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Bonhoeffer
Wie ben ik?
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Dietrich Bonhoeffer was een predikant, 
die meedeed aan een aanslag op 
Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en 
op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar 
oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid 
met moderne heiligen als Etty 
Hillesum, Martin Luther King en 
Nelson Mandela. 
In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ 
vocht hij tegen zichzelf, met God, voor 
vrijheid, in de gevangenis met de dood 
voor ogen, om overgave, om liefde. In 
brieven en gedichten deed hij daarvan 
verslag. 

In de muziektheatervoorstelling 
‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees 
van der Zwaard hem op zijn zoektocht. 
Tastend vanuit het besef dat elk mens 
zijn of haar eigen antwoord heeft op die 
vraag ‘wie ben ik?’. Hij speelt samen 
met altvioliste Roosmarijn Tuenter. 

Zij zal een tegenstem componeren 
en improviseren. En zij zal als Maria 
von Wedemeyer, de geliefde van 
Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Kees van der Zwaard is van huis uit 
theoloog. Sinds 1998 freelanceschrijver 
en theatermaker. Hij speelde tot nu toe 
tien zelfgeschreven solovoorstellingen. 
Met verhalen en liedjes als reisgenoot 
en het publiek als lotgenoot is hij 
onderweg, zwervend tussen ooit en 
eeuwigheid. Hij sjouwt met de koffer 
van de geschiedenis, rommelt in de 
ladekast van het geheugen, drinkt uit 
de bron van de verbeelding, hoopt op 
het vuur van de passie, droomt van 
ietsje meer...

Woensdag 13 november, 
Paaskerk, aanvang 20.15 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur.

Op woensdagavond 13 november speelt Kees van der Zwaard de 

voorstelling ‘Bonhoeffer - Wie ben ik’. Dit ter gelegenheid van het 

afscheid van ds. Gert Jan de Bruin (zie pagina 25).
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naar abonnementen@pga-b.nl of bel met 
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opzeggingen? Graag schriftelijk of per mail 
doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau: 
Geopend di, wo, do van 9.00 tot 12.30 uur.
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Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC 
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Kerkelijke bijdragen
IBAN: NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl, Schoonhoven
Vellendrukkerij bdu bv, Barneveld

Met dank aan: Gert Jan de Bruin, Erika 
Feenstra, Andre van der Galiën, Koos 
Hagen, Nienke van der Heiden, Ineke 
Norel, Werner Pieterse, Janny Schuijt, 
Corine Sloots, Gert Jan Slump, Gert Smith, 
Hans Reijenga, Yvonne Teitsma, Maarten 
Vogelaar, Harmen de Vries.

Colofon Present het gemeentemagazine van de PGA-B verschijnt 
negen keer per jaar. Dit is nummer 7, 2019, jaargang 10.

Van de redactie
Aan de oevers van de Amstel zullen de meesten 
van ons geen ballingschapservaring hebben. Hoe 
anders was dat voor de Israëlieten aan de rivieren 
van Babel, by the rivers of Babylon. In dit nummer 
over ballingschap schrijft Harmen de Vries over de 
diepingrijpende ervaring die Israël hiermee opdeed. 
‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn’, zo begint Psalm 126 in 
de herdichting van Huub Oosterhuis. Maar ook 
na terugkeer uit Babylon duurt de ballingschap in 
zekere zin nog altijd voort. Ook voor de gemeente 
van Jezus Christus is de ballingschap niet voorbij; 
het einde daarvan komt als God alles nieuw maakt. 
Ook vandaag zijn er tallozen die zich balling voelen. 
Bij Stap Verder weten ze daar alles van; Erika 
Feenstra deelt een persoonlijke ervaring met ons. 
Menselijke mogelijkheden zijn soms beperkt; als 
God ons thuisbrengt uit onze ballingschap... Willeke 
heeft een interview met Morad en Parvin, een 
Iraans echtpaar dat in Amstelveen woont en in de 
Kruiskerk kerkt. Hoe ervaren zij hun verblijf? ‘Thuis 
is waar je innerlijke rust hebt.’ Is ons hele bestaan 
in feite niet een ballingschap? vraagt Gert Jan 
Slump in zijn column; wij blijven op zoek naar onze 
oorsprong en onze bestemming. Willen wij ons 
geen ballingen voelen in onze eigen gemeente, dan 
is het raadzaam dat de Algemene Kerkenraad ook 
luistert naar reacties uit de gemeente. Dat heeft hij 
gedaan en het concept beleidsplan is op een aantal 
punten bijgesteld; Pieter Licht schrijft er uitvoerig 
over. Als redactie hopen we dat Present eraan 
bijdraagt dat u zich thuis voelt in onze gemeente. 

Sieb Lanser

Voor klachten of vragen omtrent de privacy (de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevens-
bescherming) kan contact opgenomen worden met 
het scribaat van de Algemene Kerkenraad.

08 – Medemens  
inleveren kopij: 28 oktober
op de mat: 16 november

09 – Het geschiedde
inleveren kopij: 25 november
op de mat: 14 december
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Kerkdiensten
ZONDAG

20 oktober

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Odijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Muller, Bleskensgraaf
18.30 uur: prop. E.C. de Waard, Driezum
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
Za/ 19-10: 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. ‘t Riet

ZONDAG

27 oktober

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. A. Sneep
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin  
met de cantorij  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser, gedachtenis-/ 
cantatedienst 

De Buitenhof
Za/ 26-10: 10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.de Reus

ZONDAG

03 november

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Zending, bijbelonderwijs in 
Zambia

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. Lammers, Ridderkerk
18.30 uur: ds. J. Domburg, Aalst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J.J.A. Doolaard 

De Buitenhof
Za/ 02-11: 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. ’t Riet
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ZONDAG

10 november

1e collecte: Diaconie, stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, steun aan kleine 
PKN-kerkgemeenten in Nederland

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld 
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
dr. R. Buitenwerf, Leiderdorp 
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke, Wilnis
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. P.J. Versteeg

De Buitenhof
Za/ 09-11: 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 – 51 794 420

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Data inleveren en 
verschijnen Present

08 – Medemens  
inleveren kopij: 28 oktober
op de mat: 16 november

09 – Het geschiedde
inleveren kopij: 25 november
op de mat: 14 december
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Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap...

‘By the rivers of Babylon, where we 
sat down, yeah, we wept, when 
we remembered Zion’, zong de van 
oorsprong Duitse zanggroep Boney 
M. in de jaren 70, met woorden uit 
Psalm 137 die teruggrijpen op deze 
moeilijke tijd.
Aan Babels rivieren, daar zaten wij, 
ook weenden wij als wij aan Sion 
dachten.
Aan de wilgen aldaar hingen wij onze 
citers
dicht de psalmist,
Hoe zouden wij een lied van de Heer 
zingen op vreemde grond?

Het dreigend failliet van de 
liefdesrelatie
De Babylonische ballingschap is 
bijbels gesproken het dieptepunt in 

de relatie tussen God en zijn volk, het 
dreigend failliet van de liefdesrelatie 
tussen Jahweh en zijn oogappel. 
Nooit is een scheiding tussen beide 
partners zo dichtbij geweest als toen: 
Ik deed je opgroeien. Je kwam tot 
volle schoonheid. Ik ging een verbond 
met je aan; zo werd je van Mij. 
Maar je hebt op je schoonheid 
vertrouwd en overspel gepleegd 
met elke voorbijganger. Daarom zal 
Ik je oordelen naar wat men met 
overspeelsters pleegt te doen. 
(uit Ezechiël 16:7v, 15 en 38)
Israël heeft degene aan wie het zijn 
bestaansrecht dankte op een zijspoor 
gezet en gretig de afgoden gediend. 
De Babylonische ballingschap is 
het trieste loon dat op deze grove 
ontrouw volgt.

Licht in het donker
In de ballingschap is Jeruzalem ver 
weg, de tempeldienst voorbij en God 
afwezig. Menselijkerwijs gesproken 
is er voor Israël geen toekomst meer. 
Dat er ondanks alles in het diepe 
donker uiteindelijk licht gaat gloren, 
is geheel toe te schrijven aan de niet 
aflatende trouw van Jahweh voor 
het meiske dat ooit zijn hart gestolen 
heeft:
Ik zal mijn verbond met jou uit de 
dagen van je jeugd gedenken
en een eeuwig verbond met je 
oprichten.
Ik zal verzoening voor je doen
over alles wat je gedaan hebt.
(uit Ezechiël 16:60 en 63)

Bevrijd maar niet gelukkig
Dankzij Gods genade keert Israël 
in 538 voor Christus na zo’n vijftig 
jaar terug uit de ballingschap. 
Het verwoeste Jeruzalem wordt 
herbouwd, een nieuwe tempel 
opgericht, het normale leven 
herneemt zijn gang. Men is bevrijd 
– we lezen daarover in de boeken 
Ezra en Nehemia en bij de profeten 
Haggaï en Zacharia. Maar men is niet 
gelukkig. Vreemde machten blijven 
Israël domineren. Wie de grootse 
beloften leest over het messiaanse 

HARMEN U. DE VRIES

Balling zijn betekent uit je land verdreven zijn, 

niet thuis zijn in het land waarin je verplicht 

bent te wonen. Tot tweemaal toe was dat in 

oudtestamentische tijden het trieste lot van 

groepen uit de bevolking van Israël. Was de 

eerste ballingschap, de Assyrische, nog zeer 

beperkt van omvang, de Babylonische trof een 

veel groter segment van de bevolking en duurde 

bovendien veel langer.
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rijk en een nieuwe aarde, die bij de 
profeten Deuterojesaja, Jeremia en 
Ezechiël aan de terugkeer verbonden 
zijn, kan slechts concluderen dat 
de vervulling daarvan achterblijft. In 
zekere zin duurt de ballingschap nog 
steeds voort.

Een voorlopige doorbraak
De doorbraak laat eeuwen op zich 
wachten. Hij komt onverwacht in 
zicht op de avond waarop Jezus van 
Nazaret de derde beker met wijn van 
het joodse paasmaal opheft en de 
woorden spreekt: ‘Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed’ (Lucas 
22:20).
Nu worden Ezechiëls lichtende 
woorden over een eeuwig verbond 
en over verzoening waar. In de 
kruisdood van Jezus Messias 
wordt van Godswege eindelijk de 
beloofde verzoening gerealiseerd 
en het fundament gelegd voor een 
werkelijk nieuw begin, een verbond 
dat niet meer verbroken wordt, een 
liefdesband tussen God en zijn volk 
die permanent zal zijn en waarin heel 
de wereld delen zal.
Nu lijkt de ballingschap definitief ten 
einde! De tekens die Jezus tijdens 
zijn leven verrichtte – tekens van 
genezing, bevrijding, overvloed en 
vergeving – getuigden reeds daarvan.
Maar Jezus verdwijnt uit het zicht 
van zijn leerlingen. Hij staat op uit 
de dood, maar vertrekt naar de 
hemel. En de aarde draait door. 
Mensen worden ziek en sterven, 
bevrijding maakt plaats voor 
beknelling, honger steekt de kop 
op, de zonde woekert voort, tot in 
onze dagen waarin uitbuiting van de 
aarde haar apocalyptische tol vergt: 
een ontwricht klimaat, afstervende 

natuur, smeltende ijsmassa’s en 
een stijgende zeespiegel. Nóg is de 
ballingschap niet voorbij.

De droom vervuld
‘Als God ons thuis brengt uit onze 
ballingschap, dat zal een droom zijn’, 
herdicht Huub Oosterhuis het begin 
van Psalm 126, de psalm die weet 
heeft van de vreugde om de bevrijding 
uit de ballingschap, maar ook van de 
onvolledigheid van die bevrijding in 
een onberekenbare wereld. Gods 
kinderen mogen, nieuwtestamentisch 
gesproken, weliswaar reeds de 
blijdschap kennen van vergeving en 
van de gave van de Heilige Geest, 
tegelijkertijd zucht diezelfde Geest 
nog in en met hen om de definitieve 
komst van Gods Koninkrijk (Romeinen 
8:26).

Ja, de Geest en de bruid, het nieuw-
testamentische volk van God, roepen: 
‘Kom!’ (Openbaring 22:17). Kom, Heer 
Jezus Christus, en maak definitief 
een einde aan onze ballingschap! De 
ziener Johannes ziet hun verlangen 
vervuld worden. Uit de hemel daalt 
de Godsstad, de stad waar ballingen 
zo naar kunnen smachten, een nieuw 
Jeruzalem (Openbaring 21:2). In die 
Godsstad is geen tempeldienst meer 
nodig, omdat Christus als Lam van 
God de schuld der wereld heeft weg-
gedragen en de zijnen in Gods directe 
nabijheid heeft gebracht (Openbaring 
21:22). De uiteindelijke consequenties 
daarvan zijn groot: ‘De dood zal niet 
meer zijn, noch rouw, noch jammer-
klacht, noch moeite’ (Openbaring 21:4).
Eindelijk maakt God alle dingen 
nieuw. 

H
o

o
fd

a
rt

ik
e

l



8

Beleidsplan afgerond

Verschillende reacties van 
gemeenteleden maakten het de AK 
duidelijk dat het concept beleidsplan 
op een aantal punten moest 
worden bijgesteld. Om die reden 
zijn er nog in de zomermaanden 
gesprekken gevoerd met leden van de 
kerkenraden van de Kruiskerk en de 
Paaskerk. Dit leidde tot een definitief 
beleidsplan 2019-2025.

Belangrijkste reacties op het 
concept
De mondelinge reacties op het plan 
kwamen aan de orde tijdens de 
twee gemeentevergaderingen in mei 
2019, waaraan 133 gemeenteleden 
deelnamen. Daarnaast ontving de 
AK vijf schriftelijke reacties. Veel 
gemeenteleden spraken zich op de 
gemeentevergaderingen positief uit 
over het plan als geheel. De negatieve 
opmerkingen betroffen met name 
dat het plan te behoudend is. De 

opmerking ‘durf meer, dan maar een 
groter financieel tekort’ vat dit het 
beste samen. 
Ook voor de voorgestelde ingreep 
in het aantal personeelsleden 
toonden velen begrip. De meer 
negatief getinte opmerkingen over 
het personeelsbeleid werden vaak in 
vragende vorm gesteld: 
1.  waarom beroepen we maar één en 

niet twee nieuwe predikanten?
2.  waarom wordt de naam voortaan 

PGA-B predikanten en geen 
wijkpredikanten?

3.  waarom wordt de formatie voor 
missionaire activiteiten in de 
periode 2019-2025 afgebouwd? 

4.  kunnen we meer doen met 
tijdelijke krachten?

Ook op veel andere onderwerpen uit 
het plan kwamen reacties. Maar die 
waren overwegend ondersteunend 
aan en soms aanvullend op het 

beleidsplan. Deze opmerkingen 
hebben dan ook niet niet geleid tot 
wezenlijke veranderingen van het 
plan.

Wijzigingen in het concept plan
Bovengenoemde reacties hebben 
geleid tot de volgende wijzigingen in 
het concept beleidsplan:

ad 1. In het definitieve beleidsplan is 
sprake van twee nieuw te beroepen 
predikanten in plaats van één. Ik kom 
hier nog op terug. Dit betekent dat het 
plan eind 2025 uitkomt op in totaal 
drie PGA-B predikanten. Hiermee 
neemt het jaarlijkse tekort natuurlijk 
wel toe. Maar de AK beoordeelt dat 
samen met de wijkkerkenraden nog 
altijd als financieel verantwoord, 
gezien het beschikbare vermogen van 
onze gemeente.

ad 2. Uit de opmerkingen tijdens de 
gemeentevergaderingen is af te leiden 
dat sommige gemeenteleden denken 
dat een PGA-B predikant tegelijkertijd 
in meerdere wijkgemeenten werkt. 
Dat is niet zo bedoeld. Een PGA-B 
predikant wordt wel degelijk 
eindverantwoordelijk voor zaken 
als eredienst en pastoraat in één 
wijkgemeente. Maar het is mogelijk 
dat een PGA-B predikant eerst enkele 
jaren in de ene wijkgemeente werkt 
en daarna (deels of geheel) in een 
andere wijkgemeente van de PGA-B. 

PIETER LICHT SCRIBA

De ambitie van de Algemene Kerkenraad (AK) 

was om eind juni besluiten te nemen over 

het concept beleidsplan van de Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B). 

Maar gezien de inhoud van mondelinge en 

schriftelijke reacties uit de gemeente namen we 

hier meer tijd voor. Nu kan ik u melden dat het 

beleidsplan is afgerond.
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De kerkorde van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) ondersteunt deze 
ontwikkeling volledig.

ad 3. De halve predikantsplaats (0,5 
fte) op het gebied van missionaire 
activiteiten is nu vastgesteld voor 
de hele periode van 2019-2025. 
Deze formatie wordt dus niet meer 
afgebouwd. Bovendien verloopt de 
afbouw van de formatie voor de 
kerkelijk werker op dit gebied minder 
snel dan eerder aangegeven in het 
concept beleidsplan.

ad 4. We zullen meer gebruik gaan 
maken van tijdelijke krachten. Zo 
loopt het contract van de recent 
aangestelde kerkelijk werker over 
een periode van drie jaar. Dat biedt 
de ruimte om over drie jaar het 
al dan niet voortzetten van deze 
werkzaamheden opnieuw te bekijken. 
Ook gedurende de fase van het 
beroepen van nieuwe predikanten 
maken we gebruik van zogeheten 
ambulant predikanten van de PKN. 
Deze predikanten zijn in dienst van 
de PKN en kunnen tijdelijk voor een 
halve weektaak door ons worden 
‘ingehuurd’. Al in oktober verwachten 
we onze eerste ambulant predikant 
voor de tijdelijke invulling van de 
vacature die ontstaat na het emeritaat 
van ds. Gert Jan de Bruin. Deze 
tijdelijke aanstelling stopt als de nieuw 
te beroepen predikant van start gaat. 

Geen nieuwe 
gemeentevergadering
Op de gemeentevergaderingen in mei 
gaven 24 gemeenteleden aan dat er 
een nieuwe gemeentevergadering 
nodig is om een bijgesteld beleidsplan 
te bespreken. Hun grootste 
bezwaren lagen op het gebied 
van het personeelsbeleid. Nu we 
echter in het definitieve plan in hoge 
mate tegemoet zijn gekomen aan 
deze bezwaren acht de AK het niet 
nodig om in dit najaar opnieuw een 
gemeentevergadering te beleggen. 
Liever komen we in mei 2020 in een 
gemeentevergadering met u bijeen 
om de voortgang van de realisatie van 
het beleidsplan te bespreken. 

Beroepen van twee predikanten
Nu we hebben besloten om 
twee i.p.v. één PGA-B predikant 
te beroepen is het logisch om 
het beroepingswerk voor deze 
twee predikanten met één 
beroepingscommissie op te pakken. 
De Classis Noord-Holland van de 
PKN heeft ons al toestemming 
gegeven voor het beroepen van één 
predikant. Zodra de begroting voor 
2020 en de meerjarenbegroting 
gereed is, zullen we aan de Classis 
ook toestemming vragen voor het 
beroepen van een tweede predikant. 
De beroepingscommissie zal bestaan 
uit een door de AK voorgestelde 
voorzitter en daarnaast zeven leden, 

drie uit de Kruiskerk, drie uit de 
Paaskerk en één uit de Pelgrimskerk. 
Het werken met één commissie 
heeft als sterk punt dat we op zoek 
kunnen gaan naar predikanten die 
samen met de huidige professionals 
in onze gemeente een (h)echt team 
kunnen gaan vormen. Bovendien kan 
de procedure en het tijdpad voor het 
beroepingswerk zo optimaal worden 
ingericht. Tot slot toont het werken 
met één commissie de bereidheid van 
de wijkgemeenten om volop te willen 
samenwerken aan de toekomst van 
onze gemeente.

Plan voor de la?
Het komt nog al eens voor dat een 
mooi plan in de la verdwijnt en na 
enige tijd niemand meer weet dat het 
er was. De AK neemt zich voor dat dit 
nu niet gebeurt. In elke AK vergadering 
wordt tenminste één onderwerp 
uit het plan aan de orde gesteld. In 
gemeentevergaderingen en in Present 
wordt u regelmatig geïnformeerd 
over de voortgang en de realisatie van 
onderdelen uit dit beleidsplan. 

Het plan wordt in gedrukte vorm 
verspreid via de kerken. Het is ook 
beschikbaar op de website van de 
PGA-B (www.pga-b.nl) of u stuurt 
mij een e-mail en ik stuur het u toe 
(scribaak@pga-b.nl). Stuur mij ook een 
bericht als u vragen of opmerkingen 
hebt over het beleidplan.
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Ieder mens een 
bijzonder verhaal

Het gaat om iemand uit een ander 
Europees land, afkomstig uit een oor-
logsland in Afrika, getrouwd met een 
Europese, lieve zachte vrouw. Hij, een 
zeer intelligente en levenswijze man, 
wanhopig, vechtend voor zijn bestaan, 
zijn gezin, dol op zijn vrouw. Zij een 
lamgeslagen moeder die haar kinderen 
kwijt is en niet meer weet hoe verder. 
De kinderen waren door jeugdzorg 
in een pleeggezin geplaatst. Zij 
werden als tieners grootgebracht 
met waarden waar zij zich als ouders 
niet in konden vinden. Ze wilden 
het zorgrecht terug, maar waren er 
niet doorheen gekomen door de 
bureaucratie in het land. Ze voelden 
zich in de steek gelaten door hun 
eigen land. Uit de gesprekken bleek 
dat ook migratie en verblijfsrechten 
en interculturele miscommunicatie 
een grote rol speelden in hoe alles 
misgelopen was.

Op zoek naar recht 
Nu waren ze in Europa onderweg, 
op zoek naar een plek waar ze zich 
thuis konden voelen, een plek waar 
hun recht zou worden gedaan. De 
zoektocht naar dat recht had hen nu 
weer teruggebracht naar Nederland. 
Want hij had een brief geschreven 
naar het Internationale Hof in Den 
Haag. Maar hij was tegen de grond 
gewerkt door vijf man politie. En 
die hadden hem even later weer 
laten gaan. Voor het oog van de 
bewakingscamera’s van het Strafhof. 
Dus het stond nu op film. Nu wou hij 
een dokter zien die zijn verwonding 
door deze onnodige aanval kon 
boekstaven. 

Het recht moest zegevieren, dat 
was zijn overtuiging. Ik kreeg in de 
loop van het gesprek een andere 
overtuiging. Zijn gevoel voor 

rechtvaardigheid hield hem en zijn 
vrouw nu al jaren gevangen. Zijn 
Afrikaanse paspoort was hij in de 
loop der jaren kwijtgeraakt, zijn 
verblijfsvergunning ook. Maar het 
land van herkomst zal hem niet 
terugnemen, omdat hij er al te lang 
weg is. Dus zit hij gevangen. 
En met hun huidige levensstijl zullen 
ze hun kinderen ook niet terugkrijgen. 
Migratie kan hele gezinnen en 
families ontwrichten en doet dat 
ook dikwijls. Hoe verdrietig is het - 
ondanks alle moderne communicatie 
- als je je kinderen ziet vertrekken naar 
een buitenland en weet dat je hen 
jarenlang niet zult zien. 

Luister maar
Dit gezin zou terug moeten naar de 
innerlijke rust, viel me tijdens zijn 
verhalen in. Terwijl hij vertelde over 
arrestatie en opsluiting, niet gehoord 
worden en mislukte gesprekken met 
maatschappelijk werkers en rechters, 
dacht ik: geen enkel rechtssysteem 
ter wereld kan hem en zijn vrouw 
recht doen. 
Hij keek me aan, blij dat ik er werkelijk 
rustig bij bleef zitten. Ik liet hem 
praten, net zo lang tot er ruimte zou 
komen voor mij om iets te zeggen. 
Ik luisterde en bleef geconcentreerd 
luisteren, want dat was wat hij nu 

ERIKA FEENSTRA COORDINATOR VAN STAP VERDER, DIACONAAL OECUMENISCH CENTRUM AMSTERDAM ZUIDOOST

Een bezoeker wordt aangemeld door onze pastor. 

‘Waarom kun jij die niet zien?’ vraag ik. ‘Ik heb hem 

net gezien en doorverwezen, maar hij wil jou spre-

ken.’ Als ik de naam van de bezoeker hoor, staat me 

duidelijk voor ogen: hier mag ik niet aan voorbij 

gaan. Ik bereid me inwendig voor op een gesprek 

dat zeker anderhalf tot twee uur gaat duren.



O
kt

o
b

e
r 

2
0

19
p

re
se

n
t 7

11

nodig had: echt gehoord worden, zijn 
hele verhaal nog eens mogen doen. 
En ik luisterde zo, dat hij vertrouwen 
uitsprak: hij wist dat ik hem zou 
kunnen helpen, als ik wilde. 
Onze pastor liep een beetje bezorgd 
langs. Hij kon de intensiteit van 
praten van de man horen, het 
gesprek duurde lang en leek 
eenrichtingsverkeer: ging het wel 
goed? 

God aan tafel
Toen het praten over nog meer 
rechtsactiviteiten een beetje 
verstomde, kreeg ik een ingeving. Ik 
moest verder met die rust. Maar zat 
hij niet te vol met actie en vechten 
voor zijn recht? Zou hij het willen 
horen, als ik een radicaal andere 
aanpak voorstelde? 

Ik vroeg de man rustig om eens even 
zijn voeten stevig op de grond te 
zetten, achterover te leunen in zijn 
stoel en zijn handen losjes op zijn 
schoot te leggen en even diep adem 
te halen. 
Ik vroeg hem of hij gelovig was - dat 
was hij - en wie hem zijn geloof had 
bijgebracht - zijn moeder. Ik vroeg 
hem om in alle rust aan haar en aan 
God te denken. Zich voor te stellen 
dat God bij ons aan tafel zat en 
meeluisterde en hem vertelde hoe lief 
Hij hem had. En dat God heel graag 
de strijd van hem wilde overnemen. 
Dat stond immers in de Bijbel? Hij 
beaamde het. 
Met de ogen dicht dachten we hardop 
verder, over die liefde van God, en dat 
je niet zonder rust in je leven kunt. Als 
hij de strijd nu eens werkelijk aan God 
zou overlaten en zelf een rustig leven 
zou proberen op te bouwen.  

Zou dat - als de autoriteiten zouden 
zien dat zij een leven voor zichzelf 
kunnen opbouwen - niet voorwaarde 
zijn voor een hernieuwd contact 
met hun kinderen? Dan zouden 
de kinderen heel andere ouders te 
zien krijgen: wijze, positief aandacht 
trekkende mensen, die op een rustige 
manier hun liefde voor hun kinderen 
toonden. Zou dat niet het begin 
kunnen zijn van herstel? We baden 
samen om rust en na een kop thee en 
een broodje vertrok de man. 

‘Wat heb je met die man gedaan?’ 
vroeg de pastor na afloop van het 
gesprek. ‘Ehm, gemediteerd geloof 
ik’, zei ik, ‘rust bij God gezocht’. 

Als God ons thuisbrengt uit onze bal-
lingschap... dat zal een droom zijn. 

Samen een Stap Verder
Open: ma - vr: 09.00-17.00 uur

•  Gratis Nederlandse lessen, 
vrouwen Empowerment; 
handwerk- en naailessen.

•  Gratis medische hulp voor 
ongedocumenteerden. 

•  Gratis sociale spreekuren, 
voor vragen over wonen, 
immigratiewetten, educatie, 
werk, zorg voor kinderen, 
financiën of problemen met 
Nederlandse instanties.

•  Gratis kleding.
•  Gratisch juridische hulp.

Giften zijn welkom op  
NL59 TRIO 0390 507 687 t.n.v. 
Stichting Pastoraal Diaconaal 
Centrum Bijlmermeer.

WWW.STAPVERDER.INFO
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Een toekomst
Dag en nacht op vrachtwagens gestaan
denkend aan zijn neef die niet verdronk
die het haalde en werk vond in Londen

de kampbewaker schopt en scheldt
eist geld, pakt zijn telefoon af, gelukkig 
kent hij het nummer uit zijn hoofd

een onbekende verzorgt zijn wonden
ze bidden samen, noemen elkaar broeder
geen van beiden weet hoe lang nog

hij droomt van zijn dorp zijn moeder
zijn broertjes zijn grote zus die hoopt
dat hij nu gauw haar schoolgeld stuurt.

KOOS HAGEN
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Come Together 

Uitslag telefonisch onderzoek:

positief beeld van de kerk

MARIJKE BOSSENBROEK

YVONNE TEITSMA
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In de Week van Ontmoeting, op 
zaterdag 28 september, kwam in de 
Paaskerk een bijzonder gezelschap bij 
elkaar. Het verteltheater van Conchita, 
Kees en Niels Willems vormden die 
dag de hoofdmoot. En wat niemand 
anno 2019 verwacht: het blijkt te 
kunnen een verhaal over te brengen 

zonder filmpjes, maar met platen. 
Jong en oud werden betrokken bij het 
verhaal van Haas, Schildpad en Vos. En 
wat denkt u van Conchita’s uitspraak: 
‘een lief woord is klein, maar heeft een 
lange echo’.
De kinderen vermaakten zich bij de 
knutseltafel en sjoelbak. Zonder eten 

niet de deur uit! We genoten weer van 
allerlei gerechten en er was genoeg 
voor iedereen. De gesprekken tijdens 
de maaltijd waren waardevol. 
Wilt u ook een keer aanschuiven? De 
voorbereidingsgroep van de diverse 
kerken heet u van harte welkom op 18 
april 2020 van 14.00 tot 18.00 uur. 

Zoals we in mei tijdens de 
gemeentevergadering met u 
bespraken, willen we minder 
betrokken gemeenteleden actief 
benaderen en informeren. Hoe 
betrokken zijn deze leden bij de 
gemeente en wat is hun geefgedrag? 
We voerden een telefonisch 
onderzoek uit van 17 juni tot en met 
22 juli. Hierin werd gevraagd wat 

de leden aan hun kerk waarderen, 
om zo meer inzicht te krijgen in hun 
betrokkenheid met de kerk. We 
vroegen ook wat ze mooi vinden aan 
hun kerk. Het waren vaak prettige 
gesprekken.  
Ruim vijftig procent van de gebelde 
gemeenteleden heeft een positief 
beeld van de kerk. Sommigen kwamen 
er vroeger, anderen vinden het een 

mooi gebouw of zijn nu betrokken bij 
een andere kerk. Een aantal is bereid 
een (extra) gift te geven. 
Verder belden we ter herinnering 
met gemeenteleden die in 2018 
wel betaalden, maar in 2019 nog 
niet. Op deze manier herinnerden 
we ruim vijfhonderd leden aan 
hun kerkelijk lidmaatschap en de 
betalingsmogelijkheden. 
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Thuis is waar je 
innerlijke rust hebt

Even klinkt er Farsi. Morad en Parvin 
wisselen wat zinnen uit van een gedicht 
dat hen aanspreekt, over een koele 
bries op een lenteochtend als metafoor 
voor de adem van Jezus. Ze zitten 
naast elkaar op de bank. Morad, een 
geboren verteller, steekt van wal. ‘Ik 
kom uit een familie met een mystieke 
achtergrond, zonder boek of profeet. 
De grondslag van die levenshouding 
is ‘goede gedachten, goede woorden, 
goede daden’. Als dat je pad is, word je 
een gelukkig mens.’ Morad vluchtte in 
1986 uit Iran en kwam op Uilenstede te 
wonen. ‘Op de parkeerplaats repareerde 
ik auto’s en daar liep ook een meisje 
rond. Ze begon spontaan Farsi tegen 
me te praten en zei dat ze van me hield. 
Tijdens het schaken in de soos keek ze 
alleen naar mij in plaats van naar het 
bord. Ik was geschokt en bang, was ze 
misschien een spion? Ze wist namelijk 
alles van me. Ze kwam uit Limburg 
en was oud-katholiek, haar vader was 

priester. Na een jaar werd ze ziek. Ze 
had overal pijn, had injecties nodig 
en kwam in een Limburgs ziekenhuis 
terecht. Ze had een brief met het 
telefoonnummer van haar ouders 
achtergelaten, maar toen ik belde zei 
haar vader: ‘onze dochter heeft geen 
vriend, jij bent verkeerd, jij bent een 
buitenlander!’ Wat heb ik misdaan?, 
dacht ik. Ik wilde alleen maar dat mijn 
vriendin gelukkig was. Het was de 
eerste keer dat ik geconfronteerd werd 
met discriminatie. Ik wilde echt dood. 
Als ik in dit land ook geen vrijheid 
heb, dan heb ik er niets aan dat ik ben 
gevlucht, dacht ik. Het was een hele 
moeilijke periode.’ 

Jehova
Later kreeg hij een relatie met een 
Zeeuwse, die eindigde omdat hij 
meer kansen in de Verenigde Staten 
zag dan hier en zij in Nederland wilde 
blijven. Een nieuwe liefde waaide 

hem aan. ‘Tijdens een reggaeconcert 
zwaaiden er twee meiden. ‘Ik heb 
van jou gedroomd’, zei de ene tegen 
me. Met haar heb ik twee kinderen 
gekregen. Ze was joods, en begreep 
wat het betekende om vluchteling te 
zijn.’ Hun relatie eindigde abrupt op een 
nare manier. ‘In pyjama en op blote 
voeten werd ik uit huis gehaald en 
kwam drie dagen in een cel terecht. 
Het werd me verboden om naar huis te 
gaan’. Na maanden van omzwervingen 
kreeg hij uiteindelijk weer woonruimte 
op Uilenstede. Tegenslag bleef hem 
achtervolgen. Door een auto-ongeluk 
had hij voortdurend pijn en raakte hij 
arbeidsongeschikt. ‘Ik had niets meer. 
Geen baan, geen vrienden, geen 
dochters en ik was suf door medicijnen. 
Op een dag ging de bel, voor het 
eerst sinds twee jaar. Er stond een 
Jehovagetuige aan de deur die vroeg 
of ik bijbelstudie wilde doen. Waarom 
niet, dacht ik. Na vier jaar bijbelstudie 
op de donderdag vroegen ze of ik geen 
Jehovagetuige wilde worden, maar dat 
wilde ik niet.’ 

Engeltje
Twee jaar geleden kwam Parvin in zijn 
leven. ‘Pari’ noemt hij haar liefkozend, 
engeltje. Het gesprek gaat intussen 
verder in het Engels. Parvin: ‘Ik 
groeide in Iran op volgens de regels 

WILLEKE KOOPS

Hij kwam voor de vrijheid, zij jaren later voor de 

liefde vanuit Iran naar Nederland. Een gesprek 

met Morad Barati en Parvin, die zich een paar 

maanden geleden in de Kruiskerk lieten dopen.
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van de islam, met vasten en vijf keer 
bidden per dag, maar had altijd vragen. 
Waarom zijn man en vrouw niet 
gelijk? Waarom is God niet redelijk? 
Ik zocht antwoorden, maar kon ze 
niet vinden. Tot ik op een dag, tijdens 
mijn studie Engels aan de universiteit, 
het gedicht ‘The Lamb’ van William 
Blake las, waarin een lam met Jezus 
wordt vergeleken. Ik was geïntrigeerd, 
waarom wordt een profeet met een lam 
vergeleken? Ik vond een oude Bijbel 
met een Shakespeare-achtige taal. Hoe 
meer ik las, hoe meer ik wilde weten.’ 
Het keerpunt kwam in het ziekenhuis, 
waar ze een bijna-dood ervaring had. ‘Ik 
zag een figuur dichtbij staan die me zei 
op te staan, maar ik kon niet ademen. 
Wie was deze figuur, deze persoon?’ 
Ze ervaarde het als een redding van 
Jezus en zocht, eenmaal hersteld, 
geloofsgenoten op. ‘In Iran mogen 
moslims zich niet bekeren tot christen, 

dus alles moest ondergronds. Ik wilde 
graag naar een kerk, maar dat kon niet. 
De overheid controleert alles.’ Op de 
universiteit vertelde ik over Jezus, maar 
dat mocht niet.’ Ze raakte haar baan 
kwijt. Ondertussen had ze Morad leren 
kennen, trouwden ze en verhuisde ze 
naar Nederland, naar Morad. Eenmaal 
daar vroeg ze Morad of hij naar een kerk 
wilde. Ze zochten een kerk in de buurt 
en stuurden een mail naar de Kruiskerk 
of ze mochten komen. Het eerste 
bezoek aan de kerk was een nieuwe, 
unieke ervaring. ‘Ik voelde warmte, 
hoop en liefde en begon te huilen’, 
verzucht Parvin. In mei 2019 zijn Morad 
en Parvin er gedoopt. 

Reisgenoten
Parvin vindt de mensen in Nederland 
vriendelijk en benaderbaar, maar 
mist, zo kort als ze hier nog maar is, 
haar vrienden en familie. Morad mist 

in Nederland de spontaniteit en de 
warmte van mensen. ‘Als je in Iran 
op straat loopt en je kijkt verdrietig, 
nodigen onbekende mensen je uit om 
erbij te komen zitten.’ De angst om 
gediscrimineerd te worden, heeft hij 
niet meer. Hij voelt zich thuis. ‘Thuis is 
wanneer je innerlijke rust hebt. Ik heb 
het omgedraaid en vraag: God, help die 
persoon om wijs te worden.’ Hij pakt zijn 
alfabet erbij dat hij aan het schrijven is, 
met voor elke dag een letter met een 
inspirerende tekst. De A van ‘always 
have the courage to say sorry’, de B 
van ‘Be kind’ en de C van ‘Control your 
judgement, it can make you, it can break 
you.’ Met Parvin heeft hij een reisgenoot 
voor het leven gevonden. ‘We zijn twee 
zielen die samen reizen, in goede en 
slechte tijden. Vroeger klaagde ik over 
wat me overkwam. Nu ben ik dankbaar 
voor alles wat is gebeurd om mij zelf 
innerlijk te leren kennen.’ 
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Nienke van der Heiden
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

SIRKELSLAG KIDS
Vrijdagavond 15 november is er weer Sirkelslag KIDS! Een 
spannend en interactief spel tussen kindergroepen uit heel 
Nederland voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Je speelt als 
groep tegen honderden andere groepen uit heel Nederland: 
gewoon vanuit je eigen jeugdruimte! 

Dit jaar is het thema: ‘In het donker zoeken naar licht’. Het 
verhaal van Daniël loopt als rode draad door de avond. 
Daniël werd in de leeuwenkuil gegooid, maar het verhaal 
begint eerder: met de verwoesting van de stad Jeruzalem 
door de Babyloniërs. De Israëlieten mogen niet meer in hun 
eigen land wonen. Ze worden meegenomen naar Babylonië 
en komen in een vreemd land waar mensen anders denken 
en doen. Een land waarin ze niet zichzelf kunnen zijn en zich 
gevangen voelen. Daniël groeit op in deze donkere tijd. Met 
elkaar gaan we het verhaal van Daniël ontdekken!

Waarom meedoen aan Sirkelslag? Sirkelslag is een creatief, 
spannend en interactief spel. En het is natuurlijk ook 
supergezellig! Doe jij mee? Laat het ons weten! Opgeven 
kan bij de leiding van de kinderdienst of bij Nienke. (Locatie 
wordt later bekend gemaakt). 

AGENDA
Zo/ 10-11 Kliederkerk (Paaskerk, 16.00-18.15 uur)Vr/ 15-11 Sirkelslag KIDS (19.30-21.00 uur)Za/ 23-11 Adventskransen maken 
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RTAIZÉREIS
Wat een mooie, inspirerende en ook 
heel gezellige week was het in Taizé!  
Van 18 t/m 25 augustus reisden we 
met een groep van dertien jongeren en 
drie begeleiders naar dit kleine dorpje in 
Frankrijk. Op uitnodiging van de broeders 
die daar wonen, mochten wij een week 
met hen meeleven. 
Na aankomst zetten we de tenten op en 
openden we in een groepsgesprek de 
week met elkaar. Waar hoop je op deze week? Waar kijk je naar uit 
of waar zie je juist tegen op? Vragen die we met elkaar bespraken. 
De deelnemers kregen een klein notitieboekje. In Taizé maak je veel 
mee, er wordt van alles gezegd en je beleeft andere dingen dan die 
je normaal thuis meemaakt. Gebeurtenissen die je wilt onthouden 
of waarvan je hoopt dat ze je bij blijven. Die konden we in het 
notitieboekje schrijven. 
We spraken als groep af om in elkaar te investeren, maar elkaar ook 
vrij te laten, de ruimte te geven om te ontdekken wat Taizé en alles 
wat daarbij hoort voor ieder van ons betekent.

We gingen drie keer per dag naar de kerk. Daar zongen we en gaven 
ons over aan de stiltes. In onze eigen leeftijdscategorieën kregen we 
bijbelintroducties van een van de broeders, waar we in onze kleine 
gespreksgroepen met jongeren van over de hele wereld, maar ook in 
onze Amstelveengroep over doorspraken. We stelden elkaar vragen en 
zochten naar antwoorden. We grepen de kans om nieuwe vrienden te 
maken of juist de stilte op te zoeken. 
Als groep waren we er voor elkaar: als iemand iets serieus' wilde delen, 
maar ook als het tijd was voor gezelligheid. Zoals we vorig jaar ook al 
schreven: een week in eenvoud leven en er rijk van terugkomen, hoe 
speciaal is dat!
Het was weer ontzettend bijzonder om dit met elkaar te doen. De 
diensten, de stiltes, de goede gesprekken, de spelletjes, elkaar beter 
leren kennen, jongeren uit allerlei landen ontmoeten, samen de tenten 
droog houden of juist genieten van de zon, spreken over het leven, God, 
wetenschap, familie, vrienden, relaties, studies, eten in Taizé, favoriete 
hobby’s, nieuwe banen, spannende of juist heel leuke vooruitzichten en 
alles daaromheen. Het was indrukwekkend.
Dank aan iedereen die ons heeft uitgezwaaid, weer heeft ontvangen of 
met ons meeleefde: het heeft ons goed gedaan!
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Ziel en Zaligheid
ANDRÉ VAN DER GALIËN & MAARTEN VOGELAAR

André Maarten
Studenten zitten fysiek steeds 
beter in hun vel. Er wordt minder 
gerookt, meer gesport en meer 
aandacht besteed aan het bereiden 
van een gezonde maaltijd. Mentaal 
hebben studenten echter steeds 
meer moeite met de omgang van 
emoties en sociale- en studiedruk. 
De Landelijke Studenten 
Vakbond bevestigt dit. Volgens 
de belangenorganisatie kampt 
een derde van de studenten met 
psychische problemen en ook 
burn-out-zijn is niet ongewoon. 
Een bericht dat veel in de media is 
verschenen. 

Ook op een campus als Uilenstede 
waar 3500 studenten wonen 
is het van belang om present 
te zijn. Daarom is het contact 
op Uilenstede zo belangrijk. Via 
verschillende organisaties en 
verenigingen zoeken we contact 
met studenten. Juist ook in het 
voorbijgaan op straat en tijdens 
activiteiten van Ziel & Zaligheid in 
de Kas. 

Ziel & Zaligheid wil een plek zijn 
waar studenten op adem kunnen 
komen, elkaar kunnen ontmoeten, 
en als het nodig is een luisterend 
oor kunnen vinden. Kom maar en 
geniet van zijn in onze ruimte!

Kwekerij op straat
In september gingen we de straat op met 
de Kwekerij en Ziel & Zaligheid. Contact 
maken met de studenten van Uilenstede en 
bekend maken dat we er zijn. Dit leverde 
verrassende gesprekken en blijvende 
contacten op. We gaan hiermee door.

Weet jij wat je wilt? Heb je alle doelen 
helder? En hoe (snel) ga je die bereiken? 
Het zijn vragen die we onszelf regelmatig 
stellen, dan wel aan ons gesteld worden. 
Want wie niet ambitieus is, doet niet 
echt mee. Door beter te presteren dan 
de vorige keer (en vooral beter dan de 
rest), maak je aannemelijk dat jij ertoe 
doet.

Maar wist je eigenlijk dat ambitie 
ook gedefinieerd wordt als eerzucht? 
Wanneer is dat veranderd in een 
streven? En is dat wel gezond? Vergeten 
we in onze westerse bubbel niet dat 
er ook nog andere manieren zijn om je 
leven te leiden? Steeds meer jongeren 
belanden opgebrand, depressief, 
eenzaam of lusteloos naast het podium. 

Mestival - Hoe gezond is jouw ambitie?
Vrijdag 1 november, Hoftuin, Nieuwe Herengracht 18a, Amsterdam
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de kaak te stellen. Alle eisen te laten varen 
en te kijken naar wat het eigenlijk voor ons 
betekent. Onderzoeken of we het überhaupt 
wel (moeten) willen hebben...

Tijdens dit Mestival gaan we precies 
dát doen. We dumpen de shit van onze 
prestatiemaatschappij en laten je kennismaken 

met vruchtbare verhalen. Laat je inspireren 
door onze sprekers, workshops en je 
(ambitieuze?) medemensen. Neem het heft 
in eigen handen: bepaal wat ambitie voor jou 
betekent en hoe jij wilt dat dat eruitziet. 

Voor meer info en kaarten ga naar  
www.kwekerijamsterdam.nl/
mestival-ambitie 

WERNER PIETERSE EN NIENKE VAN DER HEIJDEN

Kerk in de stad

Amstelveen 
Spreekt
Iedere maand een event van en 
voor Amstelveners op zoek naar 
ontmoeting, zingeving en inspiratie. 
Aanvang: 18.00 uur, inloop: 17.30 uur. 
In boekhandel Venstra, Stadsplein 
102A, Amstelveen. Meer informatie 
en aanmelding in de winkel of via 
www.amstelveenspreekt.nl.

Op maandag 23 september werd 
in een bruisende bijeenkomst in 
boekhandel Venstra Amstelveen 
Spreekt geïntroduceerd. 

iMove, talkshow BV Amstelveen 
en Stichting Stadsverhalen stelden 
zichzelf voor. In de afsluitende 
column, dit keer gefilmd, vertelde 
ik als stadsdominee waarom juist 
in deze tijd de bijbelse verhalen van 
groot belang zijn. 

Volgende bijeenkomsten:
Ma/ 28-10: door iMove - Filosoof 
Gerko Tempelman over hoop in een 
cynische tijd. Zie het programma 
Vorming en Toerusting op pagina 34 
voor de volledige omschrijving.

Ma/ 18-11: Talkshow door BV 
Amstelveen - Een actueel thema en 
verrassende gasten.

Ma/ 16-12: Kerst bij Venstra - Verhalen, 
muziek en gedichten van ooit en nu.
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Column
Ieder verhaal begint met een ander. Een ontmoeting, een woord, een 
gebaar, een aanraking. Een ervaring die je stilzet, om taal vraagt. Ieder verhaal 
is een antwoord – niets begint met mij alleen. Zo vertelt het oerverhaal van die 
twee in de tuin het al – u kent het misschien: Genesis. 
Lees de hele column (u kunt zich nog steeds abonneren) en meer op:  
www.wernerpieterse.nl.

Voor de basisscholen Het Palet en de 
Roelof Venema School maakten we 
afspraken over de invulling van het 
‘Kerk en School’ programma. 

Het Palet komt dit schooljaar met 
de hele school naar de Paaskerk, om 
Kerst en Pasen te vieren. De vieringen 
bereiden we met het team en de 
leerlingen voor. 
Op verzoek van de school hebben 
wij het Bijbels leesrooster eens goed 
bekeken. Toen we de nieuwe indeling 
gemaakt hadden, leek het ons goed 

om er ook inhoudelijke, informatieve 
en praktische tips bij te geven. Zo 
groeide een soort handleiding. Het 
Palet gaat daar komende jaar mee 
werken. We zijn benieuwd hoe het in 
de klassen zal gaan! 

De Roelof Venema School is te 
groot om met de hele school naar 
de Kruiskerk te komen. De groepen 
1, 2 en 6 krijgen de dominee op 
bezoek (‘De dominee vertelt’ en 
‘Wereldreligies’) De overige groepen 
krijgen elk een aparte bijeenkomst 

in de Kruiskerk. De groepen 3 vieren 
Kerst, de groepen 4 Pasen, de 
groepen 5 bezoeken de Kruiskerk 
voor een verhalenochtend gelinkt 
aan diaconaat, de groepen 7 komen 
naar de Kruiskerk om symbolen en 
rituelen op een speelse manier te 
ontdekken en de groepen 8 vieren 
Pinksteren. 

In december bezoeken een paar 
klassen van het HWC de Paaskerk. 

Verhalendiners
In het najaar gaat opnieuw 
Verhalendiners van start. Aan deze 
tafels denken we met leerkrachten en 
directeuren van de Onderwijsgroep 
Amstelland na over de ‘christelijke 
identiteit’ binnen het onderwijs en de 
betekenis van bijbelverhalen voor hun 
eigen leven en werk. 

Kortom, genoeg om enthousiast van 
te worden en ons als gemeente voor 
in te blijven zetten! Schiet ons aan 
als u meer wilt weten, vragen hebt, 
ideeën kwijt wilt, over scholenwerk, 
events en andere activiteiten.

Scholenprogramma 2019-2020
Het werk met (basis)scholen is een belangrijk onderdeel van Kerk in de 
Stad. We leggen daarbij de nadruk op bijbelverhalen, vieren (inclusief 
symbolen en rituelen) en beleven. We sluiten aan bij behoeftes en vragen 
van leerlingen en leerkrachten en zijn ook eerlijk over onze eigenheid. De 
kerk is een verhalenhuis, waar we spreken over God en Jezus. 
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‘Ooit leefden er selkies (in de Schotse 
folklore een zeehondenvolk) in de 
onmetelijke oceaan. Regelmatig 
kwamen ze aan land op een mooi en 
aanlokkelijk eiland. Ze werden zich 
gewaar van het leven op het eiland 
en gedroegen zich als krachtige 
tweevoeters onder de andere 
tweevoeters die leefden op dat eiland. 
Ze aten, dronken, leefden, vierden 
feest en maakten samen met de 
mensen plezier. Aan het eind van 
de dag gingen zij terug, trokken hun 
zeehondenhuid weer aan en leefden 
in de onmetelijke oceaan. Zo ging 
dat dag in dag uit, jaar in jaar uit. Tot 
op de dag dat iemand op het strand 
hun zeehondenhuiden ontdekte en 
verborg. Vanaf dat moment waren 
de selkies veroordeeld te leven als 
ballingen op het eiland te midden van 
de tweevoeters.’

Ons leven lang zijn en blijven wij op 
zoek naar onze oorsprong, gevoed 
door onmetelijke oceanen vol verhalen, 
verlangens en idealen, vergezichten 
en visioenen. Onze oorsprong die 
diep geworteld ligt in onze ziel, waar 
wij, net als de selkies, soms ver van 

vervreemd raken en zijn. Daarmee zijn 
wij, zoals het bijbels heet, ‘bijwoners 
op aarde’, vrij vertaald: ballingen op 
aarde, voortdurend op zoek naar 
onze bestemming. Niets blijft, alles 
verandert en we zijn op reis, misschien 
zelfs wel op drift. 

In een van de negrospirituals klinkt het 
zo:
This world is not my home I’m just a 
passing through 
My treasures are laid up somewhere 
beyond the blue 
The angels beckon me from heaven’s 
open door 
And I can’t feel at home in this world 
anymore

Terwijl ik daarover nadenk zwenkt mijn 
beeld onbedoeld (misschien is het de 
oceaan) weg naar wereldbewoners 
op zoek naar een betere wereld. Ze 
zijn op weg door zandwoestijnen, in 
rubberen bootjes, verscholen achter 
vrachtwagencanvas, vliegtuigwiel of 
lopend langs onherbergzame wegen. 
Als iedereen op reis is, niets blijft 
en alles verandert; als mensen op 
zoek zijn naar oorspronkelijkheid, 

menselijkheid, wat let ons dan die reis 
samen te maken? Wat blijft er dan en 
wat beklijft er dan? Wat is van ons? 
Wie zijn wij?  
Wat weerhoudt ons te bedenken dat 
we ooit zelf aan de oevers (van de 
rivieren in Babylon) stonden en zullen 
staan? We staan er aan het einde of 
het begin van een reis van en naar 
andere bestemming. Het is een reis 
die ons terugvoert naar wie we ten 
diepste zijn, willen zijn of kunnen zijn. 
Is het een innerlijke reis? 

En mijn beeld valt opnieuw samen 
met dat van de vreemdeling, bijwoner 
in onze contreien. Ik en jij. Jij en 
ik. Ik zie een stroom van mensen 
samenvallend in een oceaan van 
tijd, ergens tussen oorsprong en 
bestemming. Mensen die zich durven 
herinneren, mensen met het lef om 
hunkerend vooruit te zien. Mensen die 
durven verbinden.
Herinner je wat is gezegd 
over onrecht over recht 
herinner je het land van inkomst 
het land aan jou gegeven 
niet veroverd maar geschonken 
herinner je, herinner je! 

Terwijl ik nadenk over ballingschap schiet mij een oud Keltisch 

verhaal door het hoofd. Dat verhaal stelt ons hele bestaan in feite 

voor als een ballingschap. De korte versie is als volgt.
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Ballingschap
Gert Jan Slump
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Kerkenraad
Het nieuwe vergaderseizoen begint 
niet alleen met een nieuwe voorzitter, 
maar ook met een verrassing. Naar 

aanleiding van alle reacties op het 
conceptbeleidsplan stelt de Algemene 
Kerkenraad een aanpassing voor: in 
2025 komt het totaal aantal predikanten 
voor de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert niet op 
2,0 maar op 3,0, waarvan 1,0 voor 
de Kruiskerk en 0,5 voor bovenwijks 
missionair en jongerenwerk. Omdat ds. 
Sieb Lanser volgend jaar met emeritaat 
gaat, stelt de AK voor zo snel mogelijk 
een beroepingsprocedure te starten 
voor een predikant voor de PGA-B, die 
in eerste instantie werkzaam is in de 
Kruiskerk. Deze predikant volgt dan 
zowel ds. Sieb Lanser als ds. Mirjam 
Buitenwerf op. Dit betekent dat deze 
ene predikant niet alleen het reguliere 
predikantswerk maar ook de taken die 
voortvloeien uit het pioniersplan onder 
zijn of haar hoede neemt. 
We bespreken dit voorstel uitvoerig. 
We zijn blij dat de AK geluisterd heeft 
naar onze wensen en de woorden dat 
het beleidsplan ‘niet in beton gegoten 
is’ waarmaakt en stemmen vervolgens 
unaniem in met het voorstel.
Als volgende punt komt de 
kringloopmarkt aan de orde. De 
rommelmarkt heeft jarenlang goed 
gefunctioneerd, maar wordt door het 
slinkend aantal medewerkers steeds 
moeilijker te organiseren. 
Op een oproep van kerkenraad in het 
voorjaar reageerden twee mensen die 
samen hebben nagedacht over een 
nieuwe, kleinschaliger vorm voor de 
rommelmarkt. Zij kwamen met het 
concept ‘kringloopmarkt’, waarbij het 
accent minder ligt op de opbrengsten 

en meer bij bewustwording: hoe kan 
ik duurzaam met spullen omgaan. 
Wat blijft is de verkoop van (een 
geselecteerd aantal) spullen. Daarnaast 
is er ruimte voor informatie en 
(biologische) hapjes. Het concept ziet 
er veelbelovend uit en we besluiten 
groen licht te geven de plannen verder 
uit te werken en de kringloopmarkt te 
organiseren.
Trudy Joosse vertelt over haar start 
als ouderenpastor in onze gemeente. 
Het was wat lastig om in de zomer 
te beginnen, omdat het kringenwerk 
dan stil ligt, maar inmiddels is ze mee 
geweest met de busreis en is ze bij 
het Open Huis geweest. We spreken 
met Trudy af dat het zwaartepunt 
van haar werk bij het persoonlijke en 
groepspastoraat ligt.
De jonge Kruiskerk bereidt het eerste 
Verhaal in de Kruiskerk voor en heeft 
de eerste lijntjes uitgezet voor het 
kinderkerstfeest. De voorganger is nog 
niet bekend, maar Liesbeth Verstoep 
wil weer een verhaal maken en Peter 
van Dongen heeft al toegezegd het 
muzikale deel voor zijn rekening te 
nemen.
Van de kerkrentmeesters vernemen 
we dat er nieuwe cv-ketels geplaatst 
zijn en reeds in gebruik genomen. 
Verder is er een enquête opgesteld 
over (het gebruik van) de stoelen voor 
in de kerk. We geven nog wat input 
voor de vragen en gaan akkoord met 
het voorgestelde proces.
De diaconie verzorgt een kleine foto-
expositie achterin de kerkzaal met 
foto’s van de We Are Here-groep, een 

Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67, 

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser, 

Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 020 - 453 45 40, 

lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ouderenpastor Trudy Joosse, 

tel. 06 - 83 35 49 24, ouderenpastor@pga-b.nl
voorzitter kerkenraad Anita Winter, 

tel. 020 - 611 31 80
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl

scriba Ton Kotterer, tel. 06 - 22 19 65 10,  
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. 020 - 645 23 46

present@kruiskerk-amstelveen.nl
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groep zwervende, uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Bij elke foto is een kleine 
toelichting.
Tenslotte bedankt Ton Kotterer met een 
kort woord en een fles wijn Lodewijk 
Palm die na twee periodes ouderling-
kerkrentmeester zijn ambt neerlegt.

Anita Winter
Open Huis 
Wandelen is goed voor een mens 
en precies dat gaan we doen bij het 
eerstvolgende Open Huis op  
5 november. Onder leiding van Hein 
Koningen gaan we naar Park de Braak 
waar genoeg te zien is. Mocht er tijd 
over zijn, dan kunnen we de kwekerij 
van heemplanten, die ook in dit park 
ligt, bezoeken. We vertrekken, nadat 
we een kop koffie of thee hebben 

gedronken, vanaf de Kruiskerk. 
Bent u niet meer in staat om te 
wandelen, dan kunt u gezellig in de 
kerk blijven om spelletjes te doen. 
Inloop met koffie vanaf 09.30 uur.  
Of we om 11.30 uur precies terug zijn 
van de wandeling is niet helemaal 
te zeggen, we rekenen op wat 
flexibiliteit van uw kant. 

Wellicht ten overvloede: als u geen 
‘Kruiskerker’ bent, maar het wel leuk 
zou vinden om eens te komen: trek 
de stoute (wandel)schoenen aan en 
weet u van harte welkom!
Anita Pfauth: 06 - 14612726, 
a.s.pfauth@gmail.com en 
Trudy Joosse: 06 - 83354924, 
ouderenpastor@pga-b.nl.

IN MEMORIAM
Jeanny Roubos-van Driel
Op 2 september 2019 overleed 
Jeanny Roubos-van Driel. De afge-
lopen maanden werd zij verpleegd 
in verpleeghuis Groenelaan. Zij is 
95 jaar geworden. De laatste jaren 
was zij niet meer in staat de dien-
sten in de Kruiskerk bij te wonen, 
maar zij bleef via persoonlijke con-
tacten en de Kruispuntjes de gang 
van zaken in de Kruiskerk volgen. 
Door het werk van haar echtgenoot 
heeft zij vanaf haar trouwen op veel 
plaatsen in de wereld gewoond. 
Steeds slaagde zij erin haar man en 
kinderen een veilig en eigen huis te 
bieden en tegelijk deel te worden 

van de lokale – vaak internationaal 
georiënteerde – gemeenschap. Na 
de pensionering van Teus vestigden 
zij zich op de Rembrandtweg. Daar 
vormde het gezin Roubos met 
kinderen en (achter-)kleinkinderen 
een hechte gemeenschap.
De uitvaartdienst van 9 september 
stond in het teken van door Jeanny 
gekozen liederen, die het vertrou-
wen op Gods aanwezigheid in de 
uren van de nacht en duisternis 
tot uitdrukking brachten. We lazen 
psalm 121, die ook de leidraad voor 
de overweging was. Jeanny is in 
besloten kring ten grave gedragen 
op de Algemene Begraafplaats in 
Heemstede, dicht bij het graf van 
haar schoonzoon.

Henk van der Meulen

Van de diaconie
Afgelopen zondag was de jaarlijkse 
diaconale zondag, waarin de diakenen 
de ‘dienst uitmaakten’. We vierden 
met elkaar het Heilig Avondmaal. 
De opbrengst van de collecte was 
bestemd om jongeren in Colombia aan 
een kookopleiding te helpen. Onder 
hen FARC-jongeren, die daarmee een 
nieuwe toekomst kunnen beginnen. 
Op woensdag 30 oktober is de eerste 
SAT-maaltijd van dit seizoen. Ieder 
die het gezellig vindt om samen met 
anderen te eten is welkom. Er wordt 
een kleine bijdrage – naar vermogen 
– gevraagd. De inschrijfformulieren 
liggen tot 27 oktober achterin de kerk 
(zie ook de Kruispuntjes).

Lamkje Sminia

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld

Oktober
Wo 23 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 23 14.30 uur Bijbelkring over Matteüs-

evangelie
Wo 30 10.00 uur Christelijke meditatie 
Wo 30 17.00 uur SAT-maaltijd

November
Zo 03 12.00 uur Koffieconcert
Di 05 09.30 uur Open Huis
Wo 06 10.00 uur Christelijke meditatie
Zo 10 17.00 uur Muzikale Vesper
Wo 13 10.00 uur Christelijke meditatie
Do 14 20.00 uur Vrouw en Geloof

AGENDA
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Startzondag
We herinneren ons een gezellige startzondag. 
Het ligt alweer even achter ons, maar de foto’s 
had u hier nog tegoed.
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Naderend afscheid
Je weet dat het er op een gegeven 
moment aankomt: het stoppen met 
werken. Dan ga je dingen voor het 
laatst doen. Die taakgroep nog een 
keer, een laatste avond met die kring. 
Het zijn de laatste loodjes maar 
gelukkig wegen ze, op dit moment 
althans, niet heel zwaar. Ik beleef het 
als kostbaar om nog een heel aantal 
van u persoonlijk te bezoeken.
U heeft wellicht al gehoord dat de 
Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer 
een centrale plaats heeft bij mijn 
afscheid. Denkt u nu niet dat ik 
een kenner van het werk van 
Bonhoeffer ben. In maart las ik iets 
van en over hem als opmaat naar een 
themaviering. Ik stond er toen niet bij 
stil dat het volgend jaar vijfenzeventig 
jaar geleden is dat Bonhoeffer werd 
terechtgesteld na een periode van 
gevangenschap. 
Tot mijn verrassing verscheen er 
vlak daarna materiaal bedoeld voor 
vieringen en kringen in dit seizoen om 
stil te staan bij zijn leven en sterven. 
Gedichten die Bonhoeffer in de laatste 
periode van zijn leven schreef, werden 
opnieuw uit het Duits vertaald. Bij zijn 
poëzie werden door René van Loenen 
liederen geschreven op bekende 
melodieën uit het Liedboek. Tot mijn 
vreugde las ik in het voorjaar dat Kees 
van der Zwaard bezig was om een 
voorstelling rond Bonhoeffer te maken. 
Niet zo lang geleden mochten we 
hem begroeten op een ‘bedankavond’ 
voor alle kerkelijke vrijwilligers. Eerder 
zagen we hem tijdens het (te) Gekke 

Kerk festival Luther spelen. Wat zou 
het mooi zijn, bedacht ik mij, om 
hem te vragen Bonhoeffer te spelen 
op de afscheidsavond. U weet hoe 
dat is afgelopen: Kees komt. De 
muziektheatervoorstelling draagt 
als titel: ‘Bonhoeffer, wie ben ik?’ 
Roosmarijn Tuenter maakt muziek en 
speelt Maria, de verloofde van Dietrich.
Het leek me voordehand liggend om 
dan ook de afscheidsdienst op zondag 
17 november aan Dietrich Bonhoeffer 
te wijden. Enkele gedichten van 
zijn hand worden gelezen en de 
corresponderende liederen gezongen, 
deels door een gelegenheidskoor. De 
kerkelijke viering begint net als anders 
om 10.00 uur. 

Gert Jan de Bruin

Uit de wijkkerkenraad
In de septembervergadering was 
Nienke van der Heiden te gast. Net 
voor de zomervakantie heeft de 
kerkenraad een memo gekregen 
over het werk van haar en ds. Werner 
Pieterse op de scholen in het seizoen 
2018/2019. 
Het werk op de individuele scholen 
concentreert zich op drie basisscholen, 
met de nadruk op het Palet (bij de 
Paaskerk) en de Roelof Venemaschool 
(bij de Kruiskerk). Verschillende 
schoolklassen komen regelmatig 
naar de twee kerken. Het doel is de 
kinderen kennis te laten maken met 
kerk, bijbelverhalen, God en geloof. 
Bekendheid met bijbelverhalen en 
rituelen is noch bij de kinderen, noch bij 
de leerkrachten (meer) aanwezig. Wat 

als positief wordt ervaren is dat er een 
grote openheid en interesse is naar 
de inhoud die wij als kerken te bieden 
hebben. Ook is er geïnvesteerd in een 
beter contact met het bestuur van de 
Onderwijsgroep Amstelland, omdat 
er binnen het bestuur een grote vraag 
ligt om na te denken over de identiteit 
van christelijk onderwijs. Daarnaast 
is het belangrijk om het werk met de 
verschillende basisscholen te borgen 
op bestuursniveau. 
De kerkenraad van de Paaskerk 
ondersteunt dit werk van harte als 

Paaskerk
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predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 645 06 16, dsdebruin@paaskerk-

amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 06 – 41 50 81 35, 

dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad

Elly Merckel-Timmer, tel. 647 80 04. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl

scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen

scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 445 78 68

wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 

inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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missionaire taak van onze gemeente. 
Wij vertrouwen erop dat de AK 
de benodigde uren voor dit werk 
beschikbaar blijft stellen. 

Voortgang aanstelling ambulant 
predikant en vacature PGA-B
In de zomer kwam toestemming van 
de AK binnen voor de aanstelling 
van een ambulant predikant, zo 
snel mogelijk na 1 oktober, voor het 
lopende urgente werk in de Paaskerk. 
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IN MEMORIAM
Cornelis Everardus Smit
Op 3 september namen we op Zorgvlied afscheid van 
Kees Smit. Samen met zijn vrouw woonde hij in de 
Dignahoeve tot het moment dat hij voor noodzakelijke 
zorg naar een verpleeghuis moest. Dat was een 
moeilijke gang na al die jaren samen, het waren 
er meer dan zestig. Kees heeft lang de kerkelijke 
gemeente gediend. Na eerst een andere carrière 
kwam hij als administrateur in dienst van toen nog de 
Hervormde Gemeente. Hij zou dat werk uiteindelijk 
28 jaar doen. Ook later werd er geprofiteerd van zijn 
boekhoudkundige kennis. 
‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’ luidt een regel 
uit een gedicht van Okke Jager. We verbonden tijdens 
de dienst de woorden van dat gedicht, gekozen door 
zijn vrouw, met een gebedstekst van het oude volk. 
Kees is 95 jaar geworden.

G.J. de Bruin

Hotze Bergsma
Op 19 september overleed na een heel kort ziekbed 
Hotze Bergsma. De meeste van ons kennen hem 
als Harry. Harry miste als het even kon geen enkele 
kerkdienst. Of het nu ochtenddiensten waren, 
middagdiensten of vespers, hij was er. Net als 
trouwens bij de Bijbelkringen, gespreksgroepen en 

gemeenteavonden. Steevast bracht hij het voorgeslacht 
en zijn liefde voor Psalmen ter sprake. Heel passend 
stond daarom boven de rouwkaart de regel uit Psalm 
90: geslachten gaan, geslachten komen. We hebben 
afscheid van Harry genomen in de Paaskerk met Psalm 
103. We zullen hem missen. We wensen zijn kinderen 
en kleinkinderen en natuurlijk in het bijzonder mevrouw 
Bergsma sterkte en Gods zegen.

Ds. Werner Pieterse

Sonja Vera Prins-Claproth
Op 20 september is overleden Sonja Vera Prins-
Claproth, in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde tot 
half juli in Middenhof, maar werd de laatste paar 
maanden in Heemstede verpleegd. In een volle kapel 
van Begraafplaats Buitenveldert is Sonja Prins op 27 
september herdacht. 
Haar huis stond open voor iedereen, er waren vroeger 
bijna altijd logées in huis. Mensen die haar kenden herin-
neren zich de verhalen die zij altijd had, onder andere over 
de oorlog en over de tijd die zij in Indonesië woonde. 
Paulus schrijft aan de gemeente in Korinte dat liefde 
de basis is van alles, dat zonder liefde niets stand kan 
houden. Dit leek helemaal van toepassing op het leven 
van Sonja Prins. Dat haar kinderen en kleinkinderen en 
allen die haar zullen missen troost mogen vinden in 
de mooie herinneringen die zij hebben aan deze lieve, 
gastvrije vrouw. 

Trudy Joosse-Ridder, ouderenpastor

Bereikbaarheid Werner Pieterse
Vanaf het moment dat u dit leest is mijn telefoonnummer 06 – 41 50 81 35. 
U kunt mij daarop bellen en appen. Ik heb gemerkt dat ik op mijn vaste num-
mer lang niet altijd even goed bereikbaar ben. Vandaar. Ik gebruik dit nummer 
vooral tijdens kantooruren. Het is mijn werktelefoon, dus tijdens vakantie, stu-
die en vrije dagen gebruik ik een ander nummer, bekend bij een klein aantal 
kerkenraadsleden voor zaken die urgente aandacht vragen.
Vergeet u het oude 020 nummer (dat eindigde met 1444); ook al blijft het 
voor de zekerheid nog wel even aangesloten.

Werner Pieterse



27

Van het Mobiliteitsbureau in Utrecht 
hebben wij onlangs de naam van 
een mogelijke kandidaat gekregen. 
Binnenkort volgt er een gesprek 
met deze kandidaat, bij gebleken 
geschiktheid zal deze kandidaat snel 
kunnen beginnen. De aanstelling zal 
voor maximaal twee jaar zijn. 
Naar aanleiding van de vele reacties op 
de gemeentevergaderingen in januari, 
schriftelijke reacties van gemeenteleden 
en gesprekken met (delen van) de 
wijkkerkenraden, is besloten dat er niet 
één, maar twee full time predikanten 
beroepen mogen worden. Over deze 
vacature van de PGA-B leest u op 
pagina 12-13 een uitgebreid stuk van de 
scriba van de AK, Pieter Licht. 

Herinrichting kerkzaal Paaskerk
Met de inhoudelijk goede presenta-
tie van de heer Pim van Dijk op 15 
september nog fris in het geheugen, 
heeft de kerkenraad nagedacht over 
hoe nu verder. De noodzaak tot een 
herinrichting wordt door de kerken-
raad onderschreven. Dit is nodig om 
de onderlinge verbondenheid ook in 
de ruimte tot uitdrukking te brengen. 
Aan het conceptplan zullen, mede 
naar aanleiding van de reacties die 
ontvangen zijn, nog enige aanpas-
singen plaatsvinden. Dit zullen wij 
doen mede in goed overleg met de 
beroepskrachten die in de kerk werk-
zaam zijn. 

Elly Merckel-Timmer

JD12+
Ook onze jongerengroep is weer 
van start gegaan. We hebben op dit 
moment van schrijven alweer twee 
diensten achter de rug en als u dit 
leest ook een film&eten op een 
zondagmiddag/avond erop zitten 
(Extremely loud & incredibly close). 
Geheel in stijl met onze jongeren 
wordt de grote tv veel gebruikt, met 
ondersteuning van dingen opzoeken 
op je mobiel. 
Ook met een paar nieuwe jongeren 
erbij is de sfeer goed, dat belooft 
weer een goed jaar te worden!

Anko Verburg

Oktober
Wo  23 19.00 uur  Gebedskring
Zo  27 12.00 uur Koffieconcert
Ma  28  20.00 uur Werkgroep uitvaarten 

Paaskerk
Do  31 15.00 uur Kring poëzie
Do  31  10.30 uur Ontmoetingspastoraat in 

Noorddamcentrum

November
Zo  03  10.30 uur Themaviering ‘Schipbreuk 

als kans’
Wo  06 19.00 uur  Gebedskring
Do  07  15.00 uur Ontmoetingspastoraat in 

Dignahof
Wo  13 19.30 uur Afscheidsavond Gert Jan de 

Bruin; voorstelling Kees v.d. 
Zwaard: Bonhoeffer.

Do  14 17.45 uur Buurttafel
Wo  20 19.00 uur  Gebedskring

AGENDA

Afscheid ds. Gert Jan de Bruin 
Na elf jaar verbonden te zijn 
geweest aan de PGA-B, waarvan 
vijf jaar als predikant van de 
Handwegkerk en zes jaar van de 
Paaskerkgemeente, gaat ds. Gert 
Jan de Bruin met emeritaat. Ter 
gelegenheid hiervan nodigen wij 
u graag uit voor een bijeenkomst 
met Kees van der Zwaard op 
woensdagavond 13 november. 
Kees van der Zwaard speelt zijn 
theatermonoloog ‘Wie ben ik’ over 
Bonhoeffer. 
Deze voorstelling wordt hem door 
de kerkgemeenschap aangeboden 
en we nodigen dan ook graag 
alle gemeenteleden hiervoor van 
harte uit. Vanaf 19.30 uur staan 
koffie en thee klaar en om 20.15 
uur zal de voorstelling beginnen. 
Gemeenteleden uit de Kruis- en 
Pelgrimskerk zijn hierbij ook van 
harte welkom! 

Na de voorstelling is er een 
informele bijeenkomst in het 
benedenhuis van de Paaskerk 
waar u ds. Gert Jan de Bruin de 
hand kunt schudden. 
Op zondag 17 november neemt 
ds. Gert Jan de Bruin afscheid van 
de Paaskerkgemeente. In deze 
dienst van Woord, zang en muziek 
gaat hij zelf voor, de aanvangstijd is 
10.00 uur. 

Bij een afscheid hoort natuurlijk een 
cadeau. Als u hieraan wilt mee-
doen, kunt u uw bijdrage overma-
ken op NL05 RABO 0392314525 
t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, 
Amstelveen onder vermelding 
van ‘afscheidscadeau Gert Jan de 
Bruin’. Ds. Gert Jan de Bruin wil het 
geld graag besteden aan een reis 
naar Assisi. 

Esther Velten, Inke Otting  
en Elly Merckel-Timmer
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Verlof
Als u deze korte bijdrage van mij 
onder ogen krijgt, ben ik met 
studieverlof. Dat verlof zal duren 
t/m zondag 17 november. Vanaf 18 
november hoop ik weer voor de 
gemeente beschikbaar te zijn.

Bij de diensten
Zondag 27 oktober worden de  
namen genoemd van degenen die  
ons in het jaar daarvoor ontvallen 

zijn. Het is fijn dat in deze bijzondere 
dienst bij mijn afwezigheid een 
vertrouwde voorganger, ds. Lanser, 
wil voorgaan. Tijdens de dienst 
brengt vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis, begeleid door 
instrumentalisten, ‘Ein Deutsches 
Requiem’ van Johannes Brahms ten 
gehore.
Zondag 17 november hoopt de 
cantorij weer mee te werken aan de 
dienst. Zij zal zich op deze een-na-
laatste zondag van het kerkelijk jaar 
concentreren op liederen over de 
wederkomst van Christus.

Ds. De Vries

Pastorpraat
Waar kwamen die vers gebakken 
appeltaarten bij de koffie op 
zondag 22 september vandaan? 
Reeds twintig jaar brengt de 
appelboom – geplant door leden 
van de gemeentecontacten uit de 
toenmalige DDR, Leipzig – appels 
voort. Dit jaar was de oogst zéér 
groot, een vuilniszak vol prachtige 
appels! Drie ijverige gemeenteleden 
gingen aan de slag: plukken, schillen 
en bakken. BRAVO! Ook was er 
nog ruim over voor de maandelijkse 
maaltijd als    
bij- en nagerecht!
Wat schenkt de aarde overvloedig, 
elk jaar weer en dichtbij onze 
kerkdeur in de voortuin!
De zorg voor de aarde dringt 
langzaam door! 
‘Dona Nobis Pacem’ zong het koor op 
zondag 29 september! Eigenlijk werd 

de roep om vrede uitgeschreeuwd, 
men was intens geroerd en geschokt 
soms!

Emotie en vreugde was er ook op 
het Korenfestival, georganiseerd 
door de Raad van Kerken (50 jaar) 
in de oude Lutherse kerk op de 
Singel in Amsterdam. Zeven koren! 
Bijzonder om mee te maken hoe 
de verschillende christelijk kerken 
hun geloof en band met de Bijbel 
verwoorden en beleven in zang en 
muziek. 
Aanwezig waren: de Ethiopische Kerk, 
de Evangelische Broedergemeente, 
De Kopten, Protestantse 
Keizersgrachtkerk, R.K.K Krijtberg, 
Vrijburg en de Waalse Kerk.
Het was een inspirerende middag, 
bemoedigend ook waarbij we zelf nog 
zangles kregen en meezongen soms. 
We nemen ons voor u er volgend jaar 
nog eerder over te informeren zodra 
de datum bekend is. Een bezoek 
waard!

Is het Winterprogramma nog in uw 
bezit? Ja toch? Er is de komende tijd 
veel te doen. Tot ziens zondag en/of 
door de week!

Bent u geheel aan huis gebonden en 
is dat wel bij onze gemeente bekend? 
Laat het weten als het heel stil is om 
u heen.
Allen veel sterkte en moed en liefde 
om u heen en elke zondag in gebed 
verbonden.

Wil Kruijswijk
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Pelgrimskerk

predikant Dr. Harmen U. de Vries, Missisippi 
24, 1186 HT Amstelveen, 

tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Gerrit Oud, 

tel. 020 - 779 20 08, voorzitter@pelgrimskerk.nu 
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 

1081 JE Amsterdam, tel. 642 45 67,  
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. 644 10 65, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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Activiteiten uit het 
winterprogramma
Ma/ 21-10 Film: The Good Lie
Deze film vertelt het waargebeurde 
verhaal van een jonge vluchteling uit 
de Soedanese burgeroorlog. Samen 
met drie lotgenoten gaat hij naar 
de VS, waar hij een nieuw bestaan 
hoopt op te bouwen. Ze ontwikkelen 
een bijzondere vriendschap met hun 
maatschappelijk werkster. Maandag 
21 oktober om 14.00 uur in De Goede 
Herder.

Za/ 02-11 Allerzielen
Op Allerzielen, gedenken wij in het 
bijzonder onze dierbaren die in het 
afgelopen jaar van ons zijn heen 
gegaan. Wij weten ons over de dood 
heen verenigd met onze lieve doden. 
Na afloop van de viering krijgen de 
nabestaanden de kruisjes van de 
overledenen terug. In de viering 
bidden wij ook tot Onze Heer voor 
allen die al langer uit ons midden zijn. 
Zaterdag 2 november om 19.00 uur in 
De Goede Herder.

Ma/ 4-11 Lezing: Robots of 
engelen, het zijn net mensen!
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 
560, toegang gratis

Het beloofd weer een interessante 
avond te worden. De volledige 
omschrijving leest u op pagina 35. 

Di/ 05-11 Leiden en de Lakenhal
Leiden, de Sleutelstad, heeft een 
prachtig museum, de Lakenhal. 
Dat is onlangs weer geopend na 
een restauratie en uitbreiding. 
Rembrandt, die zijn carrière in zijn 
geboortestad begon, staat er de 
komende tijd centraal. We gaan de 
tentoonstelling “Jonge Rembrandt – 
Rising Star” bezoeken. Een wandeling 
of rondvaart door het historische 
centrum is een mooie aanvulling op 
het museumbezoek. Op dinsdag 5 
november om 10.00 uur verzamelen 
bij infobalie op Station Zuid. Kosten 
treinreis met korting € 10,-, museum 
met museumkaart, lunch, drankje, 
eventueel rondvaart. Opgeven voor  
3 november bij Irene of Wil.

Ma/ 18-11 Film: The Idol
Mohammed Assaf, de Palestijnse 
zanger, zag zijn droom werkelijkheid 
worden toen hij in 2013 de talentenjacht 
Arab Idol won. Hij reisde vanuit het 
vluchtelingenkamp in de Gazastrook 
naar Egypte om mee te doen aan het 
televisieprogramma. Het kostte hem 
twee dagen om ongezien door de 
grenscontroles te komen en was toen 
te laat voor de audities. Toen hij echter in 
de lobby van het hotel begon te zingen, 
werd besloten dat hij alsnog mee mocht 
doen. Maandag 18 november om 14.00 
uur in De Goede Herder.

Di/ 26-11 Studiekring ds. De Vries
De brieven aan de Efeziërs en de 
Kolossenzen zijn late brieven van 
de apostel Paulus met een grote 
overeenkomst aan thematieken, die 
in verschillende contexten aan de 
orde worden gesteld. In beide brieven 
nemen Christus, de verlossing die 
Hij bewerkt heeft, en de nieuwe 
levenswijze van de gemeente in 
verbondenheid met Hem een centrale 
plaats in. Leiding: ds. H.U. de Vries.
Data en tijd: dinsdagmiddagen van 
14.00 tot uiterlijk 16.00 uur: 26 
november, 10 december, 14 en 28 
januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 
maart in de Pelgrimskerk. 

Oktober
Ma 21 14.00 uur Film: The Good Lie (in DGH)
Vr 25 16.30 uur Kannen en Kruiken
Zo 27 10.30 uur Gedachtenisdienst met 

Linguae Atque Cordis
 
November 
Vr 01  16.30 uur Kannen en Kruiken
  18.00 uur Kostje geKocht
Za 02  19.00 uur Allerzielen (in DGH) 
Ma 04 20.00 uur Lezing: Robots of engelen, 

het zijn net mensen!
Di 05  10.00 uur  Info station Zuid voor Leiden 

en de Lakenhal
Vr 08  16.30 uur  Kannen en Kruiken
Do 14  16.00 uur Het Woord spreekt (in DGH)
Vr 15  16.30 uur Kannen en Kruiken
Ma 18  14.00 uur Film: The Idol (in DGH)
Vr 22 16.30 uur Kannen en Kruiken 
Di 26 14.00 uur Studiekring ds. De Vries

AGENDAVooraankondiging 
adventsviering
De maand december komt in 
zicht en wij zijn bezig met de 
voorbereiding van de jaarlijkse 
Adventsviering in de Pelgrimskerk. 
Deze wordt gehouden op zaterdag 
14 december. Wilt u deze datum 
alvast in uw agenda noteren?
Vanaf 11.00 uur bent u allen van 
harte welkom. Wij verheugen ons 
op uw komst. 
Nadere informatie kunt u lezen in 
de volgende Present. 

Gina Visser en Brita Veldhuizen
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Busreis 
Een bus vol leden van de Pelgrimskerk en De Goede 
Herder vertrok keurig op tijd naar Friesland. Reisdoel 
was het Jopie Huisman museum. Onderweg kregen 
we enthousiaste verhalen van zijn neef Ypke Broek. 
Verder konden we die fantastische Afsluitdijk en de 
Hollandse wolkenluchten bewonderen.
Na een gastvrije ontvangst door de vrijwilligers doken 
we het fraaie museum in. We raakten onder de indruk 
van de teken- en schilderkunst van deze autodidact! 
Zijn werk werd verlevendigd door verhalen en door 
zijn eigen uitspraken. Zo bijvoorbeeld bij schilderijen 
van een voddenman met een lege kar op pad en 
thuiskomend met een zwaarbeladen kar: ‘Voor één 
dag van deze man heb ik meer bewondering dan voor 

een jaar van minister Luns!’ Na een sombere en zware 
periode schilderde hij een oude voddenjas aan een haak 
(prachtig stilleven) met de tekst: ‘Zo heb ik mij in die tijd 
gevoeld.’
Het was een verrassende kennismaking met Jopie 
Huisman, waar we erg van genoten hebben. Op de 
terugweg kregen we nog een kopie van een door 
Jopie Huisman geschilderd portret van zijn vader. 
Na dit cultureel genot volgde de rit naar Tollebeek 
voor een verrukkelijk diner. Vervolgens reden we 
door de Flevopolder huiswaarts. Dank aan de goede 
buschauffeur en haar toelichting bij de route. Dank 
ook aan Anke de Koning, die deze dag voortreffelijk 
organiseerde.

Mieke Hellema
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Nieuwsagenda
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Preek van de Leek
Dit jaar bestijgt burgemeester 
Femke Halsema als eerste de kansel 
voor de nieuwe serie van de Preek 
van de Leek. De Groen Linkse 
politica, die zelf niet gelovig is, staat 
daarmee in een mooie traditie: ook 
voorganger Eberhard van der Laan 
en (waarnemend burgemeester) 
Lodewijk Asscher gingen haar voor. 
Daarnaast zullen Duncan Stutterheim, 
ook ondernemer, eigenaar van het 
Westergasterrein en de A’DAM-
toren en topkok Joris Bijdendijk van 
restaurant Rijks (één Michelinster) 
een kerkdienst als leek gaan leiden.
Voor de Preek van de Leek worden bij 
voorkeur Amsterdammers gevraagd 
die in de samenleving van zich hebben 
laten horen: van theater tot politiek, van 
dichtkunst tot muziek. Of ze nou gelovig 
zijn of niet, gepreekt hebben ze nog 
nooit. Vanaf de kansel leiden ze een ere-
dienst met alle liturgische handelingen 
die daarbij horen, van votum en groet, 
het zingen van liederen, verkondiging, 
gebed tot de zegen. Met de inbreng 
van hun persoonlijke ervaringen en 
het kiezen van een bijbeltekst kunnen 
ze een stempel drukken op de dienst, 
maar het samen vieren in de protes-
tantse traditie blijft centraal staan.

10 november Femke Halsema
17 november Duncan Stutterheim
24 november Joris Bijdendijk

De diensten beginnen om 17.00 uur 
in de Doopsgezinde Kerk, Singel 452, 
Amsterdam.

Debatmiddag 
Nieuwe 
Bijbelschool 
‘Waarom in hemelsnaam moet 
een predikant Hebreeuws en  
Grieks kunnen lezen?’ 

Deze vraag staat centraal tijdens 
het debat dat de PThU Amsterdam 
organiseert tussen de predikanten 
Jan Offringa (van het netwerk Liberaal 
Christendom) en Ad van Nieuwpoort 
(de Nieuwe Bijbelschool). Actueel 
genoeg, want een week later 
vergadert de generale synode van de 
Protestantse Kerk over de kwestie...
Deze middag gaat het over de ‘basics’ 
van het predikantschap: als je de 
preek of een bijbelkring voorbereidt, 
pak je dan je Biblia Hebraica of je 
Nestle-Aland erbij? Nergens voor 
nodig, overdreven veel werk, er 
zijn genoeg goede vertalingen? 
Of, het kan niet zonder, de details 
en de diepgang van de grondtekst 
maken het pas echt interessant? 
Een advocaat moet het wetboek 
van strafrecht kunnen interpreteren, 
een pianoleraar moet noten kunnen 
lezen... hoe zit het met de grondtekst 
van de theoloog?

6 november, 15.00 – 16.30 uur 

Borrel na afloop. 
PThU, Boelelaan 1105, Amsterdam
Meer info en aanmelden:  
www.pthu.nl/actueel/agenda.

Leufstoe t’?
Grunneger Dainst - Oude 
Lutherse Kerk Amsterdam 

Op zondag 27 oktober 2019 wordt 
voor de 13e keer een Groninger 
kerkdienst in de Oude Lutherse 
Kerk in Amsterdam gehouden. Het 
thema is ‘Leufstoe t’? (Geloof jij 
het?). Centraal staat het verhaal 
van de genezing van de verlamde. 
Jezus zegt: ‘Sta op en loop’. Het 
gaat over keuzen maken, op-
staan, het verschil tussen zeggen 
en doen en kijken of meedoen. 
Voorganger: dominee Harry 
Donga. 

Zangeres en musicus Maaike 
Roelofs zingt op muziek gezette 
gedichten van haar vader – 
Groninger dichter – Lerus Roelofs. 
Musicus Paul Prenen begeleidt op 
de piano. Een selectie foto’s van 
fotograaf en schrijver Dirk Kome 
is te zien. Na de dienst zingen we 
het Gronings volkslied en is er 
koffie en Groninger koek. Ook is 
er een rondleiding. 

Aanvang: 10.30 uur, kerk open 
om 10.00 uur. Oude Lutherse 
Kerk, Singel 411, Amsterdam. 
Er is kinderopvang. Informatie: 
Lutherse Diaconie:  
info@diaconie.com 020 – 4044708



Kringloopmarkt in de Kruiskerk:
op weg naar een groene Kruiskerk
Vrijdag 8 november van 12.00 – 16.00 uur en zaterdag 9 november 
van 10.00 – 14.00 uur

WERKGROEP KRINGLOOPMARKT

Nieuwe naam, nieuwe markt: 
de Kruiskerk verandert de grote 
jaarlijkse rommelmarkt! Dit jaar 
organiseren we een Kringloopmarkt, 
met als uitgangspunt: op weg 
naar een groene Kruiskerk. Een 
markt waar spullen nog steeds 
een nieuwe eigenaar kunnen 
vinden, waar een keuze gemaakt 
is in verkoopsegmenten en ruimte 
voor nieuwe activiteiten. Zo kunt 
u bijvoorbeeld een verzoekplaatje 
aanvragen, kwartetten of uw 
licht opsteken bij de duurzame 
informatiemarkt. In de koffiekamer 
is een duurzame proeverij, maar 
we hebben ook ons vertrouwde 
restaurant als plaats van ontmoeting 
met koffie, thee en taart! Een 
markt met zoveel mogelijk een 
milieuverantwoorde beleving!

De opbrengst wordt onder andere 
besteed aan cadeaubonnen – van 
Kringloopwinkels in Amstelveen – 
als kerstcadeau voor mensen die 
dat goed kunnen gebruiken. Kent u 
mensen die zo’n steuntje in de rug 
kunnen gebruiken? U kunt de namen 
doorgeven via kringloopmarkt@
kruiskerk-amstelveen.nl.

Meehelpen
U kunt meehelpen om deze nieuwe 
opzet tot een succes te maken en 
spullen inleveren in de Kruiskerk 
op zondag 20 en 27 oktober en 

3 november (voor en na de kerk-
dienst tot uiterlijk 12.00 uur) en op 
woensdag 23 en 30 oktober en  
6 november (van 10.00 – 12.00 uur).

Deze spullen nemen we graag in 
ontvangst
•  Antiek en curiosa (kleine 

voorwerpen)
•  Speelgoed, zoals: houten speel-

goed, bouwblokken, playmobil, 
lego, goede kinderboeken, spel-
letjes, stripverhalen. En ook bekers, 
bordjes, etc. waarop favoriete 
figuren staan.

•  Boeken: Stripboeken, kunstboeken, 
dichtbundels, boeken over historie 
en natuur, theologie en filosofie. 
Romans alleen als ze de laatste 
twee jaar zijn uitgekomen.

•  Muziek: cd’s, platen, dvd’s, 
muziekinstrumenten en 
bladmuziek.

•  Verzamelspullen: snuisterijen en 
kleine hebbedingetjes zoals sierglas, 
vaasjes, poppetjes of postzegels.

•  Accessoires: Sieraden en tassen, 
hoeden, petten, mutsen, sjaals, 
riemen, tasjes, zonnebrillen.

•  Kleding van natuurlijke materialen 
(linnen, katoen, hennep, 
bamboe, wol en zijde) en nieuwe 
milieuvriendelijke stoffen zoals 
lyocell en rayon. 

•  Kleding van spijkerstof en katoenen 
t-shirts om een nieuwe look te 
geven.

Een staande passpiegel en een 
kledingrek willen we graag van u 
lenen.

Smullen
Bij de nieuwe markt houden we 
graag de traditie in ere dat er diverse 
smakelijke hapjes verkocht worden. 
We hopen dan ook dat er weer flink 
gebakken wordt, zoals taarten en 
cakes maar ook vegetarische of 
veganistische lekkernijen. Dit kan 
worden afgegeven op vrijdagmorgen 
8 en zaterdagmorgen 9 november.

Wat we niet innemen:
Serviezen, meubelen en ander 
huisraad, huishoudelijke artikelen / 
plastic voorwerpen, grote en kleine 
elektronica, fietsen en videobanden.

Extra handen
Wilt u meehelpen op 8 en/of 9 
november? Een nieuwe aanpak  
vraagt om inzet van vele handen.  
Meld u aan via:  
kringloopmarkt@kruiskerk-amstelveen.nl

Namens alle enthousiaste 
medewerk(st)ers bij voorbaat hartelijk 
dank!
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Muziekagenda
Hier vindt u alle muzikale activiteiten binnen de PGA-B op een rij. 
Zodat u uw agenda met mooie concerten kunt vullen.

Muziek op zondagmorgen
Zo/ 27-10, 10.30 uur, Pelgrimskerk
Gedachtenisdienst van de 
overledenen
‘Ein Deutsches Requiem’, Johannes 
Brahms (1833-1897) uitgevoerd door 
vocaal ensemble Linguae atque 
Cordis, solisten en instrumentalisten 
onder de bezielde leiding van Bert ‘t 
Hart, cantor-organist. Liturg is ds. S.H. 
Lanser.

Orgelconcert met Dirk Out 
Zo/ 27-10, 10.00 uur, Paaskerk
Dirk Out is organist en veelgevraagd 
begeleider. Daarnaast treedt 
hij steeds meer op als solist 
bij orgelconcerten. Hij maakte 
concertreizen door o.a. Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 
Tsjechië, Zweden, Canada en de 
Verenigde Staten.
Er staat een verscheidenheid aan 
muziekstukken op het programma: 

Toccata en Fuga in d, BWV 565, ‘Ich 
ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ’, BWV 731, 
‘Herr Gott, nun schleuss den Himmel 
auf’, BWV 617, ‘In dir ist Freude’, BWV 
615 van J.S. Bach (1685-1750).
‘Andante für eine Walze in eine kleine 
Orgel’, KV 616 van Wolfgang A. 
Mozart (1756-1791).
Sortie in ES, Louis J.A. Lefébure-Wély 
(1817-1869). 
‘Komt als kind’ren van het Licht’ Aria 
over: ‘Verlosser, Vriend, Gij hoop en 
lust’ van Feike Asma (1912-1984).
March upon Händels ‘Lift up 
your heads’ Alexandre Guilmant, 
(1837-1911).

Koffieconcert
Zo/ 03-11, 12.00 uur, Kruiskerk 
We verwelkomen twee 
vooraanstaande musici: violiste Cecilia 
Bernardini en Peter Ouwerkerk (orgel). 
Zij verzorgen dit seizoen de eerste van 
drie koffieconcerten in de serie Bach 
solo. Cecilia zal Bachs tweede sonate 
in a-mineur (BWV 1003) spelen, Peter 
speelt een van zijn grote orgelwerken 
en samen besluiten ze het concert. 

Muzikale Vesper
Zo/ 10-11, 17.00 uur, Kruiskerk
De Vesperscantorij voert samen met 
vocale solisten en een instrumentaal 
barokensemble cantate 68, Also hat 
Gott die Welt geliebt, van J.S. Bach 

uit. Henk Trommel heeft de muzikale 
leiding; hij geeft vóór aanvang van 
de vesper een korte toelichting op 
de muziek. De liturg is Rieuwerd 
Buitenwerf.

Concert C.O.V. Amstelveen
Vr/ 15-11, 20.00 uur, Kruiskerk
Het jaarlijkse concert van de 
Christelijke Oratoriumvereniging 
Amstelveen in de Kruiskerk.
Uitgevoerd worden: het Requiem van 
Mozart, Kleine Orgelmis van Haydn en 
Gloria van Vivaldi. Solisten: Elma van 
den Dool – sopraan, Liesbeth van der 
Loop – alt, Matthew Smith – tenor en 
Palle Jørgensen – bas. Begeleiding: 
Philharmonia Amsterdam, Marten 
Tilstra - orgel. 
Dirigent: Corné Mooibroek. 
Toegang: € 20,00 (65+ € 18,00) 
inclusief koffie of thee in de 
pauze. Kaarten zijn te koop bij de 
leden, ’s-avonds bij de kerk, of via 
telefonische reservering via 020 - 
6452705 en 020 - 6934516.
Meezingen als projectzanger? Wilt u 
als projectzanger meezingen bij deze 
uitvoering meld u zich dan snel aan 
(www.covamstelveen.nl).
Koorlid worden bij C.O.V.?
Alle stemmen zijn van harte welkom. 
Zie voor nadere informatie:
www.covamstelveen.nl.
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Vorming en Toerusting
agenda

Hoop in een cynische tijd
Ma/ 28-10 vanaf 18.00 uur, 
boekhandel Venstra
En verder op: 18-11

Afgelopen zomer verschenen er 
diverse boeken over hoop. De meeste 
mensen deugen; The second mountain; 
Hoop. Boeken die het cynisme zat zijn. 
Iets dat op de één of andere manier in 
ons allemaal zit. Het zou tijd worden 
om daar wat tegen te doen.
Maar er zit ook een gevaar in: veel 
mensen worden juist nóg cynischer 
van boeken over hoop. Alsof het iets 
onoverkomelijks is. Daarom wordt het 
tijd voor een analyse van het cynisme. 
Hoe komen we eraan? Is het ergens 
goed voor? En kunnen we zonder? 
Filosoof Gerko Tempelman denkt 
hier graag met jou over door op 
deze tweede avond van Amstelveen 
Spreekt in boekhandel Venstra.

Christelijke meditatie 
Elke woensdag, 10.00 - 11.30 uur 

Stil worden rondom een gekozen 
woord uit de christelijke traditie, 
dat is de kern van deze christelijke 
meditatie. Door dat woord te herhalen 
ontstaat verstilling en verdieping 
en leer je jezelf beter kennen en 
je gedachten los te laten. Iedere 
bijeenkomst begint met een korte 
inleiding op de meditatie. Het 
nagesprek duurt ongeveer een half 
uur. Ervaring is niet vereist. Welkom! 
Elke woensdag, inloop kan op elk 
moment. Leiding en opgave: 
Nico Sjerps, 06 - 21 254 699, 
nsjerps@ziggo.nl.

Hier vindt u een overzicht op gebied van Vorming en Toerusting voor  
de komende tijd. Het volledige programma 2019-2020 vindt u in de 
folder 'Leren en bezinnen in lezingen en kringen'. En op de website: 
https://www.pga-b.nl/leren-en-bezinnen-in-lezingen-en-kringen/

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95
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Bijbelkring over het Evangelie 
volgens Matteüs 
Start: wo/ 23-10, 14.30 - 16.00 uur 
En verder op: 04-12, 08-01, 05-02, 
04-03, 08-04 en 29-04 

Matteüs vertelt het goede nieuws over 
Jezus met een eigen, joods geluid. 
Je zou hem een Schriftgeleerde 
kunnen noemen die Jezus als Messias 
ging erkennen. Er staan scherpe 
polemieken in dit evangelie, waarin  
de auteur naar voren brengt dat Jezus 
de vervulling is van wet en profeten. 
We starten dit seizoen bij hoofdstuk 20. 
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 - 453 45 40 
lanser@kruiskerk-amstelveen.nl.

Studiekring over de brieven aan de 
Efeziërs en de Kolossenzen 
Di/ 26-11, 14.00 - 16.00 uur 
En verder op: 10-12, 14-01, 28-01, 
11-02, 25-02, 10-03 en 24-03. 

De brieven aan de Efeziërs en de 
Kolossenzen zijn late brieven van 
de apostel Paulus met een grote 
overeenkomst aan thematieken, die in 
verschillende contexten aan de orde 
worden gesteld. In beide brieven nemen 
Christus, de verlossing die Hij bewerkt 
heeft, en de nieuwe levenswijze van de 
gemeente in verbondenheid met Hem  
een centrale plaats in. Leiding ds.  
Harmen de Vries, 020 - 686 91 41  
predikant@pelgrimskerk.nu.

Bezielde taal voor de betrokken lezer 
Start: Do/ 31-10, 15.00 uur. 
En verder op 30-01 en 26-03.

Drie middagen rond poëzie. Leest u 
graag? Wist u dat samen lezen nog 
leuker is? Dit seizoen zoeken we 
enthousiaste lezers die drie keer bij 
elkaar komen om gezamenlijk poëzie 
te bespreken. De gedichten krijgt 
u op die middag zelf. Opgave en 
leiding: Els van Geel, 020 - 647 10 98, 
emvangeel@hetnet.nl.

Lezing: Robots of engelen, 
het zijn net mensen!
Ma/ 04-11, 20.00 uur, Pelgrimskerk

Robots en artificiële intelligentie, 
ze komen er aan, ze zijn er al. De 
robotisering zal het aanschijn van de 
aarde dramatisch veranderen. Soms 
zijn we enthousiast, vaker een beetje 
angstig. 
Wat hier helpt is een flinke portie 
moderne angelologie, de middeleeuw-
se leer over de engelen. Robots en 
engelen lijken als twee druppels water 
op ons, maar verschillen ook van ons in 
een paar kleine opzichten: vrijheid, crea-
tiviteit, taal, sterfelijkheid, moraliteit... 
De bekende rooms-katholieke cultuur-
theoloog Frank G. Bosman (Tilburg 
University) neemt de deelnemers 
aan deze lezing mee naar de won-
dere wereld van robots en engelen. 
Hij doet dit aan de hand van twee 
voorbeelden: The Talos Principle en 
The Turing Test, twee populaire video-
games. Toegang: gratis.
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Olafur Eliasson (IJsland/ Denemarken, 1967) 
Ice Watch, 2014 - IJssculptuur op locatie in Parijs, later in Londen en Kopenhagen.
www.olafureliasson.net

Twaalf blokken Groenlands ijs;
de langzaam smeltende aanklacht 
wordt als kunstwerk bewonderd, 

bediscussieerd, 
gefotografeerd, geknuffeld -  

tot alles weg is.

Werner Pieterse


