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Luthers dilemma’s
31 Oktober vieren we 500 jaar 
hervorming. Kerkhervormer Maarten 
Luther is ook bekend geworden 
vanwege zijn bijbelvertaalwerk. Luther 
bevond zich op een keerpunt in de 
geschiedenis van het bijbelvertalen: 
als een van de eersten wilde hij een 
vertaling in goedlopend Duits maken; 
tegelijkertijd vertaalde hij soms ook heel 
letterlijk. Enerzijds gebruikte hij als een 
van de eersten de échte bronteksten, 
anderzijds klonk zijn vertaling nog als de 
oude Latijnse Vulgata die al eeuwen in 
de kerk gebruikt werd. 
In de Nederlandse bijbelvertalingen 
na de Tweede Wereldoorlog spelen 
Luthers dilemma’s nog steeds een rol: 
vertaal je traditioneel of neem je de 
ontwikkeling van de bijbelwetenschap 
en van het Nederlands mee in je 
vertaling? Zoek je naar gewone taal 

of moet de Bijbel juist zo plechtig en 
soms zelfs vreemd mogelijk klinken? 

Vertaalavond
Op donderdag 2 november zal  
dr. Rieuwerd Buitenwerf, directeur 
van het Nederlands Bijbelgenootschap 
en medevertaler van twee moderne 
bijbelvertalingen, in een lezing uitleggen 
hoe bijbelvertalen werkt en waarom er 
zoveel verschillende vertalingen zijn. 
Ook komt de vraag aan de orde wat 
een vertaling goed of minder goed 
maakt. De verschijning van een 
nieuwe vertaling van de Bijbel gaat 
vaak gepaard met flinke discussie. 
Emoties spelen daarbij een grote rol 
– bijbelteksten zijn immers cruciale 
teksten in het leven van veel mensen. 
Op de vertaalavond zullen we proberen 
met wat meer afstand naar een 
selectie van moderne bijbelvertalingen 

te kijken. Welk doel beogen ze? Voor 
wie zijn ze gemaakt? Slagen ze erin 
dat doel te halen en de bijpassende 
methode consequent toe te passen?
U bent van harte welkom op  
2 november in de Paaskerk om 20.00 
uur. Discussie is natuurlijk ook welkom 
– dat zou Luther zeker gewaardeerd 
hebben!

Vreemd of gewoon, traditioneel 
of modern: Bijbelvertalen in de 
geest van Luther

actueel
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Inhoud
‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ zou Martin 
Luther in 1521 op de Rijksdag in Worms 
hebben gezegd. Volgens Diarmaid MacCulloch 
is het ‘het meest gedenkwaardige dat 
Luther nooit gezegd heeft’. Luther leidt tot 
een stroom aan publicaties en bezinnende 
activiteiten, maar is ook big business; zo zijn 
er – naast andere artikelen als Luthermokken 
en Lutherbier – sokken te koop met Hier stehe 
ich. Ich kann nicht anders. Een Lutherfiguur 
van playmobil is het best verkochte poppetje 
aller tijden. De redactie van Present kan 
natuurlijk niet anders dan aandacht schenken 
aan 500 jaar Reformatie, nu dit nummer een 
week voor Hervormingsdag – 31 oktober, de 
dag waarop Luther in 1517 zijn 95 stellingen 
op de deur van de slotkapel in Wittenberg zou 
hebben gespijkerd – verschijnt. ‘Hervormd’ 
is het thema. Een beeld van Luther prijkt op 
het omslag. Gerrit Oud geeft een gedegen 
historische terugblik op het begin van de 
reformatie. Werner Pieterse wijst op de 
actualiteit van een oude Latijnse uitdrukking: 
De kerk; steeds hervormen! Daar zijn we 
in onze gemeente ook mee bezig, bijv. als 
het gaat om de bestuurlijke structuur. Melis 
Melissen schrijft daarover. Zelf blik ik in 
mijn column terug op een bijna vijftigjarig 
hervormd leven. Luther is ook bekend 
geworden vanwege zijn bijbelvertaalwerk. In 
de rubriek Actueel vindt u de aankondiging 
van ‘Bijbelvertalen in de geest van Luther’ 
op 2 november. In de wijkberichten zijn 
verschillende lezingen aangekondigd. Als 
redactie hopen we dat dit nummer u zo pakt, 
dat u zegt ‘hier zit ik, ik kan niet anders’. We 
hopen ook dat u ergens voor staat.

Sieb Lanser 
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Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 29-10

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Hervormingsdag (landelijke collecte 
theologie studeren via internet)

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, met de cantorij  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, Boven-Hardinxveld
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
 10.30 uur: ds. H.U. de Vries, cantatedienst  

De Buitenhof
(za 28.10) 10.30 uur: mw. H. de Haan
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Zo/ 05-11

1e collecte: Diaconie, stoelenproject
2e collecte: Kerk, Zending

Kruiskerk
 11.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en  
ds. S.H. Lanser, manteldienst
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: ds. G.W. 
Morsink, Zeist  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur ds. G.J. de Bruin en ds. W. van Egmond, 
Oisterwijk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. B.J. van Assen, Nieuwe Tonge
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. K.D. Goverts, Dordrecht 

De Buitenhof
(za 04.11) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
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Zo/ 12-11

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze L.S. de Vries, Schalkwijk
Paaskerk
10.00 uur: Willem Nijsse, met de cantorij  
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, met de cantorij  

De Buitenhof
(za 11.11) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa

Zo/ 19-11

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 18.11) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E.M. Plantier

Data inleveren en 
verschijnen Present

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

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

Wintertijd 

In de nacht van zaterdag 28 
oktober gaat de wintertijd in,  
de klok mag een uur achteruit.

Vanaf zondag 29 oktober begint 
de dienst in de Pelgrimskerk 
weer voor vijf maanden om 
10.30 uur!
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De oorspronkelijke woorden staan al 
ergens bij Augustinus, maar het was 
vooral de twintigste eeuwse 'kerkvader' 
Karl Barth die ze na de oorlog populair 
maakte. Dagen van wederopbouw. 
Ook dagen van besef dat het anders 
moest, na de grote breuk. Het ging 
de theoloog om een kritisch proces. 

Hervormen moest 
gebeuren door de 
praktijk van kerkzijn 
te toetsen aan het 
Woord, dat altijd 
aan onze vormen 
en waarheden 
ontsnapt. Denk 
nooit dat je ‘er’ 
bent. Wat je in de 
kerk zegt, doet, 
gelooft, leest, 
hoort, valt nooit 
samen met het 

Woord van belofte zelf. Barths dikke 
Duitse theologie laat zich samenvatten 
in het zinnetje van Oosterhuis: Groter 
dan ons hart. Het Woord roept ons 
op om ons geloof en de vormen te 
blijven toetsen aan de bronnen van ons 
geloof... De kerk; steeds hervormen!

Ook ‘de kerk wordt steeds hervormd’ 
kon de toets van kritiek doorstaan. 
Daar zit iets vanzelfsprekends in, 
iets feitelijks. Zo van: of we willen of 
niet het gebeurt gewoon. Het Woord 
sticht nieuwe gemeenschappen, 
gaat een onverwachte weg. Dat is 
de geestkracht van het Woord zelf. 
Dat vind ik een bevrijdende gedachte. 
Het geeft in al onze doenerigheid ook 
ontspanning. In de Paaskerk hebben 
we in oktober de brief van Paulus 
aan Filippi gelezen. Het is de eerste 
piepkleine ‘gemeente’ op Europese 
grond. Een handjevol mensen 
verzamelt zich ergens in deze stad in 
Macedonië aan de grote handelsweg. 
Misschien dertig mensen, maar 
tussen de regels door lees je van 
verdeeldheid. Later, misschien in de 
vierde eeuw, is er een grote basiliek 
gebouwd, die in de zevende eeuw 
alweer is verwoest. Wij lezen eeuwen 
later de oude woorden van Paulus! De 
gemeente die ooit daar begon heeft 
zich, soms ondanks zichzelf en de veel 
grotere krachten om haar heen, altijd 

weer hervormd, vernieuwd, opnieuw 
uitgevonden.

In de algemene kerkenraad en de 
wijkgemeentes praten we deze 
dagen veel over vernieuwing. Nieuwe 
vormen in dagen van kerkkrimp, back 
to basics... misschien zoeken we wel 
naar ‘iets heel anders’ of verlangen 
we terug naar de ‘Hervormde Kerk’. 
Ecclesia semper reformanda? 
De kerk leeft van Geestkracht die 
veel groter is dan onze dadendrang 
en ideeëndrift. Daarin onderscheidt 
de kerk zich van al het andere. Ze 
hervormt zich al eeuwen en vindt haar 
plaats soms tegen onze pogingen in. 
Tot veler verrassing wordt ‘de kerk 
steeds hervormd’. Op plekken waar je 
het niet verwacht bloeit er iets op of 
zijn we er nog. Dat ons ‘werk’ in de 
kerk door dat besef en geloof lichter 
mag worden.

Maar voordat we achterover leunen 
en wachten op de Geest, kunnen we 
wel enige aansporing gebruiken: De 
kerk? Steeds hervormen! Wetend 
dat het evangelie veel groter is dan 
onze kerkelijke vormen vraagt het in 
deze tijd dat we voor dat evangelie 
ook nieuwe vormen zoeken. Buiten 
de klassieke grenzen van de kerk. 
Iets nieuws: zoals daar ooit in 
Filippi iemand langs kwam met een 

Eerst maar even mijn licht opgestoken 

bij één van de classici die onze 

gemeente rijk is – mijn Latijn is 

niet meer zo vers. Ecclesia semper 

reformanda dus. De kerk; steeds 

hervormen! had ik bedacht en de 

geleerde bevestigde het. Zo zou je het 

met een beetje creativiteit best kunnen 

vertalen, als een aansporing. 

Hervormd?
Werner Pieterse
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bevrijdend woord. Zonder iemand die 
op weg ging was dat nooit gebeurd. 
Er zijn vele wegen tot de woorden 
van belofte. Het vraagt van ons dat 
we ‘niet blijven staren op wat vroeger 
was’ (...) maar ons openen want: ‘het 
is al begonnen, merk je het niet?’ (lied 
809).

Nieuwe generaties zijn voorzichtig 
nieuwsgierig, schoolklassen in noord 
en zuid bezoeken meer dan voorheen 
de kerk; groepjes studenten komen bij 
elkaar in Buitenveldert; de Bijbel gaat 
open in het stadshart, we eten meer 
met elkaar dan ooit. En iedere zondag 
zijn we er om in het spoor van de kerk 

van alle eeuwen te zingen, te bidden 
en te horen. 

Ecclesia? Semper reformanda est!
Van dat woord zijn wij de getuigen.

(Met dank aan Gerrit Oud.)

Filippi basiliek van Paulus (4de eeuw)
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500 jaar 
protestant 
Gerrit Oud

In Luthers tijd echter had dat zo’n 
vlucht genomen, dat van het geld 
dat daarmee gemoeid was, niet 
alleen de bouw van de nieuwe 
Sint Pieter gefinancierd werd maar 
ook de schulden van de bisschop 
werden afgelost. Bovendien werden 
gelovigen aangespoord hun geld ook 
te geven voor hun reeds gestorven 
geliefden die in het vagevuur voor 
hun zonden boetten. Als vorm van 
protest stuurde Luther zijn stellingen 
ook naar de verantwoordelijke 
bisschoppen.
‘Het jaar 1520 was voor Luther een 
cruciaal jaar.’ Met deze knipoog naar 
Luthers theologie begint Christa 
Boerke de inleiding bij haar vertaling 
van Luthers tractaat De vrijheid van 
een christen. De suggestie echter 
die zij wekt, als zou er voor Luther 
daadwerkelijk de mogelijkheid bestaan 
hebben een andere keuze te maken 
dan die hij inderdaad maakte, is een 

onjuiste. Ter verdediging van onder 
meer zijn kritiek op de handel in 
aflaten had Luther reeds in 1518 ten 
overstaan van kardinaal Cajetanus 
en in 1519 in dispuut met Johannes 
Eck te verstaan gegeven het primaat 
uitsluitend bij de Schrift te leggen en 
niet bij paus en concilie. Deze mening 
zou hij in 1521 in Worms herhalen: 
‘Wanneer het gaat om het eeuwige 
heil, voel ik mij in mijn geweten 
slechts aan Gods Woord gebonden.’ 
Hiermee zou zijn excommunicatie een 
feit worden.

Terwijl Luthers literaire productie in 
de jaren 1518-1520 reeds aanzienlijk 
was, gooide de uitvaardiging op 15 juni 
1520 van de pauselijke bul Exsurge 
Domine, die van Luther binnen zestig 
dagen een herroeping eiste van 
eenenveertig van zijn standpunten, olie 
op het vuur. Binnen enkele maanden 
zagen drie geschriften het levenslicht, 

waarin Luther de wereldlijke overheid 
opriep de juridische kloof tussen de 
hiërarchische priesterstand en de 
gelovigen teniet te doen; en waarin 
hij de sacramentsleer bekritiseerde 
en slechts de doop en het avondmaal 
als de sacramenten van het evangelie 
noemde.

Het derde geschrift, De vrijheid van 
een christen, verscheen tevens in een 
Latijnse versie. Luther heeft eerst een 
ruwe schets in het Duits geschreven, 
voordat hij die retorisch bewerkte. Het 
is deze versie die Luther toevoegde 
aan de brief die hij, op aandringen van 
pauselijk kamerheer Karl von Miltitz, 
aan paus Leo X stuurde, om de kou 
uit de lucht te halen. Mocht Von Miltitz 
wellicht nog enige hoop gekoesterd 
hebben dat alles met dit schrijven wel 
zou overwaaien, voor Luther was het 
uiteindelijk slechts een mogelijkheid 
om, zoals hij twee jaar eerder via 
kardinaal Cajetanus getracht had te 
doen, te appelleren ‘aan de paus die 
zich beter zou hebben moeten laten 
informeren.’ Tevergeefs. De curie 
verwierp zijn kritiek. Maar Luther ging 
het dan ook niet om de curie, het 
concilie of de paus. Zijn verbondenheid 

In 1517 liet de augustijner monnik Maarten Luther stellingen aanslaan op de 

deur van de slotkapel in Wittenburg, waar hij theologie doceerde. Hij wilde 

zo een discussie starten over de praktijk van het verkopen van aflaten. Om de 

boetedoening die volgde op de biecht en het berouw vooraf reeds te hebben 

voldaan, was het gebruik van de aflaatbrief ontstaan. 

Gerrit Oud is in het dagelijks 
leven werkzaam als docent 
klassieke talen in Nieuw-
Vennep. Sinds 7 jaar woont hij 
in Buitenveldert. Hij kerkt in de 
Pelgrimskerk.
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was met de ‘ongeschoolden’ zoals 
hij in de Latijnse inleiding van het 
tractaat fijntjes opmerkte. Luthers 
populariteit bij hen echter, die voor een 
deel gebaseerd was op zijn gebruik 
van het nieuwe massamedium van 
de boekdrukkunst, vermocht niet te 
verhinderen dat zijn geschriften op 
bevel van Rome in Löwen en Köln in 
het openbaar werden verbrand. Op zijn 
beurt gaf hij op 10 december 1520 de 
pauselijke bul prijs aan het vuur.

Hiermee werd wat als protest was 
begonnen tot het tweede grote 
schisma in de kerk, nadat reeds in 1054 
Rome en de oostersorthodoxe kerken 
zich van elkaar hadden losgemaakt. 
Dat het ruim drie jaar duurde voordat 
de breuk definitief werd, had alles te 
maken met politieke verwikkelingen 
rond de keuze en kroning van Karel V 
als Rooms-Duitse keizer. Diens 
veroordeling van Luther op de Rijksdag 
van 26 mei 1521 te Worms maakte de 
weg vrij voor de Duitse vorsten om, in 
navolging van Frederik van Saksen die 
Luther vrijgeleide gaf op de Wartburg, 
hun autonomie ten opzichte van de 
keizer te vergroten door over te gaan 
op het protestantisme. Gezegd moet 
worden dat dit niet slechts religieus 
of politiek gemotiveerd was: eenmaal 
protestants werden alle roerende en 
onroerende goederen van de katholieke 
kerk onteigend en vielen die toe aan 
de Duitse vorsten. Het zou daarna nog 
meer dan honderd jaar van bloedige 
oorlogen en conflicten duren voordat 
Europa met de vrede van Westfalen 
een tijd van – betrekkelijke – rust 
inging, althans op religieus gebied.

9
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uit de algemene kerkenraad

Bestuurlijk hervormen 
Melis Melissen, voorzitter

De groep die dit beleidsplan 
voorbereidt is één keer bij elkaar 
geweest en heeft inmiddels eerdere 
relevante plannen verzameld. De 
structuur-taakgroep is al maanden 
bezig met voorbereidingen om een 
advies te geven voor een nieuwe 
structuur van onze gemeente. In 
Kerk 2025 is beschreven hoeveel 
gemeenten met wijkgemeenten 

straks niet meer de 
bestuurlijke kracht 
hebben om zowel 
wijkkerkenraden 
als een algemene 
kerkenraad naar 
behoren te laten 
functioneren. Voor 
dit probleem zijn 
twee oplossingen 
genoemd.  
De eerste 
oplossing is 
decentralisatie 

van het bestuur 
naar de wijken 
toe. In deze opzet 
nemen de wijken 
gezamenlijk de 
taken op zich 
van de algemene 
kerkenraad, die 
misschien dan 
wel ophoudt te 
bestaan. Een 
tweede oplossing is centralisatie van 
het bestuur. In die opzet verschuiven 
de bestuurlijke taken van de 
wijkkerkenraden grotendeels naar de 
algemene kerkenraad. En als we een 
besluit hierover hebben genomen, 
hoe gaan we dat dan uitvoeren en op 
welke termijn?

Deze taakgroep heeft zich uitgebreid in 
deze problematiek verdiept en ook vier 
andere gemeenten bezocht die hierin 
al keuzen hebben gemaakt. Hoe bevalt 

zoiets? Zou je weer deze keuze maken 
of toch anders. De taakgroep zal in 
oktober de wijkkerkenraden bevragen 
over het genoemde probleem. 
Welke fricties levert dat op en welke 
weerslag heeft dat op hun werken. Op 
23 oktober is de algemene kerkenraad 
aan de beurt om te reageren en op 
30 oktober zal de taakgroep beginnen 
met de opstelling van haar rapport en 
adviezen. 
Hopelijk kunnen wij deze adviezen in 
november aan u voorleggen. 

In september vergaderde de algemene kerkenraad in een uitgebreide 

zitting. Daarover stond in de vorige Present een kort verslag. Maar 

als AK zitten we niet stil, want er zijn twee acties op touw gezet. 

Enerzijds een taakgroep die zich bezighoudt met de structuur van de 

kerk en anderzijds een taakgroep die werkt aan de ontwikkeling van 

een beleidsplan. Beide acties komen aan het einde van het jaar bij 

elkaar en worden dan tot één geheel geknoopt. 
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Diaconie in beweging
Ginus Trof

Dat eerste is waar, Amstelveen is een 
welvarende gemeente. Maar ook in 
Amstelveen wonen mensen die de 
voedselbank nodig hebben en bij wie 
de kledingbank tot hun winkelgebied 
behoort. De laatste berichten 
zijn dat er tussen de honderd en 
honderdvijftig gezinnen gebruikmaken 
van deze voorzieningen. En er zijn 
mensen die geen gebruik kunnen 
maken van de voedselbank of 
kledingbank, omdat zij net buiten 
de daarvoor geldende regels vallen. 
Hun financiële basis is zo klein, dat 
er maar iets fout hoeft te gaan en 
er is een probleem. Zij kunnen dan 
geen nieuwe koelkast, schoolgeld, 
eigen bijdrage in de gezondheidszorg 
betalen. Soms verstrekken wij (ook 
namens u!) een lening, soms betreft 
het een gift. Wij hanteren toetsbare 
regels om voor hulp in aanmerking te 
kunnen komen. Allemaal afhankelijk 
van de persoonlijke situatie van de 
hulpaanvrager. Daarom vragen wij 

u dringend om de Najaarsactie te 
steunen met een gift. 

De afgelopen periode is een aantal 
ervaren diakenen vertrokken. Er is een 
workshop georganiseerd waarin een 
zestal diakenen hun kennis kunnen 
bijspijkeren. Kennis om hulpvragen te 
beoordelen en de juiste wegen naar 
bestaande instanties te vinden. Wij zijn 
er niet voor om mensen een langere 
periode te helpen, daarvoor zijn er 
andere maatschappelijke organisaties. 
Wij helpen een periode tot de juiste 
hulp gevonden is. 

In de week van 3 oktober hebben alle 
Amstelveners een kaart gekregen 
van de gemeente Amstelveen. 
De gemeente vraagt om hierop 
uw gegevens in te vullen, zoals 
adresgegevens van familie of vrienden 
en gegevens over medicijngebruik. 
De kaart is samengesteld in 
samenwerking met de diverse 

hulpdiensten om sneller familie te 
kunnen waarschuwen en adequater 
te reageren indien er sprake is van 
medicijngebruik. De aanbiedingsbrief 
geeft meer uitleg. Het lijkt mij een 
goed initiatief en de kaart zal zeker 
leiden tot sneller informeren van 
familie bij ongevallen.

Als laatste hoop 
ik dat u op 15 
oktober een mooie 
kerkdienst heeft 
bezocht. Op deze 
diaconale zondag 
in Amstelveen 
en Buitenveldert 
was er ruime 
aandacht voor 
onze diaconale 
activiteiten. 

Zo aan het begin van het seizoen met frisse geesten en veel ideeën is 

alles gestart. Het diaonaal seizoen startte met de Najaarsactie. Deze 

actie is nodig om onze kas gevuld te houden om mensen tijdelijk te 

ondersteunen die, vaak buiten hun schuld om, tussen wal en schip 

zijn geraakt. Ieder jaar krijg ik vragen waarom er nog geld nodig is. 

Amstelveen is toch een welvarende gemeente, armoe kennen wij 

toch niet? 

college van diakenen

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011, 
1180 EA Amstelveen
e-mail: diaconie@pga-b.nl,  
tel. 06 1955 7990
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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interview

Onvermoeibaar strijder
voor daklozen en vluchtelingen

‘Als iemand geen dak boven z’n hoofd 
heeft, dan sta ik klaar om te helpen. 
Daar hoef ik geen moment over na 
te denken. Ik ben niet iemand die 
constant met Bijbelteksten strooit, 
maar ik laat me wel inspireren door de 
opdracht van Jezus uit Matteüs 25 om 
de vreemdeling te herbergen.’

Spreekuur
Co lijkt onvermoei-
baar. Hij peddelt 
nog bijna elke dag 
de hele stad door. 
Als straatarts houdt 
hij één keer in de 
week geheel belan-
geloos spreekuur 
voor vluchtelingen, 
die anders dom-
weg verstoken blij-
ven van medische 
zorg. 

Daarnaast repareert hij fietsen 
voor vluchtelingen. Co is actief 
betrokken bij We Are Here, een groep 
uitgeprocedeerde vluchtelingen die 
luidkeels aandacht vragen voor hun 
situatie. Mensen die nergens terecht 
kunnen, maar toch steeds weer 
creatieve mogelijkheden vinden om 
iets aan hun benarde situatie te doen.
Co wordt door zijn inzet op handen 
gedragen. In augustus werd in een 
petitie opgeroepen om een brug over 
het IJ te vernoemen naar hun grote 
held. ‘Hij is de bruggenbouwer tussen 
arm en rijk, dak- en thuislozen…
mensen die wel of niet de juiste 
papieren bezitten. Of je ‘illegaal’, 
‘legaal’ of onverzekerd bent; hij staat 
altijd voor je klaar.’ 
Zelf heeft Van Melle overigens niet 
zo’n hoge dunk van zichzelf. ‘Die brug 
zou naar het Java-eiland gaan, maar 
daar kom ik nooit.’

Nooit de gebaande wegen
Co bewandelde in zijn leven nooit de 
gebaande paden. In de jaren zeventig 
ontfermde hij zich als basisarts al 
over Turkse gastarbeiders. En ook 
was hij een bekende actievoerder. 
In 1989 zat hij een half jaar vast 
nadat hij op vliegbasis Woensdrecht 

jachtbommenwerpers met een bijl had 
bewerkt. 

Tent in Diaconietuin
We Are Here startte vijf jaar geleden 
in de diaconietuin van de Protestantse 
Kerk Amsterdam. ‘Ik zag daar 
vluchtelingen op de trap zitten. Ik 
ben toen in actie gekomen. Op straat 
vond ik een groot zeil. Dat heb ik 
gespannen over de beelden van de 
Zeven Barmhartigheden. Daaronder 
is men gaan slapen. Al snel ging het 
nieuwtje rond dat je bij het Wereldhuis 
kon slapen. Het werden uiteindelijk 
dertig mensen.’ 
Drie weken later startte de groep 
een tentenkamp aan de Notweg in 
Amsterdam-Osdorp, waar uiteindelijk 
negentig vluchtelingen neerstreken. 
De ontruiming van het kamp en de 
arrestatie van de tijdelijke bewoners 
trok veel landelijke media-aandacht. 
De groep zwierf vervolgens van het 
ene naar het andere gekraakte pand. 
Van de vluchtkerk naar de vluchtflat. En 
daar vandaan weer naar het vluchtpark, 
de vluchtgarage en de vluchtschool. In 
2015 koos de gemeente Amsterdam 
voor een minimale Bed Bad 
Broodvoorziening. ‘Eigenlijk belachelijk’, 
zegt Co. ‘Ze mogen daar verblijven van 

Dick Aanen

De Amsterdamse straatarts Co van 

Melle is inmiddels 81, maar op z’n ouwe 

dag blijft de bekende actievoerder van 

weleer zich onverminderd inzetten voor 

verslaafden, daklozen, uitgeprocedeerde 

vluchtelingen. 
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vier uur ’s middags tot negen uur ’s 
morgens. Daarna moeten ze maar zien 
hoe ze de dag doorkomen.’

Goedemorgen-team
Van Melle maakt deel uit van het 
Goedemorgenteam in de Pelgrimskerk 
in Amsterdam, dat op zondagmorgen 
voor de kerkdienst een uurtje opvang 
biedt voor vluchtelingen die de nacht 
hebben doorgebracht in de BBB in 
Buitenveldert. 
De groep bestaat elke week uit zo’n vijf 
of zes vluchtelingen. Vaak Somaliërs, 
een enkele Ethiopiër. Meestal moslims. 
Af en toe een Eritrese christen. Van 
Melle: ‘Het is soms moeilijk om tot ze 
door te dringen. Ze zijn achterdochtig, 
want ze denken toch dat de kerk een 
verkapte organisatie is van de overheid. 
‘Wat willen ze van ons?', vragen ze zich 
af. Er is toch een soort angst voor het 
christelijke.’

In de kerk krijgen ze koffie. Co: ‘We 
gaan de mensen natuurlijk niet vragen 
of ze Jezus al kennen. We praten over 
koetjes en kalfjes. Maar natuurlijk ook 
over serieuze onderwerpen. Over de 
opvang in de BBB of we informeren of 
ze al een advocaat hebben.’

Kantorenpand
Na de rumoerige begintijd lijkt alles 
in een wat rustiger vaarwater terecht 
te zijn gekomen. Zo is er momenteel 
een tijdelijk onderkomen in een 
voormalig kantorenpand aan de 
Joan Muyskenweg in Amsterdam 
Overamstel, waar Eritrese en 
Ethiopische vluchtelingen zijn 
ondergebracht. Ook zijn er enkele 
kleine bedrijfjes gevestigd. ‘Die 
betalen huur, gas en licht. En daarmee 
wordt ook de rest van het pand 
gefinancierd.’ Van Melle beseft dat het 
tijdelijke voorzieningen blijven en dat 

er ooit weer een eind aan komt. ‘Maar 
voorlopig worden we met rust gelaten 
door de gemeente.’ Van Melle is blij 
met de steun van de diaconie van de 
kerk. ‘Eigenlijk doet de diaconie het 
werk van de gemeente. De gemeente 
vindt het eigenlijk wel fantastisch dat 
er zoiets bestaat als een Wereldhuis. 
Maar het is niet goed en eigenlijk 
moet dat doorbroken worden.’
Van Melle weet voorlopig van geen 
ophouden. ‘Maar’, geeft hij eerlijk 
toe, ‘soms ben ik ook gewoon moe. 
Ik ruk niet altijd onmiddellijk uit. Veel 
mensen denken dat ik ieder moment 
beschikbaar ben. Maar ik heb ook 
een gezin. Ik heb een vrouw die elke 
dag voor me kookt. Als ik haar niet 
had, sliep ik ook ergens in een tent 
buiten. Ik vind het nog steeds heel 
bevredigend werk. Ik ben hier ooit 
mee begonnen en zal het niet loslaten.’

Co van Melle voor de wanddecoratie in de vluchtelingenopvang in de Joan Muyskenweg. Op de wanddecoratie 
wordt het Laatste Avondmaal met Ethiopische vluchtelingen uitgebeeld.
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De vroegere journalist van Trouw, 
A.J. (Bert) Klei beschreef eens hoe 
hij als jongetje een bezoek bracht aan 
de hervormde kerk in Scherpenzeel. 
Dat was hem slecht bevallen, want 
ze zongen er langzaam en de preek 
duurde lang. ‘Dan kon je toch maar 
beter gereformeerd zijn!’ zei hij ’s 
maandags op het schoolplein. Zijn 
hervormde klasgenoten zwegen 
bedremmeld. Op één meisje na, 
dat haar tong naar hem uitstak en 
triomfantelijk uitriep: ‘Maar de koningin 
is lekker hervormd!’ 
Ach ja, de tijd van grapjes en 

plaagstootjes. Zei Paulus zelf niet 
in Romeinen 12: ‘Wordt hervormd 
door de vernieuwing van uw 
denken’? Nou dan. In mijn eerste 
gemeente Holwierde-Krewerd was 
er, begin jaren tachtig, jaarlijks een 
kampweekend voor de jeugd van 
Hemelvaartsdag tot zondag. Ouders 
moesten de kinderen wegbrengen 
en weer ophalen. De meeste 
gereformeerde ouders waren gewend 
om op zondagmiddag naar de kerk 
te gaan, zodat het ophalen voor 
hen moeilijk was. Zij moesten de 
kinderen dan maar wegbrengen en de 
hervormde ouders hen weer ophalen. 
Ik kon niet nalaten te zeggen: ‘De 
gereformeerden sturen de kinderen 
het bos in en de hervormden moeten 
hen er weer uithalen.’ Mijn opmerking 
droeg niet bij aan een soepel Samen 
op Weg-proces. 
Das war einmal und kommt nie 
wieder. Op 1 mei 2004 ontwaakte 

ik als protestant. Geen krachtdadige 
bekering of een visioen, nee, mijn 
Nederlandse Hervormde Kerk had 
opgehouden te bestaan en was 
opgegaan in de Protestantse Kerk 
in Nederland. Ik had zelf op de 
synodevergadering van 12 december 
2003 voor de vereniging gestemd 
en was er op voorbereid dat ik mijn 
gouden jubileum als hervormde op 34 
dagen na niet zou halen – nog zoiets 
hervormds: ik kon tellen vanaf mijn 
geboorte; in de Protestantse Kerk 
zijn de geboorteleden verdwenen. 
Met de Nieuwe Bijbelvertaling is 
ook het ‘hervormd’ uit Romeinen 
12:2 verdwenen. De koning is niet 
hervormd meer en de koningin is het 
nooit geweest. 
Maar: ecclesia reformata semper 
reformanda, een hervormde kerk moet 
zich steeds weer hervormen. Zal ik het 
nog meemaken dat ik ontwaak in de 
Katholieke Kerk in Nederland? 

Ja, dat was ik vroeger, hervormd. En 

niet op wieletjes. Gereformeerden 

waren op afstand – de kerstnacht-

dienst, daar begon het snuffelen mee –, 

rooms-katholieken buiten beeld. Toen 

was hervormd zijn heel gewoon. 

column

Hervormd
Sieb Lanser
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Paaskerk
Lunteren en Assisi
In de zomer was ik voor een diaconale 
vakantieweek in Lunteren. De groep 
was iets minder groot dan andere 
jaren: in totaal waren we met vijftig 
gasten en vrijwilligers. We hadden 
een mooie week in congreshotel 
‘De Werelt’ die binnenkort niet 
meer voor het vakantiewerk in 
onze kerken beschikbaar is. En dat 
na meer dan vijftig jaar. Dat wil 
niet zeggen dat aan de vakanties 
met (enige) zorg een einde komt. 
Er zijn genoeg andere plaatsen 
van bestemming, ook in 2018. 
Meer recent werd als bestemming 
Mechelen in Zuid Limburg in het 
programma opgenomen, waar ik 
enthousiaste verhalen over hoorde 
van wijkgenoten. Wezep, Ermelo en 
Lemele zijn andere vakantieoorden. 
Het diaconaal vakantiebureau is 
inmiddels van Lunteren verhuisd 
naar Doorn, naar nieuw Hydepark. 
Voor informatie over het aanbod van 
de komende tijd kunt u niet alleen 
bij mij terecht maar ook bij Lucy van 
Leeuwen en Marieke Sinnige.
Niet minder mooi dan Lunteren 
was de week half september in 
Assisi. Franciscus was uiteraard de 
rode draad in het programma, zijn 
aanwezigheid speurbaar in kerken, 
klooster en kluizenarijen. We zagen 

in de grote basiliek in Assisi de 
prachtige fresco waarop hij afgebeeld 
is, prekend voor de vogels. Hij heeft 
ons, zesentwintig vogels van diverse 
pluimage, gedurende de week zijn 
verhaal verteld. Dat was uitermate 
boeiend. We hoorden van zijn roeping, 
zijn zoeken en tasten, zijn weg 
naar de melaatsen, zijn pogingen 
om het evangelie te vertolken voor 
mensen van zijn tijd. Is hij niet bij 
alle verschillen een mens als wij? Hij 
kwam ons nabij en wat hij gezaaid 
heeft, valt tot op vandaag te oogsten. 
We hadden het goed met elkaar in de 
groep, hielpen elkaar bij het klimmen 
en dalen, deelden wat ons bezighield 
aan tafel en zongen elke avond een 
lied. Binnenkort is een verslag over 
de reis beschikbaar, u kunt me er naar 
vragen.

Themavieringen
In het dagcentrum Westwijk stonden 
we op 1 oktober stil bij het eerste 
jubileum van de themavieringen. 
We zijn daar dan vijf jaar in de weer, 
op de eerste zondag van de maand. 
Voldoende reden om even terug 
en vooral vooruit te kijken. Met 
elkaar aan tafel, tijdens een brunch, 
spraken we over de vieringen. Wat 
maakt dat de diensten een heel 
eigen kleur hebben, welke vormen 

hebben we nog niet beproefd, welke 
thema’s vragen om een uitwerking 
in de komende tijd. Misschien krijg 
ik in één van de komende nummers 
gelegenheid om er wat meer over te 
zeggen. Het was goed om te horen 
hoe mensen aangesproken worden 

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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door het kleinschalige en interactieve 
karakter van de vieringen. Men is 
minder anoniem, er is een grotere 
betrokkenheid op elkaar. Het belang 
van de medeverantwoordelijkheid 
voor de dienst door de gezamenlijke 
voorbereiding wordt nogal eens 
genoemd. De voorganger heeft een 
bescheiden rol in de viering en dat 
wordt geapprecieerd. Overbodig om 
te zeggen dat ik het daar geheel en al 
mee eens ben.

G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad
Na een zomerperiode met mooie vierin-
gen, goed bezochte seniorenmiddagen, 
een indrukwekkende Taizéreis voor de 

jongeren, een zonovergoten en goed 
bezochte startzondag, twee monu-
mentendagen, een prachtige Assisireis 
– in de voetsporen van Franciscus van 
Assisi – voor wat oudere gemeentele-
den en een weer vlekkeloos verlopen 
rommelmarkt is het nieuwe seizoen 
ook voor de kerkenraad echt begon-
nen. De kerkenraad heeft in september 
maar liefst twee keer vergaderd. De 
eerste vergadering ging nagenoeg 
uitsluitend over de notitie van een 
werkgroep uit de Paaskerkgemeente 
onder de titel ‘Paaskerk 2022’, de 
tweede vergadering was de reguliere 
septembervergadering.

Paaskerk 2022 
De notitie ‘Paaskerk 2022’ draait 
om de vraag hoe we de komende 
jaren een enthousiaste en levendige 
gemeente kunnen blijven ondanks 
daling van het aantal leden, vrijwilligers 
en inkomsten. De notitie begint met 
wat we voor gemeente willen zijn 
en wat we zien in onze gemeente. 
Aangegeven wordt dat we – net 
zoals dat landelijk gebeurt binnen het 
geheel van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) – terug moeten naar 
de basis van gemeentezijn (in Engels 
jargon: ‘back to the basics’). Het is 
dus belangrijk om met elkaar vast te 
stellen wat die ‘basics’ zijn en daar dan 
vervolgens ons plan voor de komende 
jaren op te baseren. Over die ‘basics’ 
hebben we trouwens al een keer met 
elkaar gesproken op de gemeente-
vergaderingen in maart van dit jaar. 
De discussie in de kerkenraad was 
levendig en leidt tot een aanpassing 
van de notitie. Het plan is dat deze 

notitie nog één keer terugkomt in 
de kerkenraad voor (voorlopige) 
besluitvorming. Het idee is dan dat 
een Taakgroep met voorstellen komt 
om de notitie op een aantal punten 
concreter te maken. En dan wordt 
het ook de hoogste tijd om dit met 
de gemeente te bespreken in een 
gemeentevergadering in het voorjaar 
van 2018. Pas na de gemeente 
gehoord te hebben, kunnen er 
definitieve besluiten worden genomen.

Afscheid en welkom van ambtsdragers 
en notuliste
In de reguliere septembervergadering 
hebben we afscheid genomen van 
diaken Marijke Bossenbroek en ouder-
ling (voorzitter) Peter van Leeuwen. 
Beiden worden bedankt voor hun 
zeer betrokken en energieke bijdrage 
aan de opbouw van onze gemeente. 
Al voor de zomerperiode nam Elly 
Merckel een keer deel aan de kerken-
raadsvergadering, maar deze keer was 
dit na haar bevestiging als ouderling 
(voorzitter) op de startzondag. We zijn 
erg blij dat Elly de rol van voorzitter op 
zich heeft willen nemen, zodat er op 
dit punt sprake is van continuïteit. Ook 
namen we afscheid van notuliste Lucy 
van Leeuwen. Als stille kracht op de 
achtergrond heeft zij de kerkenraad, 
eerst in de Handwegkerk en later in 
de Paaskerk, zo’n twintig jaar lang (we 
weten het niet precies meer) voor-
zien van uitstekende verslagen. Grote 
dank uit de kerkenraad aan het adres 
van Lucy, want bij een kerkenraad die 
in steeds wisselende samenstelling 
vergadert, zijn goede verslagen een 
must om iedereen goed geïnformeerd 
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te houden. Gelukkig is Brigitte van 
Stal bereid gevonden om de taak van 
notuliste op zich te nemen. 

Geen besluiten maar alleen informeren 
over de voortgang
Na een zomerperiode moet alles 
weer opstarten. Daarom was er in de 
septembervergadering vooral sprake 
van navraag over de stand van de vele 
zaken die lopen. Het heeft weinig zin u 
daar nu over te informeren. Belangrijk 
is nog wel om te vermelden dat de ker-
kenraad in zijn oktobervergadering een 
gesprek heeft met een delegatie uit 
de Algemene Kerkenraad. Onderwerp 
van gesprek is de rol en taak van de 
Algemene Kerkenraad versus de rol 
en taak van de wijkkerkenraad. Ook 
hier speelt de vraag: kan het niet al-
lemaal wat eenvoudiger? Het rapport 
‘Kerk 2025’ van de PKN spoort ook op 
het punt van kerkelijke besturing alle 
gemeenten aan tot een ‘back to the 
basics’ manier van denken en besturen. 
Ik zal over dit gesprek rapporteren in 
het volgende nummer van Present. 

Pieter Licht

Naschrift van ex-voorzitter Peter van 
Leeuwen
Op de startzondag werd ik in de dienst 
uitgezwaaid als ouderling/co-voorzitter 
van de kerkenraad. Tijdens de afgelopen 
kerkenraadsvergadering is dat nog eens 
dunnetjes overgedaan met vriendelijke 
woorden van Pieter. Langs deze 
weg wil ik met u delen wat ik bij die 
gelegenheid ook heb gezegd. Dankbaar 
ben ik voor het vertrouwen dat Pieter 
mij gegeven heeft, zijn luisterend oor 
als ik mijn hart wilde luchten en zijn 

ontvankelijkheid voor ideeën en mijn 
op- en aanmerkingen. Dankbaar ben ik 
voor het feit dat Elly bereid is gevonden 
om vol enthousiasme het stokje over 
te nemen. Dankbaar ben ik ook voor 
alle steun en waardering die ik mocht 

ervaren tijdens mijn ambtsperiode, 
van de voorgangers, mede-
kerkenraadsleden en gemeenteleden. 
De warme woorden, gebeden en de 
recente kaart hebben mij zeer goed 
gedaan.

Jaap Korevaar
Op 8 september is Jaap Korevaar 
overleden. Hij werd 86 jaar. Jaap werd 
geboren in Schiedam en groeide op in 
een gereformeerd gezin. Met zijn eerste 
vrouw Els zette hij die traditie trouw 
voort. Samen kregen zij drie zoons 
en een dochter en gingen in Bussum 
wonen. Toen Els daar 25 jaar geleden 
overleed was dat een enorme klap. 
Niet lang daarna kwam Ans op zijn pad. 
Met haar kwam Jaap in Amstelveen 
terecht. Ook zij waren samen kerkelijk 
betrokken, eerst in de Advent- en later in 
de Paaskerk. De laatste jaren ging Jaap 
echter snel achteruit en was kerkgang niet 
meer mogelijk. In huize Groenelaan, waar 
hij sinds twee jaar woonde, bezochten zij 
nog wel de diensten. Wij namen afscheid 
van hem in de Verlosserkerk in Bussum, 
waar hij ook begraven werd. Daarbij klon-
ken woorden over Gods liefde die als een 
spiegel is voor onze eigen liefde.

Ds. Marianne Bogaard

Anne Johanna Da Thesta Jacobs de 
Bok – Koopmans
Op 11 augustus is in de leeftijd van 89 
jaar Anne de Bok heengegaan. Zij werd 
geboren te Sneek, waar zij ook haar 
Indonesische man ontmoette. Haar gezin 
leidde zij door diepten en hoogten met 
diepe liefde en humor. Het geloof gaf haar 

kracht. Zij was een trouw gemeentelid tot 
de kerkgang haar te veel werd.
Zij hield van zingen, vooral van 
christelijke liederen. Het laatste jaar 
namen haar krachten af en verhuisde 
zij naar Bornholm te Hoofddorp. De 
kinderen herdachten haar met intense, 
liefdevolle woorden.

Attie Bakker
Gerrit Jacob van den Brink
Gerrit Jacob van den Brink woonde net 
anderhalve week in Vreugdehof toen 
hij 25 september op 89 jarige leeftijd 
overleed. Door ziekte was hij de laatste 
maanden veel zwakker geworden, 
maar de dood kwam toch onverwacht. 
Na een lang verblijf in het ziekenhuis 
ging het net weer beter. Gerrit was 
een bekende en graag geziene 
buurtbewoner in de Smeenklaan. Hij 
bezocht trouw bijeenkomsten in het 
Trefpunt en de diensten in Handweg- 
en later Paaskerk. Gerrit heeft een 
leven lang hard gewerkt. Als jongen 
nog in de Limburgse mijnen, later 
als krantenbezorger en bladenman in 
Bovenkerk en monteur bij de KLM. 
Tijdens de afscheidsdienst lazen we 
uit Johannes 14. We wensen kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen en 
alle anderen die Gerrit missen sterkte 
met dit verlies.

Ds. Werner Pieterse
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Jongerendienst 12+ 
Dag allemaal! We hebben al een 
paar 12+diensten achter de rug, met 
discussies over de generatiekloof 
(wat typen de ‘oudjes’ langzaam met 
WhatsApp, of ze sturen een SMS!) 
en diversiteit (kijk je verder dan je 
eigen comfortzone?). Ook hebben 
we een handje geholpen met de 
rommelmarkt: mede dankzij de 
jongeren was het rad van avontuur 
weer een groot succes! En natuurlijk 
waren we aanwezig bij de startdag: 
tijdens de speurtocht bemanden de 

jongeren twee posten. Zo stonden 
ze de andere gemeenteleden op te 
wachten verkleed als herders en ook 
als zwervers (die goed geld voor een 
ijsje bij elkaar gebedeld hebben). 
Helaas ging de JD12+ voor ouders niet 
door bij gebrek aan aanwezigen.
Ook voor de rest van het seizoen staan 
er, naast de gezellige 12+-diensten, 
weer allerlei leuke activiteiten gepland, 
zoals filmavonden, het theaterweek-
end, het 12+-weekend en meer! 

Rianne Clerc

Startzondag
Het seizoen startte met een vrolijke vossenjacht. Dat 
betekende: een rondje om de kerk en op zoek naar een 
waarzegster, huishoudster, Witte Piet, zwerver, herder 
en een kerstkoortje. De Bijbelkennis van de deelnemers 
bleek verrassend goed te zijn. 

Agenda

Oktober
Wo  25 19.00 uur Gebedsgroep 
Wo  25 20.00 uur  Gesprekskring 

Mintijteer
Vrij  27 18.00 uur  Vrijdagavond-

ontmoeting, 
Community

November
Wo  01 19.30 uur Kring vijftigers
Do  02 15.00 uur Kring literatuur
Do  02 20.00 uur Gesprekskring  

Back to…?
Za 04 10.30 uur  Titus Brandsmakerk, 

psalmendag met 
Kees Waaijman

Di 07 10.30 uur  Ontmoetings-
pastoraat Bovenkerk, 
Noorddamcentrum

Di 07 20.15 uur  Community,  
bij Inke Otting

Wo  08 19.00 uur Gebedskring
Wo  08 20.00 uur Kring veertigers
Do  09 18.00 uur Buurttafel
Do  09 20.00 uur Kring dertigers oost
Zo  12 16.00 uur Jongeren 12+  

film en eten
Do  16 10.00 uur Geloven op goede 

gronden
Do  16 20.00 uur Gesprekskring Back 

to…? 
Vrij  17 18.00 uur Vrijdagavond-

ontmoeting
Wo  22 19.00 uur Gebedsgroep 
Do 23  15.00 uur  Ontmoetings-

pastoraat Westwijk  
in Dignahof
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
Op 18 september spraken Marleen 
Jongeneel en Paula Rose met 
ons over de toekomst van De 
jonge Kruiskerk en de mogelijke 
vestiging van een pioniersplek De 
jonge Kruiskerk. Als pioniersplek 
kan De jonge Kruiskerk (financiële) 
ondersteuning van de landelijke kerk 
en trainingen krijgen en ervaringen 
opdoen en uitwisselen met andere 
pioniersplekken. Als nadeel wordt 
genoemd dat er afstand kan ontstaan 
tot de rest van de gemeente, terwijl 
voor de stuurgroep de steun van de 
wijkkerkenraad en de betrokkenheid 
van de gemeente belangrijk is. 
De wijkkerkenraad staat positief 
tegenover de ontwikkeling van een 
plan om mogelijk tot een pioniersplek 
te komen. 
Om de communicatie tussen 
moderamen en kerkenraad verder te 
verbeteren zal voortaan het verslag 
van de moderamenvergadering 
naar alle kerkenraadsleden gestuurd 
worden. Ook wordt aan ieder van de 
kerkenraadsleden apart gevraagd met 
ideeën te komen ter verbetering.
De Commissie Erfgoed Kruiskerk 
heeft een verslag en twee exemplaren 
‘Inventarisatie Erfgoedobjecten 
Kruiskerk Amstelveen juni 2017’ 

gestuurd. De commissie heeft 
veel werk verricht en een mooie 
resultaat afgeleverd. We proberen dit 
overzicht ook voor de gemeenteleden 
beschikbaar te stellen.
De startzondag is een mooi feest 
geworden. De bankjes stonden buiten 
voor de koffie, daarna kon ieder van de 
activiteiten ‘proeven’ met als afsluiting 
een gezellige lunch. 
Het Kerkelijk Bureau liet weten dat 
in onze wijk zo’n 150 mensen al 
jaren geregistreerd staan met de 
aantekening ‘wenst geen contact’. 
Besloten is deze mensen, na controle, 
te benaderen voor uitschrijving.
Het College van Kerkrentmeesters 
wil een telefoonmaatschappij 
toestemming geven aan de torens 
van de kerk antennes op te hangen. 
De wijkkerkenraad vreest echter dat 
het onze relatie met de buurt kan 
verstoren.
Op de open monumentendag hebben 
ongeveer honderd mensen de kerk 
bezocht, de toren beklommen en naar 
orgelspel geluisterd. Mooi!
Tot slot, Gerjan van Schaik is bereid 
nog vier jaar kerkrentmeester te zijn. 
De kerkenraad stemt graag met zijn 
herbenoeming in.

Rudie van Balderen

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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De jonge Kruiskerk
Wat geweest is: startzondag en 
Verhaal in de Kruiskerk
Op 24 september begonnen we het 
seizoen met onze startzondag. Na 
afloop van de dienst deden de kinderen 
van de kinderdienst een spannende 
fotospeurtocht in en om de kerk. Er 
werd fanatiek gezocht naar duiven 
in de kerk, bomen in de kerktuin, 
regenbakjes aan de gevel van de kerk, 
knoppen bij het orgel, etc. Intussen 
gingen de tieners in de vernieuwde 
jeugdruimte in gesprek met een aantal 
ouderen. Een goed begin van het 
seizoen voor jong en oud!

De eerste ‘Verhaal in de Kruiskerk-
viering’ van dit seizoen op 1 oktober 
ging over het verhaal van Ester. 25 
kinderen maakten kroontjes voor ko-
ningin Ester, een scepter voor koning 
Ahasveros, en bakten Hamansoren. In 
de viering speelden ze het prachtige 
verhaal uit en konden we genieten 
van het lego-filmpje dat ze gemaakt 
hadden bij het verhaal. We sloten deze 
fijne middag samen af met een gezel-
lige maaltijd.
 
Wat komt: Sint Maarten,  
4 november, 16.00-17.00 uur
Op zaterdagmiddag 4 november, 
in het weekend voor Sint Maarten, 
kunnen kinderen (3-12 jaar) samen 
met hun (groot)ouders in de Kruiskerk 
een mooie lampion maken voor Sint 
Maarten. Sint Maarten was een 
bisschop die al zijn spullen weggaf 
aan de armen. Daarom maken we 
iets voor onszelf én doen we iets voor 
een ander. We zamelen speelgoed in 

voor de speelgoedbank. Neem dus 
allemaal wat speelgoed mee dat je 
niet meer gebruikt. We verzamelen het 
speelgoed in de Kruiskerk en brengen 
het bij de speelgoedbank. Natuurlijk 
wordt het verhaal over Sint Maarten 
verteld! We beginnen om 16.00 uur. 
Doe je ook mee? Voor meer informatie 
en aanmelden (uiterlijk woensdag 
1 november): Mirjam Buitenwerf, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl, 
06-20339808.

Herbergactiviteit: het Open huis in 
november
U bent welkom in het open huis op 
dinsdagmorgen met op 7 november: 
‘De grote overtocht’. Paul Wittkämper 
neemt ons mee naar de ruimte, 
rust en stilte van de poolcirkel. Hij 
reisde 35 jaar geleden af naar dit 
hoge noorden om een reportage te 
maken over een grote overtocht van 
oeroude geweidragers; maak het mee: 
rendieren worden zwemdieren. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, 
al stellen we een gift in de 
herbergspaarpot altijd op prijs! 

Anita Pfauth en Ria Keijzer
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Herbergactiviteit: een natuur-
wandeling op 7 november
’s Middags is er een activiteit die 
eveneens accent legt op de natuur, 
maar dan wat dichter bij huis: een 
herfstwandeling door ‘De Braak’ met 
Jan Simons en Hein Koningen. Om 
13.00 uur vertrekken we vanaf de 
kerk. Wie door wil schuiven vanuit het 
open huis wordt verzocht zelf brood 
mee te nemen. Opgave wordt op 
prijs gesteld! 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 vervoer naar ‘De Braak’, 
dan kunt u zich melden bij Ria. 

Sing-Inn op 15 november
De Sing-Inn zet in op plezier en stelt 
geen eisen aan iemands zangkunst. 
Het is geen vereniging: u kunt per keer 
aanschuiven. Wat we in november 
gaan zingen blijft nog even geheim. De 
Sing-Inn begint om 13.30 uur met een 
rondje koffie of thee en eindigt om 
15.45 uur met een drankje. Opgave 
vooraf is niet nodig. Leiding: Peter van 
Dongen (piano) en Wim Keijzer. 

Pastoraal project: Het document
In twee individuele gesprekken brengt 
u wensen en gedachten onder woor-
den over uw uitvaart. Samen komen we 
tot een document dat bewaard blijft. 
De ervaring leert dat zo’n gesprek (bij u 
thuis) kostbaar is, ordent, helpt en rust 
geeft. Informatie en opgave bij Ria. 

Aanwezigheid Ria en vervoer 
Herbergactiviteiten
In het nieuwe seizoen zal ik vooral 

op de eerste drie dagen van de 
week op Amstelveen gericht zijn. 
Ik vind het leuk als mensen langs 
komen, maar vooraf bellen voorkomt 
teleurstellingen.
Wilt u naar een herbergactiviteit en is 
het vervoer een probleem, neem dan 
contact op met Ria (06-50 22 82 50). 
Er is een aantal mensen gevonden 
dat herbergbezoekers met de auto wil 
ophalen.

Ria Keijzer

Lutherlezingen in de Titus 
Brandsmaparochie 
•  woensdag 1 november, over de 

persoon, de achtergronden en de 
consequenties van het optreden van 
de reformator. Wat bewoog hem? 
Hoe reageerde hij zelf op wat hij 
teweeg bracht? Inleider: Mw. Elza 
van Aarsen-Schiering, theoloog.

•  woensdag 15 november, over de 
contrareformatie en het Concilie 
van Trente’. Inleider: Geert van 
Dartel, secretaris van de Katholieke 
vereniging voor Oecumene.

(De lezingen zijn gratis en beginnen 
om 20.00 uur. Informatie bij Renger 
Prent)

Mantelzondag op 5 november
Op 5 november bent u welkom in de 
vijfde Manteldienst. Een viering van 
de hele gemeente, maar in accenten 
afgestemd op zieken, mantelzorgers 
en mensen die een moeilijke periode 
doormaken. De dienst begint om 
11.00 uur. Er is gelegenheid om tijdens 
de viering een persoonlijke zegen 
te ontvangen. Na afloop is er koffie 
voor de hele gemeente, terwijl zij die 

An Brosky-Meijer
Op donderdag 7 september is An 
Brosky-Meyer overleden, 85 jaar oud. 
Ongeveer zestig jaar woonde zij met haar 
gezin in de Jacob de Graeflaan. In gezin 
en familie vervulde zij een spilfunctie 
en ze hield van het organiseren van 
gezellige bijeenkomsten, uitstapjes en 
korte vakanties. Zij zorgde daarbij voor 
ruimhartige voorzieningen op het gebied 
van eten en drinken. Vóór Sinterklaas 
veranderde het huis in een waar pakhuis, 
want ook dat moest uitbundig gevierd 
worden. De familie kerkte lange tijd in de 
Pauluskerk, maar ook toen daar een eind 
aan kwam bleef de geloofstraditie voor 
haar belangrijk. Haar overlijden kwam snel, 
zij kon echter bij vol bewustzijn afscheid 
nemen van kinderen en kleinkinderen. 
In de aula van Crematorium Bouwens 
tekenden zij met dankbare woorden 
een beeld van haar leven. Zelf had zij 
aangegeven dat het gedicht ‘Voetstappen 
in het zand …’ en Psalm 23 in elk geval 
een plaats moesten krijgen. Met woorden 
uit Johannes 10 stonden wij stil bij die 
teksten.

Renger Prent

zich tot de doelgroep rekenen in de 
Pauluszaal samen lunchen en napraten 
Voor de lunch is het belangrijk een 
indicatie te hebben van het aantal 
deelnemers. Aanmelden bij Ria Keijzer. 
Wilt u elkaar attenderen op deze 
zondag? 

Belia de Geus, Anita Winter, Marleen 
Jongeneel, Maijke van der Meulen, 

Sieb Lanser en Ria Keijzer
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Muziek in november
Zondag 5 november is er om 17.00 een 
muzikale vesper. Het vocaal ensemble 
Voci Vivaci uit Haarlemmermeer onder 
leiding van Peter Ouwerkerk verzorgt 
de koorbijdragen. Uit hun programma 
‘Bach forever’ klinken enkele werken 
zowel van de grote cantor uit Leipzig 
als van anderen die door hem werden 
geraakt. Liturg is ds. Geertien Morsink 
uit Zeist.
12 november is er na de ochtenddienst 
om 12.00 uur een prachtig koffie-
concert door een aantal jonge, zeer 
getalenteerde musici. Zij voeren Bachs 
klavecimbelconcert in f mineur uit (op 
de vleugel) en het vierde pianoconcert 
van Beethoven (de orkestpartituur is 
bewerkt voor strijkkwintet). Solist is 
Laurens de Man.
Op 26 november geven koor en orkest 
van het Bach Ensemble Amsterdam 
een jubileumconcert omdat ze al 
vijf jaar met prachtige composities 
van Bach en diens tijdgenoten in 
de Kruiskerk komen. Uitgevoerd 
worden van Dietrich Buxtehude Jesu 
meines Lebens Leben en van Johann 
Sebastian Bach de Derde Orkestsuite, 
de cantate Halt, was du hast en de 
Trauerode (BWV 198). Aanvang 20.00 
uur, entree: € 17,50.

Aart Appelhof

Harminus Martinus Kuitert
Op 8 september is een einde gekomen 
aan het leven van Harry Kuitert; hij is 
92 jaar geworden. Ruim twintig jaar 
is hij hoogleraar Ethiek en Inleiding 
in de dogmatiek aan de Faculteit der 
Godgeleerdheid van de VU geweest. 
Maar de meeste invloed heeft hij gehad 
door de boeken die hij na zijn emeritaat 
in 1989 heeft geschreven. In feite 
waren ze bijna allemaal een uitwerking 
van zijn oneliner uit 1974: ‘Alle spreken 
over boven komt van beneden, ook 
de uitspraak dat iets van boven komt’. 
Uiteindelijk is alles, ook God, ‘van 
verbeelding’. Velen zijn Kuitert dankbaar 
voor zijn bevrijding uit een dogmatisch 
keurslijf, hij gaf woorden aan wat steeds 
meer mensen dachten. Maar uiteindelijk 
konden steeds minder gelovigen hem 
volgen, toen er bij ieder nieuw boek 
weer een schil van de ui werd afgepeld. 
Toch bleef hij bewust lid van de (Kruis)
kerk, zij het op afstand, uit solidariteit 
en uit dankbaarheid voor wat hij in zijn 
jeugd had meegekregen.

Sieb Lanser 

Tineke Wijnands
Op dinsdag 12 september overleed 
Christina Antoinette Wijnands op 
84-jarige leeftijd. Tineke groeide op in 
Arnhem, verhuisde in de jaren ´60 naar 
Amstelveen en werd onderwijzeres 
aan de Julianaschool. Tineke was een 
alleenstaande vrouw. Ze was dol op 
kinderen, vooral op haar neefjes en 
nichtjes in Arnhem, maar ook haar 
buurkinderen in Amstelveen, de familie 
Kamsteeg, hebben warme herinneringen 
aan ‘tante Tineke’.
Ze was lange tijd actief in de Pauluskerk 

en deed daar veel bezoekwerk. Tineke 
woonde de laatste jaren van haar leven 
in Nieuw Vredeveld, omdat ze leed 
aan dementie. Ze is in die tijd liefdevol 
verzorgd door het personeel in Nieuw 
Vredeveld en door familie en vrienden.
Op 18 september namen we afscheid van 
Tineke in een dienst van woord en gebed 
in Nieuw Vredeveld. We lazen uit Marcus 
10, ‘laat de kinderen bij mij komen’. 
Hierna was de crematieplechtigheid bij 
crematorium De Nieuwe Ooster.

Mirjam Buitenwerf

Rie de Vries-Bogaards
Op woensdag 13 september is Rie de 
Vries-Bogaards overleden. Zij is 90 jaar 
oud geworden. Twee maanden geleden 
overleed haar man Ellen Jan met wie 
zij ongeveer twee derde van haar leven 
gedeeld heeft. Af en toe gingen zij daarbij 
ongebruikelijke wegen. Zo is er in hun 
jonge jaren een tijd geweest dat Rie 
een baan had en Ellen thuis studeerde. 
Zij hebben een goede tijd gehad, veel 
gereisd en genoten van hun huis in 
Zwitserland. Zij kregen twee kinderen 
van wie ze er één verloren. Op latere 
leeftijd kreeg Rie problemen met lopen 
en werd ze steeds afhankelijker van Ellen. 
Over haar verdere gezondheid, zowel 
lichamelijk als geestelijk, had zij niet te 
klagen. Na het overlijden van Ellen kreeg 
zij tijdelijke huisvesting in Belmonte, 
waar zij zeer tevreden over was. Een 
ernstig herseninfarct was de oorzaak 
van haar overlijden. In de Kruiskerk lazen 
wij, evenals bij Ellen, Psalm 139 (vrij). 
Haar familie nam daarna afscheid in 
Crematorium Bouwens.

Renger Prent
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld. Zie 
ook Activiteitenprogramma Kruiskerk 2017-2018

Oktober
Wo 25 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 25 19.15-19.45 Gebedsgroep
Do 26 10.00-12.00 Kring ‘Geraakt door de Bijbel’
Do 26 20.00-22.00  Gespreksgroep over ‘Mintijteer’ (Paaskerk)
Zo 29 10.00 uur Kerkdienst rond liederen van Luther
   
November
Wo 1 10.00-16.00 Rommelmarkt: inbrengen spullen
Wo 1 20.00-22.00 Lezing Maarten Luther (Titus Brandsmakerk)
Do 2 10.00 uur Rommelmarkt: opbouw
Vr 3 12.00-18.00 Rommelmarkt
za 4 10.00-12.00 Rommelmarkt: opruimen
za 4 16.00-17.00 Sint Maarten: kinderactiviteit
Zo 5 11.00 uur Mantelviering
Zo 5 11.00 uur Tienerdienst (o.v.b.)
Zo 5 17.00-18.00 Muzikale vesper
Di 7 9.30-11.30 Het Open huis
Di 7 13.00 uur Natuurwandeling
Wo 8 14.30-16.00 Bijbelkring Matteüs
Wo 8 16.30-17.15 Kinderkoor
Wo 8 17.00-19.30 SAT-maaltijd
Wo 8 19.15-19.45 Gebedsgroep
Wo 8 20.00-22.00 Religieuze kunst (2)
Do 9 10.00-12.00 Kring ‘Geraakt door de bijbel’
Do 9 20.00-22.00 Kring ‘Vrouw en geloof’
Zo 12 10.00 uur Tienerdienst
zo 12 12.00-13.00 Koffieconcert
Wo 15 13.30-15.45 Sing-Inn
wo 15 16.30-17.15 Kinderkoor
Wo 15 20.00-22.00 Lezing contrareformatie (Titus Brandsmakerk)
Wo 15 20.00-22.00 Kring 3050
Do 16 20.00-22.00 Kring ‘Een gebroken wereld’
Zo 19 10.00 uur Tienerdienst
Ma 20 20.00-22.00 Meditatief Bijbellezen
Zo 26 20.00 uur Jubileumconcert Bach Ensemble

Kring ‘Een gebroken wereld heel maken’
Op donderdag 16 november is de start van 
deze kring. Een zoektocht naar de betekenis 
van verantwoordelijkheid in ons leven 
aan de hand van het boek van Jonathan 
Sacks, Een gebroken wereld heel maken. 
Verantwoordelijk leven in tijden van crisis. 
Zie voor meer informatie blz. 7/8 van het 
Activiteitenprogramma. Opgave graag 
vóór 7 november bij mij: lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl; tel. 4534540. 

Sieb Lanser

Van de diaconie
Er staan weer verschillende dingen op stapel. 
De wijkdoelcollecte van zondag 29 oktober is 
bestemd voor de Rohingya uit Myanmar die onder 
erbarmelijke omstandigheden zijn opgevangen 
in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Het 
Interkerkelijk Diaconaal Platform nodigt u uit 
voor een meet&eat op 4 november samen met 
statushouders in Amstelveen. En op 8 november 
bent u van harte welkom bij onze eerste SAT-
maaltijd van dit seizoen. 
Een aantal diakenen neemt deel aan de Landelijke 
Diaconale Dag op 11 november in Utrecht. 
Eventuele belangstellenden hiervoor en voor de 
diaconie kunnen zich melden bij de diakenen. De in 
september ‘afgezwaaide’ diakenen Tine de Lange 
en Leni Kieft blijven tot onze vreugde ons diaconie-
team ondersteunen als diaconaal medewerker. 

Lamkje Sminia

Oratorium Paulus
Op vrijdag 24 november geeft de Christelijke 
Oratorium Vereniging Amstelveen een uitvoering 
van het Oratorium Paulus van Felix Mendelssohn 
Bartholdy in de Kruiskerk. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: € 20,--, 65+ € 
17,50 Inclusief koffie of thee in de pauze.
Kaarten te verkrijgen bij de koorleden en aan  
de zaal.
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 29 oktober gedenken we 
degenen die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn tijdens een cantatedienst 
waarin de ‘Trauerkantate’ ‘Du aber, 
Daniel, gehe hin’ van G.P. Telemann 
(1681-1767) wordt uitgevoerd. 
Telemann sluit in het begin van deze 
cantate aan bij Daniël 12:13, het 
slotvers van een van de zeldzame 
oudtestamentische bijbelgedeeltes die 
spreken over een voortbestaan na de 
dood.
Zondag 12 november werkt de 
cantorij mee aan de dienst. Op deze 

eerste zondag van de Voleinding 
(twee weken voor het einde van 
het kerkelijk jaar) beginnen we ons 
te richten op de ‘laatste dingen’. 
De parousie, ofwel koninklijke 
verschijning van Jezus als de 
komende Heer, zal in de liederen en 
lezingen het hoofdthema vormen.

De brieven van Judas en Petrus
De volgende bijeenkomsten van de 
nieuwe winterbijbelkring over de 
brieven van Judas en Petrus staan 
gepland voor dinsdag 24 oktober en 
dinsdag 7 november, van 14.00 tot 
uiterlijk 16.00 uur. Plaats: Pelgrimskerk. 
Geïnteresseerden van buiten zijn altijd 
welkom.

Lezing over Luther
Op dinsdag 31 oktober, 
Hervormingsdag, zal ouderling Gerrit 
Oud vanuit zijn theologische interesse 
en kennis ons informeren over enkele 
belangrijke gebeurtenissen uit 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.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Op 9 september hadden we een 
bijzondere vergadering, deels geleid 
door de twee visitatoren mevrouw ds. 
J.H.M.E. Broeyer-Bogers uit Utrecht 
en de heer H. Koster uit Hilversum. 
De visitatoren worden benoemd door 
het Regionaal College voor Visitatie in 
Noord-Holland. U herinnert zich nog 
wel dat deze visitatie al begin 2016 
was aangekondigd, maar dat de ziekte 
van onze predikant de reden was van 
het uitstel. 
Het was een plezierig gesprek en de 
visitatoren hadden alle begrip voor 
onze problemen met het vinden van 
ambtsdragers. Ze stelden voor ons 
te bezinnen over de vraag wat we als 
laatst zouden willen schrappen in geval 
van krimp. Ze waren heel positief over 
onze beleidsnota, waarover wij u dit 
voorjaar informeerden. 
Dit was overigens de laatste visitatie 
‘oude stijl’. In de nieuwe kerkorde 
wordt het anders geregeld. Dan 
komt in onze classis – die zo’n beetje 
samenvalt met heel Noord-Holland 
– één centrale voorzitter die geacht 
wordt één keer in de vier jaar bij alle 
gemeenten een keer langs te komen.

Hoofdpunt van de reguliere 
vergadering was een evaluatie van 

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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de opstelling bij het vieren van het 
avondmaal. Over het algemeen waren 
de reacties over de viering zittende in 
een kring positief.
Wel was er een aantal suggesties over 
de opstelling achter de tafel. Het zou 
fijn zijn als de preekstoel, de liturgische 
tafel en de lessenaar opgesteld zouden 
kunnen worden in de kring. 
Dit zal door een kleine groep mensen 
worden bekeken. Het slotlied hoeft 
niet meer afgedrukt te worden op de 
liturgie, we gebruiken het liedboek. 
Bij de viering in een oecumenische 
dienst met de Goede Herder in de 
Pelgrimskerk zal het avondmaal 

staande in de kring worden gevierd.
Het contract met mevrouw Vallery 
Linger van het studentenproject is 
beëindigd. Dat was nodig, omdat ze 
anders in vaste dienst genomen had 
moeten worden en daar waren geen 
perspectieven voor. Wij bedanken 
haar voor haar inzet. 
De meerderheid van de kerkenraad 
stemt er mee in de Adviesgroep 
Toekomst Pelgrimskerk te vervangen 
door een Commissie Toekomst 
Pelgrimskerk. Het moderamen zal 
zich bezinnen op de bemensing.

Adri Lodder

In het land der levenden

Bij zonsopgang en -ondergang,
denken wij aan hen.

Bij het waaien van de wind, 
in de kou van de winter, 
denken wij aan hen.

Bij het openspringen van de knoppen in de lente, 
bij de wedergeboorte der natuur, 
denken wij aan hen.

Onder de blauwe hemel, 
in de hitte van de zomer, 
denken wij aan hen.

Bij het ritselen van de bladeren, 
in de schoonheid van de herfst, 
denken wij aan hen.

Wanneer het jaar begint en wanneer het eindigt, 
denken wij aan hen.

Zolang wij leven, blijven zij leven.
Zij zijn een deel van ons, 
zolang wij hen herdenken.

Als we moe zijn, steun nodig hebben,
denken wij aan hen.

Als we ons verlaten voelen, neerslachtig zijn, 
denken wij aan hen.

Als we onze vreugde willen delen,
denken wij aan hen.

Als wij moeilijke beslissingen moeten nemen, 
denken wij aan hen.

Als we iets goeds kunnen doen, 
door wat zij ons leerden, 
denken wij aan hen.

Zolang wij leven, blijven zij leven.
Zij zijn een deel van ons, zolang wij hen herdenken.

Pastorpraat 
We zien terug op een bijzondere okto-
bermaand, bewogen en ook verlicht. 
Het begon met de schijnwerpers op 
het 25-jarig jubileum van Bert ‘t Hart, 
onze cantor-organist. 
Ook Luther kwam in het licht staan via 
een bezinningsmiddag, die we deel-
den met de Goede Herder-gemeente 
en een avondlezing met onze ouder-
ling Gerrit Oud. Zo her...vormen wij 
ons steeds weer. 
De sluier van de Petrusbrief werd ook 
al wat opgelicht. We hopen nieuwsgie-
rig verder te gaan dit winter seizoen. 
U heeft het Winterprogramma toch 
nog wel? Fijn als u meedoet, het kan, 
zondag en in de week!
Vanaf zondag 29 oktober begint de 
Pelgrimskerk weer voor vijf maanden 
om 10.30 uur! Denkt u ook aan de klok 
thuis!

Op deze zondag is de gedachtenis-
dienst van de overledenen. De namen 
worden genoemd en we gedenken. 
We luisteren naar Het Woord, muziek 
en gaan samen in gebed.

Een lid van de liberaal joodse 
gemeente gaf mij het gedicht:  
In het land der levenden.

Mede namens de gemeente van de 
Pelgrimskerk een hartelijke groet en 
veel kracht en moed toegewenst 
aan zieken en wie aan huis 
gebonden zijn.

Wil Kruijswijk
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Harm Kapinga
Op 8 september overleed toch nog vrij 
onverwacht ons meelevende gemeentelid 
Harm Kapinga. Hij werd 81 jaar. Harm was 
zeer actief in het kerkelijk werk, niet alleen 
in onze gemeente waar hij tot enkele jaren 
geleden ouderling-kerkrentmeester en lid van 
het moderamen was, maar ook daarvoor in 
de Waalkerk en de (toen nog) Gereformeerde 
Kerk van Amsterdam. Als blijk van erkenning 
voor zijn inzet als bestuurder binnen en 
buiten de kerk ontving hij een koninklijke 
onderscheiding. Tijdens zijn werkzame leven 
vervulde hij als weg- en waterbouwkundige 
een belangrijke rol bij het ontwerpen van de 
Amsterdamse metro. Voor zijn vrouw Marijke, 
voor wie hij een steunpilaar was, en voor 
zijn kinderen en kleinkinderen betekent zijn 
overlijden een groot gemis. Samen hebben 
we voorafgaande aan zijn begrafenis troost 
gezocht bij de woorden uit Romeinen 8, dat 
niets ons zal kunnen scheiden van Gods liefde 
in Jezus Christus.

Hilde Moerman
Op 16 september kwam een einde aan het 
aardse leven van Hiltje (Hilde) Moerman, Zij 
werd 91 jaar. Wij kenden haar als een vrouw 
die eigenzinnig kon zijn en dikwijls in haar 
eigen wereld leefde, maar die tegelijk oprechte 
belangstelling kon tonen voor anderen. Hilde 
hield van het goede leven en vertrok in haar 
jonge jaren naar Amerika, waar zij werk vond op 
de Nederlandse ambassade. Terug in Nederland 
verrichtte zij een tijdlang secretarieel werk voor 
enkele grote ondernemingen. Met haar in 1997 
overleden partner Adri Leifheit beleefde ze 
een stabiele en gelukkige levensperiode. In de 
kerkdienst voorafgaande aan haar graflegging 
lazen wij Psalm 139 en woorden van hoop uit 
het begin van Openbaring 21.

Ds. De Vries

Adventsviering
De bijeenkomst wordt 
gehouden op zaterdag 9 
december vanaf 11.00 uur in de 
Pelgrimskerk. 
De inschrijfformulieren liggen 
vanaf begin november klaar in 
de kerk. Bij de ingang van de 
kerk, op de ronde tafel, staat 
het kistje waarin u uw formulier 
kunt deponeren. Wij verzoeken 
u vriendelijk om u voor  
1 december op te geven. 
Deze uitnodiging geldt voor 
gemeente leden, niet-gemeente-
leden, familie, vrienden, buren. U 
bent allen van harte welkom. 
Wij verheugen ons op deze dag 
en zien uit naar uw komst. 

Gina Visser en Brita Veldhuizen

De jubilaris en zijn jubileum
Het was een zeer goed bezochte 
en mooie kerkdienst met door Bert 
‘t Hart zelf gekozen muziek met 
Linguae atque Cordis, solisten, twee 
fluitisten, twee violisten, altvioliste, 
celliste, contrabassist, liefst drie(!) 
organisten en de Pelgrimscantorij. 
Er was een persoonlijk woord 
van onze voorganger ds. De Vries 
tijdens de preek. Er volgden korte 
toespraken vanuit de Kerkenraad, 
het College van Kerkrentmeesters 
en de cantorij, waarvan Gina Visser 
met het leuke gedichtje De Organist 
eindigde. 
Bert werd verblijd met een audiore-
corder namens de gemeente, een 
oorkonde met zilveren insigne van 

de Protestantse Kerk, een mooie fles 
wijn en een prachtige bos bloemen. 
Hierna opende Pieter Zuidema de ex-
positie van Berts bijzondere schilderij-
en met een grappig toespraakje uit de 
losse pols over ‘schilderen vanuit het 
licht’. De koorleden en musici kregen 
elk een rode roos. 
Na de koffie kregen we een prima 
lunch aangeboden. Om 13.00 uur 
begon het Verrassingsconcert, waar-
van de stukken kort aangekondigd 
werden door Bert zelf. 
Hij speelde drie mooie deeltjes uit 
een orgelsuite van Bach en zong, 
begeleid door Rocus van den Heuvel 
aan de vleugel, drie liederen van 
Schubert en twee van Fauré. Hierna 
werden Ruña ‘t Hart en Laurens de 
Man aangekondigd die een las-
tige sonate voor viool en piano van 
Francis Poulenc perfect uitvoerden 
en daarvoor een staande ovatie 
kregen. Er volgde nog een optreden 
van het volledig a capella zingende 
Collegium Vocale Consonant uit 
Abcoude, uiteraard o.l.v. onze Bert. 
Zij zongen drie Spaanstalige lief-
desliederen, waarvan een uit Zuid-
Amerika. Toen was de muzikale koek 
op, maar we mochten nog een uurtje 
napraten met een hapje en een 
drankje. 
We kijken terug op een goed in elkaar 
gezet programma voor een bijzonder 
jubileum van onze cantor-organist 
Bert ‘t Hart. Op naar de volgende 
25 jaar bij de Pelgrimskerk, Bert! 
Complimenten voor het organise-
rende comité. 

Henny van der Sluijs
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Winterprogramma
Di/ 24-10 Bijbelkring 
De brieven van Judas en Petrus. 
Tijd: 14.00 uur.

Zo/ 29-10 Gedachtenis van de 
overledenen
Cantate ‘Du aber, Daniel, gehe hin’ van 
Georg Philipp Telemann, 1681-1767. Met 
koor, solisten en instrumentalisten. 
Liturg: Ds. H.U. de Vries.

Di/ 31-10 500 jaar protestant
Ter gelegenheid van het Lutherjaar 
2017 neemt Gerrit Oud ons mee langs 
de eerste vijf jaar van de reformatie. 
Stormachtige jaren waarin Maarten 
Luther onder andere De vrijheid van 
een christen schreef en het Nieuwe 
Testament in het Duits vertaalde. Tijd: 
20.00 uur. 

Do/ 02-11 Allerzielen
Op Allerzielen gedenken wij in het bijzon-
der onze dierbaren die in het afgelopen 
jaar van ons zijn heengegaan. Om 19.30 
uur in De Goede Herder.

Ma/ 06-11 Van 
leven van de 
planeet naar leven 
met de planeet?
Gaat het echt zo 
slecht met onze 
aarde? Wat is er dan 
aan de hand? En wat 
heeft het met onze 
manier van leven te 
maken, en met de denkwijze daarachter? 

Presentatie door John Grin - hoogleraar 
systeeminnovaties aan de UvA en staat 
89e op de lijst van de Duurzame Top 100 
- waarin hij veel ruimte biedt om met el-
kaar in discussie te gaan. Tijd: 20.00 uur.
 
Di/ 7-11 en 14-11 Presentatie (twee 
delen) De kunst van de Italiaanse 
Renaissance 
Presentatie door Cees Tromp. De 
Renaissance is de hergeboorte van de 
klassieke Griekse en Romeinse kunst in 
de 14e, 15e en 16e eeuw. Een tijd die 
barstte van de energie en creativiteit. 
De grote vernieuwing in de kunst van de 
Renaissance ligt in de nabootsing van 
de natuur. In het centrum van de vroege 
Renaissance, Florence, experimenteer-
den kunstenaars en geleerden met het 
perspectief, de anatomie en wiskunde. 
Wij maken o.a. kennis met de fresco’s 
van Giotto, Masaccio, Fra Angelico, 
Benozzo Gozzoli. Daarnaast komen de 
architectuur en beeldhouwkunst van 
Bruneleschi, Ghiberti en Donatello aan 
de orde.
Wij richten de blik ook op Siena, in alle 
opzichten was deze stad een concurrent 
van Florence. Met Duccio begint de gou-
den tijd van de school van Siena. Naast 
hem noemen we Simone Martini, Pietro 
Lorenzetti en Piero Della Francesca. 
Tijd (beide dinsdagen): 14.30 uur in De 
Goede Herder.

Wo/ 08-11 Bijbelkring De brieven van 
Judas en Petrus
Tijd: 14.00 uur.

Do/ 09-11 Het woord spreekt
Tijd: 16.00 uur in de Goede Herder.

Zo/ 11-11 Liederen over de 
wederkomst
Dienst met muziek van de cantorij.

Wo/ 15-11 Lutherliederen
Nelly Versteeg neemt ons mee het 
liedboek in. Hoe is een lied tot stand 
gekomen, wat heeft de dichter gezien 
in bepaalde teksten en van wie is de 
melodie? We gaan natuurlijk ook zingen. 
Tijd: 14.30 uur.

Di/ 21-11 Bijbelkring De brieven van 
Judas en Petrus
Tijd: 14.00 uur.

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.
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘Ik wil niet zo veel veranderen. Het is 
jammer dat de Pelgrimskerkgemeente 
steeds kleiner wordt vanwege de 
leeftijd, maar we zijn een hechte 
gemeente, betrokken op elkaar. Sinds 
kort vieren we het avondmaal zittend 
in de kring. Eigenlijk heel intiem, en 
dat bevalt me prima.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Muziek kan ik niet wegdenken uit de 
kerk. Mijn vader was koordirigent en 
kerkorganist. Hij gaf orgelles aan huis, 
dus er was altijd muziek. Bovendien 
zong mijn moeder. In de Pelgrimskerk 

wordt ook veel muziek gemaakt. We 
hebben een uitstekende organist, 
een cantorij en cantatediensten met 
Linguae atque Cordis. Hierin zing ik 
zelf. De muziek die we zingen is heel 
divers. En dan zijn er ook nog drie keer 
per jaar de muziekmiddagen met Nelly 
Versteeg. Ze legt uit waar de teksten 
van de liederen uit het liedboek 
vandaan komen en hoe de muziek is 
ontstaan. Dat doet ze heel goed.’ 

Wat heb jij ontvangen? 
‘Vanaf mijn jeugd ben ik betrokken 
geweest bij de kerk, via mijn ouders. 
We waren gereformeerd, maar mijn 
ouders waren oecumenisch ingesteld. 
Ik ben ‘blij christelijk’ opgevoed. Ik 
vond het nooit vervelend en heb niet 
het gevoel gehad dat me iets werd 
opgelegd. Dat is zo gebleven. De ene 
keer kom je blijer uit de kerk dan de 
andere keer. De ene uitleg is beter dan 
de andere, maar dan is er wel een lied 
dat me raakt. Je bent toch bezig met 
het Woord van God en krijgt inspiratie 
om de nieuwe week te beginnen.’
 
Wat wil je doorgeven? 
‘Die inspiratie wil ik ook doorgeven. Ik 
werk mee aan veel dingen in de kerk: 
Present, het zomer- en winterprogram-
ma en de cantatediensten. En aan de 
organisatie van de Wereldgebedsdag, 
die we samen met De Goede Herder 

vieren. Ik ben lector en breng elke 
week de preek naar mensen die niet in 
de kerk kunnen komen. Ik ben gast-
vrouw bij ‘Kannen en Kruiken’. Dat is 
heel inspirerend. Er komen soms meer 
dan dertig mensen op de vrijdagmid-
dag, uit de kerk maar ook uit de buurt. 
Ze kunnen hun verhaal kwijt en krijgen 
een hapje en een drankje.’ 

Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert? 
‘Jezus is uiteraard voor mij de belang-
rijkste figuur in de Bijbel, maar ook 
Paulus is iemand die mij erg aan-
spreekt. Een harde werker, die dacht 
goed bezig te zijn. Tot hij op een keer 
Het Licht zag. Toen we in Turkije op va-
kantie waren, was het heel indrukwek-
kend om in Efeze in de arena te staan 
waar Paulus zijn toespraken hield. Een 
lied dat ik mooi vind en waar ik troost 
uit put is lied 753: Er is een land van 
louter licht, waar heil’gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht in 
duisternis of pijn.’ 

Mijn kerk!
Lineke Wichmann

Janny Schuijt-ter Horst (70) 

doet veel vrijwilligerstaken in 

de Pelgrimskerk. Ze is geboren 

en getogen in Enkhuizen, waar 

ze de opleiding voor verpleeg-

kundige heeft gedaan. Met haar 

man Jan trok ze 47 jaar geleden 

naar Amsterdam. Ze hebben 

drie kinderen en een kleindoch-

ter. Janny houdt van zingen. Op 

haar zevende zong ze al bij het 

kinderkoor van Wim ter Burg. 

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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GESPREKSGROEP TWINTIGERS 
AMSTELVEEN (18-29 JAAR)
Twintigers Amstelveen is er voor jongvolwassenen die 
studeren, leven of werken in of in de omgeving van 
Amstelveen. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om 
elkaar te ontmoeten, elkaar (beter) te leren kennen 
en om samen te praten over God, geloof en dagelijks 
leven. Informatie en aanmelden kan bij Nienke.

Agenda
4 november   Verhaal in de Kruiskerk: Sint 

Maarten (lampionnen maken)5 november  Kerk op Schoot (Paaskerk)12 november FilmEten (12 t/m 16 jaar)18 november  Broeders van Taizé in Amsterdam22 november Gespreksgroep 18+
25 november  Adventskransen maken (Kruiskerk)26 november Kliederkerk

PJR
Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

Kliederkerk 8 oktober 
- Mozes

Kliederkerk ging deze zondag over Mozes. Een joods jongetje 
dat door zijn moeder in een mandje in de Nijl 
wordt gelegd om hem te redden. En wat gebeurt 
er? Hij wordt gevonden door de dochter van 
de Farao! Samen zijn we op ontdekkingstocht 
gegaan om meer te weten te komen over dit 
verhaal. Tijdens het Klieder uur hebben we 
een levensgroot mandje voor Mozes gemaakt, 
onze namen in het Hebreeuws opgezocht 
en uitgeschreven, een spel gedaan waarbij 
Israëlitische slaven piramides moesten bouwen 
onder toeziend oog van Egyptische bewakers 
én het verhaal van Mozes geschilderd op een 
grote Egyptische tempel. Tijdens de viering 
bleek het mandje van Mozes met een babypop 
erin gelukkig te blijven drijven in het water 
voor de Paaskerk, hebben  we de tempel in de kerkzaal 
opgebouwd en heeft een aantal van ons de Farao, prinses 
of Mirjam gespeeld. Zo hebben we samen het verhaal van 
Mozes verteld. Aan het eind van de middag was er heerlijk 
eten met gevlochten broodjes en nog veel meer lekkers. Het 
was een fijne middag! 
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FilmEten
De titel zegt genoeg: samen film kijken en eten. 

Op zondag 12 november komen we weer bij 
elkaar om samen te eten, een film met inhoud 

te bekijken en er daarna met elkaar over te 
praten. Meer informatie en om je op te geven: 

Anko Verburg ankoverburg@gmail.com.

Op zondag 17 september hebben de jongeren die afgelopen 
zomer mee geweest zijn naar Taizé een speciale Taizédienst 
voorbereid. Helemaal dezelfde sfeer en uitstraling creëren 
kan natuurlijk nooit, maar zij hadden hun best gedaan om de 
gemeente en andere nieuwsgierige jongeren die misschien 
volgende keer ook mee willen de sfeer een beetje te laten 
proeven. 

Aan het begin van de dienst vertelden enkele jongeren wat 
Taizé voor hen betekent. Er kwam veel moois voorbij: rust 
in je hoofd en één gemeenschappelijk doel, op zoek gaan 
naar jezelf en de rol van God in je leven, nieuwe culturen 
ontdekken, toffe internationale ontmoetingen en mooie 
gesprekken over God en de Bijbel, een goed voorbeeld 
van hoe mensen met verschillende achtergronden prima 
kunnen samenleven, een plek waar je merkt dat God bij je 
is. 

Net als in Taizé zaten de jongeren de hele dienst op de 

grond, was er ruimte voor stilte en hebben we liederen 
gezongen in verschillende talen. De muzikanten die ook de 
Taizévieringen in de Paaskerk begeleiden waren er om ons 
te ondersteunen, daar waren we blij mee! Natuurlijk hebben 
we ook een zin uit de Bijbeltekst van deze ochtend vertaald 
en in verschillende talen voorgelezen. In Taizé wordt dit ook 
gedaan, zodat iedere jongere een deel van de tekst in zijn 
of haar eigen taal kan horen. De jongeren die wij ontmoet 
hebben, hebben ons geholpen met oefenen en daardoor 
konden we de tekst voorlezen in het Arabisch, Swahili, 
Tsjechisch, Engels, Frans, Duits, Spaans, Madagascariaans, 
Catalaans, Mandarijn, Hongaars en Portugees. We sloten 
de dienst af met mooie woorden van Frère Roger (Youtube: 
What we didn’t know - Frère Roger).

Na afloop van de dienst hebben we onze reünie gehouden. 
We hebben foto’s gekeken, lekker gegeten, gezongen en 
gekletst. Het was een mooi avontuur en we hopen volgend 
jaar weer te gaan!

Taizédienst en reünie 

BROEDERS VAN TAIZÉ IN AMSTERDAM
Op zaterdag 18 november organiseren de 

Nederlandse broeders uit Taizé in samenwerking 

met de Nassaukerk uit Amsterdam een middag 

van gebed en ontmoeting (middaggebed, 

Bijbelinleiding, workshops en avondgebed). 

Broeder Jasper (broer van Dorien Keus) zal daarbij 

in ieder geval aanwezig zijn. Wij gaan met een 

aantal jongeren die naar Taizé geweest zijn naar 

dit middaggebed. Nieuwsgierig en wil je mee naar 

deze bijeenkomst? Neem dan contact op 

met Hans Wesdorp  
(hans.wesdorp@gmail.com).
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Hetero of homo. In de samenleving 
komen verschillende relaties voor 
en de diversiteit wordt alleen maar 
groter. Daardoor kan er een kloof 
ontstaan met de kerk waar men nog 
sterk uitgaat van de traditionele relatie 
tussen een man en een vrouw.

Hoe kan de kerk omgaan met de 
ontwikkelingen in onze samenleving 
op dit terrein?
De openstelling van het huwelijk voor 
mensen van hetzelfde geslacht is een 
heet hangijzer in de kerk. Het zorgt 
voor conflicten en onbegrip: een deel 

van de gelovigen 
staat hier positief 
tegenover, maar 
voor anderen ligt het 
gevoelig.

De studiedag ‘Wat 
is de liefde waard?’ 
wil vanuit verschil-
lende wetenschap-
pelijke perspec-
tieven kijken naar 
dit onderwerp: 
theologisch, socio-
logisch, juridisch 
en kerkhistorisch. 
Daarnaast is er ook 
ruimte voor een 
persoonlijk geluid: 
hoe kijken voor- en 

tegenstanders in deze kwestie tegen 
de discussie aan?

Mensen uit de volle breedte van 
de kerk leveren hun bijdrage aan 
de studiedag: van Piet Vergunst, 
secretaris van de Gereformeerde 
Bond tot Marco Derks, promovendus 
en voormalig projectmanager voor 
projecten voor sociale acceptatie van 
LHBT’s in christelijke kring. Onder 
meer Kees van der Kooi en Heleen 
Zorgdrager zullen zorgen voor een 
wetenschappelijke benadering van het 
onderwerp. Andere bijdragen worden 
geleverd door: Lon van den Broecke, 
Nick Everts, Everdien Hagen, Klaas 
Douwes, Ad Prosman, Ciska Stark en 
Wielie.
30 oktober, 10.30-16.00 uur,  
PThU Amsterdam,  
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: € 15 inclusief lunch  
(studenten € 7,50)

Informatie en aanmelden:
www.pthu.nl/actueel/agenda.

Wat is liefde waard?
Studiedag over relaties, kerk en zegen
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Ook dit jaar is er weer een 
rommelmarkt in de Kruiskerk! En wel op 
vrijdag 3 november van 13.00 tot 18.00 
uur. Er zijn allerlei koopjes te vinden, 
zoals boeken, elektrische apparaten, 
kleding, diverse huishoudelijke artikelen 
en zelfgemaakte lekkernijen. Er is een 
loterij met leuke prijzen en een gezellig 
restaurant om iets te nuttigen of even 
bij te praten.
De opbrengst is bestemd voor ons 
wijkwerk, Stichting Anna Poot (opleiding 
van verpleeg- en verloskundigen in 
Afrika) en Stichting Ouderenzorg 

Moldavië (dagopvang, thuiszorg en 
verpleeghuiszorg in Straseni).
Hebt u verkoopbare spullen? U kunt ze 
woensdag 1 november tussen 10.00 en 
18.00 uur in de Kruiskerk afgeven. Grote 
en zware spullen zoals meubelen en tv-
toestellen worden niet aangenomen.
Met uw hulp en belangstelling wordt 
de rommelmarkt weer een succes en 
helpen we mensen die dat erg nodig 
hebben.

Jeike Biewenga, coördinator 
rommelmarkt

Rommelmarkt in de Kruiskerk

Groninger kerkdienst Amsterdam
Op zondag 5 november wordt voor de 
elfde keer een Groninger kerkdienst in 
de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam 
gehouden. Het thema van deze dienst 
is ‘Wat is wies?’. Centraal staat het 
verhaal van de vijf dwaze en de vijf 
wijze maagden uit Matteüs 25. Ds. 
Harry Donga gaat voor. 
De Groningse zangeres Marlene 
Bakker zingt enkele liederen tijdens de 
dienst, waaronder het aardbevingslied 
‘Loat Grunnen nait zakken’. 
Begeleiding door Bernard Gepken, 
gitaar en Arjen de Bock, toetsen. 
De Stichting Oude Groninger 
Kerken verzorgt om 10.15 uur een 
voorprogramma waarin ze een korte 
presentatie geeft van haar werk. 

Verder is er een fototentoonstelling 
over de Oude Groninger Kerken. 
De collecte is voor het Wereldhuis 
- ademplek voor migranten zonder 
papieren www.wereldhuis.org en de 
onkosten van de dienst. 
Na de dienst wordt het Gronings 
volkslied gezongen en is er koffie 
en Groninger koek (kovvie & kouke). 
U kunt dan ook meedoen aan een 
rondleiding door Wim Bos, archivaris 
en vertelwonder.
Aanvang: 10.30 uur (vanaf 10.00 uur 
kerk open). Oude Lutherse Kerk, 
Spui, Amsterdam (Singel 411). Er is 
een crèche. Meer informatie: Hanne 
Wilzing, h.wilzing@diaconie.com, tel. 
020 4044708 of 06 51 340 442.
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Herdenking 
omgekomen 
vluchtelingen

In de week van Allerzielen vindt in 
de Mozes en Aäronkerk de jaarlijkse 
oecumenische herdenking plaats van 
de omgekomen vluchtelingen aan de 
Europese grenzen.
Bij de herdenking nemen verhalen over 
overleden migranten een belangrijke 
plaats in. Voorgangers uit verschillende 
kerken werken mee.
Aan de grenzen van Europa spelen 
zich dagelijks drama’s af. Mensen die 
op zoek zijn naar een beter en veiliger 
leven, verdrinken in zee of komen op an-
dere manieren onderweg om. Aan hen 
denken wij en hun namen worden ge-
noemd zodat zij niet vergeten worden.
De herdenking wordt dit jaar 
georganiseerd door het Jeanette 
Noëlhuis, de Protestantse Diaconie, 
de Taakgroep Vluchtelingen van de 
Raad van Kerken Amsterdam en de 
Gemeenschap van Sant’Egidio.
5 november, 15.00 uur, Waterlooplein 
207, Amsterdam

nieuws

Ontmoetingsdag:
De katholieke Luther als 
uitdaging aan de kerken
Drie weken na de officiële afsluiting van het jubileumjaar ter gelegenheid 
van 500 jaar Reformatie houdt het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit 
zijn jaarlijkse ontmoetingsdag.
Luther wilde geen nieuwe kerk stichten, hij was uit op herstel van de 
ene heilige katholieke en apostolische kerk van Christus. Luther was 
niet ‘protestant’, hij wilde katholiek zijn in de brede zin van het woord. 
Dat aspect van Luther zal op deze ontmoetingsdag centraal staan. 
Hoofdspreker is dr. Wolfgang Thönissen, directeur van het Johann-Adam-
Möhler-Instituut voor Oecumenica in Paderborn. Hij zal spreken over ‘De 
katholieke Luther als uitdaging voor de kerken’. Voor een vertaling van de 
lezing wordt gezorgd.
’s Middags staat de Luthertentoonstelling centraal die vanaf 22 
september in het Catharijne Convent gehouden wordt. Na een korte 
inleiding over achtergrond 
en opzet ervan is er 
ruim gelegenheid om 
op eigen gelegenheid 
de tentoonstelling te 
bezoeken. Ter afsluiting 
vieren we de vespers 
in de kathedraal aan de 
Lange Nieuwstraat.

Deelname: € 20 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en entree 
tentoonstelling. Studenten half geld. Aanmelding voor 15 november 
door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL58 
INGB 0006489634, t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, onder 
vermelding van ‘Ontmoetingsdag 2017’.

25 november, 10.30 – 16.30, Auditorium Catharijne Convent,  
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht 

www.forumkatholiciteit.nl
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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/ 29-10   Gedachtenis van de 
overledenen

Cantate ‘Du aber, Daniel, gehe hin’ van Georg 
Philipp Telemann, 1681-1767. Met koor, solisten 
en instrumentalisten. Liturg: Ds. H.U. de Vries.

 Ma/ 30-10  Wat is liefde waard?
Zie pagina 32.

 Di/ 31-10  500 jaar protestant
Ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017 neemt 
Gerrit Oud ons mee langs de eerste vijf jaar van 
de reformatie. Tijd: 20.00 uur. Zie pagina 28.

 Wo/ 01-11   Rommelmarkt: 
 inbrengen spullen

Heeft u mooie spulletjes die u al een tijd niet 
meer gebruikt? Breng ze vandaag in voor het 
goede doel! Tijd: 10.00-16.00 uur.

 Wo/ 01-11  Lezing Maarten Luther
Over de persoon, de achtergronden en de 
consequenties van het optreden van de 
reformator. Inleider: Mw. Elza van Aarsen-
Schiering, theoloog. Tijd: 20.00 uur in de Titus 
Brandsmakerk.

 Do/ 02-11  Allerzielen
Wij gedenken onze dierbaren die in het afge-
lopen jaar zijn heengegaan. Tijd: 19.30 uur in 
De Goede Herder.

 Do/ 02-11  Lezing Bijbelvertalen
Zie pagina 2.

 Vr/ 03-11  Rommelmarkt
Van harte welkom om mooie spullen te kopen 
en voor de gezelligheid. Tijd: 12.00-18.00 uur.

 Za/ 04-11  Psalmendag
Met Kees Waaijman Tijd: 10.30 uur in de Titus 
Brandsmakerk. 

 Za/ 04-11  Sint Maarten
Zie pagina 20.

 Zo/ 05-11  Kerk op Schoot
Tijd: 12.00 uur In de Paaskerk.

 Zo/ 05-11  Muzikale vesper
Vocaal ensemble Voci Vivaci o.l.v. Peter 
Ouwerkerk zingt enkele werken van Bach en 
anderen. Liturg is ds. Geertien Morsink uit 
Zeist. Tijd: 17.00 uur.

 Ma/06-11   Van leven van de  planeet 
naar leven met de planeet? 

Gaat het echt zo slecht met onze aarde? Wat 
is er aan de hand? En wat heeft het met onze 
manier van leven te maken? Presentatie en 
debat door John Grin, hoogleraar systeemin-
novaties aan de UvA. Tijd: 20.00 uur. 

 Di/ 07-11  Het Open huis
Paul Wittkämper neemt ons mee naar de pool-
cirkel. Tijdens zijn reis, 35 jaar geleden, maakte 
hij een reportage over een grote overtocht van 
oeroude geweidragers. Tijd: 9.30-11.30 uur.

 Di/ 07-11  Natuurwandeling
Een herfstwandeling door ‘De Braak’. Vertrek 
Kruiskerk: 13.00 uur. Opgave: Ria Keijzer,  
06-50 228250.

 Di/ 7-11   De kunst van de Italiaanse 
Renaissance-1

De Renaissance, de hergeboorte van de klas-
sieke Griekse en Romeinse kunst, barstte van 
de energie en creativiteit. Zie pagina 28. 

 Zo/ 12-11  Koffieconcert
Jonge, zeer getalenteerde musici voeren Bachs 
klavecimbelconcert in f mineur uit (op de vleu-
gel) en het vierde pianoconcert van Beethoven. 
Solist: Laurens de Man. Tijd: 12.00 uur.

 Zo/ 12-11  FilmEten 
Voor jongeren 12+. Samen film kijken en eten. In 
de Paaskerk. Opgave: Ankoverburg@gmail.com.

 Di/ 14-11   De kunst van de 
Italiaanse Renaissance-2

Zie pagina 28.

 Wo/ 15-11  Sing-Inn
Zingen met plezier! Met Peter van Dongen 
(piano) en Wim Keijzer.  Tijd: 13.30-15.45 uur.

 Wo/ 15-11  Lutherliederen
Nelly Versteeg neemt ons mee het liedboek 
in. En we gaan zingen! Tijd: 14.30 uur.

 Wo/ 15-11  Lezing contrareformatie
Over de contrareformatie en het Concilie van 
Trente’. Inleider: Geert van Dartel. Tijd: 20.00 
uur in de Titus Brandsmakerk.

 Do/ 16-11   Kring: Een gebroken 
wereld heel maken

Start van deze kring met Sieb Lanser. Een 
zoektocht naar de betekenis van verantwoor-
delijkheid in ons leven aan de hand van het 
boek van Jonathan Sacks, Een gebroken 
wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in 
tijden van crisis. Zie pagina 22. 

 Za/ 18-11   Broeders van Taizé in 
Amsterdam

De Nederlandse broeders uit Taizé organise-
ren in samenwerking met de Nassaukerk in 
Amsterdam een middag van gebed en ont-
moeting. Opgave: hans.wesdorp@gmail.com.

 Wo/ 22-11  Gespreksgroep 18+
Tijd: 20.00 uur in de Pastorie.
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Profeet of ketter
reformatie of verwording
schreeuwlelijk of visionair
of is het maar van welke kant  
je hem bekijkt?

Eenmaal in onze canon hebben we 
ze goed getemd
die profeten van ons
zeggen net iets te vaak  
wat we wel kunnen horen 
– maar wie ze leest – echt leest, 
schrikt zich rot en sluit het boek.

Een jaar voor zijn dood  
maakt Pablo Gargallo 
zijn beroemde bronzen ‘profeet’
1933.

Veilig opgeborgen in een  
Spaans museum, 
roept hij nu naar Guernica  
in de zaal ernaast
alsof hij voor Picasso’s 
oorlogsschilderij wil waarschuwen –
alles wat gaat komen al voorziet.

Werner Pieterse

Pablo Gargallo (1881- 1934): De profeet. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Madrid, 
kopie in beeldentuin Middelheim Antwerpen.


