 
huisdieren (nemen de nota van de 
dierenarts voor lief al dan niet met een 
verzekering), we onttrekken ons niet 
aan mantelzorg (ook al moeten we 
werken in het zweet ons aanschijns), 
we blijven kinderen baren en opvoeden, 
we betalen belasting, we mijden de zorg 
niet, we volgen het nieuws, we gaan 
goed om met onze buren, we nemen 
de ombouw van de sneltram voor lief, 
we nemen de verdiepingsplannen voor 

de A9 voor lief (zonder tunnel), we gaan 
goede dingen doen met de miljoenen 
in de kas van de kerk, we volgen onze 
stadsdominees in café en metterdaad, 
we zingen een nieuw lied, we laten ons 
zien op Facebook, we begroeten de 
robots en doen het zelf kalmer aan, we 
slapen tenminste acht uren per etmaal, 
we blijven brood en wijn delen, we 
laten vrienden niet los, we zoeken altijd 
naar nieuwe vrienden (want we zijn niet 
eenkennig en geen kliek), we bakken 
op oudejaarsdag zelf de oliebollen, we 
blijven in de Bijbel lezen, we blijven 
bidden voor de wereld en omstreken en 
ook voor onszelf. We scheppen voort. 
De wonderen zijn de wereld niet uit.

Ten slotte: Ik loof de Eeuwige en kijk 
met (on)geduld uit op de wederkeer van 
Christus, die straks komt oordelen over 
de levenden en de doden, inclusief alle 
pausen. Scheppen doe je niet alleen. 
Soli Deo Gloria!

Ik kan fluiten naar een 

ontmoeting met de paus. Een 

bezoek van de paus aan de 

Protestantse Gemeente te 

Amstelveen-Buitenveldert zit er 

zeker ook niet in.  
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Paaskerk
Leestijd
Zoals Tweede Kamerleden op reces 
gaan, zo breekt er in de kerk in de 
zomer een vergader- en organiseerluwe 
tijd aan. Het schept ruimte om dát te 
doen waar in drukke tijden minder tijd 
voor is. Zoals bijvoorbeeld het lezen van 
het boekje van Nynke Dijkstra en Sake 

Stoppels: Back to Basics - 7 vragen 
rond missionair kerk zijn. De zin 'Back to 
Basics' zingt rond. In de landelijke kerk 
en op de inspiratiedag zaterdag 24 juni. 
In de Paaskerk zat afgelopen maanden 
een brainstormgroepje bij elkaar om 
verder te peinzen over de toekomst van 
onze gemeente. Ook daar klonk deze 
frase. Maar wat bedoelen we nu pre-
cies als we zeggen: Back to Basics. In 
het najaar misschien goed om met wie 
dat wil er eens over door te praten. 
Bij die basics horen wat mij betreft de 
Bijbelverhalen. De nieuwsgierigheid 
daarnaar groeit, ook buiten de kerk. 
Maar er is meer Bijbel dan verhalen. 
Paulus bijvoorbeeld. Hij raakt wat meer 
op de achtergrond. Dat is ook wel 
begrijpelijk - het verhaal van David en 
Goliath is nu eenmaal toegankelijker dan 
Romeinen 6, zeker voor wie de Bijbelse 
taal nieuw is. Ook in de gemeente klinkt 
Paulus een stuk minder dan 'vroeger'. 
Vreemd toch, want veel van de centrale 
noties van het christendom komen van 
hem vandaan en ook de reformatie 
waar we dit najaar het jubileum van 
vieren, vindt vooral in die teksten haar 
bron. Onmiskenbaar zou hij ook tot 
de basics moeten horen. Een collega 
raadde me Rowan Williams' meditaties 
over Paulus aan, in vertaling verschenen 
als 'God ontmoeten in Paulus'. 
De basics is niet alleen tekst, maar ook 

ontmoeting, pastoraat. In de zomer los-
sen Marianne, Gert Jan en ikzelf elkaar 
af met vakanties, maar steeds is er een 
van ons drieën aanwezig. Omdat we 
elkaar wat minder zien in de activiteiten, 
kun je elkaar ook pastoraal mislopen. 
Aarzel niet contact te zoeken als het 
nodig is.
Of u thuisblijft of weggaat: een heel 
goede zomer gewenst. Niet in de 
laatste plaats voor de velen die zich 
vrijwillig hebben ingezet dit jaar om het 
vele te organiseren in onze gemeente. 
Van koffi eschenker tot voorzitter en van 
bloemenbezorger tot chauffeur - heel 
veel dank!
Reces of vacatie, het zondagse vieren 
gaat gewoon door - hier en waar u ook 
bent op vakantie - er is altijd wel een 
plek te vinden - over basics gesproken...

Ds. Werner Pieterse

Uit de kerkenraad
Afscheid Ellen Kok
Ellen Kok nam afscheid met een 
heldere rapportage aan de kerkenraad 
over haar pastorale werkzaamheden 
in het afgelopen jaar. Met bloemen 
onderstreepten we onze dankbaarheid 
voor het werk dat ze verzet heeft. In de 
dienst van zondag 9 juli heeft Ellen ook 
afscheid genomen van de gemeente. 
Wij wensen haar het beste toe in haar 
nieuwe (vaste) baan in Purmerend. 

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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Ambtsdragers voor de vieringen
De kerkenraad heeft besloten onder-
scheid te maken tussen ambtsdragers 
die meer gericht zijn op het represente-
ren van de gemeente tijdens de vierin-
gen - en die daarom niet meer dan vier 
vergaderingen per jaar hoeven bij te 
wonen - en meer bestuurlijke ambtsdra-
gers. Nu dit besluit is genomen, doe ik 
langs deze weg nogmaals een oproep 
om u bij één van de kerkenraadsleden 
te melden als u ambtsdrager voor de 
vieringen zou willen worden. We heb-
ben dringend versterking nodig nu in 
september vijf ambtsdragers aftredend 
zijn en we slechts één gemeentelid 
zullen bevestigen in het ambt van 
ouderling.

De Paaskerk in 2022
Er is een ad-hoc werkgroep met leden 
van binnen en buiten de kerkenraad 
bezig geweest met het nadenken over 
de toekomst van de Paaskerk in de 
komende vijf jaar. Wat begon met het 
nadenken over vernieuwing kreeg in 
een later stadium een extra impuls 
vanuit de Algemene Kerkenraad (AK). 
De AK heeft namelijk alle kerken in 
Amstelveen-Buitenveldert gevraagd 
om na te denken over de toekomst 
vanwege de verslechterde fi nanciële 
situatie van onze kerken. De werkgroep 
heeft gebrainstormd op basis van drie 
vragen: wat zie je in de gemeente, wat 
voel je (dromen) en wat wil je doen 
(prioriteiten). Hieruit is een korte notitie 
‘Paaskerk 2022’ ontstaan. 

Begin nieuw seizoen
Op 9 en 10 september doet 
de Paaskerk mee aan de open 

monumentendagen. Tussen 13.00 en 
17.00 uur is de kerkzaal op beide dagen 
open voor belangstellenden. Op 10 
september is ook de startdag voor het 
nieuwe seizoen. In de ochtendviering 
nemen we afscheid van de aftredende 
ambtsdragers en bevestigen we de 
nieuwe ambtsdrager.

Pieter Licht

Ontmoeten op locatie
Niet alleen voor jongeren, ook voor 
ouderen is geloven vaak niet langer 
vanzelfsprekend. In het lied ‘Toen was 
geloof heel gewoon’ bezingt Stef Bos 
de veranderingen die de generatie 
van zijn ouders heeft meegemaakt: 
‘Op een dag werd alles anders, de 
kerk stond niet meer in het midden’. 
Als Paaskerkgemeente vinden we het 
daarom belangrijk ruimte te creëren 
voor (geloofs)gesprek. Dat doen we 
door op meerdere plekken in onze 
wijk bijeenkomsten aan te bieden 
waar vijfenzeventig-plussers elkaar 

ontmoeten. Om de paar weken komen 
mensen bij elkaar in de Dignahoeve, 
Middenhof, de Kastanjefl at, Bovenkerk 
of de Bolder (Groenelaan). Ontmoeting 
is daarbij het sleutelwoord. De locaties 
zijn ook bereikbaar voor wie niet naar de 
kerk kunnen of willen komen. 

In die ontmoeting vindt een open 
gesprek plaats over wat voor ieder 
belangrijk is in het leven. Dat kan aan de 
hand van een thema zijn. Zo spraken we 
in Groenelaan over de zomer: hoe vulde 
je die vroeger in? En nu? Maar ook de 
doop kwam ter sprake. Waar ben je 
gedoopt en wat betekent dat nog voor 
je? Bij andere bijeenkomsten, zoals in 
Middenhof, reikt het blad ‘Open Deur’ 
het gespreksthema aan.
Bij deze gesprekken is het niet vreemd 
als je uitspreekt wat je gelooft. Dat wil 
niet zeggen dat ieder daar hetzelfde 
over denkt. Juist de verschillen zorgen 
voor boeiende ontmoetingen, waarbij 
ook persoonlijk wel en wee wordt 

Senioren in de Paaskerk
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gedeeld. Voor de predikant is dat 
trouwens even leerzaam als voor de 
andere aanwezigen! 
In het komende seizoen bieden wij 
deze gesprekken opnieuw aan. Als u 
vijfenzeventig jaar of ouder bent en bij 
ons ingeschreven, wordt u persoonlijk 
uitgenodigd via een folder die na de 
zomer bezorgd wordt. Daarop staan 
ook de seniorenbijeenkomsten van de 
diaconie. Als u niet in onze administra-
tie staat bent u echter net zo goed wel-
kom! Houdt dan de agenda van Present 
in de gaten. Of informeer bij Albert van 
Blaaderen, tel. 0297 582593. 

Ds. Marianne Bogaard

Zomerse ontmoeting 22 augustus 
Ook dit jaar een gezellige verras-
singslunch! U bent van harte welkom 
in de Paaskerk om 12.00 uur. Na de 
lunch is er een quiz. Graag voor 15 
augustus een mailtje of belletje naar 
Truus van Noord, tel. 6435792 of 
Marijke Bossenbroek, tel. 6453525 of 
bossenbroekboersma@hotmail.com. 
Aan beiden kunt ook eventueel ver-
voers- en dieetwensen doorgeven.

Marijke Bossenbroek

Startdag 10 september
Op zondag 10 september is er de jaar-
lijkse startdag. Hiermee vieren we met 
elkaar de start van het nieuwe seizoen. 
In de dienst zullen onze drie wijkpredi-
kanten voorgaan. 
Na de kerkdienst is er een gezamen-
lijke activiteit voor jong en oud: een 
vossenjacht (een soort speurtocht). 
Aan de mensen die minder goed ter 
been zijn wordt ook gedacht. Voor 
hen is er een activiteit in de kerk. Er is 
een alternatief programma mocht het 
slecht weer zijn.
Met een gezamenlijke maaltijd sluiten 
we de startdag af.

Arjan Steur

Gebedsgroep 
Bijeenkomsten ‘Rondom het Woord’ 
met zang, Bijbellezing en gebed. Twee 
keer per maand op woensdagavond 
(oneven weken). Tijd: 19.00-20.30 
uur. Plaats: Benedenhuis Paaskerk. 
Contactpersoon: Freja Slot- Koelbloed, 
tel, 6455948, of email: freja.koel-
bloed@gmail.com. Data: 27 septem-
ber, 11 en 25 oktober, 8 en 22 novem-
ber en 6 december 2017.

Kring: Geloven op goede gronden 
Op de kring ‘geloven op goede 
gronden’ willen we vanuit de Bijbel 
met elkaar van gedachten wisselen 
over het gebed. We bereiden ons 
thuis voor door het boekje ‘12 
artikelen over bidden’ te lezen.
Bijeenkomsten starten om 10.00 uur 
in de Paaskerk op 19 oktober, 
16 november, 14 december. 2018: 
11 januari, 8 februari, 8 maart; 5 april, 
3 mei. Begeleiding en informatie: 
Miep Habing, tel. 020 6473574. 
e-mail m.habing@planet.nl.

Miep Habing

12+dienst
Onze laatste dienst van het afgelo-
pen seizoen hadden we op 25 juni in 
aanwezigheid van bijna de volledige 
nieuwe ‘crew’ die de week ervoor 
was overgevlogen. Jammer dat de 
oude garde verstek liet gaan, zeker 
nog druk met de laatste loodjes op 
school. We moeten het hier aan het 
begin van het nieuwe seizoen met 
alle betrokkenen maar eens over heb-
ben. Het thema van deze dienst was 
‘Vrouwen in de Bijbel’, we hebben ze 
met de spelvorm daarom ook maar 
laten winnen…
De overvliegdienst was erg geslaagd, 
mede door de diepte-interviews 
van Rianne & Anko met de overvlie-
gers en de vragen tijdens de dienst 
van Rianne aan de 12-plussers. Van 
harte welkom Tess, Sietske, Jonas en 
Sjoerd!
Van 14 t/m 16 juli hadden we ons 
PJR-weekend in Blaricum/Huizen. 
Met een geweldige opkomst vooraf 
al geslaagd te noemen. Naast de 

Agenda
Augustus
Di  22 12.00 uur Seniorenmiddag
Di  29  19.30 uur  Voorbereiding 
   Umbriëreis

September
Ma  04 20.00 uur Vergadering Raad 
   van Kerken
Di  05 20.00 uur Community 
   (bij Lineke Wichmann)
Wo  06 19.30 uur Medewerkersavond 
   rommelmarkt
Do  07  15.00 uur  Ontmoetingspastoraat, 
   Dignahof
Za  09 13-17.00 uur Open monumentendag
Zo  10 10.00 uur Startzondag
Zo  10 13-17.00 uur Open monumentendag
Wo  13  8.45-17.30 uur  Septembertocht
Wo  20 11-20.00 uur Inleveren spullen 
   rommelmarkt
Zat  23 10-16.00 uur Rommelmarkt
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fi lm ‘Extremely loud and incre-
dibly close’ en een JD12+ met 
een echte dominee hebben we 
gelukkig ook tijd gehad voor drie 
keer vlaggenroof, een Zweeds 
renspel en twee keer kampvuur. 
Een goede vakantie, tot volgend 
seizoen.
Arnold (en een klein beetje Anko)

Janny Huijser-Niebuur
Op 16 juni overleed in Huize 
Groenelaan Janny Huijser-Niebuur. 
Tweeëneenhalf jaar geleden verhuis-
de zij naar Middenhof vanuit haar huis 
aan het Goldschmedingplantsoen. 
Daar kwam zij met haar man 
Meeuwis en gezin te wonen in de 
jaren vijftig. Hun vierde kind werd er 
geboren en Janny voelde zich er thuis, 
net als in de Adventkerk. Haar gezin, 
de buurt, de kerk, dat alles gaf een 
zinvolle invulling aan haar bestaan. 
Naast het huis schiep ze een paradijs 
van bloemen. ‘Mij spreekt de blomme 
een tale’ stond er op de kaart. 
In de afscheidsdienst lazen wij Psalm 
8. Janny was als pleegkind opge-
groeid in een gereformeerd gezin. Dat 
geloof heeft zij vastgehouden, ze was 
een trouwe kerkgangster. Maar ze 
bleef zich daarin wel ontwikkelen. Ze 
las de boeken van Kuitert en anderen. 
Geloven werd steeds minder een 
bastion van zekerheid. Wat bleef was 
een onuitgesproken vertrouwen. In 
dat vertrouwen lieten wij haar gaan.

Ds. Marianne Bogaard

Trijntje Huisman-Mulder
Op 25 juni overleed op 98-jarige leef-
tijd Trijntje Huisman-Mulder. Jarenlang 
stond ze Harm Huisman terzijde in de 
juwelierswinkel in de Stationsstraat, 
in 1966 trouwde ze met hem. Zijn 
overlijden in 1977 was een enorme 
slag. Enkele jaren later werd ze ge-
vraagd als diaken, en dat bleef ze tot 
2006. In die hoedanigheid vertegen-
woordigde ze de kerkenraad op schier 
iedere kerkelijke vergadering die in de 
regio plaatsvond. Tevens beheerde ze 
de wijkkas. We hebben veel aan haar 
te danken. 
Toen haar gezondheid achteruitging, 
had ze steeds meer hulp nodig, de 
laatste twee jaar woonde ze in Klaasje 
Zevenster. Op de kaart stonden een 
paar regels uit een bekend gezang: ‘Ik 
weet aan wie ik mij vertrouwe, al wis-
selen ook dag en nacht. Ik ken de rots 
waarop ik bouwe, hij feilt niet die uw 
heil verwacht.’ In dat geloof namen 
we afscheid van haar en hebben we 
haar lichaam ter aarde besteld.

M.J. Aalders

Rien Harkema
Rien verliet het aardse leven op 26 
juni. De afgelopen maanden had 
hij zich daarop voorbereid door zijn 
levensverhaal te schrijven. Hij ver-
telde hoe hij opgroeide in Bovenkerk 
met twee zussen. Hoe hij via andere 
baantjes bij het Huis aan de Poel 
terechtkwam en later bij de RAI. Hoe 
hij Isa ontmoette en vader werd van 
twee dochters. Hoe de muziek- en 
theaterwereld een steeds grotere 
plek innamen. En wat er gebeurde na 
de diagnose ALS...

Twee jaar geleden was er in de 
Paaskerk een community-vesper over 
ALS met die ervaring als basis. Nu 
was er een bijeenkomst waarin we 
naar zijn verhaal luisterden, omlijst 
door liederen van de koren waarvan 
hij deel uitmaakte. Hij had die bij-
eenkomst zorgvuldig geregisseerd. 
De volgende dag gaven wij Rien uit 
handen op Zorgvlied, na een korte 
dienst waarin woorden klonken uit de 
vesper: ‘Heer, U zult er altijd zijn’. Die 
nabijheid wensen we ook Isa en de 
kinderen toe.

Ds. Marianne Bogaard

Jacob Jan Schuringa
Na een ernstige ziekte overleed op 
10 juli Jaap Schuringa op negenen-
zeventigjarige leeftijd. Na zijn werk 
bij Fokker waren er de jaren om veel 
buiten te zijn, om ontelbare klussen 
te doen, om te fi etsen en paard te rij-
den. Hij trok graag met Désirée naar 
Friesland, waar ze een onderkomen 
hadden. 
Jaap had als oudste zijn gewaar-
deerde plek in gezin en familie en 
speelde een eigen rol in de vrijdag-
ochtendgroep in de kerk. Alles wat 
hij deed, moest tot in de puntjes 
verzorgd worden. Meer dan van spre-
ken was Jaap van doen, geporteerd 
van een praktisch christendom. Dat 
kreeg nadruk in de dankdienst voor 
zijn leven in de Paaskerk, waarin we 
stil stonden bij verschillende werken 
van barmhartigheid. Hij zal gemist 
worden in de kring van familie, vrien-
den en wijkgemeente, bovenal door 
Désirée.

G.J. de Bruin
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
Namens de expositiecommissie waren 
Lida Ruitinga en Cees Grootjen te gast. 
De kerkenraad sprak zijn grote waar-
dering en dank uit voor de inzet van de 

commissie, in het bijzonder voor de 
laatste expositie Paisaje del Alma en de 
bijzonder verzorgde opening hiervan. 
Positief is dat kunst, levensbeschou-
wing en bezinning worden beleefd 
binnen een kerkgebouw en dat een 
expositie een waardevol element is 
in het contact met de buurt. Er treedt 
echter wellicht ook een zekere gewen-
ning op, met dalende bezoekersaantal-
len tot gevolg. Enkele suggesties: vaker 
een inleiding of rondleiding, zo mogelijk 
met de kunstenaar; avondopenstel-
ling; bepaalde groepen erbij betrekken, 
bijv. docenten/studenten van de Vrije 
Universiteit/Protestantse Theologische 
Universiteit; opnemen in het pro-
gramma van de BoodschappenPlusBus. 
Bij meer activiteiten is wel uitbreiding 
van de commissie noodzakelijk. Voor 
het komende seizoen heeft de com-
missie behoefte aan een sabbatical. 
De kerkenraad zal zich bezinnen op het 
vervolg, met name of dit tentoonstel-
lingsconcept (nog) beantwoordt aan 
de verwachtingen, of we ermee door 
willen gaan en of er nieuwe ideeën zijn 
t.a.v. beleid en cultuuraanbod. 
We bespraken het verslag van de visi-
tatie. De onderlinge communicatie en 
dan met name tussen moderamen en 
kerkenraad kwam daaruit als aandachts-
punt naar voren. 

Na vele jaren is er een einde gekomen 
aan de diensten in Klaasje Zevenster. 
Voortaan zal de geestelijk verzorger in 
iedere woonunit ‘huiskamergesprekken’ 
houden. De kerkenraad zal een blijk van 
waardering sturen naar het team rond 
deze diensten en naar Renger Prent. 
Ook een einde komt aan het 
Oecumenisch Beraad Noord, waaraan 
vooral Tonneke van der Mede en Renger 
Prent een grote bijdrage hebben gele-
verd. Voor Tonneke, die altijd veel werk 
heeft verzet voor het zomerprogramma, 
eindigt hiermee een periode van twintig 
jaar oecumenisch werk. 
We spraken over taken die een aftre-
dende ouderling kan blijven doen als 
pastoraal medewerker. Ook kunnen we 
wellicht in de toekomst zoeken naar ou-
derlingen met een specifi eke, beperkte 
taak. 
Alle kerkenraden en classes is weer 
gevraagd een oordeel te geven over 
voorgestelde kerkordewijzigingen in het 
kader van Kerk 2025. Ter wille van de 
tijd zal ieder kerkenraadslid het betref-
fende formulier thuis invullen. 
De commissie kerkmuziek heeft een 
verslag gemaakt van haar activiteiten. 
Grote waardering is er voor alles wat 
er het afgelopen seizoen is gebeurd: 
medewerking van Kruiskerkcantorij, 
Vesperscantorij en (30-50) Zanggroep; 

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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(koffi e)concerten en muzikale vespers. 
De kerkenraad gaat van harte akkoord 
met voortzetting van dit beleid en 
bedankt de commissie voor haar inzet, 
in het bijzonder Aart Appelhof, die veel 
werk heeft verzet. 
Een leuk voorstel was om op de muur, 
voor in de kerk waar het koororgel heeft 
gestaan, een door de kinderen gemaak-
te decoratie op te hangen. De voorkeur 
gaat uit naar ‘Jozef met kleurrijke jas’. 
De kerkenraad gaat akkoord met het 
voorstel van de commissie rommel-
markt om dit jaar de opbrengst te beste-
den aan projecten waar eigen gemeen-
teleden bij betrokken zijn: Stichting Anna 
Poot, Moldavië en de wijkkas. 
Na het vertrek van ds. Jos de Heer naar 
Zaltbommel wordt ondergetekende 
consulent van de Amstelkerkgemeente 
in Ouderkerk aan de Amstel. 

Sieb Lanser

Programmaboekje 
Er komt weer een (kleur)rijk boekje uit 
met activiteiten, kringen en projecten. 
- Kopij over activiteiten moet binnen zijn 

op zondag 20 augustus en beslaat de 
periode van 24 september 2017 tot juli 
2018. Activiteiten die nog niet vastlig-
gen en na 1 januari plaats vinden, 
komen in een inlegkalender te staan, 
die rond de jaarwisseling uitkomt. Wie 
informatie mist of meer wil weten 
over de spelregels kan in augustus 
overleggen met Sieb Lanser (4534540) 
of Mareke Kniep (6435765).

- Op 17 september zal in de kerk het 
boekje geadresseerd klaar liggen voor 
verspreiding. Helpt u mee om ze in de 
dagen erna rond te brengen?

Ria Keijzer

Startzondag
Zondag 24 september vormt de sym-
bolische ‘doorstart’ van het werk. Een 
zondag met een feestelijke kerkdienst, 
aandacht voor het programmaboekje en 
leuke vormen van ontmoeten. We zou-
den deze zondag graag met een groepje 
willen voorbereiden op maandag 28 
augustus, om 10.00 uur in de kerk. Vind 
je het leuk hieraan mee te doen? Meld je 
dan bij Sieb Lanser. 

Herbergactiviteiten 
Op de vertrouwde ‘eerste dinsdag van de 
maand’, 5 september, starten we weer 
met de Herberg. Om 9.30 uur staat de 
koffi e klaar, om 10.00 begint het centrale 
programma en even na 11.30 uur sluiten 
we de herberg weer. U heeft dan de pri-
meur om in een notendop te horen welke 
herbergactiviteiten er in 2017 - 2018 zullen 
plaatsvinden en welke thema’s we in 
voorbereiding hebben. Als opfrisser: met 
‘de herberg’ bedoelen we de activitei-
ten voor en met ouderen die op diverse 
dagen van de week plaats vinden. Het 
open huis is er een goed bezocht maan-
delijks onderdeel van. Ontmoeting en 
gesprek krijgen altijd een impuls door een 
opstap, de actualiteit of een presentatie. 
Programmaleiding op dinsdag is in han-
den van Anita Pfauth en Ria Keijzer. Alle 
herbergbijeenkomsten zijn open: je wordt 
door te komen geen lid van een vereni-
ging, maar kunt aanschuiven wanneer 
het uitkomt of wanneer het onderwerp 
of een spreker je aanspreekt. Op dins-
dagmorgen groeien we getalsmatig een 
beetje uit ons jasje, dus voegen we in het 
nieuwe seizoen ook wat kleinschaliger 
initiatieven toe buiten de dinsdagochtend. 

Ria Keijzer

Christiane Johanna Gunther-Broerse
Op 14 juni is overleden Stans Gunther, 79 
jaar oud. Ze woonde Graaf Aelbrechtlaan 133. 
Sinds ze als au pair in Engeland had gewerkt, 
had ze veel belangstelling voor Engelse litera-
tuur en kranten. Ook het wereldgebeuren 
interesseerde haar. Katten betekenden veel 
voor haar. De laatste jaren waren moeilijk 
door ziekte, waardoor ze de deur niet meer 
uitkwam en ook anderen buiten de deur hield. 
Haar man was in 2009 overleden en ze had-
den geen kinderen. Een goede vriendin, Wil 
Hillenius, deed veel voor haar. 
Stans Gunther was geen kerkganger, maar 
vond wel steun in het geloof. Psalm 121 was 
een lievelingspsalm van haar. Deze psalm is 
gelezen bij de uitvaart op Zorgvlied op 21 juni.

Sieb Lanser

Ans de Boer-Styger
Op zondag 9 juli is Ans de Boer onverwacht 
overleden, 85 jaar oud. Ze was een graag ge-
ziene vrouw, aanwezig bij nagenoeg alle kerk-
diensten, concerten, bezinningsbijeenkomsten 
en activiteiten. Na het overlijden van haar zoon 
Willard en daarna van haar man Wim werd het 
stil. Maar ze zocht dapper naar nieuwe moge-
lijkheden en hervond plezier en zin, bij mensen 
en in haar prachtige tuin vol harmonie en kleur. 
In de laatste jaren werden de ouderen die ze 
ontmoette in ‘de herberg’, naar haar eigen zeg-
gen, haar tweede familie. Ans kon scherp zijn, 
maar bracht de ‘gunfactor’ in de praktijk door 
loyaliteit, toewijding, hartelijkheid en een grote 
interesse naar anderen. Wie iets organiseerde 
kon altijd rekenen op haar support. Op 14 juli 
vond de afscheidsplechtigheid plaats. Kern 
vormde een bewerking van 1 Korintiërs 13. 
Ans was een lieve zorgzame moeder en oma 
voor zoon Jaco, zijn vrouw en de kleinkinde-
ren. Zij (en wij) zullen haar missen. 

Ria Keijzer
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De jonge Kruiskerk - nieuwe seizoen
Ook in het nieuwe seizoen zullen er 
weer mooie, gezellige en waardevolle 
activiteiten en vieringen voor jonge 
gezinnen zijn in De jonge Kruiskerk. Er 
komen weer 'Verhaal in de Kruiskerk-
vieringen', leuke workshops en na-
tuurlijk ons kinderkerstfeest en de 
Palmpasenviering. Zondagmiddag 1 

oktober is de eerste activiteit na de 
zomervakantie: Verhaal in de Kruiskerk 
- een creatieve viering voor kinderen 
(3-12 jaar) en (groot)ouders. Graag tot 
ziens op 1 oktober!

Roelof Venemaschool
Vanuit de Kruiskerk is er al een aantal 
jaren goed contact met de Roelof 

Venemaschool. In het afgelopen 
schooljaar heb ik bijvoorbeeld de 
kleuters bezocht om ze te vertel-
len over mijn werk als dominee, zijn 
de kinderen van groep 4 in de kerk 
geweest voor een paasontbijt, hebben 
de kinderen van groep 7 een speur-
tocht gedaan en een orgeldemon-
stratie gekregen in de kerk, en ben ik 

Kinderkoor Kruiskerk
In het afgelopen seizoen zijn we gestart met een kin-
derkoor. De kinderen repeteren elke woensdagmiddag 
onder de enthousiaste leiding van Henk Trommel. Ze 
zingen christelijke liedjes, zoals ‘Hoor de vogels zingen 
weer’, maar ook niet-christelijke. ‘Het berenlied’ en ‘de 
droomboom’ zijn twee van de favorieten. De kinderen – 
tot nu toe allemaal meisjes – doen met heel veel plezier 
mee. Het is mooi om te zien hoe goed ze de soms toch 
moeilijke liedteksten kunnen onthouden, zo jong als ze 
zijn. Begin juli hebben we dit seizoen afgesloten met een 

mini-concertje in de kerk. We hopen in september weer 
verder te kunnen gaan. Dank aan de kinderen, de bege-
leiders en natuurlijk vooral aan Henk Trommel voor de 
geweldige manier waarop hij de meiden vrolijk en voluit 
laat meezingen!
Ben je 6 jaar of ouder en wil je ook graag meezingen? 
Dat kan! We beginnen na de zomervakantie, en oefenen 
op woensdagmiddag in de Kruiskerk, van 16.30 tot 17.15 
uur. Kom gerust een keer kijken! Meer informatie bij 
Mirjam Buitenwerf, buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl, 
06-20339808.
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bij de groepen 8 in de klas geweest 
om te vertellen over Hemelvaart en 
Pinksteren. In het komende schooljaar 
zal er in elk leerjaar een activiteit zijn 
van school en kerk. Met de groe-
pen 6 gaan we in oktober een soort 
‘dank/oogstdag’ organiseren, met 
de opbrengsten van de oogst van de 
school(dak)tuin. De kinderen van groep 
5 zullen een les krijgen over het werk 
van de diaconie van onze kerk. We zijn 
dankbaar voor de goede samenwer-
king met de school. Het is goed om 
de kinderen van de school te kunnen 

laten zien en horen wat de betekenis 
van kerk en geloof kan zijn in deze tijd.

Mirjam Buitenwerf

Van de diaconie
Op 1 juli was er door de gezamenlijke 
diaconieën van de kerken in Amstelveen 
een meet&eat bijeenkomst georgani-
seerd om zo op informele wijze ver-
binding te maken met nieuwe inwo-
ners – vluchteling-statushouders - van 
Amstelveen. Helaas eindigde het gezel-
lige samenzijn in een drama toen een 
jongetje van de groep meer dood dan 

levend uit de vijver voor de kerk werd 
gehaald. Sindsdien houdt de groep con-
tact met elkaar en met de ouders, en 
we hopen op en bidden voor herstel. 
Verder zijn de voorbereidingen voor de 
septembertocht in volle gang en kan 
men zich tot half augustus aanmelden. 
Deze reis gaat richting zuiden van het 
land. In de Present van juli en op het 
deelnemersformulier in de kerk staan 
de nodige gegevens. Verder maken we 
ook al weer plannen. De diaconie wenst 
ieder een mooie zomertijd. 

Lamkje Sminia 

Lied gezongen op het Gemeentefeest op 23 juni 2017
Melodie: lied 841 
‘Wat zijn de goede vruchten’ – tekst: Sieb Lanser

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

Ontmoeting is belangrijk, met God en met elkaar;
met afgesloten banken, eerst keken wij wel raar.
De preek achter de tafel of ook de lezenaar,
op stoelen is het wachten, nog geen vergunning klaar.

Wij houden wel van vieren, liturgisch verantwoord,
cantates en responsies, de uitleg van het Woord.
Met vuur niet mogen lopen vanwege brandgevaar,
een leuning op de treden geeft extra houvast daar. 

Wij houden ook van leren, in leerhuis en gesprek,
en ook van exposities en een koffi econcert,
een Bijbelkring Matteüs, ‘Liberaal Christendom’,
avonden kunsthistorie, levensverhaal – dus kom!

Door Mirjams grote inzet voor De Jonge Kruiskerk
gingen ouders en kind’ren hier samen aan het werk;
veel schoolkinderen kwamen, ook voor een paasontbijt,
palmpasenstokken maken en een mooi tafelkleed. 

Ouderen niet vergeten, dat is van groot belang;
we gaan Samen Aan Tafel, muziek bij ied’re gang.
De herberg was vaak open voor spel en voor gesprek,
je kon zo binnenlopen, een ieder had haar plek. 

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

Er was ook oecumene, met een beraad in Noord,
een mooi zomerprogramma, door Tonneke verwoord -
al twintig jaren inzet voor Titus en Kruiskerk,
na deze zomer stopt ze – bedankt voor al het werk!

Er zijn zoveel vrijwill’gers, die danken wij vandaag
met deze leuke avond, al deden zij het graag.
Jullie komt onze lof toe, wat in ’t Latijn heet: laus,
Mirjam en Sieb en Ria geven jullie applaus. 
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 20 augustus hoop ikzelf voor 
te gaan, evenals zondag 27 augustus. 
Beide zondagen wil ik in de prediking 
nogmaals met u stilstaan bij een 
gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen 
der Apostelen. Op de laatstgenoemde 
zondag vieren we het heilig avondmaal, 
voor de derde maal (en nog steeds bij 
wijze van proef) zittend in een kring.

Ziekenzegen
Nu alvast vermeld ik dat er op 
zondag 10 september opnieuw de 
gelegenheid zal worden gegeven om 

een ziekenzegen te ontvangen. Is vorig 
jaar door mijn langdurige afwezigheid 
de mogelijkheid tot het ontvangen 
van deze zegen vervallen, dit jaar 
pakken we de draad weer op, zij het 
op een iets ingetogener wijze: niet 
de hele dienst zal in het kader van de 
ziekenzegen staan. Wie – op wat voor 
levensterrein dan ook – behoefte heeft 
aan ondersteuning van Godswege krijgt 
tijdens de dienst van de voorbeden de 
mogelijkheid onder handoplegging kort 
voor zich te laten bidden. 

Zomerkring
De zomerkring over het 
deuterocanonieke Bijbelboek Jezus 
Sirach komt in augustus nog tweemaal 
bijeen. Dinsdag 15 augustus maken 
we studie van wat Sirach schrijft over 
vriendschap, boosaardige (!) en goede 
vrouwen en de behandeling van slaven. 
Dinsdag 29 augustus ronden we onze 
verkenning af door ons te buigen over 
zijn adviezen met betrekking tot het 
drinken van wijn, het gedrag aan tafel, 
de gezondheid en het bezoeken van 
de arts. We zingen dan tot slot het 
bekende lied ‘Dankt, dankt nu allen 
God’, dat een christelijk hertaling is van 
een gedeelte uit Jezus Sirach 50. Plaats: 
Pelgrimskerk. Tijd: 14.00 - 15.30 uur.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
De adviesgroep ‘Toekomst 
Pelgrimskerk’ stelde voor om prof. John 
Grin van de Universiteit van Amsterdam 
uit te nodigen voor de bijeenkomst op 
6 november. Het thema zal zijn: ‘Komt 
het nog goed met onze planeet?’ De 
kerkenraad stemt hiermee in.

Er worden voorbereidingen getroffen 
voor de folder Kerkbalans 2018. Ds. De 
Vries zal een inleidend woord schrijven. 
Dhr. Van Silfhout zal de contactpersoon 
zijn met mw. Teitsma, die voor de 
eindredactie zorgt. De heren Oud en 
Stok zullen het materiaal aandragen.

De vraag is gerezen wanneer we weer 
een ‘feestelijke’ vrijwilligersmiddag 
gaan beleggen. Gezien de visitatie in 
september en het jubileum van onze 
cantor-organist in oktober denken we 
aan voorjaar 2018.

Nota Kerk2025
Hoofdpunt van de agenda waren 
vragen van de Synode over 
aanpassingen van de kerkorde in het 
licht van de nota Kerk2025. Zoals 
u weet was het eerste belangrijke 
punt de reductie van het aantal 
classes tot elf. Het waren er meer 
dan zeventig! Veel heeft te maken 

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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met het eenvoudiger maken van de 
bestuursstructuur en met vragen 
die rijzen bij het kleiner worden van 
wijkgemeenten.

Om u een indruk te geven noemen wij 
u enkele aandachtspunten. 
Gemeenteleden krijgen een grotere 
vrijheid om zich aan te sluiten bij de 
(wijk)gemeente van hun voorkeur. 
De kerkenraden krijgen bevoegdheid 
om (a) ook ‘vrienden’ (voorheen wel 
bekend als: blijkgevers) het stemrecht 
te verlenen, en (b) hen onder bepaalde 

voorwaarden ook verkiesbaar te stellen 
voor de ambten. 
Algemene kerkenraden krijgen een 
grotere vrijheid wat betreft hun omvang 
en samenstelling. Het wordt mogelijk 
te werken met een kleine kerkenraad 
met werkgroepen. Ook wordt het 
mogelijk dat een te klein college van 
kerkrentmeesters of college van 
diakenen wordt aangevuld met leden 
van de kerkenraad of personen die 
worden aangewezen door het Classicaal 
College voor de Behandeling van 
Beheerszaken. 

Tenslotte noemen we dat er een 
Generaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken wordt ingesteld. Dit 
college heeft onder meer tot taak de 
kwaliteit van het toezien te bewaken 
door het geven van adviezen, richtlijnen 
en modellen en ook om te zorgen voor 
de coördinatie en gelijke behandeling. 
De kerkenraad heeft alle punten 
bekeken en enkele kanttekeningen 
gemaakt. In het najaar stelt de 
synode, ongetwijfeld na een aantal 
aanpassingen, de formuleringen vast.

Adri Lodder

Bijzonder bezoek
Nadat wij uitgebreid de Hollandse Schouwbug in de 
Plantagebuurt hebben bezocht is mijn logé (24 jaar) zo 
onder de indruk onder andere van professor J. van Hulst 
die zoveel Joodse kinderen gered heeft en ook zelf een 
jong gezin had toen en.... nu nog leeft, 106 jaar oud!
Hij zoekt op zijn mobieltje naar meer gegevens over de 
professor. Opeens roept hij uit: ‘Hij is ook een groot 
schaker en woont hier in jouw buurt, wat zou ik hem 
graag bezoeken!’
Zo geschiedde. 's Middags om vier uur kloppen wij aan 
bij zijn kamer in De Buitenhof. We zijn welkom. Met een 
vriend, die elke week komt en die hij al zestig jaar kent, zit 
hij te schaken! Het spel gaat onmiddellijk opzij: ‘remise’ 
wordt er gemompeld... stoelen worden aangeboden. Het 
gesprek komt snel op gang, mijn logé mag vragen stellen.
‘Heeft u nog weleens mensen ontmoet die u gered hebt 
in de oorlog?’
Kort en krachtig is het antwoord: ‘Nee, dat oorlogsboek is 
gesloten, ik ga niet de held uithangen.’
‘Hoe ziet u nu Duitsland, hoe voelt dat zo met mevrouw 
Merkel?’
‘Zij is een geweldige persoonlijkheid en doet, bescheiden, 
zeer goed werk!’
‘Wij schelen zoveel in leeftijd. Hebt u nog tips voor mij?’

‘Punt 1: hard werken; punt 2: niet roken; punt 3: matig 
met drinken; punt 4: niet teveel scheiden; punt 5: 
Sabbat houden, zes dagen werken en dan rust! Eén dag 
ophouden! ...stilte.’ 
We spreken nog over het een en ander. En dan vraagt 
mijn logé: ‘Mag ik een foto van u maken?’ ‘Best jongen, 
ga je gang.’ De vriend schiet nu te hulp.
Wij bedanken de professor en groeten ook de vriend en 
lopen zwijgend naar huis. Dan zegt mijn logé met een 
zucht: ‘Wat een bezoek, dit moet ik wel verwerken... ik 
kan er gewoon nog niet over uit.’

Wil KruijswijkWil Kruijswijk
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Jubileum Bert ’t Hart 
In de herfst vieren we dat Bert ‘t Hart 25 
jaar cantor-organist is bij ons.
Op zaterdagavond 30 september geeft 
hij samen met anderen een concert 
in de Engelse Kerk en op zondag 1 
oktober is het feest in de Pelgrimskerk: 
's morgens een feestelijke kerkdienst 
met de cantorij en Linguae atque Cordis. 

Na de lunch volgt er weer een concert 
in de kerkzaal. De Bonnhoefferstraat zal 
volhangen met schilderijen van hem. 
Want Bert houdt zich niet alleen bezig 
met muziek. Bent u ook blij dat Bert 
't Hart 25 jaar als cantor-organist in de 
Pelgrimskerk werkzaam is?
Vindt u ook dat we dat met een feest en 
een cadeau voor hem moeten vieren?

Stort dan een fi nanciële bijdrage op 
de rekening NL58 INGB 0000 6609 
04 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert inzake 
wijkkas Pelgrimskerk’ onder vermelding 
van ‘jubileum Bert 't Hart’. 
Hartelijk dank namens de 
feestcommissie en de wijkkerkenraad.

Henk Stok

Terug in de tijd
Op veler verzoek reizen wij, leden van de ‘sociëteit’ Kannen 
en Kruiken, donderdag 15 juni per nieuwe sprinter naar de 
Zaanse Schans: Het openlucht museum van de Zaanstreek 
met de groen geschilderde houten huisjes en de Hollandse 
molens aan het water. Op het terras bij een van de eerste 
Zaanse huisjes zetten we ons aan de koffi e met een koekje. 
Er zijn er onder ons die op deze zonnige warme dag kiezen 
voor frisdrank.
Al wandelend over de Zaanse Schans ga je, samen met 
de vele toeristen, terug in de tijd. Je ziet onder andere het 
eerste winkeltje van de heer A. Heijn uit de tijd toen de 
grootgrutter nog een kleingrutter was en een klassieke 
bakkerswinkel met de gekroonde duivenkater boven de 
deur. In de chocolaterie wordt ons de geschiedenis van 
cacaobonen tot chocolade uit de doeken gedaan en kunnen 
we zien hoe dit proces verloopt. Ook kan je je eigen bekertje 
chocolademelk maken. Een aantal van ons is afgebogen 
naar het uurwerkmuseum met klokken in alle soorten en 
maten en komt terug met mooie verhalen. In de Zwarte 
Walvis, in een vorig leven een weeshuis, gebruiken wij in de 
regentenkamer een lunch naar keuze. Alleen zijn er wel veel 
kleine hapjes bij, het lijkt of ze kabouters op bezoek hebben.
Niet zoals gepland over het water, maar over land per spoor 
keren we naar onze opstapplaats terug. Een ervaring en een 
gezellige dag rijker. Daarom een grote pluim voor hen die 
deze zomeractiviteit hebben georganiseerd. Het is leuk om 
zo samen terug te gaan in de tijd. Bedankt.

René Hurks
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Di/ 15-08 Kring Jezus Sirach
Om 14.00 uur met ds. De Vries. 

Wo/ 23-08 ArtZuid, lustrum 
kunstroute
We starten om 10.00 uur op de Lex 
van Delden brug aan de De Boelelaan 
bij het kunstwerk. We lopen langs de 
route: Zuidas, Minervalaan, Apollolaan 
en verder. Halverwege drinken we 
koffi e. Opgeven bij Wil of Janny. 

Di/ 29-08 Kring Jezus Sirach
Om 14.00 uur met ds. De Vries. 

Vr/ 01-09 Maaltijd buiten
We eten in het Amsterdamse Bos. 
We vertrekken om 17.30 uur vanaf de 
Pelgrimskerk (met of zonder auto). 

Kosten € 10,00 voor een pannenkoek 
en een drankje. S.v.p. uiterlijk 
woensdag opgeven i.v.m. reserveren 
bij Wil of Irene. 

Ma/ 04-09 Film: American Beauty
Drama/komedie. Voor de 
buitenwereld lijkt het alsof Lester 
Burnham een perfect leventje leidt. 
In werkelijkheid raakt Lester echter 
in een steeds diepere depressie. Als 
hij in contact komt met z’n nieuwe 
buurjongen leert hij het leven weer 
waarderen. Om 20.00 uur in De 
Goede Herder. 

Wo/ 06-09 Septembertocht
We vertrekken om 8.45 uur bij de 
Pelgrimskerk. 

Do/ 14-09 Het Woord spreekt
Om 20.00 uur in de Goede Herder.

Zomerprogramma

Pastorpraat
'Ik begrijp het niet’, verzuchtte de 
ruim negentig jarige heer, ‘dat soms 
mensen, veel jonger dan ik en redelijk 
gezond, bij herhaling zeggen: ‘Voor 
mij hoeft het niet meer.’ Hoe komt 
dat? ‘Waarom scheppen ze niet meer 
vreugde in het leven? Ik hoor het vaak 
hoor, heel vaak!’ hield de bejaarde 
man aan. Hij brengt veel bezoeken aan 
ouderen.
‘Wat zegt u daar dan op?’ vraag ik. Hij 
kijkt nadenkend voor zich uit en zegt 
krachtig: ‘Niets, helemaal niets! Wat 
moet ik?’

Ik moest opeens denken aan een 
preek van enkele jaren geleden. Ik 
weet niet meer welke predikant 
en welk Bijbelgedeelte maar het 
troostte wel! Het thema was: God is 
nog steeds scheppende! Komt het 
daarvan dat we steeds weer vreugde 
scheppen?

Zomaar een gesprekje aan de maaltijd 
op die warme zomeravond in het 
Amstelpark. Iedereen genoot. Vreugde 
scheppende!
Mocht u de Zomermaaltijd gemist 
hebben, 1 september gaan we in het 

Amsterdamse Bos (?) aan de (appel) 
pannenkoek!
Zondag en door de week: de 
zomerbijeenkomsten lopen tot in 
september! Doe mee als het kan! Niet 
iedereen is in staat om mee te gaan. 
We blijven aan elkaar denken en doen 
(kaartje, bezoekje). Men weet u toch 
wel te vinden?
Het net is al over de appelboom! Vooral 
in dit Luther gedenkjaar willen wij ons 
de appeltaart goed laten smaken! 
Kent u dit Luther-geheim? Veel moed 
toegewenst en liefde om u heen.

Wil Kruijswijk

Kannen en Kruiken: elke vrijdag 
van 16.30 tot 18.00 uur: 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 
en in het zomerprogramma.
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Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van der Heiden

Agenda
20 t/m 27 augustus Taizé reis

1 oktober Verhaal in de Kruiskerk

8 oktober Kliederkerk

Van 14 t/m 16 juli waren we op Tienerweekend in 
Huizen! We sliepen op een mooie locatie midden in het 
bos. Het thema van het weekend was ‘Ik – de Wereld – 
God?!’ We hebben het gehad over onszelf en de keuzes 
die we maken, over ik versus de wereld en tijdens de 
viering op zondag natuurlijk ook over God. Daarnaast 
was er ook veel ruimte voor gezelligheid en ontspanning. 
We hebben het wc-rol spel gespeeld om elkaar beter te 
leren kennen. Onze tactische inzichten gedeeld tijdens 
Levend Stratego. Tijdens een Zweeds-ren-spel liedjes 
gezocht die ons inspireren en die we in de kerk willen 
laten horen. Nagedacht over onderwerpen waar we 
eens een preek over zouden willen horen. Kampvuur 
gemaakt. Een blokhut omgetoverd tot een escaperoom 
en door opdrachten goed uit te voeren onszelf uit de 
blokhut bevrijd. Met elkaar gegeten, gehangen en 
gelachen. Met volle aandacht naar een super mooie 
fi lm gekeken (Extremely loud & Incredibly close). 
Afgewassen.  Weerwolven gespeeld. En met elkaar 
gevierd. Het was een geweldig weekend, volgend jaar 
weer! Anko, Lianne, Nienke, Rianne en Werner

PJR Tienerweekend 

Het is bijna zover! Van 20 t/m 27 augustus gaan 
wij met een groep jongeren vanuit Amstelveen 
naar Taizé. Een week Taizé betekent een 
ontmoeting met duizenden jongeren van over 
de hele wereld en een week meeleven met de 
ongeveer 100 broeders van Taizé. Benieuwd 
hoe wij het gehad hebben? Op zondag 17 
september is er een kerkdienst in de Paaskerk 
waaraan wij meewerken. Hopelijk tot dan! 

TAIZÉ
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Als afsluiting van het seizoen dit keer Kliederkerk in 
het bos! Het thema was ‘De Schepping’. We hebben 
met elkaar genoten van de natuur, een kunstwerk 
gemaakt over de zeven dagen van de schepping 
(met wolken en water, vogels, bomen en natuurlijk 
de mens) + de rustdag met alles dat we in het bos 
konden vinden, van restafval muziekinstrumenten 
gemaakt en in het bos een hut gebouwd als onderdak 
voor de mens. Tijdens de viering hebben wij met 
elkaar naar het verhaal van de schepping geluisterd 
en daarna hebben we heerlijk met elkaar gegeten. 
Iedereen had erg zijn best gedaan dus konden we 
picknicken met diverse salades, fruit, cake, taart, 
biologische appelsap en wat al niet meer! Een 
ontspannen en gezellige afsluiting van het seizoen! 
Meer foto’s zijn terug te vinden op Facebook.

KLIEDERKERK IN HET
AMSTERDAMSE BOS  

Volgend seizoen is er Verhaal in de Kruiskerk op zondag: 
1 oktober, 5 november, 28 januari, 27 mei. Tijdstip en locatie: 

van 16.00 tot 18.15 uur – inclusief eten – in de Kruiskerk. 

VERHAAL IN DE KRUISKERK 2017-2018

31 augustus/september 2017

Meer foto’s zijn terug te vinden op Facebook.

Volgend seizoen is er Kliederkerk op zondag: 8 oktober, 26 november, 18 maart, 22 april en 24 juni! Tijdstip en locatie: van 16.00 tot 18.15 uur – inclusief eten – in de Paaskerk. 

KLIEDERKERK 2017-2018

Fotografi e: 
Linde Dorenbos
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nieuws

Op zaterdag 23 september is van 10.00 tot 16.00 uur de 
jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk. Helpt u mee? 

Dit jaar willen we naast het gebruikelijke aanbod 
zelfgemaakte spullen verkopen: jam, taarten en eigen 
gemaakte kaarten. Andere ideeën zijn welkom. Maak 
uw ideeën kenbaar bij Jacqueline Meij of e-mail naar 
rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl

Verder zoeken wij mensen die willen meehelpen met 
het werven van sponsors. Winkelt u regelmatig 
in Amstelveen-Zuid, in Waardhuizen, Westwijk, het 
Augustinuspark, of op de Van der Hooplaan of het 
Hueseplein? Wilt u uw vaste bakker, slager of groenteboer 
benaderen voor een fi nanciële gift of een gift in natura die 
we kunnen verloten met het Rad van Fortuin? Werp dan de 
schroom van u af en meldt u aan bij Wilm Merckel of via 
w.h.merckel@ziggo.nl

Altijd al een eigen winkeltje willen runnen? Dan is dit uw 
kans! Wij zijn nog op zoek naar mensen die op de dag 
zelf willen helpen de spullen te verkopen. Ook tijdens 
het inleveren van de goederen kunnen we wel wat hulp 
gebruiken. In augustus komen er intekenlijsten en volgt 
een medewerkersavond. U kunt zich nu alvast opgeven op 
rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl. 
Inleveren goederen: woensdag 20 september van 11.00 tot 
20.00 uur. Samen maken we de 43ste Rommelmarkt tot 
een succes!

Rommelmarkt Paaskerk 
23 september 

Op 5 juli heeft de Wereldgemeenschap van 
Gereformeerde Kerken in Wittenberg – de stad waar 
Maarten Luther de 95 stellingen aan de deur van de 
Slotkerk spijkerde – zich aangesloten bij de gezamenlijke 
verklaring over de rechtvaardiging die de Rooms-katholieke 
Kerk en de Lutherse Wereld Federatie in 1999 samen 
uitwerkten. In deze verklaring worden de tegenstellingen 
in het denken over de rechtvaardiging besproken en 
geconstateerd dat deze tegenstellingen niet langer 
kerkscheidend zijn. In 1999 was dit al een belangrijke 
stap in de toenadering van de Lutherse Wereld Federatie 
en de Rooms-katholieke Kerk. In 2006 sloten ook de 
Methodisten zich aan bij deze verklaring. De aansluiting 

van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken 
bij deze verklaring is een offi ciële verdere toenadering 
tussen de kerken. Door de vertegenwoordigers van de 
gereformeerde kerken werden bij de toenadering eigen 
accenten vanuit de gereformeerde traditie met betrekking 
tot de rechtvaardiging uitgewerkt. De samenhang tussen 
rechtvaardiging en gerechtigheid (heiliging) werd extra 
benadrukt. Tijdens deze feestelijke dienst in de Stadtkirche 
van Wittenberg werd ook een tweede document 
ondertekend, het zogenaamde Wittenberg-'getuigenis'. 
In dit document wordt de scheiding tussen de lutherse 
en gereformeerde tradities betreurd. Nadrukkelijk wordt 
gesproken over eenheid in getuigenis en dienst in deze 
wereld en over verdergaande samenwerking in de 
komende jaren. 

Meer eenheid
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Altijd al willen weten op welke bekende protestant u het 
meest lijkt? Doe dan de protestantentest op www.pro-
testantsekerk.nl/nationale-protestantentest. De Nationale 
Protestantentest bestaat uit 23 vragen rond kerk en 
geloven. Op basis van de antwoorden ziet elke deelnemer 
op welke drie bekende protestanten hij of zij het meeste 

lijkt. De uitkomst van de test is soms verrassend. Hermann 
Kohlbrugge, een theoloog uit de negentiende eeuw, gooit 
op dit moment de hoogste ogen in de testresultaten. In de 
theologie van Kohlbrugge draait het om het leven uit gena-
de. Maar misschien herkent u zich daar helemaal niet in en 
bent u meer een Corrie ten Boom of een Majoor Bosshardt. 

De protestantentest 

Onlangs werd profvoetballer Abdelhak Nouri getroffen door een 
hartstilstand. Zijn broer Abderrahim zei daarover: ‘De doktoren zijn vrij 
zeker van hun zaak dat het niet goed komt. Als hij bijkomt zou hij niet 
meer kunnen denken, eten, praten, lopen, zelfs waarschijnlijk niet eens 
iemand herkennen. Niet meer functioneren gewoon. Maar wij geven het 
niet op, wij geloven dat God bepaalt'. Uit die uitspraak spreekt een enorm 
geloofsvertrouwen, maar een dergelijk vertrouwen is in zo’n situatie maar 
weinigen gegeven.
De vraag waar God is in het lijden van de mens is al zo oud als religie 
zelf. In september starten we een gezamenlijke gesprekskring over deze 
vraag, naar aanleiding van de roman Mintijteer van de Duitse schrijver 
Esther Maria Magnis (Franeker 2015, oorspronkelijke titel: Gott braucht 
dich nicht. Eine Bekehrung). In dit aangrijpende boek beschrijft Magnis 
haar jeugd, de ziekte van haar vader en de verwoede pogingen die 
zij biddend met haar zus en broer doet om God zo ver te krijgen het 
leven van haar vader te sparen. Uiteindelijk overlijdt haar vader en moet 
ze verder leven met de vraag hoe een goede God dit toch kon laten 
gebeuren.
We bespreken het boek (dat bestaat uit drie delen) in drie avonden, 
en denken samen na over de vragen die hieruit naar voren komen. De 
avonden vinden afwisselend in Kruis- en Paaskerk plaats, en worden 
geleid door Marianne Bogaard en Mirjam Buitenwerf. Data: donderdagen 
28 september (Kruiskerk), 26 oktober (Paaskerk) en 30 november 
(Kruiskerk). Opgave bij Marianne Bogaard: dsbogaard@paaskerk-
amstelveen.nl, 020-4416036 of Mirjam Buitenwerf: buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl, 020-3312456. Aanschaffen van het boek is noodzakelijk.

Gesprekskring Mintijteer

25 augustus, van 10.00 tot 17.00 uur in 
de Janskerk, Janskerkhof 26 te Utrecht

De Reformatie die 500 jaar geleden 
inzette werd ervaren als een 
bevrijding. In een beroemd geschrift 
spreekt Luther ook over de vrijheid van 
de christen. Toch is het begrip vrijheid 
allerminst vanzelfsprekend. Dat gold 
toen en dat geldt nu.
‘Vrijheid’ is het centrale thema van 
dit symposium. Het is bedoeld voor 
een breed publiek en heeft als doel 
‘vrijheid’ als een breed thema onder 
de aandacht van de samenleving 
te brengen. Het thema zal vanuit 
verschillende perspectieven benaderd 
worden en steeds verbonden worden 
met de hedendaagse maatschappelijke 
uitdagingen.
De organisatie van de dag is in handen 
van de Protestantse Theologische 
Universiteit. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.pthu.nl 

Symposium Luther 
en de vrijheid
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
‘Een heleboel wel. Wat me het meeste 
dwars zit is dat de generatie na mij – 
veertigers en vijftigers – bijna hele-
maal weg is. Ik zou dat graag meer 
gemengd willen zien. We hebben wel 
eens geëxperimenteerd met speciale 
diensten voor jongeren, maar dan 
bleven de ouderen weer weg. Een 
ander punt is: Marijke komt van oor-
sprong uit een Pinkstergemeente. Die 
mensen zijn vrolijk, ze zijn geestdriftig. 
Ik zou graag willen dat iets van die 
geloofsvreugde, die er echt wel is – in 
elk geval bij mij –, in onze kerkdiensten 
zou uitstralen.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen uit de kerk?
‘De ontmoeting met God door de 
ontmoeting met elkaar. Het Koninkrijk 
van God is niet alleen iets van later, 
maar daar moeten we hier en nu al 
aan werken. Wat ik uit de woorden 
van Jezus opmaak, is dat je je geloof 
in de intermenselijke relaties moet 
waarmaken. Wat zeker ook niet mag 

verdwijnen is muziek. Orgelmuziek, 
afgewisseld met andere instrumen-
ten. Van een goede slotzang blijft de 
melodie de hele zondag door je hoofd 
spelen.’

Wat heb jij ontvangen?
‘Een bepaalde manier van leven, van 
in het leven staan. Want waarom is 
Jezus belangrijk? Hij heeft precies 
aangevoeld – en ook weten over te 
dragen – hoe je in relatie met je om-
geving, mensen en aarde, moet staan. 
De onsterfelijkheid van Jezus is dat 
zijn boodschap ondanks zijn kruisiging 
en sterven toch is blijven bestaan. 
En of de opstanding nu letterlijk zo 
gebeurd is zoals het in het evangelie 
staat, vind ik niet zo belangrijk. Jezus’ 
boodschap en zijn perfecte voorbeeld 
van Gods bedoelingen, dáár gaat het 
om. Ik denk dat ik kerkelijk gezien 
wel een horizontalist genoemd kan 
worden.’

Wat wil jij doorgeven?
‘Dat is volgens mij hetzelfde als 
de vorige vraag, maar dan anders 

geformuleerd. Dus ‘hoe sta je goed in 
relatie met je omgeving’ is ook wat ik 
door wil geven: eerlijk delen, de bodem 
niet uitputten, respect voor anderen.’

Heb je een verhaal dat jou 
inspireert?
‘De profetie van Jesaja van de zwaar-
den en de ploegscharen. Zolang de 
wereld ingericht is op basis van wan-
trouwen zullen er wapens gemaakt 
worden. Het hoopvolle van deze profe-
tie vind ik, dat we de wederkomst van 
Jezus – waarvan het hoe en wanneer 
onzeker is – niet hoeven af te wach-
ten maar zelf aan de slag kunnen om 
gerechtigheid te dienen en daardoor 
vrede te bewerkstelligen.’

Mijn kerk!
Anita Winter

Henk van der Meulen (72) is op veel terreinen actief in de Kruiskerk: hij is 

ouderling en lector, verzorgt de ledenadministratie en zingt in de cantorij. 

Een geboren en getogen Amsterdammer, na zijn studie politicologie altijd 

werkzaam geweest in het onderwijs (MBO) als leraar en in het management. 

En al weer een kleine tien jaar getrouwd met Marijke. 

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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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

 Di/ 22-08  Seniorenmidddag 
Zomerse ontmoeting met gezellige verras-
singslunch! Van harte welkom om 12.00 uur. 
Na de lunch is er een quiz. Opgave voor 15-08 
bij Truus van Noord, tel. 6435792 of Marijke 
Bossenbroek, tel. 6453525 of bossenbroek-
boersma@hotmail.com. 

 Wo/ 23-08  ArtZuid, kunstroute
Start om 10.00 uur op de Lex van Deldenbrug 
aan de De Boelelaan bij het kunstwerk. We 
lopen langs de route: Zuidas, Minervalaan, 
Apollolaan en verder. Halverwege drinken we 
koffi e. Opgeven: Janny Schuijt: tel. 644 10 65, 
janny.schuijt@upcmail.nl.

 Vr/ 25-08  Symposium Luther 
 en de vrijheid
Van 10.00 tot 17.00 uur in de Janskerk, 
Janskerkhof 26 te Utrecht. Zie ook pagina 33.

 Di/ 29-08  Voorbereiding Umbriëreis
Aanvang: 19.30 uur.

 Vr/ 01-09  Maaltijd buiten
We eten in het Amsterdamse Bos. Vertrek: 
17.30 uur vanaf de Pelgrimskerk (met of zon-
der auto). Kosten € 10,00 voor een pannen-
koek en een drankje. S.v.p. uiterlijk woensdag 
ervoor opgeven bij Wil Kruijswijk: 
tel. 642 77 03, wilkru@xs4all.nl.

 Ma/ 04-09  Film: American Beauty
Drama/komedie. Om 20.00 uur in De Goede 
Herder. 

 Di/ 05-09  Start Herbergactiviteiten
Om 9.30 uur staat de koffi e klaar, om 10.00 
begint het centrale programma en even na 
11.30 uur sluiten we de herberg weer. U heeft 

de primeur om te horen welke herbergactivi-
teiten er in 2017 - 2018 plaatsvinden.

 Wo/ 06-09  Septembertocht
Voor mensen uit de Kruiskerk en Pelgrimskerk.

 Wo/ 06-09  Bijeenkomst medewer-
 kers Rommelmarkt
Om 19.30 uur. 

 Za/ 09-09  en  Zo/10-09 
Open monumentendag
Van 13.00 tot 17.00 uur.

 Zo / 10-09  Startzondag
In de dienst gaan onze drie wijkpredikanten 
voor. Na de kerkdienst is er een vossenjacht. 
Voor de mensen die minder goed ter been 
zijn, is er een activiteit in de kerk. Met een 
gezamenlijke maaltijd sluiten we de startdag 
af. Aanvang 10.00 uur.

 Zo/ 10-09  Koffi econcert
Blaaskwintet Quintessenza voert stukken 
uit van o.a. Sweelinck, Ravel, Nielsen, Danzi. 
Aanvang: 12.00 uur.
Koffi e en thee van 11.30 uur.

 Di/ 12-09  Brentano’s Zincafé 
Met theoloog en creatief therapeut René 
Rosmolen, hij neemt u mee in zijn zoektocht 
naar de schoonheid van oude mensen. 
Diverse schoonheidsopvattingen passeren 
de revue en we kijken naar hoe kunstenaars 
de ouderdom van anderen en van henzelf 
verbeelden. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 
19.30 uur). Locatie: ’t Huis aan de Poel, 
Populierenlaan 21 Amstelveen. Kosten: 
€ 7,50. Aanmelden: tel. 6419351 of e-mail: 
zincafe@brentano.nl.

 Wo/ 13-09  Christelijke meditatie
Start nieuwe serie meditatiebijeenkomsten. 
Aanvang 10.00 uur. Meer informatie en aan-
melden op pagina 16.

 Wo/ 13-09  Septembertocht
Voor mensen uit de Paaskerk.

 Wo/ 20-09  Inleveren spullen 
 rommelmarkt
Van 11.00 tot 20.00 uur.

 Wo/ 20-09  Christelijke meditatie

 Za/ 23-09  Jaarlijkse Rommelmarkt 
Van 10.00 tot 16.00 uur.

 Za/ 23-09  25-jarig jubileumconcert
Jubileumconcert in het teken van Jozef uit-
gevoerd door Christelijke gemengd koor Cum 
Laude, diverse muzikanten en solisten o.l.v. 
Marco den Toom. Aanvang: 20.00 uur in de 
Pauluskerk, Amstelveen.

 Zo/ 24-09  Startzondag
Een zondag met een feestelijke kerkdienst, 
aandacht voor het programmaboekje en leuke 
vormen van ontmoeten. Aanvang: 10.00 uur. 

 Wo/ 27-09  Christelijke meditatie

 Do/ 28-09  Gesprekskring Mintijteer
Zie meer informatie over deze nieuwe kring 
op pagina 33.

Zo/ 01-10  Verhaal in de Kruiskerk
Van 16.00 tot 18.15 uur in de Kruiskerk. 

 Zo/ 08-10  Kliederkerk 
Van 16.00 tot 18.15 uur in de Paaskerk.
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Barnett Newman 
(1905-1970): The begin-
ning, New York, 1946

'de morele crisis van een 
wereld die aan flarden 
hing...' schrijft Barnett 
Newman als hij terug-
kijkt op de jaren dat hij 

'het begin' schildert. Hoe 
kunnen kunstenaars ooit 
nog onbekommerd land-
schappen en portretten 
schilderen in de woeste 

leegte van ruïnesteden en 
miljoenen doden? Dresden 
en Nagasaki 1945; Homs 

en Mosul 2017. 
Het schilderij doet aan 

Genesis denken. De titel 
natuurlijk, maar ook de 

lichtstraal als het verband 
tussen hemel en aarde. 
Hier gebeurt het eerste 

woord: 'licht'. In 1946 doet 
het allereerst denken aan 
de inslag van bommen - 

verwoesting uit de hemel.
Zoals Genesis begint met 
één, twee mensen, zo kan 

dit schilderij ook op het 
kleine intieme wijzen. Het 
begin van geraakt worden 

door het onverwachte - een 
woord, een moment, een 
inzicht - 'licht dat ons aan-

stoot'. Nieuw begin.
Als de straal van de zon 

die zich van woeste leegte 
niets aantrekt. Als de 

naam die klinkt bij het graf. 
Schepping begint met een 

moment.

Werner Pieterse


