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Op 31 oktober 1517 timmerde 
Maarten Luther stellingen op de 
kerkdeur in Wittenberg: het moet 
anders in de kerk! Wereldwijd 
herdenken en markeren kerken dit 
begin van een grote kerkvernieuwing, 
de Reformatie. De Amsterdamse 
kerken zijn onder het motto 
‘Tegendraads’ een jaar lang bezig met 
allerlei activiteiten, georganiseerd 
door de Protestantse en Evangelisch-
Lutherse Kerk Amsterdam. 

Wetenschappelijk symposium
Vijfhonderd jaar geleden begon 

Maarten Luther de Bijbel te vertalen, 
zodat die voor iedereen begrijpelijk en 
toegankelijk werd. Mensen zochten er 
zelf inspiratie in voor het alledaagse 
leven. Welke Bijbelse visioenen 
werpen licht op actuele thema’s 
vandaag? In de stad Amsterdam? 
Hierover gaat een wetenschappelijk 
symposium op zaterdag 7 oktober. 
Drie hoogleraren theologie spreken 
over drie actuele onderwerpen: 
-  Manuela Kalsky (Vrije Universiteit): 

Samenleven met meerdere culturen 
en religies;

-  Rinse Reeling Brouwer (Protestantse 

Theologische Universiteit): 
Seksualiteit en relaties;

-  Herman Noordegraaf (PThU): 
Participatiesamenleving & zorg. 

Wilfred Scholten leidt het gesprek met 
hoogleraren, opponenten en de zaal. 

Wanneer:  zaterdag 7 oktober, 
 14.00 tot 17.00 uur.
Waar:  Oude Lutherse Kerk / aula 
 van Universiteit van 
 Amsterdam, Singel 411, 
 Amsterdam.
Kosten:  € 10; studenten € 5. 
Aanmelding:  info@tegendraads020.nl

Tegendraads: Symposium Bijbelse 
visioenen voor Mokum vandaag
Sieb Lanser
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Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
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Maarten Aalders, Fetsje 
Bijma, Marianne Bogaard, 
Stoffel Boot, Gert Jan de 
Bruin, Kees Camfferman, 
Sicco Doolaard, Nienke van 
der Heiden, Jacqueline Meij, 
Werner Pieterse, Hans van 
Strien, Yvonne Teitsma, Lineke 
Wichmann, wijkredacties. 

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

November - Hervormd
inleveren kopij: 2 oktober
op de mat: 24 oktober

December - Loslaten
inleveren kopij: 30 oktober
op de mat: 21 november

Kerst - Verwondering
inleveren kopij: 27 november
op de mat: 19 december

Inhoud
Dienstbaar. Denkt u dan aan predikanten? 
Zij heten toch Verbi Divini Minister, dienaar 
van het goddelijk Woord. Zonder nou meteen 
te beweren dat mijn beroepsgroep uit zulke 
heerszuchtige types bestaat, velen denken 
toch aan dominees – van dominus, heer – die 
de lakens uitdelen. Sinds Maarten ’t Hart 
staan ook ouderlingen er niet zo best op, 
hoewel ik zeer dienstbare ouderlingen ken. 
Nee, dan de diakenen; zij hebben het dienst-
baar zijn al in hun naam – van het Griekse 
diakonein, dienen. In zijn hoofdartikel wijst 
Gert Jan de Bruin op het belang van diaconaat 
voor de kerk en de verbinding met het vieren 
van de Maaltijd van de Heer. Ginus Trof schrijft 
iedere maand over de diaconale dienstbaar-
heid. Maar wat dacht u van de kosters? Zijn zij 
dienstbaar of niet? Ja, sommige kosters kun-
nen er ook wat van; in Appingedam dreigde 
eens een koster de deur van de kerk niet te 
zullen openen, als ik – als notoir zondaar – 
daar zou voorgaan. Je kunt er een boek over 
schrijven – in de rubriek Nieuws vindt u ook 
een boek over kosters in het Nederland van 
nu: Een dienstbaar volkje. Maar lees toch 
vooral de interviews met de kosters van de 
Pelgrimskerk en de Paaskerk; de koster van 
de Kruiskerk had geen behoefte aan een 
interview. Miep Habing wordt bevestigd tot 
lid van de Nederlandse Lucasorde om zo op 
haar wijze dienstbaar te kunnen zijn; Maarten 
Aalders schrijft er over. Als u de wijkberichten 
leest, ziet u dat velen dienstbaar zijn, tot eer 
van God en heil van de medemens. Wanneer 
wordt dienen tot slavernij? Zie ‘Martha’ op de 
laatste bladzijde. Als uw dienstbare redactie 
wensen we u veel leesplezier toe. 

Sieb Lanser 

02 Tegendraads: Symposium Bijbelse 
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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/ 01-10 

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël

Kruiskerk
10.00 uur: ds. H. Rijken, Utrecht
16.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen, 
gezinsviering ‘Verhaal in de Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, 
met koor ‘United’  
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: cantatedienst, 
liturg: ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
(za 30.09) 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet 

Zo/ 08-10

1e collecte: Diaconie, Stap Verder
2e collecte: Kerk, vormings- en toerustingswerk 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds H. Rijken, Utrecht  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.C. Schuurman, 
Capelle aan den IJssel
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 07.10) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
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Zo/ 15-10 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanserr 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin, met de cantorij  
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J. Meinders

De Buitenhof
(za 14.10) 10.30 uur: RK-dienst 
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens

Zo/ 22-10 

1e collecte: Diaconie, stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 21.10) 10.30 uur: drs. R.J. Prent 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper

Data inleveren en 
verschijnen Present

November - Hervormd
inleveren kopij: 2 oktober
op de mat: 24 oktober

December - Loslaten
inleveren kopij: 30 oktober
op de mat: 21 november

Kerst - Verwondering
inleveren kopij: 27 november
op de mat: 19 december

Vrijwilligers 
Buitenhof gevraagd 

Voor onze kerkdiensten – op 
zaterdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur – zoeken wij 
vrijwilligers die om de paar 
weken, bewoners naar de 
kerkdienst willen brengen en 
weer terug. Voor bewoners 
is het vaak het enige uitje in 
de week en ze ervaren de 
kerkgang als van levensbelang.
Geduld en affectie met ouderen 
zijn belangrijk. Je krijgt alle 
arbeidsvoorwaarden voor 
vrijwilligers in de zorg. Je bent 
meer dan hartelijk welkom!

Ds. Sietske van der Hoek: 
06 1137 6625 
of svanderhoek@cordaan.nl
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Licht immers in de 
mens in nood niet 
iets van zijn gelaat 
op? Jezus heeft 
mensen op het hart 
gebonden dat wat 
ze voor de minsten 
doen, ze voor hem 
doen. Dat was 
zijn antwoord aan 
omstanders toen 
hem gevraagd 
werd wanneer zij 
hem hongerig of 

dorstig, ziek of naakt hadden gezien. 
'Alles wat jullie voor hen hebben 
gedaan, hebben jullie voor mij gedaan'. 

Diaconale zondag
Vorig jaar hadden we in de drie kerken 
een diaconale zondag. Zo’n zondag 
mag uiteraard geen alibi zijn om de 
andere eenenvijftig zondagen over 
het dienstbetoon te zwijgen. Maar 
als ergens de nood in beeld komt 
en ons gevraagd wordt om te delen 
wat God ons geeft, dan aan tafel. 
Niet voor niets leggen we zondag 
na zondag de collectezakken op die 
tafel. In de Paaskerk voerden we als 
voorbereiding een gesprek over de 
diaconale gestalte van het gemeente-
zijn, over het delen. Al snel kwam het 
gesprek op de Maaltijd van de Heer. We 
haalden herinneringen op aan vroeger, 
toen er in kerken vaak een gedekte 
tafel stond en alleen belijdende leden 
deelnamen. Sommigen denken met 
enig heimwee terug aan het plechtige 
karakter van die vieringen, anderen 
herinneren zich een zekere kramp die 
met de vieringen gepaard ging, vooral 
in geloofsgemeenschappen waar in 
volle kerken slechts weinigen aan tafel 
gingen. Grote afwezigen waren in 

vroeger jaren in ieder geval de kinderen. 
Vandaag is de één gesteld op viering in 
een kring, een tweede hecht aan zitten 
aan tafel, een derde apprecieert een 
lopende viering. Die vormgeving is niet 
los te zien van de inhoud.

Vijf manieren van zien
Waar kijk je naar als je de Maaltijd viert? 
Kijk je terug, naar de weg van Israël 
en naar de weg die Jezus, als zoon 
van Israël is gegaan. Kijk je vooruit, 
naar het koninkrijk, naar mensen in 
vrede met elkaar. Kijk je naar boven, 
naar de verhoogde Heer als gastheer. 
Kijk je veeleer om je heen, naar je 
tafelgenoten met wie je samen tot één 
lichaam wordt. Of kijk je naar de tafel, 
naar de schaal en de bekers, naar de 
rituele handelingen, het breken, delen, 
elkaar aanreiken. Dat zijn vijf manieren 
van kijken die Berkhof mooi beschrijft 
in zijn boek ‘Christelijk Geloof’ en elke 
manier heeft haar recht van bestaan. 

Een open maaltijd
We weten niet alles, maar wel 
iets over de bijeenkomsten in de 
vroegchristelijke gemeenten. Ze braken 
het brood bij elkaar thuis, lezen we in 
Handelingen. De verhalen over Jezus, 

Je hoort het regelmatig. Uitlatingen 

over het christelijk geloof waarbij het 

geloven verward wordt met naar de 

kerk gaan. Alsof mensen die niet ter 

kerke gaan niet geloven. Jammer is het 

om te constateren dat geloven zelden 

in één adem wordt genoemd met dia-

conie, als je wat wilt mijmeren over 

‘dienstbaar’. Terwijl je een gemeente 

zonder diaconie, zonder diaconale 

inzet eigenlijk nauwelijks een gemeen-

te van Jezus kunt noemen. 

De tafel spreekt 
van dienstbaar
Gert Jan de Bruin
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de gekruisigde en opgestane, deden 
de ronde en de dankzegging rond de 
maaltijd had een eigen plaats. In onze 
kerken wordt bij de viering van de 
maaltijd vaak verwezen naar de laatste 
maaltijd van Jezus en zijn volgelingen, 
vlak voor zijn dood. Er zijn ook andere 
verwijzingen mogelijk, zoals naar de 
maaltijd van Gods koninkrijk. In de tijd 
voor Pasen, wanneer we stil staan 
bij Jezus’ lijden en sterven, ligt een 
verwijzing naar Jezus’ laatste maaltijd 
in Jeruzalem misschien voor de hand, 
maar in de Didachè, een oud document 
uit het begin van onze jaartelling vinden 
we die verwijzing niet. Wel was het de 
maaltijdgenoten steeds duidelijk dat 
het niet ging om een exclusieve tafel. 
Bij een breed uitnodigende gastheer 
hoort geen groepsdenken. Dat is een 
valkuil, vanaf het begin. De zorg voor 
Griekstalige weduwen schoot tekort, 
lezen we. 

De maaltijd van de Heer heeft naast 
al het andere ook iets dwars, iets 
ongerijmds, waar we ons haast aan 
vertillen. Het vraagt om verbondenheid 
over onze grenzen heen. Het is niet: wat 
hebben we het toch fi jn met elkaar, laten 
we de deur naar de wereld gesloten 

houden. Zijn we in de kerk niet meer 
dan vroeger op zoek naar bondgenoten? 
In de themavieringen in dagcentrum 
Westwijk krijgt van tijd tot tijd een 
organisatie ruim baan. We lieten ons o.a. 
voorlichten over de stichting Exodus en 
het werk voor ex-gedetineerden, door 
mensen van de Regenboog Groep over 
hun veelzijdige werk in Amsterdam. 
Voorbeelden van dienstbare inzet, van 
diaconaal werk, van het solidair delen 
van aandacht en tijd.

De kracht van het ‘dienstbare’
Over wat dienstbaarheid vermag het 
volgende, kleine verhaal.
Een man rende met een paraplu door 
een straat. Het regende hard. In z'n 
haast botste hij op tegen een jongen. 
Die had geen jas aan, was kleddernat. 
Wat zielig. De man gaf snel z'n paraplu 
aan het ventje en holde weer verder.
Het kind was blij met de paraplu. Aan 
het einde van de straat vroeg een 
oudere mevrouw bij de zebra: Wil je 
me even naar de overkant brengen, 
naar die bushalte? Ik ben een beetje 
duizelig. De jongen had er weinig zin 
in, maar eerder was die man zo aardig 
tegen hem geweest. Dus bracht hij 
haar naar de bushalte.

Toen de vrouw thuiskwam, zat het 
meisje dat in de fl at boven haar 
woonde in de hal. Mag ik vanmiddag 
een poosje bij u zijn, vroeg ze. Mijn 
moeder is niet thuis, ze is naar de 
tandarts. De buurvrouw had er eigenlijk 
geen zin in, maar omdat die jongen zo 
vriendelijk was geweest zei ze: Kom 
straks maar, dan drinken we wat en 
lees ik je iets voor.
Later die middag vroeg haar moeder, 
toen ze thuiskwam van de tandarts: 
Janneke, wil jij straks de vis bakken? 
Ik ga even liggen, ik heb zo'n kiespijn. 
Janneke zuchtte diep maar omdat haar 
buurvrouw zo aardig was geweest, zei 
ze: Goed mam.
De vis smaakte, de moeder van 
Janneke knapte er helemaal van op. Ze 
ging toch naar dansles waar ze eerst 
geen zin in had. Op dansles zat ook 
een man, die bij het naar huis gaan 
zei: Bah, regent het nou al weer, ik 
heb vanmorgen mijn paraplu gegeven 
aan een jongetje dat geen jas had. De 
moeder van Janneke was niet van plan 
geweest om de man met de auto thuis 
te brengen, maar omdat haar dochter zo 
behulpzaam was geweest, deed ze het 
toch. Ze ging zelfs nog even mee naar 
binnen om een glaasje fris te drinken.
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Dienstbaar aan de wereld 
Ds. Marianne Bogaard, scriba ad-interim

Voor we het gesprek daarover op-
pakten maakten we echter eerst een 
pas op de plaats aan de hand van vier 
citaten van de theologen Hoedemaker, 
Hoekendijk, Van Ruler en Hauerwas. 
Alle citaten gingen over de kerkelijke 
gemeente en haar context. De kerk 
bestaat omwille van Gods relatie met 

de wereld. Zijn 
we ons daarvan 
bewust? En hoe 
geven we daar 
vorm aan?

Nadat we zo terug-
gebracht werden 
tot de kern van 
ons kerk-zijn was 
er tot ieders ver-
rassing gebak. 
Daarna spraken 
we over de 

keuzes die we willen gaan maken. In 
het gesprek kwam duidelijk het ver-
langen naar voren om te werken aan 
meer diepgang op geloofsgebied.

Drie punten sprongen er uit:
1. We willen meer zicht proberen te 

krijgen op onze leden, zowel dege-
nen die actief zijn als degenen die 
zich uitgeschreven hebben of zich 
aan de rand bevinden. 

2. We willen het geloofsgesprek op 
verschillende niveaus gaan voeren. 
Binnen de gemeente (over wat het 
geloof betekent in ons leven), met 
mensen die aan de rand staan en 
met anderen, bijvoorbeeld op oecu-
menisch vlak. 

3. We willen ons meer verdiepen in de 
context waarin we kerk zijn en van 
daaruit nadenken over binnen en 
buiten. 

Deze gedachtegang sluit aan bij het 
proces van ‘Back tot Basics’, dat we 
als Protestantse Kerk in Nederland 
zijn ingegaan. Belangrijk is daarin dat 
keuzes niet allereerst gemaakt worden 
vanwege teruglopende financiën, maar 
vanuit concentratie op wat ons door 
het evangelie aangereikt wordt. 
Dat wil echter niet zeggen dat finan-
ciën geen rol spelen. Om gemeente 
van Christus te blijven is het nodig 
dat we zorgvuldig met onze middelen 

omgaan. Daarover ging het derde uur 
van de vergadering. Het College van 
Kerkrentmeesters legde daarin uit dat 
het op zo’n manier om probeert te 
gaan met het vermogen dat we ook in 
de toekomst kerk kunnen zijn. 
Concreet betekent dat dat er in de 
komende tijd gekeken zal worden naar 
de inkomsten- en de uitgavenkant. Een 
behoorlijk deel van onze leden draagt 
niet bij via Kerkbalans. Hoe komt dat? 
Lukt het daar meer zicht op te krijgen? 
Daarnaast zal geprobeerd worden de 
uitgaven rechtstreeks te koppelen aan 
de afzonderlijke activiteiten. Vanuit de 
vergadering kwam daar het expliciete 
verzoek bij om ook de uitgaven en 
inkomsten per wijkgemeente in beeld 
te brengen. 

Met deze ingrediënten werken wij 
in de komende maanden aan een 
beleidsplan waarin te maken keuzes 
en prioriteiten worden vastgelegd. Ook 
het advies van de taakgroep die na-
denkt over de toekomstige rol van de 
AK zal daarin worden meegenomen. 
Voor dat advies wordt geformuleerd 
zullen we echter eerst nog met de 
hele gemeente in gesprek gaan. 
U ziet, het wordt een intensief seizoen 
voor de Algemene Kerkenraad! 
We begonnen in ieder geval goed, 
want aan het eind van de morgen was 
er een heerlijke lunch. 

De Algemene Kerkenraad begon het 

seizoen op zaterdagmorgen 9 septem-

ber met een uitgebreide vergadering 

waarbij de voorzitters van de wijken 

aanschoven. De bedoeling was om ver-

dere stappen te zetten als vervolg op 

de gemeentebijeenkomst van 24 juni, 

waarin wij spraken over de wijze waar-

op we naar buiten willen treden als kerk.

uit de algemene kerkenraad
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Van ‘Handwegkerk’ 
naar ‘De Poelstede’
Hans van Strien

Het is alweer een jaar geleden dat de 
projectontwikkelaar met de PGA-B een 
overeenkomst sloot tot koop en heront-
wikkeling van de kerkelijke bezittingen 
aan de Handweg. In de tussenliggende 
periode is nagedacht en zijn tekeningen 
gemaakt, is overleg geweest met de 
burgerlijke gemeente over de aanpas-
sing van het bestemmingsplan ooste-
lijke poeloevers. Als u een regelmatige 
internetter bent heeft u ongetwijfeld al 
wat gelezen over de plannen: www.wo-
nenaandepoel.nl. Men is nu zover dat 
de verkoop van start gaat (Restaurant 
Aan de Poel, Handweg 1, 30 septem-
ber tussen 11:00 en 13:00 uur). 
Hoogste tijd voor de adviseurs die 

namens het CvK bij het project be-
trokken zijn, Cor Schaap en Hans van 
Strien, om u bij te praten over de voor 
de voormalige Handwegkerk ontwik-
kelde plannen. Onderdeel van de 
overeenkomst is immers dat leden van 
onze kerkgemeenschap een voorkeurs-
recht kunnen uitoefenen. Een aantal 
gemeenteleden heeft aangegeven 
belangstelling te hebben. 

Wat gaat er achter de voorgevel 
van de voormalige Handwegkerk 
gebeuren? 
Achter de voorgevel van gebouw 
Poelstede – de voorgevel is een ge-
meentelijk monument die moet worden 

gehandhaafd – komen veertien appar-
tementen. Het adres van deze appar-
tementen wordt de Handweghof. De 
foto geeft u een beeld van het nieuwe 
complex. De appartementen variëren 
in grootte van 133 m2 tot 260 m2 voor 
een penthouse. De appartementen 
worden zeer energiezuinig gebouwd, 
voorzien van vloerverwarming door het 
hele appartement. In de kelder van het 
gebouw is voor alle appartementen 
een berging van 9 m2 en voor de twee 
penthouses van 16 m2. 

Het behoud van het groen is een 
belangrijk thema. Op eigen terrein 
van het complex wordt een overdekte 
parkeervoorziening 
gemaakt met een 
zeer bijzonder 
‘groen dak’ en 
gaten waar bomen 
doorheen kunnen 
groeien. Diegenen 
die al eerder van 
hun belangstelling 
lieten blijken, heb-
ben – als Present 
op de mat valt – al 
een uitnodiging 
ontvangen.

college van kerkrentmeesters
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Geen Einstein wel 
organisatietalent   
Willeke Koops

‘Ik had nooit gedacht dat ik dit 
werk zou gaan doen’, vertelt Sicco 
Doolaard, die met zijn veertig jaar 
‘de jonge koster’ wordt genoemd. 
‘Mijn vader wees mij negen jaar 
geleden op de vacature van koster 
in de Pelgrimskerk. Ik wist eigenlijk 
niet goed wat deze baan inhield. 
Maar kennelijk bevalt het, want ik 
zit er nog steeds.’ Koster zijn in het 
multifunctionele gebouw van de 
Pelgrimskerk is een fulltime baan. ‘En 
meer dan dat. Ik werk van maandag 
tot en met donderdag van 15.00 
tot 23.00 uur en zondag van 9.00 
tot 13.00 uur. En dan zijn er nog 
onverwachte gebeurtenissen zoals 
begrafenissen en feestjes. Omdat 
andere mensen vaak overdag werken, 
heb je als koster wel een ander soort 
sociaal leven. Maar ach, het bevalt me 
wel.’

Hoe zit jouw werk eruit?
‘De meeste gemeenteleden komen 

hier alleen op zondag, maar daarbuiten 
gebeurt er van alles. Er zijn drie 
andere kerkgenootschappen die 
gebruiken maken van de kerk: op 
zaterdag de Zevendedagsadventisten, 
op zondag wijzelf en daarna de 
Koreaanse kerk. En ’s middags 
komen er mensen van een soort 
evangelische kerk, die op dinsdag 
weer terugkomen. Ik kook dan voor 
ze. Het is een groep van zo’n dertig 
mensen, daar ben ik wel twee tot 
drie uur mee bezig. Ik doe het al een 
paar jaar en ze leven allemaal nog’, 
concludeert hij grappend. ‘Door de 
week repeteren er twee grote koren. 
Er is ook damesgym, dwarsfluitles, 
een postzegelvereniging, een 
jaarvergadering van verenigingen 
van eigenaren, naschoolse opvang 
en sinds oktober 2016 een crèche’, 
somt hij op. ‘Het werkt stopt eigenlijk 
nooit. Je moet ook het gebouw 
schoonhouden en koffie en thee voor 
mensen serveren.’ 

Ben je als koster een 
duizendpoot?
‘Best wel, je moet veel soorten 
vaardigheden hebben. Als er iets 
kapot is, kan je een loodgieter bellen, 
maar het is goedkoper dingen zelf te 
repareren. Hapjes en drankjes voor 
recepties maak ik ook liever zelf, 
dan dat ik ze bestel. Je hoeft geen 
Einstein te zijn, maar je moet wel 
organisatietalent hebben en je tijd 
goed indelen. Het is hollen of stilstaan, 
daar moet je mee om kunnen gaan. Ik 
heb gelukkig twee hulpkosters voor 
vier uur per week, maar je doet het 
werk toch grotendeels alleen.’

Wat zijn voor jou in je werk mo-
menten die er toe doen?
‘Die zijn er eigenlijk zo veel. Het doen 
van begrafenissen vind ik altijd heel 
verantwoordelijk werk. Je wilt dat dat 
goed verloopt. Maar ook als je nieuwe 
klanten of huurders hebt die het naar 
hun zin hebben en dat laten blijken. Of 

interview
Drie kosters, drie organisatietalenten en alle drie stralen ze uit dat ze het mensen naar de zin 

willen maken. We kennen ze van hun zondagse werkzaamheden, maar wat doen ze door de week? 

Hoe kijken zij tegen hun vak aan? Wat voor mensen zijn het? 
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mensen van de Pelgrimskerkgemeente 
zelf die hun waardering laten blijken of 
waarvan je gewoon ziet dat ze het naar 
hun zin hebben. Er komen heel veel 
verschillende mensen binnenlopen. 
Op zondagochtend komen mensen 
vanuit de bed-bad-brood-voorziening 
aan de overkant met een clubje koffi e 
drinken. Dus de hele wereld komt wel 
langs. Dat is boeiend. Ja hoor, het kan 

ook gezellig zijn. De meeste mensen 
komen hier graag. Zelfs de vergadering 
van een vereniging van eigenaren kan 
leuk zijn – dan zien die mensen hun 
buren weer eens.’ 

Andere kijk
‘De Pelgrimskerk heeft met een volle 
bezetting van alle zalen een functie 
voor de wijk. Sicco: ‘Het gaat niet zo 

fl orissant met de kerk, en dat is jammer. 
Ik vraag me wel eens af: als al die 
kerken weg zijn, worden ze dan nog een 
beetje gemist? Je kan toch niet alleen 
maar woningen in een wijk hebben? 
Ik mis een andere kijk op zaken. De 
kerk is natuurlijk geen commerciële 
organisatie, maar als koster voel ik 
me ondernemer, je moet er toch voor 
zorgen dat de kerk kan blijven bestaan.’

Sicco Doolaard
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interview

Stoffel Boot (1956) is één van de 
kosters van de Paaskerk. Dat doet 
hij sinds 19 jaar. Beginnend op de 
levensmiddelenafdeling van V&D 
ontwikkelde hij zich tot een echt 
horecamens. ‘Vanuit’ eetcafé Don 
Panza in Bovenkerk solliciteerde hij 
voor het kosterschap in de Paaskerk. 
'Bent u gelovig', was de eerste vraag 
van de sollicitatiecommissie. Stoffel: 
'Ik ben niet alleen gelovig, ik ben zelfs 
lid van de kerk! Dat wisten ze niet. De 
tweede vraag ging over het samen-op-
weg-project. Of ik daarachter stond.' 

Wat is een moment dat ertoe doet 
en waarom? 
‘Voor mij is de zondagse dienst het 
belangrijkst. Je bent dan met z’n allen 
met het geloof bezig.’ 

Wat voor soort duizendpoot ben jij?
‘Net wat er naar me toekomt. Normaal 
gesproken ben ik in de keuken bezig, 
maar vandaag heb ik tafels gedekt 
en nog wat boodschapjes gedaan. 
In een kerk komt eigenlijk van alles 
voorbij: van geboorte tot overlijden. 
Dat veelzijdige is het leuke aan dit 
werk. Elke week heeft wel min of 
meer dezelfde activiteiten, maar is 
toch anders. Een uitvaart kan je hele 
weekplanning in de war sturen. En 
dan moet je je niet in de war laten 
maken.’

Hoe ga je daarmee om?
‘Heel soepel, ik kan wel moeilijk doen, 
maar ... ik neem mijn werk per dag. 
Ik ben het type van: leef, pluk de 
dag. Ook als de hele Paaskerk wordt 
afgehuurd voor een bruiloft met 250 
gasten. Vooral ’s avonds is het heel vol. 
Mensen moeten dus wel tijdig een 
zaaltje reserveren bij de kosters. Dat 
wil ik echt even kwijt.’ 

Wat voor onzichtbare werkzaam-
heden doe je?
‘Doordeweeks is dat schoonmaken, 
op vrijdag doe ik dat met de 
vrijdagochtendploeg. Dan werken 
we met z’n allen een uurtje en is de 
hele kerk aan kant. Daarna vouwen 
we de liturgieën in elkaar. Ik doe ook 
de inkoop, want mensen verwachten 
in de Paaskerk wel een kopje koffie. 
Door de week wordt de Paaskerk 
veel verhuurd voor cursussen 
van de Vrije Academie, voor het 
kamerorkest van het Concertgebouw, 
voor bewonersvergaderingen. Ik 
ben heel blij dat we met z’n tweeën 
zijn. In mijn eentje zou het niet te 
doen zijn. Vòòr het samengaan van 
Handwegkerk en Paaskerk hebben 
Jacqueline Meij – een heerlijke 
collega! – en ik al aan tafel gezeten 
om door te spreken hoe wij ‘t samen 
wilden doen.’ 

Wat is het mooiste wat je in dit 
vak hebt meegemaakt?
‘Dat was met een trouwerij. Het 
bruidspaar knielde voor de zegen en 
op dat moment scheen de zon door 
het gekleurde raam precies op hun 
bolletjes. Dat maakte zo’n indruk op mij.’ 

Stoffel Boot

Laat mensen aub tijdig 
een zaaltje reserveren...!
Janet Parlevliet
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Ze stapte op haar fi etsje...  
Willeke Koops

Op vrijdagochtend zoemen de 
vrijwilligers van het vrijdagse clubje 
als bezige bijtjes door de hele 
Paaskerk. Het zijn de mannen van de 
Vrijdagochtend Koffi e Klussen Groep, 
een reminiscentie uit de Handwegkerk. 
Daar begon Jacqueline Meij-van den 
Berge (1960) haar kosterscarrière. Ze 
werkt nu al weer jaren samen met 
Stoffel Boot uit de Paaskerk. 

Hoe ben jij in dit vak gerold?
‘Als kind kwam ik al in de Handwegkerk 
en dan zei ik tegen mijn moeder: later 
als ik groot ben, wil ik wel koster 
worden.’ Die herinnering kwam weer 
boven drijven, toen er een vacature 
kwam begin 2000. Jacqueline had 
inmiddels facilitaire dienstverlening 
gestudeerd, in ‘t verzekeringsvak 
gewerkt en kinderen gekregen, die 
groter werden. ‘Daar heb ik toen te 
lang over nagedacht. Iemand anders 
werd toen koster.' Na een jaar houdt de 
nieuwe koster het voor gezien, ze stapt 
naar Jacqueline toe en zegt: jij past hier 
wel! ‘Thuis zeiden mijn kinderen: Mam, 
dit moet je gewoon doen!‘

Welke talenten komen jou van pas 
in dit vak?
‘Ik denk dat ik geen ‘nee’ kan zeggen. 
Dat is meteen ook mijn valkuil. Ik ben 
creatief, ik zie overal mogelijkheden 
in, zoals een spelletjesmiddag 

organiseren. Ik wil graag voor mensen 
iets betekenen, ik wil het mensen naar 
de zin maken. Vooral bij een uitvaart 
zorg ik ervoor dat het verloopt zoals 
de mensen dat het liefste willen. Dan 
anticipeer ik op alles wat mis zou 
kunnen gaan. Het is belangrijk voor 
mensen dat er dan rust om ze heen is. 
Tijdens een condoleance zorg ik ervoor 
dat ze te drinken hebben en houd een 
broodje achter de hand als ze vergeten 
te eten.‘

Wat is het mooiste wat je in dit vak 
heb meegemaakt?
‘Poeh! Dat is zoveel … We hebben 
zoveel mooie dingen georganiseerd in 
de Handwegkerk. Ook het afscheid was 
prachtig. Ik was een tijd overspannen 
en dan deed ik de deur van de kerk 
op slot, stak de Paaskaars aan en ging 
rustig zitten. Dat bracht zoveel rust, 
ik voelde me op zo’n moment dichtbij 
God. ‘t Mooiste vond ik de trouwerij 
van onze zoon in de Paaskerk. Dat 
hij daarvoor koos om samen met zijn 
vriendin in de kerk te trouwen!’

Op de fi ets
‘Stoffel en ik zijn heel goed samen 
begonnen. Toen ik hoorde dat onze 
twee kerken zouden samengaan, ben 
ik op mijn fi ets gestapt om met hem 
te praten. Ik vroeg hem: Hoe gaan we 
dat samen aanpakken? Ik weet niet 

zoveel van jou en jij niet van mij. Straks 
moeten we ‘t wel samen rooien. Op tal 
van punten bleken we dezelfde aanpak 
te hebben. Ook zijn er verschillen: ik 
ben meer van de administratie èn van 
de computer en Stoffel als horecamens 
neemt het merendeel van de avonden 
voor zijn rekening.’

Jacqueline Meij
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De Lucasorde is genoemd naar de 
evangelist en arts Lucas en legt zich toe 
op de dienst der genezing binnen de 
bestaande kerken. Deze oecumenische 
beweging is vanaf het begin van de 
jaren vijftig in Nederland actief en is 
vrucht van de wereldwijde herleving van 
de belangstelling voor het werk van de 
Heilige Geest sinds het begin van de 
20e eeuw. 

Een nieuw 
Pinksteren?
In 1906 beleefden 
zwarte gelovigen 
in Los Angeles 
wonderlijke 
tijden. Het vurige 
verlangen naar de 
oudste tijden van 
het christendom 
werd verhoord. 
De voorganger 
en enkele van 
zijn vrienden 

ervoeren wat men noemde ‘de doop 
met de Heilige Geest’, enkelen spraken 
in tongen, sommigen hadden visioenen, 
er vonden wonderlijke genezingen 
plaats. Kortom, het leek wel een 
tweede Pinksteren. Wonderlijker nog 
was het feit dat in eerste instantie 
rassenverschillen weg leken te vallen. 
Reeds in 1907 verspreidde deze 
beweging zich naar Europa, met alles 
wat daarbij hoort aan ‘wonderlijke’ 
ervaringen. Ook in Amsterdam werden 
er mensen door dit vuur aangeraakt. Er 
ontstond al spoedig een gemeente o.l.v. 
Gerrit Polman. 

Aarzeling
Natuurlijk rezen er vanuit de bestaande 
kerken allerlei bezwaren. Was het 
Pinksterfeest niet eenmalig? En moeten 
we geen streep trekken aan het eind 
van de 2e eeuw, toen wonderen niet 
meer nodig waren omdat de kerk vaste 
voet aan de grond had gekregen? De 
wonderen van Jezus en zijn leerlingen 

waren in de eerste eeuwen nuttig 
als bewijs van de waarheid van het 
Evangelie. Anderen wezen op de 
‘gemeene gratie’, de algemene genade 
waarmee God de mensheid gezegend 
heeft. Er is om ons heen veel goeds 
te vinden, aan liefde, aan inzicht, aan 
talent. Dit alles vindt zijn bron in God 
en daarvan mag een christen gebruik 
maken, ook van de wetenschap. Zo 
kon Abraham Kuyper ergens schrijven 
dat men in geval van ziekte niet moest 
bidden dat God de ziekte zou genezen, 
men kon beter een arts bezoeken. 
De zin van het gebed was, dat men 
zich leerde overgeven aan Gods wil. 
Er waren natuurlijk ook bezwaren van 
persoonlijke aard: de bittere ervaring 
van de onverhoorde gebeden, van de 
raadselachtige dood van onze geliefden, 
van het kwaad in de wereld dat niet 
wil wijken. Wat is dat voor een vreemd 
verhaal, over ziekte en genezing? 
Hebben Lucas 9 en 10 en Jacobus 5 
ons eigenlijk nog wel wat te zeggen? 

Lucasorde
Deze bezwaren konden de groei van 
de belangstelling voor het werk van de 
Heilige Geest niet remmen. Regelmatig 
waren er grote bijeenkomsten rond het 

Binnenkort zal ‘onze’ Miep Habing bevestigd worden tot lid van de Nederlandse 

Lucasorde. Voor haar een bijzondere gebeurtenis, die goed aansluit bij de bij-

zondere opdracht die Miep enkele maanden geleden in de Paaskerk ontving als 

pastoraal medewerker. Maar wat is de Lucasorde eigenlijk?  

Miep Habing lid van de 
Nederlandse Lucasorde
Maarten J. Aalders
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thema genezing. 
Ik noem hier 
Herman Zaiss die 
in 1952 Nederland 
bezocht. Zijn 
optreden riep 
veel weerstand op, 
onder meer bij de 
hervormde ds. Pieter 
van Leeuwen, predikant 
in Den Haag. Hij ergerde zich aan het 
rumoer waarmee dit alles gepaard 
ging, en stelde dat gebed om genezing 
en zalving van de zieke niet met veel 
uiterlijk vertoon gepaard hoeft te gaan. 
Hij zocht contact met geestverwanten 
en in 1953 kwam het tot de oprichting 
van een Nederlandse afdeling van 
de Lucasorde. Men stond open voor 
deze aspecten van het werk van de 
Heilige Geest, maar was ook op zijn 
hoede: er gaat bij ‘genezers’ nogal 
eens wat fout! De Lucasorde wil ‘in de 
eerste plaats een gemeenschap zijn 
van gebed en voorbede en dan ook 
een gespreksgemeenschap. De leden 
willen ieder in hun kerk en in eigen 
gemeente/parochie trachten de ‘dienst 
der genezing’ weer de plaats te geven 
die deze had in het Nieuwe Testament 
en in de oudste Kerk en daartoe ook 
elkaar versterken in het geloof’, zo lees 
ik in een folder van de orde. ‘Tegenover 
bijgeloof en ongeloof, tegenover 
traditionalisme en eenzijdigheden 
zoekt de Lucasorde de Bijbelse weg in 
gehoorzaamheid te gaan.’ Men tracht 
dit te bereiken door enkele malen per 
jaar een nieuwsbrief uit te geven, en 
door jaarlijks een zomerconferentie 
en een landelijke ontmoetingsdag te 
organiseren. 

Ds. Van Leeuwen werd in 1980 als 
voorzitter van de orde opgevolgd door 
ds. Rob van Essen. Deze wijst er in 
een interview op dat genezing in de 
Bijbel een ‘eschatologisch concept’ 
is. Eenmaal zal God alle dingen nieuw 
maken. ‘Tot die tijd blijft ziekte een 
dagelijkse realiteit, ook voor gelovigen, 
en is genezing een wonderlijke en dus 
uitzonderlijke doorbraak van een stukje 
van Gods Koninkrijk in het heden.’ En 
ook als de zieke niet geneest, hebben 
gebed en zalving vaak een heilzame 
uitwerking, zo weet hij na ruim 25 jaar 
ervaring. 

Bevestiging Miep Habing
Van deze ‘orde’ wordt Miep lid. Een en 
ander gaat gepaard met een ritueel. 
Haar zal onder meer worden gevraagd 
het evangelie van de genezing door te 
geven in haar eigen gemeente. Na de 
vragen volgt handoplegging en zalving. 
Wie weleens met Miep gesproken 
heeft of deel heeft genomen aan de 
Bijbelkring die ze leidt, weet dat dit 
helemaal bij haar past. De bevestiging 
vindt plaats op zaterdag 14 oktober in de 
Anglicaanse Kerk te ’s-Gravenhage. Wij 
wensen Miep een gezegende dienst en 
een vruchtbaar arbeidsveld toe.
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college van diakenen

Najaarsactie 2017 
Yvonne Teitsma

Diaconie staat voor helpen waar geen 
helper is. Diakenen helpen bijvoorbeeld 
bij het invullen van formulieren of 
begeleiden naar de juiste instanties. Of 
de Diaconie biedt fi nanciële steun door 
schoolgeld te betalen, tandartskosten 
of een huurachterstand. Els Stam is 
een van de diakenen van de Kruiskerk. 
‘Ik hoop dat ik mensen van binnen en 
buiten de kerk tot steun kan zijn.’

Aan jongeren willen we graag 
diaconale waarden meegeven. 
De jeugdwerker zet in op diaconale 
bewustwording en ontwikkelt samen 
met de jongeren activiteiten die hen 
aanspreken. ‘Veel jongeren hebben 
geen idee wat diaconaat precies is 
en welke bijdrage zij zelf kunnen 
leveren’, zegt jeugdwerker Nienke van 
der Heiden. ‘Het is belangrijk om te 
investeren in diaconale bewustwording.’ 

De Diaconie zet zich samen met 
andere maatschappelijke organisaties 
in voor de meest kwetsbaren in onze 
samenleving. Ginus Trof: ‘Door de 
samenwerking met andere organisaties 
raken wij steeds meer betrokken bij 
hulpverlening aan mensen die tussen 
wal en schip dreigen te raken. Samen 
met andere organisaties zoeken we naar 
een oplossing.’ 

De Diaconie ondersteunt ook andere 
organisaties die zich diaconaal 
dienstbaar maken. Vorig jaar besloten 
de wijkdiaconieën een kerstgift te geven 
aan de Rudolph stichting, het Leger des 

Heils, Cordaid Memisa – ondersteuning 
gastgezinnen in Centraal Afrika – en de 
Voedselbank Amstelveen.

Heeft u geen folder ontvangen? 
Er liggen folders, met machtigings-
kaarten, achter in de kerk. Ook vindt u 
meer informatie op www.pga-b.nl onder 
‘over ons’. Uw gift is van harte welkom.

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

De opbrengst van de najaarsactie van de Diaconie is ook dit jaar bestemd 

voor hulp dichtbij huis. Om te zorgen dat niemand iets te kort komt, helpt de 

Diaconie in de ruimste zin van het woord. Er is geld nodig om de daad bij het 

woord te kunnen voegen. Uw financiële steun is van onschatbare waarde. 

Gabriel, het jongetje dat op 
1 juli tijdens de Meet and eat 
in het water is gevallen, is 
op 2 augustus overleden. De 
afscheidsdienst is gehouden in 
de Russisch Orthodoxe kerk te 
Amsterdam. De familie dankt 
iedereen voor de ontvangen 
steunbetuigingen.

U kunt uw gift overmaken op: 
IBAN nummer NL 32 INGB 
0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, 
omschrijving Najaarsactie 2017.
Uw bijdrage is als gift aftrekbaar 
van de inkomstenbelasting.
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column

Van start
Kees Camfferman

Maar omdat de mediaberichten over 
de Uitmarkt even voorspelbaar als 
migrerende vogels terugkomen, ervaar 
ik sinds jaar en dag de aankondiging 
van de Uitmarkt als het signaal dat 
de zomer voorbij is. ‘Het is weer 
zover’, denk ik dan, met een licht 
gevoel van droefheid. Een periode 
waarin alles op een wat lager pitje 
staat in kerk, staat en maatschappij is 
weer voorbij. En kort na de Uitmarkt 
barst alles weer los. Het lijkt wel 
of er in de zomer een honger is 

gegroeid om dingen te organiseren 
en vergaderingen te beleggen die 
in september ogenblikkelijk gestild 
moet worden. Ik voel die honger niet. 
Voor mij had de zomer nog wel even 
mogen duren. Ik weet het wel, al die 
hernieuwde activiteit is goed bedoeld 
en meestal ook wel ergens goed 
voor. De schoorsteen moet roken, 
er moet brood op de plank, de kar 
moet getrokken, de hand moet aan 
de ploeg, de schouders eronder, de 
handen uit de mouwen, het zweet 
op ons aanschijn. Ik zal de laatste 
zijn om het te ontkennen. Maar als 
ik toch even zucht, is dat niet alleen 
omdat er een portie luiheid in mij 
steekt waar ik niet bijzonder trots op 
hoef te zijn. In elk geval in de kerk, 
denk ik, kan het misschien ook wel 
anders. Ook daar zijn we vaak zo bezig 
dat het makkelijk de verkeerde soort 

van dienstbaarheid wordt waartegen, 
als ik me niet vergis, in de Bijbel wel 
gewaarschuwd wordt. In elk geval zou 
wat minder wereldgelijkvormigheid van 
onze kerkelijke jaarkalender me wel 
aanspreken. Ik weet ook zo snel niet 
hoe, maar misschien kunnen we het 
idee loslaten dat alles van enig belang 
moet gebeuren tussen de eerste week 
van september en Pasen (als het laat 
valt) of Pinksteren (als het vroeg valt), 
met nog een fl inke piek in de aanloop 
naar Kerst. Zou het niet mogelijk zijn 
om gewoon het hele jaar door kerk te 
zijn, maar dan in een rustiger tempo? 
En het dan zo opzetten dat het ook niet 
zo erg is wanneer niet iedereen bij elke 
vergadering, kring, cursus, bijeenkomst 
of activiteit aanwezig is? Ik weet niet 
of we het voor elkaar kunnen krijgen, 
maar als het zover is zal ik vast eens 
een keertje naar de Uitmarkt gaan.

Ik heb wat met de Uitmarkt. 

Niet dat ik een regelmatige 

bezoeker van culturele 

evenementen ben, dat zou 

zeker beter kunnen. Ik ga ook 

nooit naar de Uitmarkt. 
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Paaskerk
Wat ik meeneem uit Taizé
‘Wil je, uit liefde voor Christus, jezelf 
geheel aan hem toewijden? En wil je 
van nu af aan je roeping leven in onze 
communiteit, in gemeenschap met je 
broeders?’
Op een zaterdagavond in augustus 
waren wij er getuige van dat broeder 

Hendrik zijn levensgelofte afl egde in 
Taizé, Frankrijk. In een ontroerende 
viering hoorden we hem beloven dat 
hij Christus wilde volgen door broe-
der te worden. Over dienstbaarheid 
gesproken… Hij straalde, en de andere 
broeders met hem.
Het was onze laatste avond in Taizé. 
Een week lang waren wij, dertien jon-
geren en drie begeleiders, daar te gast. 
We hadden veel plezier, aten sober, 
maakten nieuwe contacten, leerden 
goedemorgen in vele talen, volgden 
workshops en zaten drie keer per dag 
in de kerk. Bij dat alles ging het steeds 
om de kernvraag waar de broeders hun 
leven aan wijden: hoe laat ik in mijn 
eigen leven iets zien van de liefde van 
Christus?
In Taizé gaat dat bijna als vanzelf. Het 
terrein van de communiteit voelt als 
een oase. Waar kun je bijvoorbeeld je 
telefoon nog rustig onbewaakt laten 
liggen tijdens het opladen, terwijl er 
duizenden mensen rondlopen? Maar 
wij zijn geen broeders en dat riep bij 
één van de jongeren de vraag op hoe je 
het Taizégevoel vast kunt houden als je 
weer thuis bent. Het antwoord dat één 
van de sprekers gaf in een workshop 
zal me bij blijven: ‘Al heb je er maar één 
ding van begrepen, neem dat dan mee 
en begin het te doen’.
Ik geef dit antwoord graag door aan het 

begin van het seizoen. Vergaderingen 
worden gepland, gespreksgroepen 
komen opnieuw bij elkaar, vieringen 
worden voorbereid en kringen gestart. 
Wat ik mee neem uit Taizé is de terug-
kerende vraag: Hoe is Christus daarin 
aanwezig? Licht zijn levenswijze op in 
wat wij doen? Iedere ontmoeting is een 
prachtige kans om dat te oefenen. 

In de doelgroepviering in september 
hebben de jongeren u laten delen in 
hun ervaringen. De stilte bracht ons 
terug naar Taizé en de meertaligheid 
in lezingen en liederen liet zien dat we 
met velen verbonden zijn. In de doel-
groepviering op de derde zondag van 
oktober staat het diaconaat centraal. De 
diakenen, vanouds degenen die in de 
kerk gestalte geven aan de dienstbaar-
heid, werken mee aan deze dienst. Zo 
nemen wij het ritme van vieren weer in 
de volle breedte op, met twee diensten 
op de eerste zondag – in de Paaskerk 
en in het dagcentrum in Westwijk –, 
op de tweede zondag – naast de mor-
gendienst een Taizéviering in de avond 
– en op de derde zondag – naast de 
doelgroepviering een middagdienst. En 
als gezegd, ook de gesprekgroepen en 
kringen draaien weer. U vindt de data in 
het informatieboekje (te verkrijgen in de 
kerk) en in de agenda. Weet u welkom!

Ds. Marianne Bogaard

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. 
Elly Merckel-Timmer, tel. 6478004. 
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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Concert Alegría Faust van 
Waardenburg
Op zaterdag 7 oktober, aanvang 20.00 
uur, voert het koor Alegría de vrijwel 
nieuwe Nederlandse productie Faust 
van Waardenburg uit in de Paaskerk. 
Een Nederlandse versie van het 
Faustdrama inspireerden Gert Jan 
Slump (tekst) en Nico Philipp Hovius 
(muziek) tot een lichtzinnig en vrolijk 
muziekverhaal over de zin van het le-
ven. De muziek kenmerkt zich als the-
atraal, toegankelijk en typisch ‘Hovius’. 
Nicole Penterman geeft via beelden 
een eigenzinnige kijk op het verhaal. 
Het levenswerk van Faust in deze 
moderne variant is de zoektocht naar 
het geheim van het leven, de wijsheid. 
In die zoektocht raakt Faust als mens 
met allerlei vragen verstrikt in de alche-
mie tussen verstand en emotie, tussen 
wetenschap en transcendentie. Alsof 
het in het leven gaat om het zoeken 
naar de ultieme waarheid. Faust wordt 
vertolkt door de bariton Yonathan van 

den Brink. De sopraan Caroline Stam 
laat als Luci Fer een vrouwelijke duivel 
klinken. Met medewerking van Geert 
Bremer (piano), Esther den Boer en 
Hartini van Rijssel (viool), Bart Folkers 
(altviool), Jur de Vries (cello), Ronald 
Koek (altsaxofoon) en Hans Hovius (fa-
got). De muzikale leiding is in handen 
van Nico Philipp Hovius. Kaarten aan 
de zaal € 17,50, jeugd € 12,50. 

Kring literatuur
De kring literatuur komt dit seizoen 
drie keer bijeen: op de donderdagen 
2 november, 18 januari en 22 maart, om 
15.00 uur in het benedenhuis van de 
Paaskerk. De leiding is in handen van 
ds. Gert Jan de Bruin en Els van Geel. 
U bent van harte welkom, maar we gaan 
er wel van uit dat u het aangekondigde 
boek hebt gelezen. Voor 2 november is 
dat Aan het eind van de dag van Nelleke 
Noordervliet. Graag aanmelden voor 25 
oktober bij Els van Geel: 
emvangeel@hetnet.nl of 020-6471098.

Voorstellen stagiair
Het komende jaar zult u mij regelmatig zien bij activiteiten 
van de kerk. Mijn naam is Willem Nijsse en ik ga stage lopen 
in uw gemeente onder begeleiding van dominee Werner 
Pieterse. Ik studeer voor predikant en ga dit jaar als predikant 
in opleiding in uw gemeente aan de slag. Daar heb ik veel 
zin in! Ik hoop op een heel mooi en leerzaam jaar en ik hoop 
dat het ook voor u als gemeente een mooie ervaring wordt. 
Wellicht hebt u mij op de startzondag ontmoet. In de volgen-
de Present zal ik meer vertellen over mijn werkzaamheden 
die ik in de gemeente hoop te doen.

Willem Nijsse

Agenda
September
Wo  27 19.00 uur Gebedsgroep
Do  28 19.30 uur Taakgroep diaconie

Oktober
Di 03 20.15 uur Community 
   (bij G.J. de Bruin)  
Di 10 20.00 uur Dertigers
Zat 07 20.00 uur Concert Alegría Faust 
   van Waardenburg
Wo 11 15.00 uur Bijbellezen met het oog 
   op zondag
Wo 11 19.00 uur Gebedsgroep
Wo 11 19.30 uur Vijftigers
Do 12 18.00 uur Buurttafel met Trix Hagen, 
   Kledingbank
Zo 15 10.00 uur Diaconale zondag met 
   studenten uit Indonesië 
   en Ecuador
Di 17 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
Do 19 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do 19 20.00 uur Gesprekskring Back to ... ? 
Wo 25 19.00 uur Gebedsgroep 
Wo 25 20.00 uur Gesprekskring Mintijteer
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JD12+ aan het werk.
De vakantie is afgelopen, dat mag 
duidelijk zijn. Ook de JD12+ is al-
weer begonnen. Een paar jongeren 
beginnen zich al wat oud te voelen 

maar gelukkig hebben we ook weer 
een viertal overvliegers vanuit de 
Kinderkerk. Op verzoek is er dit jaar 2x 
Film&Eten en gaan we ook een keer 
een Escaperoom bezoeken. Ook gaan 

we in september weer een keertje 
met de ouders in onze ruimte zitten 
om over onze JD12+ van gedachten te 
wisselen. Wij hebben er weer zin in!

Anko Verburg

Het klinkt overal: 'Back to Basics'. 
Maar wat bedoelen we ermee? 
Hoezo Back? Welke basics, 
kerk naar buiten... maar hoe... 
missionair? 

Het boekje van Nynke Dijkstra en 
Sake Stoppels zoekt een ant-
woord op die vragen.
Een boekje dat vraagt om bezin-
ning op de toekomst. Wie leest 
en denkt mee? 

We beginnen met drie avonden. 
Kijken hoe ver we komen. 
Avond 1 op donderdag 19 oktober 
in de Paaskerk: hoofdstuk 1. 
Daarna 2 en 16 november. 

Het boekje is te bestellen bij 
Venstra en kost € 9,95. 
Ds. Werner Pieterse leidt in, 
waarna we met elkaar in gesprek 
gaan.

'Back to Basics'. 
Maar wat bedoelen we ermee? 

kerk naar buiten... maar hoe... 

Het boekje van Nynke Dijkstra en 
Sake Stoppels zoekt een ant-

Een boekje dat vraagt om bezin-
ning op de toekomst. Wie leest 

We beginnen met drie avonden. 

Avond 1 op donderdag 19 oktober 
in de Paaskerk: hoofdstuk 1. 

Het boekje is te bestellen bij 

Ds. Werner Pieterse leidt in, 
waarna we met elkaar in gesprek 

BACK TO ... ? ?!
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Bedankt!
Na jaren met veel plezier en enthou-
siasme leiding geweest te zijn van de 
Kinderkerk, hebben Arjen Teitsma en 
Elena Makedonska afscheid genomen. 
We willen hen namens de overige lei-
ding en alle kinderen heel erg bedanken 
voor hun inzet. Het was fi jn om met 
jullie samen te werken!

Nienke van der Heiden 

Kring: Geloven op goede gronden
Voor mensen die zich door de 
Bijbel willen laten aanspreken
Bidden is in het christelijk geloof af-
stemmen op de golfl engte van God.
Ons bidden speelt zich af tussen verle-
genheid en verwachting. We hopen dat 
God ons hoort en dat ons bidden er toe 
doet maar we zijn er in onze tijd lang 
niet altijd zeker van.
Bij alle vragen rondom bidden kan er 
een moment komen waarop je denkt: 
‘Heeft bidden zin of kan ik er beter 
gewoon mee ophouden?’

Op de kring 'Geloven op goede gron-
den’ willen we vanuit de Bijbel met 
elkaar van gedachten wisselen over 
het gebed. De onderwerpen zijn: Ik 
durf niet (meer) te bidden. Bidden in 
de Bijbel. Hoe heeft Jezus gebeden? 
Het onze Vader. Helpt bidden? 
Kunnen we door gebed genezen 
worden? Verdriet en klacht. Blijdschap 
en lofprijzing. We komen op donderdag-
ochtend bij elkaar in de Paaskerk. Data: 
19 oktober, 16 november, 14 december. 
11 januari, 8 februari, 8 maart; 5 april, 3 
mei. Aanvangstijd: 10.00 uur.
Begeleiding: Miep Habing, tel. 020 
6473574, e-mail m.habing@planet.nl

Fokke Veenema
Op 21 juli gaf Fokke Veenema zijn leven uit 
handen. Hij werd 64 jaar. ‘Na een prach-
tig gezegend leven, waarvan de laatste 
jaren echter moeilijk waren’, stond er op 
de rouwkaart die hij zelf opstelde. In het 
gereformeerde gezin waarin hij opgroeide 
had Fokke een grote stimulans ervaren 
om vooruit te komen in het leven. Met Elly 
bouwde hij een gezin op waarin drie kin-
deren geboren werden, de tweeling Frank 
en Wietse en Elsemieke. Aan hen wilde 
hij zijn enthousiasme graag doorgeven. De 
Advent- en later de Paaskerk was deel van 
die opvoeding.
Het ideaal van de familieman die hij was, 
vroeg echter veel van de mensen om hem 
heen. Relaties raakten beschadigd. Een 
scheiding volgde. Tegelijkertijd openbaarde 
zich een ziekte die hem steeds meer be-
perkte in zijn mobiliteit. Wat bleef was het 
geloof. Voor hij overleed vierden wij het 
avondmaal. Wij namen afscheid van hem 
in de Paaskerk. Hij ruste in vrede.

Ds. Marianne Bogaard

Atie Mudde
Op 28 juli overleed Atie Mudde, nadat zij 
negen dagen eerder opgenomen was in 
het AMC. In de aula van het crematorium 
in Uithoorn keken wij terug op de 86 jaar 
van haar leven. Eén woord sprong er 
daarbij uit: verbondenheid. Atie was zeer 
betrokken. Bij haar familie, haar broers en 
zussen, hun kinderen en kleinkinderen. 
Maar ook bij ontwikkelingen in kerk en 
samenleving. Zij was intens deel van de 
wereld om haar heen. 
Veertig jaar geleden leerde zij in de 
Adventkerk Harmke kennen. Er ontwik-
kelde zich een hechte vriendschap. Zij aten 
regelmatig samen, gingen op vakantie 

en bezochten elkaars familie. Samen met 
Harmke bleef Atie trouw aan haar gerefor-
meerde achtergrond door de diensten en 
ontmoetingsbijeenkomsten te bezoeken. 
Ondertussen liet ze ook de geloofsvragen 
toe. De laatste dagen kwam voor die 
vragen een groot vertrouwen in de plaats. 
Zij verlangde ernaar naar de Eeuwigheid te 
gaan. In dat geloof lieten wij haar gaan.

Ds. Marianne Bogaard

Tjitze Baarda
Op dinsdag 22 augustus overleed, 85 jaar 
oud, prof. dr. Tjitze Baarda. Hij was een be-
scheiden geleerde van bijna ongeëvenaard 
formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, 
een gelovig christen en een meelevend 
gemeentelid van de Paaskerkgemeente 
in Amstelveen. Trefzekere woorden in het 
Friesch Dagblad. De betekenis van Tjitze 
voor de Gereformeerde Kerken is moeilijk 
te overschatten. Meest bijzonder was nog 
wel zijn blijvende trouw aan gemeente 
en kerk in de dagen dat nieuwe inzichten 
zovelen verontrustten. Tjitze was een 
mens die ruimte gaf - aan andere opvat-
tingen en inzichten, aan geloof, maar 
niet in de laatste plaats aan zijn kinderen. 
'Betrouwbaar als een vriend' zei een van 
hen. Samen hebben we het afscheid voor-
bereid. Op woensdag 30 augustus was de 
Paaskerk vol. We lazen, naar Tjitzes eigen 
keuze, Psalm 31. 'Mijn tijden zijn in uw 
hand'. (31:16). In dat vertrouwen hebben 
we Tjitze overgedragen in handen van de 
Levende. Zijn lichaam hebben we aan de 
aarde toevertrouwd. Op de Begraafplaats 
Westerveld, naast zijn geliefde Hilda.
We wensen de kinderen, kleinkinderen, 
vrienden en allen die Tjitze missen, Gods 
zegen en troost toe.

Ds. Werner Pieterse
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
Zondag 27 augustus vierde ds. 
Pieter Masmeijer bij ons z’n 40-jarig 
ambtsjubileum. Vele jaren was hij 

verbonden aan de (toen nog her-
vormde) Kruiskerkgemeente. Hij werd 
toegesproken door drie voormalige 
voorzitters en toegezongen door de 
gemeente.

Zondag 3 september namen we 
afscheid van de ouderlingen Anna 
Uiterwijk en Jan Schipper en van de 
diakenen Leni Kieft en Tine de Lange. 
Anna gaat door als pastoraal mede-
werker en blijft dienst doen voor o.a. 
vesper- en rouwdiensten, Leni en Tine 
gaan door als diaconaal medewerker.
Bedankt Anna, Leni, Tine en Jan voor 
jullie werk en inzet.

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk Kinderkoor: 
elke woensdagmiddag 
16.30 – 17.15 uur
In het vorige seizoen zijn we in de 
Kruiskerk gestart met een kinderkoor. 
Er doen inmiddels zo’n vijftien kinde-
ren mee. Het koor is voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Er worden allerlei 
kinderliedjes gezongen (christelijk en 
niet-christelijk) en het koor zingt af en 
toe tijdens een bijzondere viering in 
de kerk. De kinderen oefenen weke-
lijks op woensdagmiddag van 16.30 
- 17.15 uur in de Kruiskerk. 
Het koor staat onder leiding van Henk 

Trommel, (kinderkoor)dirigent en 
pianist. Nieuwe zangers zijn van harte 
welkom, dus kom gerust een keer 
kijken! Voor meer informatie: Mirjam 
Buitenwerf, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl, 
06-20339808

Kringwerk Bijbelkring Matteüs
Op woensdag 11 oktober om 14.30 
uur gaat de Bijbelkring over het evan-
gelie naar Matteüs weer van start. We 
zijn toe aan hoofdstuk 7. Zie blz. 7 van 
het Activiteitenprogramma. Ook al is 
dit de voortzetting van een bestaande 
kring, nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom. Het is geen enkel pro-
bleem om ‘in te stappen’. 

Kring ‘Geraakt door de Bijbel’
Dit is ook een Bijbelkring, maar het 
accent ligt hier meer op wat wij zelf 
aan de Bijbel beleven. Welke teksten 
of verhalen inspireren ons, geven 
kracht of troost? Een kortlopend 
project van vier ochtenden in de 
herfst, dat begint op donderdag 12 
oktober van 10.00 tot 12.00 uur, in 
de huiskamer van Bep Boekestijn, 
Sint Philipsland 59. Zie blz. 7 in het 
programmaboekje. Graag uiterlijk 5 
oktober opgave bij Bep, 020-6416664, 
eboekest@xs4all.nl.

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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Weerwoord
Geen kring, maar een project, waarbij je per keer/thema kunt deelne-
men. Zie blz. 8 in het Activiteitenprogramma. Op dinsdag 24 oktober, 
van 14.00 tot 16.00 uur, willen we met elkaar spreken over Bijbel en 
homoseksualiteit. Als je zelf geen moeite hebt met de combinatie 
geloof en homoseksualiteit, kan het soms toch lastig zijn een goed 
weerwoord te hebben wanneer anderen fanatiek met Bijbelteksten 
zwaaien om aan te tonen dat het een ernstige zonde is. Wat kan ons 
weerwoord zijn? Opgave graag uiterlijk op 17 oktober bij Ria of bij mij. 

Sieb Lanser 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij 
anders vermeld. Meer informatie in het boekje 
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2017 – 2018

September 
wo 27 10.00 uur Christelijke meditatie
wo 27 16.30 – 17.15 Kinderkoor
wo 27 19.15 – 19.45 Gebedsgroep
wo 27 20.00 uur Kring 3050
do 28 20.00 – 22.00 Gespreksgroep over ’Mintijteer’

Oktober
Zo 01 10.00 uur Tienerdienst
Zo 01 16.00 - 18.15 Verhaal in de Kruiskerk: 
   kinderviering
Di 03 9.30 - 11.30 Open huis
Wo 04 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 04 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Zo 08 10.00 uur Tienderdienst
Zo 08 17.00 - 18.00 Muzikale Vesper
Di 10 14.00 - 16.00 Studiekring 1 en 2 Petrus 
   (Pelgrimskerk)
Wo 11 10.00 uur Christelijke mediatie
Wo 11 14.30 - 16.00 Bijbelkring Matteüs
Wo 11 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Wo 11 19.15 - 19.45 Gebedsgroep
Do 12 10.00 - 12.00 Kring ‘Geraakt door de Bijbel’
Do 12 20.00 - 22.00 Kring Vrouw en geloof
Zo 15 10.00 uur Diaconale zondag
Zo 15 10.00 uur Tienerdienst
Ma 16 13.30 - 15.30 Project Levensverhaal
Ma 16 20.00 - 22.00 Meditatief Bijbellezen
Wo 18 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 18 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Wo 18 20.00 - 22.00 Maarten Luther in woord en beeld: 
   Lezing (Titus Brandsmakerk)
Zo 22 12.00 - 13.00 Koffi econcert
Ma 23 20.00 - 22.00 Religieuze kunst (1)
Di 24 14.00 - 16.00  ‘Weerwoord’
Di 24 14.00 - 16.00 Studiekring 1 en 2 Petrus 
   (Pelgrimskerk)

Sieb Lanser 

Zondagmiddag 1 oktober: 
16.00 uur, Verhaal in de Kruiskerk over Esther
Esther was een Joods meisje uit de tijd van de Bijbel. Ze was 
heel bijzonder, want op een dag werd ze koningin van het 
Perzische Rijk. Maar niet iedereen was daar blij mee… Op 
zondag 1 oktober gaat de viering voor kinderen (3-12 jaar) en 
hun (groot)ouders, over dit spannende Bijbelverhaal. We be-
leven het verhaal samen door te knutselen, allerlei leuke op-
drachten te doen, het verhaal samen uit te spelen en liedjes 
te zingen. Na afl oop eten we met elkaar. Komen jullie ook? 
Opgave uiterlijk 28 september aan bij Mirjam Buitenwerf, 
06-20339808 of buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.
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Van de diaconie
Op 6 september is een bus vol ge-
meenteleden samen op pad geweest, 
altijd een feestelijke dag. Op 15 okto-
ber is onze jaarlijkse diaconale zondag 
gepland, waarop we stilstaan bij onze 
activiteiten voor medemensen in nood.
Deze Present komt nu midden in de 
Vredesweek uit. Een week waarin 
we ook stilstaan bij onze medechris-
tenen in het Midden-Oosten en de 
oproep om de kerk daar te versterken. 
Christenen in Irak en Syrië zijn blijvend 
op de vlucht voor oorlog en geweld. In 
Libanon en Jordanië kloppen ze mas-
saal op de deur van kerken. In Egypte 
zorgen aanslagen voor angst. Ook van-
uit Palestina bereiken ons noodkreten. 
Laten we hen steunen door gebed, 
inzet en daden, voor rechtvaardigheid 
en vrede.

Lamkje Sminia

Herbergactiviteit: het Open huis in 
oktober en november
U bent welkom in het open huis op 
dinsdagmorgen, van 9.30 tot 11.30 uur. 
In het najaar staan twee boeiende 
presentaties op het programma:
• Op 3 oktober: 'Roemeense rapso-

die'. Een veelkleurige presentatie 
van Renger Prent en Hans Reijenga 
vol informatie en (reis)impressies 
over Roemenië met aandacht voor 
land, volk, natuur, cultuur, fresco’s en 
kloosters. 

• Op 7 november: 'De grote overtocht'. 
Paul Wittkämper neemt ons mee 
naar de ruimte, rust en stilte van de 
poolcirkel. 

Voor het open huis is aanmelding 
vooraf niet nodig. Er zijn geen kosten 

aan verbonden, al stellen we een gift in 
de herbergspaarpot altijd op prijs! 

Anita Pfauth en Ria Keijzer

Herbergactiviteit: een natuur-
wandeling op 7 november
Ook op 7 november, maar dan ’s mid-
dags: herfstwandeling door De Braak 
met Jan Simons en Hein Koningen. 
Wie wil doorschuiven vanuit het open 
huis wordt verzocht zelf brood mee 
te nemen. Om 13.00 uur vertrekken 
we vanaf de kerk naar De Braak. Deze 
wandeling gaat over geasfalteerde 
paden en is ook te doen voor mensen 
die goed ter been zijn maar een rollator 
gebruiken. Voor deelname en als u 
vervoer nodig heeft naar De Braak, kunt 
u zich melden bij ondergetekende. 

Ria Keijzer

Levensverhaal: vanaf 16 oktober
Dit project gaat zijn vierde jaargang in. 
In het project Levensverhaal komt een 
groep van maximaal zeven oudere deel-
nemers overdag vier keer bij elkaar in de 
huiskamer van de kerk. Per keer (of per 
thema) nemen zij eigen foto’s, voorwer-
pen of knipsels mee die een persoonlijk 
verhaal vertellen. Een feest van herken-
ning voor alle deelnemers! Bij voldoen-
de intekening, starten we op maandag 
16 oktober, van 13.30 tot 15.30 uur. 
Opgave vooraf is verplicht: 06-50228250 
of keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Willen allen met wie ik eerder sprak over 
Levensverhaal en die over deelname na 
zouden denken zich (alsnog of opnieuw) 
melden? Het zou jammer zijn als iemand 
‘vergeten’ wordt of onnodig afwacht. 

Ria Keijzer, begeleider van dit project

Startzondag
Als dit nummer van Present op 
de mat ploft, is de startzondag 
net voorbij. Het thema was 
‘Kerkproeverij,... en smaakt 
het?’ Hopelijk smaakte wat er 
die dag te proeven was naar 
meer. Het nieuwe Activiteiten-
programma dat bij gemeente-
leden is thuisbezorgd laat zien 
dat er in het seizoen dat voor 
ons ligt weer veel te proeven 
valt uit een gevarieerd aanbod 
van activiteiten. het boekje ligt 
achter in de kerk en is het ook 
te bestellen bij de scriba, Ton 
Kotterer. 
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Luther in woord en beeld
In dit Lutherjaar wordt er in het 
nieuwe seizoen zowel in de Titus 
Brandsmaparochie als in de Kruiskerk 
aandacht besteed aan het leven, het 
werk en de betekenis van Maarten 
Luther.
Er zijn vier lezingen gepland in de Titus 
Brandsmakapel. 
De eerste lezing is op 18 oktober om 
20.00 uur. Onderwerp: Europa aan het 
begin van de 16e eeuw en de situ-
atie op politiek, maatschappelijk en 
kerkelijk terrein. Wat ging aan Luther 
vooraf en hoe werkte zijn optreden 
door? Inleider: Twan Geurts, theoloog 
en journalist. De overige drie lezingen 
zijn gepland op 1, 15 en 29 november, 
over de persoon van Luther, de con-
trareformatie en oecumene vandaag. 
Informatie: Renger Prent

Tweeluik religieuze kunst over 
Luther: maandag 23 oktober en 
woensdag 8 november
Dr. Anique de Kruijf, kunsthistorica en 
werkzaam bij het Catharijneconvent, 
wijdt twee lezingen aan Luther. De 
eerste vertelt over wie hij was en hoe 
hij in de kunst verbeeld is. De tweede 
geeft een kijkje in spotprenten die 
ontstonden tijdens de godsdienst-
strijd die mede door Luther ontketend 
werd.
De lezingen hebben samenhang en 
worden als tweeluik aangeboden. 
Deelname voor beide avonden € 17,50, 
te betalen op de eerste avond. Het 
aantal deelnemers is beperkt, meld 
u daarom (tijdig) aan bij Ria Keijzer. 
Plaats: Kruiskerk, Tijd: 20.00 - 22.00 .

Ria Keijzer

Ellen Jan de Vries
Op 17 juli is onverwacht Ellen Jan de 
Vries overleden in de leeftijd van 85 jaar. 
Hij was ziek, maar het zag er goed uit, de 
therapie sloeg aan. Twee dagen voor zijn 
overlijden ging hij snel achteruit en werd 
duidelijk dat zijn einde nabij was. Kinderen 
en kleinkinderen konden nog juist op tijd 
terugkeren van vakantie. Hij werkte als 
chemicus voor Philips Duphar en reisde 
de halve wereld over om problemen van 
klanten op te lossen. Na zijn pensionering 
zette hij een website op waarop hij versla-
gen van congressen over zijn vakgebied 
publiceerde en die ook vertaalde. In de 
kerk was hij actief in het jeugd- en kamp-
werk van de Handwegkerk en als notulist 
van de kerkenraad van Bankraskerk. Hij 
zorgde voor zijn vrouw die aan huis ge-
bonden is, zij waren 58 jaar getrouwd. De 
eerste zin van de Bonhoeffer-tekst ‘In goe-
de machten liefderijk geborgen’ stond bo-
venaan de kaart. Deze tekst kwam, naast 
Psalm 139 (vrij naar Huub Oosterhuis), ter 
sprake in de dankdienst voor zijn leven 
die gehouden werd in de Kruiskerk. Zijn 
familie nam daarna in het crematorium in 
besloten kring afscheid.

Renger Prent

Ruurd Kooistra
Op 27 juli moest Elly afscheid nemen 
van haar man Ruurd (Van Heuven 
Goedhartlaan 647), na een huwelijk van 
ruim 51 jaar. Hij is 83 jaar geworden. Een 
groot verlies, ook voor zoon Vincent en 
zijn gezin. Maar ze weten dat het goed 
is, want de last van ziekte en zorg begon 
steeds zwaarder te drukken en verblijf 
in een verpleeghuis zou Ruurd vreselijk 
hebben gevonden. Hij was een rustige, in-
troverte en vriendelijke man, die niet van 

veranderingen hield. In vaste regels en 
structuren vond hij houvast en veiligheid. 
Gedurende zijn arbeidzame leven werkte 
hij op de administratie van de VU. Geloof 
en kerk betekenden veel voor hem. Trouw 
kwam hij vroeger naar de Bankraskerk. In 
de Kruiskerk is hij slechts een paar keer 
geweest door zijn afnemende gezondheid 
sinds 2010. 
In de dienst van Woord en Gebed op 1 au-
gustus in de Kruiskerk stond 1 Korintiërs 
13 centraal, over de liefde. 

Sieb Lanser

Johannes Cornelis van Bekkum
‘En ik zag een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde' (Openbaring 21:1). In 
dat geloof is tot zijn Schepper terug
gekeerd Hans van Bekkum. Zo begint 
de kaart die zijn overlijden meldt op 
11 augustus, 63 jaar oud. Ondanks zijn 
lichamelijke beperkingen genoot Hans 
van het leven. Hij wilde beslist niet zielig 
worden gevonden. Hoewel hij formeel 
bij de Christelijke Gereformeerde Kerk 
hoorde, leefde hij als gastlid mee met de 
Kruiskerk. De verbondenheid stamde uit 
de tijd van Amstelrade, aanvankelijk met 
de Bankraskerk, later met de Kruiskerk. In 
zijn rolstoel had hij zijn vaste plek achterin. 
De betrokkenheid via bezoeken, bloemen, 
kaarten uit onze gemeente, waardeerde 
hij zeer. Hans kwam graag naar de kerk, 
want het geloof betekende veel voor 
hem. 
De dankdienst voor zijn leven, waarin 
Openbaring 21:1-7 centraal stond, vond 
op 16 augustus plaats in de aula van 
Begraafplaats Westerveld te Driehuis. 
Hans had in 2012 zelf de lezing en de 
liederen uitgezocht. 

Sieb Lanser
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 1 oktober staan we stil bij 
het feit dat onze cantor-organist 
Bert ’t Hart dit najaar 25 jaar aan 
onze gemeente verbonden zal zijn. 
Aan de feestelijke dienst van deze 
zondag, die het karakter zal hebben 
van een cantatedienst, zullen Vocaal 
Ensemble ‘Linguae atque Cordis’, 
de cantorij van de Pelgrimskerk en 
enkele instrumentalisten meewerken. 
Het muziekstuk dat Bert voor deze 
dienst heeft uitgekozen is de (lutherse 
of korte) Mis in A van J.S. Bach 
(BWV 234), bestaande uit een breed 

uitgesponnen kyrie en gloria.
Na de dienst begint om 13.00 uur in de 
Pelgrimskerk een verrassingsconcert 
met viool- en pianomuziek, dat 
gehouden zal worden tegen de 
achtergrond van geëxposeerde 
schilderijen en tekeningen van de hand 
van de jubilaris.
Wie reeds de zaterdagavond 
voorafgaande aan deze zondag wil 
delen in de feestvreugde, is op 30 
september welkom in de Engelse kerk 
aan het Begijnhof, waar vanaf 20.15 
uur een kleurrijk jubileumconcert te 
horen zal zijn.
Een tweede kerkdienst die ik uitlicht, 
is die van 22 oktober. Deze dienst zal 
een dienst zijn van Schrift en Tafel. 
Het avondmaal, dat we normaal op 
de laatste zondag van de maand 
vieren, is in oktober een week 
naar voren geschoven vanwege de 
gedachtenisdienst van de gestorvenen 
op zondag 29 oktober.

De brieven van Judas en Petrus
In oktober gaat onder mijn leiding een 
nieuwe, tweewekelijkse, Bijbelkring 
van start, en wel over de brieven van 
Judas en Petrus.
De Brief van Judas behoort tot de 
minst gelezen boeken van het Nieuwe 
Testament. Zijn plaats ergens achterin 

de Bijbel (voor de Openbaring van 
Johannes) kan symbolisch worden 
genoemd voor zijn betekenis in kerk 
en theologie. De Brief van Judas komt 
inhoudelijk sterk overeen met de 
(langere) Tweede Brief van Petrus, die 
in kerk en theologie eveneens sterk 
verwaarloosd is. Bijbelwetenschappers 
veronderstellen meestal een 
onderlinge afhankelijkheid tussen 
beide. 2 Petrus kan op zijn beurt niet 
gelezen worden zonder 1 Petrus. 
Beide boeken zijn zeer verschillend, 
maar pretenderen door dezelfde 
auteur geschreven te zijn.
In tien bijeenkomsten onderzoeken we 
de relatie tussen de drie genoemde 
brieven en maken we studie van 
hun inhoud. Een breed palet aan 
onderwerpen passeert daarbij de 
revue. Plaats: Pelgrimskerk. Start: 
dinsdag 10 oktober, van 14.00 tot 
uiterlijk 16.00 uur.

Oecumenische bezinningsmiddag 
‘De Europese reformaties’
In het Reformatieherdenkingsjaar 
bezinnen we ons samen met 
De Goede Herder in een 
middagbijeenkomst op het goede 
(en wellicht minder goede) dat de 
Europese kerkelijke reformaties ons 
hebben opgeleverd. We kijken daarbij 

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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verder dan Wittenberg en Genève en 
nemen in ieder geval ook de rooms-
katholieke Contrareformatie mee.
Pastor Kint zal ons vanuit zijn 
deskundigheid inleiden in de sociaal-
economische omstandigheden die tot 
de Europese reformatiebewegingen 
hebben geleid, waarna ikzelf in zal 
gaan op de theologische kernpunten 
van Reformatie en Contrareformatie. 
In het tweede deel van de middag 
is er gelegenheid om uit te wisselen 
wat ons aanspreekt (of tegenstaat) in 
de protestantse én rooms-katholieke 
pogingen tot kerkhervorming.
Plaats: Pelgrimskerk. Datum: 
woensdag 18 oktober 2017, van 14.30 
tot uiterlijk 16.30 uur.

Lezing over Luther
Na het voorgaande vermeld ik ook 
alvast een avondbijeenkomst op 
dinsdag 31 oktober, Hervormingsdag. 
Dan zal gemeentelid en ouderling Gerrit 
Oud vanuit zijn theologische interesse 
en kennis ons informeren over 
belangrijke gebeurtenissen in het leven 
van Luther in de jaren 1517-1523, en 
uiteenzetten hoe Luthers ‘vrijheid van 
een christenmens’ in de 20e eeuw door 
Bonhoeffer wordt uitgewerkt. Plaats: 
Pelgrimskerk. Aanvang 20.00 uur.

Weer arbeidsgeschikt
Na een langdurige periode van (gedeel-
telijke) arbeidsongeschiktheid volgend 
op een vervelend fi etsongeval heeft de 
bedrijfsarts mij eind augustus einde-
lijk geheel arbeidsgeschikt verklaard. 
Hoewel ik nog last heb van enkele rest-
verschijnselen, heb ik weer de energie 
om volledig te werken. Ik ben daar, zoals 

u zult begrijpen, erg blij mee. Dank voor 
al uw medeleven en gebed.

Ds. De Vries

Pastorpraat
Dat komt goed uit! Dienstbaar is het 
thema deze maand. We zijn niet zo 
gewend namen te noemen en dat 
is goed want je vergeet ook snel 
iemand. Er gebeurt van alles in, om en 
vanuit de Pelgrimskerk en velen zijn 
dienstbaar in stilte!
Deze keer nu drie namen: Nico 
Padmos, hij verzorgde elke zondag de 
autodienst. Zo velen zijn je dankbaar 
voor deze jarenlange trouw in 
dienstbaarheid! Dank!
Ook Henny van der Sluijs en Mieke 
Hellema danken wij voor bijna twee 
jaar elke zondagmorgen van 9.00 tot 
10.00 uur klaar staan voor de "bed-
bad-brood-vluchtelingen" van Walborg. 
Met een dienstbaar, luisterend 
oor! De vluchtelingen moesten 

verhuizen. Maar deze dienstbaarheden 
brachten hopelijk wat glans aan de 
zondagmorgen. Nu zijn er twee andere 
vragen aan ons gesteld.
1. Wie kan en wil de autodienst op 

zondagmorgen komen versterken?
2. Wie heeft er een werkeloze rollator 

thuis staan en wil die wel aan de 
Pelgrimskerk schenken/uitlenen? 
Graag even bellen en/of aan de 
koster doorgeven.

De zomer is voorbij en het 
Winterprogramma is klaar! Het ligt 
in de kerk. Doet u aan iets mee? Het 
loopt tot in de maand mei 2018!
Eerst beginnen we nu aan een feeste-
lijk weekend! Lees erover in dit blad. 
Allen die aan huis of zelfs aan bed 
gebonden zijn, misschien met min-
der perspectief, mede namens de 
Pelgrimskerkgemeente moed en kracht 
toegewenst en in gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

Het goede geven: een ander wat gunnen
Het is overweldigend. Op onze vraag om toiletartikelen voor Stap Verder 
kwam veel binnen. Alle negen voorraaddozen konden weer aangevuld 
worden. Dat is een heel ander gezicht dan een paar maanden geleden 
toen de bodems van de dozen in zicht kwamen en we bezoekers teleur 
moesten stellen. Nu kunnen ze zelfs kiezen tussen het ene merk tandpasta 
en het andere. Het is voor onze bezoekers zo bemoedigend! Het is voor 
iemand die moeilijk rond kan komen, de huur niet meer bij elkaar krijgt, 
niet gemakkelijk om hulp te vragen. Maar dan zie je de opluchting op het 
gezicht als we uitleggen dat we wel een verwijzing naar de voedselbanken 
of naar de kledingbank kunnen geven. En ook dat we toiletartikelen in de 
aanbieding hebben. Daarmee houden ze weer meer geld over voor huur en 
schulden.Sommige bezoekers verbaast die vrijgevigheid wel eens. Maar 
als we vertellen dat veel kerkleden en vrienden van Stap Verder achter hen 
staan, ontroert ze dat. Hartelijk dank daarvoor, namens onze bezoekers.

Erika Feenstra en Liesbeth Glas, coördinatoren 
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Sinds november 1992 speelt Bert 't Hart 
in Buitenveldert. Hij won de sollicitatie 
met de roemruchte woorden van Wil 
Kruijswijk: Bert moet het worden, hij 
heeft zulke mooie ogen. Hij kwam 
vanuit Brabant waar hij als dertienjarig 
jongetje begon in de Roomse Dorpskerk 
in Waalre, daarna in de St. Jan in 
Eindhoven en toen slechts vier jaar 
als cantor-organist in de Hervormde 
Opstandingskerk, want Bert ontmoette 
zijn Maria op een yoga-weekendje in 
Putten. Het was meteen raak, net zoals 
bij de sollicitatie. 
Bert heeft een fl uwelen stem die bij 
het volk in de Ontmoeting in de smaak 
viel, het gaf hem mogelijkheden om 
in afwisseling met de gemeentezang 
onderdelen van de liturgie solo te zingen. 
Het orgel, twee manualen en pedaal, 
bood en biedt voor de bescheiden 
ruimte van de Ontmoeting en later de 
verbouwde Pelgrimskerk voldoende kleur 
en stuwing voor psalmen en gezangen. 
Op de zaterdagmorgen wordt geoefend 
door de cantorij, gemeenteleden die zich 
graag willen scholen door zangmeester 
Bert, ds. Kroese zong een tijdje mee. 
Het is altijd een waagstuk geweest, 
zouden ze het halen én zouden de 
leden het overleven, want Buitenveldert 
is in vijf jaar gebouwd, bestemd voor 
jonge gezinnen uit Amsterdam, we zijn 
nu bijna zestig jaar verder. De cantorij 
bestaat nog, hun stemmen ruisen als 
harpen gesteund en gestut door een 
enkele vaste alt of bas. Er wordt nu 

zelfs uit het Engels repertoire gezongen, 
de voorliefde van de huidige predikant 
Harmen de Vries, zoals van Perry en 
Wood. Al snel na Berts komst werden 
er Cantates beproefd, naast de cantorij 
ontstond een ad hoc koor met een vaste 
kern, Linguae atque Cordis. Bert verstaat 
de kunst van het instuderen, soepel 
nooit streng, vriendelijk soms verdrietig, 
maar hij laat de koorleden delen in zijn 
passie. Hier gaat iedereen meteen aan 
de bak, in twee repetities moet de klus 
geklaard, het leven is druk en vol en je 
mag blij zijn als alle benodigde zangers 
en orkestleden zich hebben gemeld. 
Daarbij worden solisten, studenten van 
het conservatorium, ingeschakeld, veel 
van hen maken voor het eerst mee 
dat een klassiek stuk in een liturgische 
setting helemaal tot zijn recht komt. Door 
de jaren heen zijn werken uitgevoerd van 
o.a. Schütz, Bach, Durufl é, Liszt, Fauré, 
Rheinberger, Hasse, de Palestrina. 
De predikanten moeten zich stevig 
inwerken om met Bert mee te praten. 
Grote betrokkenheid van uitvoerenden 
en kerkgangers was het resultaat. 
Amsterdammers zijn wel wat gewend, 
maar dit is bijzonder: in een halve cirkel 
staat het koor opgesteld, daarvoor het 
orkest en daartegenover allen die zijn 
gekomen, in het midden staat Bert te 

zwaaien dat het een lieve lust is. 
Er kwam ook een samenwerking 
met de Kruiskerk in Amstelveen in 
de maandelijkse vespers. Een ander 
kerkgebouw dat Bert na aan het hart ligt 
is de kerk aan het Begijnhof, daar begint 
op zaterdagavond 30 september zijn 
jubileum. Sterren zullen fl onkeren, de 
wereldberoemde sopraan Katharine Dain 
en het aanstormend talent van violiste 
Runa 't Hart, zijn dochter. Er wordt een 
keur van werken uitgevoerd. Ik zie Bert 
als in het hooggebergte van top naar top 
springen uitroepend: hier is het mooi, 
wat een uitzicht en hoog! Je kunt de 
hemel raken. 
Telkens maakt Bert zeer fl eurig-speelse 
raambiljetten voor muziekevenementen, 
met eenvoudige lijnvoering in inkt en 
gouaches, opvallend en uitnodigend. 
Want schilderen is meer dan een hobby, 
zondag 1 oktober is er aansluitend aan 
de Cantatedienst in de Pelgrimskerk 
een expositie van zijn tekeningen en 
schilderijen. 
Het leven van een kerkorganist is niet 
altijd even boeiend, het ambachtelijke 
van elke zondag spelen is een dienende 
taak, maar het is opmerkelijk hoe hij op 
zondagmorgen aan komt fi etsen vlakbij 
Artis vandaan en door de jaren heen 
steeds vroeger komt. 

Bert verhuisde 
met het orgel
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Zondag 1 oktober 
10.00 uur Cantatedienst: Lutherse mis 
in A (Kyrie en Gloria ) BWV 234 van 
J.S. Bach door Linguae atque Cordis 
met solisten en instrumentalisten. 
De Cantorij zingt koralen van J.S. Bach. 
Cantororganist: Bert ’t Hart, Liturg: 
ds. Harmen de Vries
11.30 uur: Opening expositie. 
Tekeningen en schilderijen van Bert ’t 
Hart
12.00 uur: koffi e en lunch
13.00 uur: verrassingsconcert: Runa 
’t Hart, viool; Laurens de Man, piano; 
Rocus van den Heuvel, piano; Kleinkoor 
Collegium Vocale Consonant uit 
Abcoude en Bert ’t Hart, orgel, piano, 
bariton en dirigent.
14.00 - 15.00 uur: receptie

Uw fi nanciële bijdrage voor een cadeau 
voor Bert en zijn feest kunt u storten 
op NL 58 INGB 0000 6609 04 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, Wijkkas Pelgrimskerk 
onder vermelding van ‘Jubileum Bert’.

Winterprogramma

In de ziekteperiode van Harmen de Vries 
was aan Bert toevertrouwd de liederen 
uit te zoeken voor de liturgie, een mooie 
klus, hij genoot daarvan. Voor een 
predikant was het weer mooi om met 
hem samen te spelen, want orgel en 
trompet horen bij elkaar. Bert zei eens: 
we gaan niet oefenen, want daar wordt 
het alleen maar slechter van. Dat moest 
je thuis doen en op zondagmorgen even 
stemmen bij de a van het orgel. Ja, wat 
is een kunstenaar? Die vraag wordt 
overdacht: iemand die schoonheid 
zichtbaar/hoorbaar maakt, je geeft iets 
door van de diepte van het bestaan, 
denk aan Bach, iedereen voert dat weer 
op zijn eigen wijze uit, Koopman anders 
dan Herreweghe. Reinbert de Leeuw 
maakt op hoge leeftijd nieuwe stukken, 
indrukwekkend, Daan Manneke is 
heel goed, ook als dirigent. Van Willem 
Vogel hebben we psalmbewerkingen 
gezongen, hij schrijft toegewijd aan de 
gemeente, je zingt zo mee en het is 
hoog niveau. Bert geeft toe dat hij soms 
zelf iets componeert, maar dat blijft 
op de achtergrond, misschien omdat 
niemand hem een opdracht geeft. Maak 
jij iets over het Hooglied, en dat heeft hij 
toen gedaan, het was spannend het om 
uit te voeren. 
Bert, we hebben het nog niet over 
Maria gehad. Die schat, zegt hij. Zij 
speelt viool, ook erg goed, ze is de 
zekere factor thuis, af en toe knort ze 
op me. Hij lacht wat verlegen. Bert(je), 
zoonlief de fysiotherapeut, komt ons 
kneden. Hoe lang ga je door? Hij 
hoopt dat de Pelgrimskerk nog zes jaar 
bestaat, want zonder de kerk weet hij 
zich geen raad. 

Lowik Schoch 

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 winterprogramma.

Oktober
Di 10   14.00-16.00 uur  
Studiekring 1 Petrus, 2 Petrus en Judas 
in de Pelgrimskerk 

Ma 16 14.00 uur  
Film: ‘Lion’ in De Goede Herder

Wo 18 14.30-16.30 uur 
Oecumenische bezinningsmiddag 
'De Europese Reformaties' in de 
Pelgrimskerk 

Di  31 20.00 uur 
Lezing over Luther door Gerrit Oud 

Programma Jubileum 
Bert ’t Hart
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Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

Agenda
1 oktober Verhaal in de Kruiskerk
8 oktober Kliederkerk
18 oktober Gespreksgroep 18+

Het is bijna niet voor te stellen, maar mijn eerste 
jaar in de PGA-B zit er alweer op. Ik ben op mijn 
plek en het voelt goed dat ik mij samen met 
kinderen, jongeren, vrijwilligers en predikanten 
in mag zetten voor het jeugdwerk binnen deze 
gemeente. Ik kijk uit naar het komende seizoen!

Komend jaar staan er weer mooie, actieve, 

gezellige en serieuze activiteiten op de 

jeugdwerkkalender. Nieuwgierig? Neem eens 

een kijkje op www.pjramstelveen en bekijk 

aan welke activiteiten jij mee wilt doen!

Mijn eerste jaar 

OEPS.. 
Er is een foutje geslopen in de aankondiging 
van de data voor Kliederkerk. Kliederkerk is er 
komend seizoen op 11 maart i.p.v. 18 maart! 
De overige data blijven ongewijzigd. 

EEN NIEUW SEIZOEN

30
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Daar stonden we dan, zondagochtend 
20 augustus om 6.30 uur voor de 
Paaskerk. Met slaperige oogjes. In 
de ene hand onze tent & slaapzak, in 
de andere hand eten & drinken voor 
onderweg. Een deel van de groep wist 
precies waar ze aan begonnen, maar er 
waren ook vijf ‘nieuwelingen’ voor wie 
het avontuur dat Taizé heette nu wel heel dichtbij kwam. Tijdens de 
heenreis bleek gelukkig al heel snel dat er echt een groep ontstond 
waarin iedereen zijn of haar plekje had. 

Er werd tijdens ons verblijf een speciale week voor jongvolwassenen 
georganiseerd, waardoor er naast drie kerkdiensten per dag ook 
meerdere workshops over uiteenlopende onderwerpen te bezoeken 
waren. Zo konden we workshops volgen over het leven van Broeder 
Roger (stichter van Taizé), iets te weten komen over de drijfveren van 
Jean Vanier (oprichter ‘L Arche communities), waren er workshops 
over de plaats van religie in de samenleving en in je eigen leven, over 
geweld en confl icten tussen landen en religies, vluchtelingenbeleid, 
verdeling tussen rijkdom en armoede, religie vs. wetenschap, kunst 
(muziek en fotografi e), hoe we ons dienstbaar op konden stellen naar 
anderen en nog veel meer. Tussen de diensten en workshops door 
kwamen we tijdens het eten en om 17.00 uur ’s middags bij de thee 
als groep bij elkaar om onze dag en ervaringen door te spreken. En 
natuurlijk waren we ook allemaal onderdeel van onze eigen ‘small 
group’ waarin we met acht andere jongeren uit heel Europa in 
gesprek gingen over de Bijbeluitleg en vragen van de broeders. 

De week in Taizé is goed geweest. Zowel voor de groep, als voor 
iedereen apart. We hebben met elkaar gelachen, gehuild, gezongen, 
de stiltetuin bezocht, ijsjes gehaald bij Oyak en gesproken over 
belangrijke en luchtige zaken in het leven. Een week om nooit meer 
te vergeten! 

P.s. Het voelde goed om uitgezwaaid en weer onthaald te worden 
door familieleden en belangstellende gemeenteleden. Dank 
daarvoor!

TAIZÉ

31 oktober 2017
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Een plek voor rust, bezinning, inspiratie 
en zingeving
Een paar jaar geleden ontstond in 
Noordwelle het idee om te experimenteren 
met een eigentijdse kloostergemeenschap. 
‘Zoveel mensen zijn in deze tijd op zoek 
naar spiritualiteit en zingeving’, licht 
dominee Piter Goodijk toe. ‘Veel van hen 
ervaren een hoge drempel om naar de 
zondagse dienst te komen. Maar de kerk is 
eigenlijk ook een hele mooie retraiteplek. 
Zo is Kloosterwelle ontstaan.’ Kloosterwelle 
trekt inmiddels tien tot twintig mensen per 
week, uit heel Zeeland. Eén keer in de drie 
maanden vinden er retraitedagen plaats, 
die worden bepaald door het ritme van de 
vieringen en maaltijden. Verder is er op 
deze dagen ruimte voor wandelen, stille tijd 
en gesprekken met elkaar. Maar ook door 
de week is er ruimte voor bezinning: elke 
woensdagavond is er een vesper in de kerk, 
gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. De 
vespers volgen de kloosterliturgie, met veel 
stilte en ruimte voor bezinning. Voor meer 
informatie: www.kloosterwelle.nl.

Kloosterwelle 
in Zeeland

Meestal blijven ze op de 
achtergrond. Nu eens niet. Ruim 
een jaar verdiepten fotograaf 
Edith Gerritsma en journalist 
Andrea Hijmans zich in de wereld 
van de kosters. Ze volgden een 
vijftal van hen in hun dagelijkse 
bezigheden, woonden diensten 
bij en huwelijken, begrafenissen 
en doopplechtigheden, zaten 
bij vakbondsvergaderingen en 
bezochten trainingen en beurzen. 
Kosters die werken in dorpen 
op het platteland, maar ook 
die in grote steden. De een in 
een katholieke of protestantse 
parochie, de ander binnen de 
Lutherse of Baptistenkerk. 
Kerken lopen leeg, sluiten hun 
deuren of kampen met fi nanciële 
nood. Wat betekent dit 
voor de kosters die er werken? 
Hun aantal is de laatste vijftig jaar 
gedaald van een paar duizend 

naar een paar honderd. En dat 
aantal daalt nog steeds in rap 
tempo. Wat doen kosters 
eigenlijk? Verandert hun beroep of 
verdwijnt het zelfs helemaal? Te 
koop in de boekhandel à € 29,95.

Een dienstbaar volkje. Kosters 
in het Nederland van nu 
achtergrond. Nu eens niet. Ruim 

Andrea Hijmans zich in de wereld 

bezigheden, woonden diensten 
bij en huwelijken, begrafenissen 

bezochten trainingen en beurzen. 

naar een paar honderd. En dat 

in het Nederland van nu 

De jaarlijkse Kerk & Zorgdag staat in het teken van een-
zaamheid. Hoe kom je eenzame mensen op het spoor? 
Wat kun je doen? En wat wordt er al gedaan? Overkomt 
het jezelf?
Anja Machielse, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit 
van de Humanistiek, zal een inhoudelijke bijdrage leve-
ren aan de dag. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar 
kwetsbare ouderen. Verder presenteren diverse lokale 

kerken hoe zij zich inzetten tegen eenzaamheid en leve-
ren de projectgroep Zorgzame Kerk en de Federatie van 
Diaconieën ook een bijdrage. Kortom, een afwisselende 
dag met voldoende ruimte voor onderlinge ontmoeting.
29 september, 10.00 -15.30 uur, Landelijk 
Dienstencentrum Utrecht, Joseph Haydnlaan 2a.
Toegang € 10,-. Meer informatie en aanmelden: 
www.kerkinactie.nl/kerkenzorgdag

Kerk en Zorgdag over eenzaamheid 
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In een snel veranderende samenleving en wereld is er een nieuwe 
zoektocht naar identiteit bij individuen, bevolkingsgroepen en ook 
kerkgenootschappen. De Protestantse Kerk in Nederland wil in een 
nieuwe beweging terug naar de bronnen (Kerk 2025, back to basics). 
Daarbij horen zeker ook de bezinning en heroriëntatie op de joodse 
wortels en het voortgaande gesprek met het levende Jodendom. Op deze 
netwerkdag met als thema 'joodse en christelijke identiteit' gaan we met 
elkaar in gesprek. Wat roepen de veranderingen in onze kerk op? Hoe 
kunnen we vanuit het joods-christelijke gesprek de kerk nieuwe impulsen 
geven? 's Morgens wordt de toon gezet door Ronit Palache, schrijfster van 
het boek Ontroerende onzin; de joodse identiteit in het Nederland van nu. 
's Middags gaat het over de identiteit van Kerk en Israël. 

Datum: maandag 23 oktober. Plaats: Protestants Landelijk 
Dienstencentrum, Joseph Hayndlaan 2a in Utrecht. Kosten: € 10 euro, 
te betalen bij binnenkomst. Opgave vóór 1 oktober bij f.barnhoorn@
protestantsekerk.nl. Meer informatie op: www.protestantsekerk.nl/
actueel/agenda/landelijke-netwerkdag-kerk-en-israel.

Netwerkdag Kerk en Israël

Is er ruimte voor religie in Amsterdam? Van oudsher kijken Amsterdammers kritisch 
naar religie; velen zijn geseculariseerd en geïndividualiseerd. Nieuwe’ Amsterdammers 
brengen hun geloof mee, hun moskeeën en kerken. 
Is religie een gevaar voor de samenleving? Wat betekent de scheiding tussen kerk 
en staat? Wat is een neutrale overheid? Welke activiteiten vanuit religie kunnen wel, 
welke niet gesubsidieerd worden? Hoe werkt dit bij maatschappelijke initiatieven, hoe 
bij onderwijs? Bewoners en organisaties in al hun religieuze en culturele diversiteit 
lopen tegen deze vragen op. Net als de overheid, bestuurders en ambtenaren.
Op een avondconferentie legt het Breed Interreligieus Intercultureel Overleg (BIIO) 
deze zaken aan u voor. Met twee inleiders en keuze uit vijf workshops.
 
Donderdag 5 oktober, 17.30 tot 21.30 uur (met maaltijd). Calvijn College, Pieter 
Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam. Deelname gratis, wel graag aanmelden bij bio.
nieuwwest@gmail.com. Informatie: Mostafa Essouilmi, 06 4787 4347, essouilmi@
hotmail.com of Luuk Wieringa, 06 2648 1073, luwieringa@planet.nl.

Conferentie: Ruimte voor religie

Op 4 september ontving dr. Karen 
Armstrong, Britse letterkundige en 
religiewetenschapper, het eredoctoraat 
in verband met haar bijdrage aan 
het gesprek over de positie van de 
verschillende religies in de samenleving. 
De Universiteitsbibliotheek (UB) 
heeft een expositie gewijd aan Karen 
Armstrong en haar werk. Het door 
Karen Armstrong opgestelde Handvest 
voor Compassie, dat gebaseerd is op 
de ‘Gulden Regel’ is te zien samen met 
een in de UB gemaakte wereldkaart van 
‘Compassionate communities’. Verder 
is een selectie gemaakt van heilige 
geschriften en voorwerpen die symbool 
staan voor verschillende religies om 
het centrale thema van de expositie te 
ondersteunen. 
Van 4 september tot 27 oktober in de 
Erfgoedvitrine bij de ingang van de UB, 
1e etage, Hoofdgebouw. 

Expositie 
Armstrong 
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
‘Voor mij zijn de onderlinge contacten 
heel belangrijk. De meeste aansluiting 
heb ik bij mensen van mijn eigen leef-
tijd. Zo participeer ik in de groep van 
30+ers. Helaas zijn er relatief weinig 
leeftijdsgenoten, wat ik jammer vind 
en graag anders zou zien.’

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Samen zingen en musiceren verbindt 
mensen, het neemt verschillen tussen 
jong en oud weg. Dat mag zeker niet 
verdwijnen. Muziek brengt mensen 
dichter bij elkaar. Met mijn fluitspel 
draag ik daar graag aan bij.’

Wat heb jij ontvangen?
‘Ik ben in een streng gereformeerd mi-
lieu opgegroeid. Alles ging volgens de 

regels van het geloof en het was niet 
gauw goed genoeg. Inmiddels heb ik 
ervaren dat er ook blijdschap mag zijn, 
dat je mag zijn wie je bent en dat het 
geloof juist bevrijdt van lasten. Ik kan 
het aangeleerde geloof van mijn jeugd 
niet gemakkelijk afdoen en ben zeker 
nog zoekende, maar het besef dat 
geloof ook vreugde en bevrijding kan 
betekenen is voor mij heel waardevol.’

Wat wil jij doorgeven?
‘In het geloof ben ik op dit moment 
voor mijn gevoel in een transitie van 
het oude naar het nieuwe beeld. 
Daarin ben ik zoekende en heb ik 
eigenlijk geen duidelijk verhaal. Iets 
dat ik – wellicht vanwege mijn mathe-
matische achtergrond – wel graag zou 
willen hebben. Mijn kinderen komen 
met prikkelende vragen die ik soms 
lastig te beantwoorden vind. Ik heb 

een basisvertrouwen door mijn geloof, 
waar ik altijd op terug kan vallen en dat 
soms heel troostrijk is.’
 
Heb je een verhaal dat jou 
inspireert?
‘Geef ons heden ons dagelijks brood 
uit het Onze Vader. In Amsterdam heb 
ik een kring hierover gevolgd. Ons 
dagelijks brood werd daar geïnterpre-
teerd als de combinatie van datgene 
wat je aankunt en de kracht die je 
krijgt om dat aan te kunnen. Aan deze 
duiding van balans tussen die twee 
heb ik veel in mijn leven.’ 

Mijn kerk!
Lineke Wichmann

Fetsje Bijma, 40 jaar, getrouwd met Hans Moné en moeder van Emma en Julia. 

Komt van een veehouderij uit Hijum (Friesland) als jongste van een gezin van 

zes kinderen. In het conservatieve gereformeerde milieu werd de kerk zondags 

twee keer bezocht. Alleen als er een koe moest kalven ging haar vader niet. Op 

zondag mocht er niet veel en was er tijd voor het gezin. Aan het voorlezen op 

de zondagmiddag heeft Fetsje goede herinneringen. Ze studeerde wiskunde 

in Groningen en is gepromoveerd in de geneeskunde. Recent heeft ze haar 

academische baan verruild voor een baan als projectleider logistiek bij PostNL. 

Haar passie is muziek: Fetsje speelt fluit en heeft conservatorium gedaan. 

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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agenda www.pga-b.nl

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden. 
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie. 

Overig

 Zo/ 01-10  Jubileum Bert ’t Hart
De hele dag feest! Bekijk het programma op 
pagina 29.

 Zo/ 01-10  Verhaal in de Kruiskerk 
 over Esther 
Viering voor kinderen (3-12 jaar) en hun (groot)
ouders. Tijd: 16.00 - 18.15 uur in de Kruiskerk. 
Opgave voor 28-09 bij Mirjam Buitenwerf, 
06 2033 9808 of buitenwerf@kruiskerk-amstel-
veen.nl. Zie pagina 23.

 Za/ 07-10  Concert Alegría Faust 
 van Waardenburg
Koor Alegría voert de vrijwel nieuwe Neder-
landse productie Faust van Waardenburg uit. 
Achtergrondinformatie op pagina 19. 
Kaarten aan de zaal € 17,50, jeugd € 12,50. 
Aanvang 20.00 uur.

 Zo/ 08-10  Kliederkerk
Voor kinderen van 4-12 jaar. Samen vieren en 
eten. Tijd: 16.00 - 18.15 uur in de Paaskerk.

 Zo/ 08-10  Muzikale Vesper
Georg Philipp Telemann, cantate: ‘Ich danke 
dem Herrn von ganzem Herzen’. Muzikale 
leiding: Henk Trommel. Met Vesperscantorij, vo-
cale solisten en barokorkest. Aanvang: 17.00 uur.

 Di/ 10-10  Studiekring De brieven 
 van Judas en Petrus
Ds. De Vries start een nieuwe, tweewekelijkse, 
Bijbelkring. In tien bijeenkomsten onderzoeken 
we de relatie tussen de drie brieven en maken 
studie van hun inhoud. Tijd: 14.00 - 16.00 uur.

 Wo/ 11-10  Bijbelkring Matteüs
We zijn toe aan hoofdstuk 7 van deze Bijbelkring 
over het evangelie naar Matteüs. Nieuwe deel-
nemers zijn welkom. Tijd: 14.30 - 16.00 uur.

 Do/ 12-10  Kring ‘Geraakt door 
 de Bijbel’
Welke teksten of verhalen inspireren ons, geven 
kracht of troost? Een project van vier ochten-
den in de herfst. Tijd: 10.00 - 12.00 uur, in de 
huiskamer van Bep Boekestijn, Sint Philipsland 
59. Opgave uiterlijk 05-10 bij Bep, 6416664, 
eboekest@xs4all.nl.

 Ma/ 16-10  Project Levensverhaal
Zie pagina 24 voor informatie.

 Ma/ 16-10  Film: Lion
Aanvang: 14.00 uur in De Goede Herder.

 Wo/ 18-10  Oecumenische 
 bezinningsmiddag
We bezinnen ons op het goede (en wellicht 
minder goede) dat de Europese kerkelijke refor-
maties ons hebben opgeleverd. Met Pastor Kint 
en Ds. De Vries. Tijd: 14.30-16.30 uur. 

 Wo/ 18-10  Luther in woord en beeld
Vier lezingen waarin we aandacht besteden 
aan het leven, het werk en de betekenis van 
Maarten Luther. Zie pagina 24. 
Aanvang: 20.00 uur in de Titus Brandsmakapel. 

 Do/ 19-10  Kring: Geloven op goede 
 gronden
Voor mensen die zich door de Bijbel willen laten 
aanspreken. We wisselen van gedachten over 
onderwerpen zoals: Hoe heeft Jezus gebeden? 
Het onze Vader. Helpt bidden? Aanvang: 10.00 
uur. Begeleiding en opgave: Miep Habing, tel. 
6473574, m.habing@planet.nl.

 Do 19-10  Gesprekskring Back to...? 
Hoezo Back? Welke basics, kerk naar buiten.., 
maar hoe... missionair? Meer informatie op 
pagina 20. Aanvang: 20.00 uur. 

 Zo/ 22-10  Koffi econcert 
Tijd: koffi e vanaf 11.30 uur. 
Concert: 12.00 - 13.00 uur.

 Ma/ 23-10  Tweeluik religieuze 
 kunst over Luther
Twee lezingen over Luther door Dr. Anique 
de Kruijf, kunsthistorica. Over wie Luther was 
en hoe hij in de kunst verbeeld is. De tweede 
lezing geeft een kijkje in spotprenten die ont-
stonden tijdens de godsdienststrijd die mede 
door Luther ontketend werd. Kosten tweeluik: 
€ 17,50 (betalen op de eerste avond). 
Opgave: Ria Keijzer. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

 Di/ 24-10  Weerwoord
Geen kring, maar een project, waarbij je per 
keer/thema kunt deelnemen. We spreken met 
elkaar over Bijbel en homoseksualiteit. Het 
kan soms lastig zijn wanneer anderen fanatiek 
met Bijbelteksten zwaaien om aan te tonen 
dat het een ernstige zonde is. Wat kan ons 
weerwoord zijn? 
Opgave voor 18-10 bij Ria Keijzer of Sieb Lanser. 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur. 

 Di/ 24-10  Studiekring De brieven 
van Judas en Petrus
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.

 Di/ 31-10  Lezing over Luther
Gerrit Oud vertelt over het leven van Luther in 
de jaren 1517-1523, en hoe Luthers ‘vrijheid 
van een christenmens’ in de 20e eeuw door 
Bonhoeffer wordt uitgewerkt. 
Aanvang 20.00 uur.

 Do/ 02-11  Kring literatuur
Info op pagina 19. Aanmelden voor deze kring, 
voor 25-10, bij Els van Geel emvangeel@
hetnet.nl of 6471098.
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Marlene Dumas: Martha - die Bediende, 1984; Martha - My Ouma, (Grootmoeder) 1984

Lucas 10:38-42 'Martha Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen...' 

De portretten stammen uit een voorbije tijd. Zuid-Afrika 1984, geen blank huis zonder 
een zwarte bediende. De blikken van deze Martha's vatten een heel systeem van 
dienstbaarheid samen. Maar de tijden zijn niet voorbij; ons vertrek uit Kameroen maakte 
vier mensen – een tuinman, een kok, twee schoonmakers – werkloos, afhankelijk als ze 
waren van ons geld en werk. Hoeveel illegalen bedelen niet om een paar uur te mogen 
schoonmaken in de huizen van de rijken? Wanneer wordt dienen tot slavernij? 
Het Oude Testament kent maar een werkwoord voor beide – en toch zit er een wereld 
van verschil tussen. Het onderscheid heet vrijheid. Dat te leren vraagt een hele genera-
tie in de woestijn, een mensenleven lang.
'Martha Martha, slechts Eén is nodig.' Werner Pieterse


