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2

Gedachtenis van 
een medemens
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Nabestaanden nodigen we persoonlijk uit om deze dienst 
bij te wonen. We noemen de namen van de gestorvenen, 
steken een kaarsje aan. Ontroerend en troostrijk, zo is 
de ervaring. Een partner, moeder, vader, kind, vriend of 
vriendin – ze zijn meer dan een willekeurige medemens; 
we hebben ons leven met hen gedeeld, ze zijn een deel 
van onszelf geworden. Hoe groot is vaak het gemis. 
‘Nabestaan is vaak veel moeilijker dan doodgaan’ zei 
iemand eens; in ieder geval duurt het veel langer. Een 
stervensproces duurt doorgaans kort; rouwen kan jaren 
duren. Hoe ga je om met het gemis en geef je je leven 
weer vorm? 

Er is veel aandacht voor Dietrich Bonhoeffer, in de aanloop 
naar 9 april 2020, wanneer het 75 jaar geleden zal zijn 
dat hij door de nazi’s werd opgehangen vanwege zijn 
verzet en zijn aandeel in de aanslag op Hitler. Ook het 
afscheid van collega Gert Jan de Bruin staat in het teken 
van Bonhoeffer. Daarom ook hier een tekst van Dietrich 
Bonhoeffer: 

Als je van iemand houdt
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.
Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, 
een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
als je van me houdt.

Op zondag 24 november, de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar, voordat de adventstijd begint, 

gedenken we in de Paaskerk en de Kruiskerk 

onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar 

zijn gestorven. In de Pelgrimskerk is dat al op 

27 oktober gebeurd, voorafgaand aan Allerheiligen 

en Allerzielen. 
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Van de redactie
Medemens is het thema van deze novembermaand. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
gedenken velen gestorven medemensen, gezins- 
en familieleden, vrienden, gemeenteleden die 
met ons de lofzang hebben gaande gehouden. 
De pagina ‘Actueel’ besteedt hier aandacht aan. 
Wat kun je oog in oog met verdriet en gemis 
zelf ook verlangen naar een medemens, iemand 
die luistert, troost, meedraagt... De Bijbel is vol 
medemenselijkheid; dat begint al meteen in 
Genesis. Werner Pieterse gaat er in zijn hoofdartikel 
diep op in. ‘Het is niet goed dat de mens alleen is.’ 
God maakt voor de mens een hulp en tegenover. 
Ja, een hulp, maar niet één die ‘bij hem past’. De 
ander is medemens, maar wel een ander, een 
tegenover. Dat schuurt soms behoorlijk, want 
die ander daagt mij uit en roept mij tot de orde. 
De schurende kant komt ook naar voren in de 
column van Bettine Siertsema. Wat betekent in de 
ontmoeting met een verslaafde de bekende gouden 
regel van alle wereldgodsdiensten ‘behandel de 
ander, je medemens, zoals jij zelf behandeld wilt 
worden’? In de wijkgemeenten gebeurt heel veel 
en daar zal het ook wel herkenbaar zijn: velen zijn 
elkaar tot hulp en steun, maar soms is de ander 
zo’n tegenover, dat je hem of haar wel achter het 
behang zou willen plakken. Nog verder gaat het in 
de kunstafbeelding op de laatste pagina: Kaïn slaat 
Abel dood. De redactie wenst u in deze donkere 
dagen veel medemenselijkheid, hulp én tegenover. 
De adventsperiode breekt aan, waarin we ons 
voorbereiden op Kerst: het feest van een God die 
medemens wordt. 

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.

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

01/2020 – Gewoon of buitengewoon  
inleveren kopij: 6 januari
op de mat: 25 januari
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Kerkdiensten
ZONDAG

17 november 

1e collecte: Diaconie, 
stichting Derde Wereldhulp
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, Terschelling 
West
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin. Afscheidsdienst; 
met een ad-hoc koor  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J. Meinders met de cantorij 

De Buitenhof
Za/ 16-11: 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling

ZONDAG

24 november 

1e collecte: Diaconie, stoelenproject
2e collecte: Kerk, landelijk pastoraat 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, gedachtenisdienst 
met de cantorij 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, gedachtenis-
dienst; met koor Anthem 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. de Reuver, Waddinxveen
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
Za/ 23-11: 10.30 uur: ds. C. Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

ZONDAG

1 december 

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. T. Joosse-Ridder
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, 
met de cantorij  
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. A.L. van Zwet, Putten
Pelgrimskerk
10.30 uur: oecumenische viering in de Goede 
Herderkerk 

De Buitenhof
Za/ 30-11: 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen
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ZONDAG

8 december

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, vormings- en toerus-
tingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk 
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Ooserwolde, 
dankzegging
Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst; liturg: 
ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
Za/ 07-12: 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

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

09 – Het geschiedde...
inleveren kopij: 25 november

op de mat: 14 december

01 - 2020 – Gewoon of 
buitengewoon

inleveren kopij: 6 januari
op de mat: 25 januari

Ontvangt u graag de jaarplanning 
Present in 2020 in uw mailbox?
Stuur een e-mail naar redactie.

present@pga-b.nl met dit verzoek.
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Medemens

In het lied van de zeven dagen schiep 
God de mens op de zesde dag al in 
'tweeheid': 'naar Gods beeld, mannelijk 
en vrouwelijk schiep hij hen'. De mens 
leeft van den beginne in een dualis - jij 
en ik. Zonder jou ben ik niet. Ieder 
mens is medemens. Goed, zeer goed 
waren ze.

Het verhaal dat volgt op het lied van 
de zeven dagen zoemt in op die twee. 
Want zo simpel is het niet. Jij en ik, 
ik en jij, zo anders en toch onmisbaar 
voor elkaar - hoe zullen we leven op de 
grond, met elkaar? Het wordt een van 
de belangrijkste thema's van het boek 
Genesis, van heel het leven misschien 
wel. Zoals het bekende lied 'hine-ma-
tov oema - najim...' zingt: Hoe goed 
is het dat broeders met elkaar wonen 
(Psalm 133:1b). Goed zeker, maar hoe 
dan? 

Daarom vertelt het begin naast de 
schepping van de mens in het lied van 
de zeven dagen het verhaal van de 
twee mensen. Eerst de plek: 'Voorts 
plantte de Heer een hof' zegt de oude 

vertaling. Een tuin van overvloed vol 
belofte, de bloeiende aarde, de oase in 
de woestijn. Maar ja, hoe overvloedig 
ook: 'Het is niet goed dat de mens 
alleen is'. Of hij het zelf ook door heeft 
weten we niet, maar God ziet dat de 
mens alleen incompleet is. ‘Ik’ bepaalt 
maar een deel van je leven. Iedereen 
die vertelt over wie hij of zij is, vertelt 
altijd ook over de ander die hem of haar 
ik heeft gemaakt. Medemens ben je 
immers altijd.

'Het is niet goed dat de mens alleen is'. 
God verlangt heelheid voor zijn mens. 
Heelheid vraagt een ander. Dus: 'ik 
maak voor hem een hulp en tegenover' 
gaat de tekst verder. Blijkbaar heeft de 
mens aan God alleen niet genoeg.

Ook deze zin is beroemd - èn berucht. 
Veel vrouwonvriendelijke theologie en 
ander mannen-denken begint hier. Eerst 
de man en dan de vrouw als hulp. Een 
'hulpje' en daarmee de mindere. Maar 
zo simpel is het natuurlijk niet. Daarom 
het tweede woord tegenover. Echte 
hulp is een spiegel voorhouden, een 

kritisch tegenover zijn, een ander die 
zegt wat je even niet wilt horen, een 
ergerlijk appèl geeft. Dit gaat niet alleen 
over man en vrouw, huwelijk en relatie, 
maar net als de tweezaamheid van het 
lied over jij en ik. Ik en de ander. Wij 
zijn elkaars hulp en tegenover. Naaste 
om een ander mooi bijbels woord te 
gebruiken. 

In moderne vertalingen is juist dat 
tegenover verdwenen. Zo vertaalt de 
Bijbel in Gewone Taal: iemand die bij 
hem past. In een poging de 'klassieke 
taal' verstaanbaar of modern te maken 
wordt de angel uit het verhaal gehaald. 
Het raadsel van de mens en de ander 
wordt een soort first dates: iemand 
zoeken die bij je past. De ander mag 
anders zijn, maar alleen binnen de 

WERNER PIETERSE

Toen sprak de Heer God: het is niet goed dat de 

mens alleen is (Genesis 2:18). Na al het 'goede' 

van het eerste scheppingsverhaal, het lied van 

de zeven dagen, zegt God de Heer nu voor het 

eerst 'niet goed'. 
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grenzen die ik stel: gevormd naar mijn 
verwachtingen, mijn dromen, mijn 
wensen. De ander als een beeld van 
mijn ik. En zo zitten ze te wachten aan 
de bar om de paringsdans te beginnen.

Genesis vertelt over de mens die leeft 
met een ander die juist niet past bij de 
verwachtingen van jouw ik. Dat begint 
meteen. De twee zijn nog maar net bij 
elkaar in die hof, goed en wel de liefde 
bedreven, toch weer alleen. Ik ben 
bang, naakt, roept de mens (Genesis 
3:10). Nu begint het pas echt.
Hoe zullen we leven met elkaar op de 
goede grond, wetend dat wij zo anders 
zijn. Ik en jij, mijn tegenover en mijn 
hulp, en toch elkaars verlangen? 
Je zou kunnen zeggen dat na alle 
verhalen in Genesis, de geboden in 

Exodus antwoord geven op die vraag. 
Hoe leven we met God en elkaar zodat 
het goede bewaard blijft? Hoe ben ik 
zo medemens, dat jij medemens kunt 
zijn en hoe vinden we iets terug van die 
tuin van het begin - die in het Nieuwe 
Testament koninkrijk van God wordt 
genoemd?

Geboden zijn er nogal veel dus de vraag 
van de schriftgeleerde is begrijpelijk. 
'Welk gebod is het eerste van alle?' 
Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor 
Israël, de Heer onze God is één en gij 
zult de Heer uw God liefhebben uit 
geheel uw hart en uit geheel uw ziel en 
uit geheel uw verstand en uit geheel 
uw kracht; Het tweede is dit: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf.' (Marcus 
12:28-31).

God is één (compleet) in zichzelf, het 
Ik aan jou gegeven. Eerste van de Tien 
Woorden (Exodus 20:1). Het ‘Ik’ van 
de stem die voorafgaat aan alles wat 
begint. Al in het lied van de schepping. 
En dan jij: geroepen om je naaste lief te 
hebben. 

Dat is geen grenzeloos bevel of een 
nooit eindigend moreel appèl van hier 
tot aan de derde wereld en terug. Je 
naaste is de ander die jouw tegenover 
is. Letterlijk. Die je ziet, aanspreekt, 
kent, ergert, vraagt, tot de orde roept, 
toelacht, uitdaagt. Heb hem of haar 
lief. Zo begint het goede, de heelheid 
van leven. Met de ander - tegenover 
jou - en het tegenover dat jij bent voor 
die ander. Geschapen als medemens. 
Jij en ik. 
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Dietrich 
Bonhoeffer

Laat niemand denken dat bidden 
een vlucht betekent voor eigen 
verantwoordelijkheid. Ligt dat niet 
opgesloten in het woord navolging, 
de titel van Bonhoeffers boek over 
de bergrede dat in 1937 het licht zag. 
Vandaag, in onze betrokkenheid op 
een medemens, wordt de waarheid 
over ons leven openbaar. Laat je 
je aanspreken door een Stem in 
Bijbelse verhalen en ontdek je hoe die 
aanspraak klinkt in de mens die de 
bergrede spreekt?
De spiritualiteit van Bonhoeffer lees 
ik in zijn gedicht ‘Christen en heiden’. 
In de eerste regels stuiten we op een 
type mens die God bestookt met eigen 
wensen. Wat mensen niet kunnen, daar 
moet God maar voor zorgen. Er wordt 
gevraagd om voorspoed, welvaart, een 
zonnig bestaan en zoveel meer.
Bonhoeffer heeft een ander beeld van 
God, want hij ontdekt in de Bijbel een 

God die zwak wordt. Jezus vraagt in 
zijn doodstrijd in de olijfgaard aan zijn 
vrienden om hun steun. Daarmee laat 
hij iets zien van Gods kwetsbaarheid. 
Bonhoeffer spreekt over een verborgen 
God, allesbehalve het toonbeeld van 
hemelse macht. Veeleer de onmachtige 
die zich uit de wereld laat wegdringen, 
tot op het kruis. Voor Bonhoeffer kan 
alleen de lijdende God helpen. 
Onze taak is het God bij te staan. In één 
van zijn brieven die hij in de gevangenis 
schrijft, lezen we: ‘Je wordt christen 
door te delen in Gods lijden’. Dan 
komen mensen in hun nood in zicht. 
Navolging is de Eeuwige volgen op de 
weg die H(Z)ij ‘gaat tot alle mensen 
in hun nood’. De medemens gaat 
ons ter harte. Maar zonder vergeving, 
horen we Bonhoeffer aan het slot van 
zijn gedicht zeggen, komen we niet 
uit. Twee woorden steeds: bidden en 
engagement. 

GERT JAN DE BRUIN

Volgend jaar is het vijfenzeventig jaar geleden 

dat Dietrich Bonhoeffer in de strijd tegen het 

nazisme zijn leven liet. Misschien is zijn leven wel 

in twee woorden samen te vatten: vroomheid 

en engagement. God wacht op ons bidden en 

verantwoord handelen, zegt hij bij herhaling.
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‘Christen 
en heiden’
Mensen gaan tot God in hun nood
smeken om hulp, vragen om 
voorspoed, brood,
redding uit ziekte, verlossing uit schuld 
en dood. 
Zo doet elk mens, christen en heiden.

Mensen gaan tot God in zijn nood
vinden Hem arm, veracht, geen 
onderdak, geen brood,
zien Hem ten prooi aan zonde, 
zwakte en dood. 
Een christen staat naast God in al zijn 
lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood, 
verzadigt lichaam en ziel met zijn brood,
lijdt voor christen en heiden aan ’t kruis 
de dood,
en vergeeft ze beiden.

Dietrich Bonhoeffer
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Transparant college 

Veel uitvoerende taken, zoals de 
administratie en het beheer en 
onderhoud van de gebouwen, zijn 
uitbesteed aan professionals. Jaarlijks 
leggen we in een gemeentevergadering 
verantwoording af over het gevoerde 
beleid.

Binnen het CvK houd ik me met 
name bezig met de gebouwen en 
eigendommen. De PGA-B is eigenaar 
van vier kerken, een pastorie/woonhuis, 
het gebouw ‘t Open Hof en achttien 
etagewoningen en een winkelruimte in 
Amsterdam. 
Heel bijzonder zijn onze vier kerken:
-  De rijksmonumenten Kruiskerk en 

Paaskerk;
-  De Pelgrimskerk;
-  Het gemeentemonument de Bethel-

Pinksterkerk in Buitenveldert, 
langjarig verhuurd aan de 
Pinkstergemeente.

De Pelgrimskerk zal over enkele jaren 
te groot zijn voor de wijkgemeente. 
Wij zullen een kleinschaligere kerkelijke 
vestiging moeten vinden of realiseren. 
De wijkgemeente is met dit lastige 
en moeilijke proces bezig. Het college 
helpt de wijkgemeente om deze 
verandering op een verantwoorde wijze 
te concretiseren. 

Onze kerkgebouwen worden een 
beperkt aantal uren per week gebruikt. 
Recent bezocht ik een symposium 
over de toekomst van kerkelijk erfgoed. 
De gemeente Amstelveen gaat voor 
de monumentale kerkgebouwen een 
beleidsvisie formuleren. Vanuit het CvK 
is contact gelegd met de gemeente 
om hierbij betrokken te worden. Over 
verduurzaming van de gebouwen 
en het nadenken over eventueel 
ander gebruik gaan we met enkele 
gemeenteleden aan de slag. 

De PGA-B bezit in Amsterdam vlak bij 
het Vondelpark achttien etagewoningen 
en een winkelruimte. Dit vastgoed is 
via een legaat verkregen en is nu één 
van onze beleggingen. Al vele jaren is 
het beleid van het CvK om, zodra een 
woning leeg komt, deze te renoveren. 
De woningen krijgen een nieuwe 
cv-installatie (soms ter vervanging 
van gaskachels), nieuw sanitair, zo 
nodig een nieuwe keuken en worden 
geïsoleerd. Deze werkzaamheden 
zijn nodig om verantwoord te kunnen 
verhuren. We voegen geen luxe 
toe! Als gevolg van de renovatie 
stijgt de huurprijs fors. We kunnen 
de substantiële investering op deze 
wijze terugverdienen. Eind van dit jaar 
hebben we nog tien woningen die in 
de sociale huursector vallen. Voorlopig 
acht het CvK het mogelijk de woningen 
in eigendom te houden. We houden er 
rekening mee dat op termijn woningen 
verkocht worden. Bij de renovaties 
worden alvast enkele aanpassingen, die 
hiervoor nodig zijn, meegenomen. 
Vanuit het college vind ik het belangijk 
transparant te zijn richting onze 
gemeente. Daarom was het goed 
om de gemeente te informeren over 
het te huur komen van woningen. 
Als relatieve nieuwkomer binnen 
een bestuursorgaan heb je soms 
niet door dat bij gemeenteleden 
achtergrondinformatie ontbreekt. Een 
goede reden om hier in de toekomst 
nog zorgvuldiger mee om te gaan. 

WILM MERCKEL

Ongeveer een half jaar geleden ben ik tot 

het College van Kerkrentmeesters (CvK) 

toegetreden. Inmiddels is een verscheidenheid 

aan onderwerpen aan de orde gekomen. 

Het CvK houdt zich bezig met geldzaken, is 

verantwoordelijk voor de geldwerving via 

de actie Kerkbalans, het personeelsbeleid, 

het beleggingsbeleid en het beheer van de 

eigendommen en gebouwen. 
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Omzien naar 
de medemens 
dichtbij en 
ver weg

GINUS TROF

Specifi ek werd de aangeboden 
koksopleiding onder de aandacht 
gebracht. Een mooi project dat laat 
zien dat ook kansarme kinderen 
een kans hebben op een mooie 
toekomst. In een andere kerk was 
aandacht voor het Makomproject 
in Amsterdam. Een project voor 
mensen die op straat leven, met 
activiteiten om hen afl eiding te 
bieden en hun talenten te helpen 
ontwikkelen. Mooie projecten, 
die of via Kerk in Actie of via onze 
eigen kanalen worden ondersteund. 
Het laat zien dat het diaconale 

werk ver weg maar ook dichtbij, 
spreekwoordelijk, om de hoek ligt.
Ondertussen is ook de najaarsactie 
weer gestart waarbij wij u vragen 
om ons werk fi nancieel te steunen. 
Want wij kunnen ons werk niet doen 
als u ons niet fi nancieel ondersteunt. 
In de brief die bij u op de deurmat is 
gevallen staan een paar voorbeelden 
van de hulp die wij uit naam van 
onze kerken verlenen. Zo hielpen wij 
de afgelopen maand vier mensen 
met zaken als de aanschaf van 
een fi ets en een bijdrage voor een 
schoolopleiding.

En dan spelen er nog bestuurlijke 
taken. De begroting voor volgend 
jaar is opgesteld. Een formaliteit en 
een moment om te kijken naar onze 
speerpunten voor 2020. Uiteraard 
binnen de kaders van het beleidsplan. 
En de eerste stappen zijn gezet om 
te kijken hoe wij het diaconale werk 
toekomstbestendig kunnen maken. 
Dit in navolging van het traject dat de 
Algemene Kerkenraad is gestart.

In elke kerk van onze Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
zijn nieuwe diakenen nodig. Nieuwe 
ideeën, verjonging, frisse kijk en 
teamgeest worden gevraagd. Kennis 
en enthousiasme worden geboden! 
Mocht je nog tijd hebben, altijd 
welkom! In jouw kerk is elke zondag 
een diaken aanwezig die al jouw 
vragen over het werk van de diaconie 
kan beantwoorden. Of bel het Kerkelijk 
Bureau voor meer informatie. 

De maand oktober is voorbij, met ook dit jaar een 

zondagse eredienst met speciale aandacht voor 

de diaconie. Er was speciale aandacht voor het 

werk voor de straatkinderen in Colombia. 
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INLOOPHUIS MAKOM & STICHTING STOELENPROJECT

• Door te helpen sorteren en de 
kerstpakketjes te maken! De actie is 
dit jaar in de Kruiskerk. We starten om 
11.15 uur en het duurt ongeveer één uur.

• Door spullen te verzamelen. Op 15 
december worden in de Kruiskerk, 
Paaskerk en Pauluskerk weer spullen 
ingeleverd. Voor de kerstpakketjes 
zijn kleine verzorgingsproducten 
nodig, zoals kleine flesjes shampoo, 
doucheschuim of scheerschuim, kleine 
tubes tandpasta, tandenborstels, 
kammen en wegwerp scheermesjes. 
Verder is er grote behoefte aan 
sokken en ondergoed. LET OP: geen 
gebruikte kleding en alleen kleine 
verzorgingsproducten! 

 Het inloophuis en de nachtopvang 
zijn daarnaast ook heel blij met 
chocolade, viltstiften, kleurpotloden 

en spelletjes. In verband met gebrek 
aan opslagruimte, worden blikken 
eten, houdbaar broodbeleg en grote 
verpakkingen verzorgingsproducten aan 
de voedselbank geschonken. 

• Door een financiële bijdrage te doen. 
Een bijdrage is zeer welkom en kan 
overgemaakt worden op gironummer: 
NL32 INGB 0000526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, onder vermelding van 
AdventPakjesActie 2019.

• Door de Kerstpakketjes weg te 
brengen naar Inloophuis Makom 
(15 dec) en overige producten naar 
Stichting Stoelenproject (16 dec).

Kunnen we op jullie rekenen? 
We horen het graag! 

Op zondag 15 december wordt de AdventPakjesActie georganiseerd! De kerstpakketjes 

die tijdens deze actie gemaakt worden, zijn ieder jaar weer een lichtpuntje voor meer 

dan honderd dak- en thuislozen van Inloophuis Makom en nachtopvang Stichting 

Stoelenproject. Aan deze diaconale actie kan jong én oud meehelpen! Hoe dan?

GEVRAAGD: JONG ÉN OUD(ER) - WIE HELPT ER MEE??
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AGENDA
Za/ 23-11 16.00 uur: Adventskransen maken (Kruiskerk)
Zo/ 15-12 10.00 uur: Gezamenlijke Tienerdienst (Kruiskerk) 
Zo/ 15-12 11.15 uur: AdventPakjesActie (Kruiskerk)Vr/ 07-02  t/m 09-02: Theaterweekend, het duurt nog even, 
   maar het Theaterweekend komt dichterbij!    We gaan er weer iets moois van maken! 

P
J

R

GEZAMENLIJKE TIENERDIENST
Op zondag 15 december organiseren we in de Kruiskerk een gezamenlijke tienerdienst (Kruiskerk en Paaskerk). Zijn jullie erbij?

Nienke van der Heiden
nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, Amstelveen.

www.pjramstelveen.nl

Selma van Ee
selmavanee@gmail.com
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Ziel en Zaligheid
ANDRÉ VAN DER GALIËN & MAARTEN VOGELAAR

André Maarten

Ziel & Zaligheid is steeds meer een 
ontmoetingsplek van zingeving aan 
het worden. Verschillende netwerken 
en organisaties weten ons te vinden 
voor samenwerking. Hieruit ontstaan 
verschillende leuke co-creaties 
waardoor wij als Ziel & Zaligheid 
steeds meer bekend raken, maar 
nog belangrijker: met steeds meer 
Uilenstede-studenten in aanraking 
komen.

Voordat je in onze ruimte bent, moet 
je vijf verschillende deuren door en 
vijf drempels over. Als studenten naar 

onze buren VBU (Vereniging Bewoners 
Uilenstede) gaan, moeten ze ook 
langs vier van deze deuren. Deze 
route is onlogisch, ook doordat ze 
door de ruimtes van Il Caffé moeten 
om boven bij ons te komen. Dit vroeg 
om een gezamenlijke aanpak en een 
duidelijke naam van onze ruimte. Dit is 
de reden dat we onze locatie ‘De Kas 
Uilenstede’ hebben genoemd. Samen 
met de VBU hebben we een duidelijke 
belettering en route gemaakt naar 
onze ruimtes. Zodat het steeds 
makkelijker wordt voor de studenten 
om ons ook te vinden.
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Een plek voor ontmoeting en 
inspiratie die zich in het hart van de 
campus Uilenstede bevind. De plek is 
zo ontworpen dat je nieuwsgierigheid 
wordt gewekt. Ook is er bewust 
ruimte gecreëerd voor een centrale 
ontmoetingsplek voor studenten, 
organisaties en young professionals. 
Kortom, voor ons een symbool waar 
we ons graag voor inzetten!
Dit doen we door activiteiten te 
organiseren en allerlei organisaties/
groepen te faciliteren. We bieden 
een locatie met twee aparte ruimtes, 
geschikt voor groepen van maximaal 
35 personen. Ons aanbod varieert: 
bloeiklassen van de Kwekerij, 

generatiemaaltijden bij Ziel & 
Zaligheid, een CreaCafé, fi lmavonden 
van Ziel & Zaligheid, Halloween met 
VBU, coaching van André en Maarten. 
Daarnaast hosten we organisaties/
groepen, zoals Netwerk, Navigators, 
Hillsong en ...
Met deze ruimte en een team (André 
& Maarten) willen we bijdragen 
aan ontmoeting en inspiratie op 
Uilenstede en daarbuiten, ongeacht 
je achtergrond of overtuiging. De Kas 
wil studenten aan elkaar verbinden en 
uitgroeien tot een zingevingshub waar 
verschillen onze levens verrijken. 

www.dekasuilenstede.nl

November
17 14.00 - 16.00 uur Creacafé
21 19.00 - 21.30 uur Bockbier proeverij
24 16.00 - 20.00 uur Lazy Sunday,
25–28    Passionweek
30 19.30 - 22.30 uur Food & Film,

December
05    Sinterklaasavond (international studenten)
10 19.00 - 22.30 uur Food & Film
12 19.00 - 21.30 uur Licht op Uilenstede
17 19.30 - 22.00 uur Bloeiklas; Waarom willen we steeds iets nieuws

De Kas Uilenstede: zingevingshub
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Activiteiten 
voor oudere 
gemeenteleden

Die activiteiten zijn mijns inziens niet 
alleen maar goed, boeiend of leuk 
voor de leden uit de betreffende 
wijkkerk, maar waar alle oudere 
gemeenteleden van de PGA-B 
welkom zijn. 

Wanneer u Present helemaal leest, 
kunt u op de hoogte zijn van wat 
in de beide kerken gebeurt. Toch 
wil ik u er hierbij op attenderen dat 

u altijd welkom bent, ook over de 
wijkgrenzen heen. Ook als u bij de 
Pelgrimskerk hoort, waar ik niet voor 
ben aangesteld, geldt dit.

In de komende maanden zijn er voor 
senioren de volgende activiteiten 
gepland:
21 november
Diaconale ontmoetingsbijeenkomst in 
de Paaskerk, aanvang 14.00 uur. 

3 december 
Open Huis in de Kruiskerk, inloop met 
koffie of thee vanaf 9.30 uur. 
11 december
Ontmoetingsbijeenkomst in De Bolder 
(Groenhof 140), aanvang 15.00 uur. 
12 december 
Adventmiddag in de Kruiskerk: voor 
iedereen vanaf 75 jaar is er een sfeervol 
themaprogramma met teksten, liederen 
en muziek. Zie pagina van de Kruiskerk 
voor meer informatie en aanmelden.

Dan nog dit: als u het op prijs stelt dat 
ik u een keer bezoek, belt of mailt u 
dan gerust (telnr.: 06 - 83 35 94 24, 
e-mail: ouderenpastor@pga-b.nl). Voor 
de wijken Groenelaan en Middenhoven 
ben ik ook het pastorale aanspreekpunt 
voor mensen die niet tot de senioren 
behoren. 

TRUDY JOOSSE-RIDDER

In juni ben ik bovenwijks aangesteld als 

ouderenpastor voor Kruiskerk en Paaskerk. 

In beide kerken worden activiteiten 

georganiseerd die zich met name richten 

op de oudere gemeenteleden. 
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De Amsterdamse binnenstadskerk 
waar ik ‘s zondags meestal heen 
ga, heeft een opvallende ‘bijwoner’, 
een verslaafde vrouw (ex-verslaafde, 
afkickende verslaafde? Wie zal het 
zeggen?) die slim ontdekt heeft dat 
kerkmensen die net een stichtelijk 
woord gehoord hebben en een 
fijn gemeenschapsgevoel beleefd 
hebben in de liturgie, geneigd zijn 
royaler uit de hoek te komen dan 
de gemiddelde voorbijganger op 
straat en bovendien een vriendelijk 
gesprekje met haar willen voeren. Ze 
snauwen haar niet weg, ook niet als 
de verhalen over bedrogen en bestolen 
worden door lotgenoten ontaarden in 
onsamenhangend gebazel over heksen 
en zwarte of witte magie. Hooguit 
maken ze zo snel mogelijk een eind 
aan het gesprek, maar dat vindt ze niet 
erg, want dan kan ze snel een ander 

aanklampen. Ze doet geen moeite de 
reeds opgehaalde munten in haar hand 
te verbergen. Maar ze heeft, geloof ik, 
wel afgeleerd om met een bierblikje in 
haar hand – met bijbehorend ontremd 
en hinderlijk gedrag – in de zondagse 
dienst te verschijnen.

Er zijn ook nuchtere kerkgangers 
die zich realiseren dat elke gegeven 
euro aan bier of zwaardere middelen 
besteed zal worden en dat vrijgevigheid 
in wezen haar verslaving in stand 
helpt houden. Ik kan mijzelf er niet toe 
zetten tot die groep nuchterlingen toe 
te treden. Dat is vast niet uit louter 
menslievende motieven. Er komt ook 
behoefte bij kijken om aardig gevonden 
te worden, vrees om door anderen 
voor hardvochtig aangezien te worden 
en afkeer van het paternalisme van 
‘ik weet beter wat goed voor je is dan 

jijzelf’. Al weken neem ik mij voor haar 
eens apart te nemen op een rustig 
plekje en de tijd te nemen om haar 
uit te leggen waarom ik van nu af aan 
geen geld meer zal geven, maar het 
komt er steeds niet van, hoe flauw de 
smoesjes ook zijn waarmee ik mezelf 
afscheep. 

Die gulden regel, klopt die wel? Als 
ík verslaafd was, zou ik dan niet ook 
liever geld zien dan een weigering 
en vermanende woorden? Het 
zou toch ook een illusie zijn dat die 
vermanende woorden ook maar iets 
zouden uithalen. Wat is dan de ware 
barmhartigheid? 

Dat gesprekje moet er toch maar 
snel van komen, het is tenminste een 
manier waarop ik haar werkelijk als 
medemens bejegen. 

Het is de gouden regel van alle 

wereldgodsdiensten: behandel de ander, je 

naaste, je medemens, zoals jij zelf behandeld 

wilt worden. Van de parabel van de barmhartige 

Samaritaan tot het rijmpje ‘Wat gij niet wilt dat u 

geschiedt, doe dat ook een ander niet’, het lijkt 

kristalhelder. Maar dat in praktijk te brengen, valt 

nog niet mee.
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Dilemma
Bettine Siertsema
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Gedachtenisdienst
Op 24 november - de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, voordat de 
adventstijd begint - gedenken we de 
gemeenteleden die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. De familie van 
hen is persoonlijk voor deze dienst 
uitgenodigd. De namen worden 
genoemd, voor iedere gestorvene 
wordt een gedachtenislichtje ontstoken 
en de familie ontvangt het steentje met 
de naam van haar overleden dierbare. 
De cantorij verleent haar medewerking 
en we hopen op een stijlvolle, 
troostrijke dienst. 

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd en arm om je 
schouder
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat 
(Sytze de Vries)

Sieb Lanser 

Kerkenraad
Nu de algemene kerkenraad besloten 
heeft twee predikanten te beroepen 
- van wie er één in eerste instantie 
werkzaam zal zijn in de Kruiskerk en 
de ander in de Paaskerk - hebben we 
in de wijkkerkenraad de voorgestelde 
beroepingsprocedure besproken. Twee 
punten vragen hierbij in het bijzonder 
onze aandacht: de profielschets(en) en 
de beroepingscommissie. Iedereen 
in de gemeente heeft namen kunnen 

doorgeven van mensen die hem 
of haar geschikt lijken deel uit te 
maken van deze commissie. Als 
wijkkerkenraad laten we aan de AK 
weten welke mensen de voorkeur 
hebben en waarom, bijvoorbeeld 
omdat iemand goed bekend is met 
een bepaald onderwerp (jeugd, 
muziek, diaconaat). Uiteindelijk stelt de 
Algemene Kerkenraad op grond van de 
aanbevelingen van de wijkkerkenraden 
een commissie samen (drie leden uit 
de Kruiskerk, drie uit de Paaskerk en 
één uit de Pelgrimskerk) die zo goed 
mogelijk een dwarsdoorsnede is van 
de hele gemeente. 
De AK is van plan voor elk van beide 
predikanten een profielschets te 
maken. Naast de input vanuit de 
wijkkerkenraden en een aantal 
specifieke groepen (jongeren, muziek) 
komt er een ‘profielsessie’ voor 
gemeenteleden, waarin wie dat wil 
kan meedenken over de vraag welke 
capaciteiten en competenties nodig 
zijn voor de Kruiskerk, de Paaskerk en 
de PGA-B als geheel. Vermoedelijk 
vindt deze plaats in de tweede week 
van december. 
In aansluiting op de beroepings-
procedure hebben we gesproken 
over een ambulant predikant rond 
het emeritaat van ds. Sieb Lanser 
volgend jaar oktober. De AK biedt 
ons de mogelijkheid tijdelijk een 0,5 
fte predikant aan te stellen die de 
lopende werkzaamheden (pastoraat, 
voorgaan) kan verrichten. Omdat 
enige overlap met ds. Sieb Lanser 
ons wenselijk lijkt en in verband met 

de vakantieperiode vragen we de AK 
deze tijdelijke predikant met ingang 
van maart 2020 aan te stellen.
De kerkrentmeesters hebben een 
korte enquête opgesteld over de 
stoelen voor in de kerk. We besluiten 
deze enquête op 3 en 10 november 
na de kerkdienst te houden. Mocht 
u deze gemist hebben dan kunt u de 
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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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enquête ook nog op onze website 
- www.kruiskerk-amstelveen.nl - 
invullen. Begin 2020 nemen we de 
uitslag van deze enquête mee in het 
besluit of we de stoelen houden of de 
banken weer terugzetten.
Verder bespreken we het programma 
van de kerkenraadsdag op 
23 november die in het teken staat 
van inspiratie en bezinning over de 
vraag wat voor kerk we zijn en willen 
zijn en wat voor kerk we niet zijn.
De ambtstermijn van Johan Stuij 
die als ouderling-kerkrentmeester 
voorzitter is van het College van 
Kerkrentmeesters loopt deze maand 
af. We nemen afscheid van hem in de 
dienst van 8 december. We hebben 
een opvolger voor hem gevonden 
in de persoon van onze notulist 
Wim van Groenewoud die - als er 
geen bezwaren zijn - in diezelfde 
dienst wordt bevestigd in het ambt 
van ouderling-kerkrentmeester. We 
moeten dus uitkijken naar een nieuwe 
notulist voor de wijkkerkenraad.

Ton Kotterer bedankt Wim van 
Groenewoud aan het eind van de 
vergadering voor zijn inzet als notulist 
met enkele woorden van waardering 
voor de gedetailleerde verslagen en 
overhandigt hem een fles wijn.

Anita Winter

De jonge Kruiskerk
Adventskransen maken 
Op zaterdagmiddag 23 november 
(16.00-17.00 uur) kan iedereen die dat 
wil een adventskrans komen maken. 
Deze krans (met vier kaarsjes) is 
voor thuis op tafel. Een activiteit voor 
kinderen én volwassenen! 
Graag aanmelden voor donderdag 
21 november via: djk@kruiskerk-
amstelveen.nl 

Nienke van der Heiden
Afscheid
Voor de derde keer binnen een jaar 
vertrekt een collega-predikant: Gert Jan 
de Bruin, verbonden aan de Paaskerk. 
Hij is de laatste die er al was toen 
ik tien jaar geleden in Amstelveen 

kwam. Een fijne collega, met gevoel 
voor humor, taalbegaafd, creatief, 
muzikaal. Een eenvoudige levensstijl, 
geïnspireerd door Franciscus van 
Assisi; en, zo blijkt nu rond het 
afscheid, door Dietrich Bonhoeffer. De 
provocatieve plaagstootjes (dat gaat 
heel gemakkelijk als de één van origine 
gereformeerd is en de ander hervormd) 
zal ik missen. Gert Jan, bedankt voor 
de samenwerking en Gods zegen over 
je verdere levensweg. 

Sieb Lanser 

Open Huis op 3 december
Deze ochtend gaan we onder leiding 
van Nel de Vlieger iets creatiefs doen. 
Hoewel de precieze invulling nog niet 
bekend is, weet ik wel dat u niet over 
een speciaal talent hoeft te beschikken.
Houd de Kruispuntjes in de gaten voor 
meer informatie. Zoals gebruikelijk is er 
vanaf 9.30 uur inloop met koffie en thee 
en gaan we om 10.00 u aan de slag. 
We hopen u te zien! 

Anita Pfauth en Trudy Joosse-Ridder
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IN MEMORIAM
Hendrica Jacoba 
Vermeulen-Koster
Op 11 oktober overleed op 96-
jarige leeftijd Henny Vermeulen. 
Een krachtige vrouw die wist wat 
ze wilde en dat ook kenbaar maak-
te. Ze wilde graag zelfredzaam 
zijn, maar dat werd de laatste 
jaren steeds moeilijker. Na sluiting 
van Klaasje Zevenster, waar zij 
samen met haar man Henk, die 
in 2015 overleed, nog maar net 
woonde, moest ze verhuizen naar 
de Wimbledonflat. De kinderen en 
vooral dochter Hetty hebben veel 
mantelzorg verleend. De laatste 

maanden verbleef ze in Zuiderhof 
in Vinkeveen. Ze is altijd erg handig 
geweest en creatief, wat zich 
bijvoorbeeld uitte in het schilderen 
van iconen. Praten over emoties 
of over haar geloof deed ze niet 
gemakkelijk. Tot een paar jaar gele-
den was ze een trouwe bezoeker 
van de diensten in de Kruiskerk. 
Niet in de laatste plaats voor de 
ontmoeting na de dienst.
De uitvaartdienst vond plaats 
op 16 oktober in de aula van de 
Gemeentelijke Begraafplaats te 
Zeist. De overdenking ging over 
een door Henny geschilderde op-
standingsicoon en enkele verzen 
uit Johannes 11. 

Sieb Lanser

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld

November
Ma 18 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 20 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 20 13.30 uur Sing-Inn
Za 23 16.00 uur Adventskransen maken
Zo 24 10.00 uur Gedachtenisviering
Wo 27 10.00 uur Christelijke meditatie

December
Zo 01 12.00 uur Koffieconcert
Di 03 09.30 uur Open huis
Wo 04 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 04 14.30 uur Bijbelkring over 
   Matteüsevangelie
Zo 08 15.00 uur Zondagmiddagconcert
Wo 11 10.00 uur Christelijke meditatie
Do 12 14.00 uur Adventsmiddag
Zo 15 11.00 uur Adventspakjesactie
Zo 15 16.00 uur Kerstconcert
Wo 18 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 18 20.00 uur Kerstconcert

AGENDA

Adventsmiddag op 12 december
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder 
zijn van harte uitgenodigd om bij 
de adventmiddag op 12 december 
aanwezig te zijn. Van 14.00 tot 14.45 
uur is er inloop met koffie en thee, 
aansluitend is er tot 16.00 uur een 
programma met teksten, liederen, een 
korte meditatie en een verhaal in de 
kerkzaal. Vanaf 16.00 uur: ontmoeting 
met een drankje en een hapje.

U kunt zich aanmelden via de 
intekenlijsten in de kerk, maar ook bij 
Nel de Vlieger: dvlieg@zonnet.nl, tel. 
020 - 6431889 of bij ondergetekende. 
Wanneer vervoer een probleem is, 
kunt u dat bij aanmelding aangeven.
 
Namens meedenkers Marijke, Nel 
en Dineke heet ik u alvast van harte 
welkom!

Trudy Joosse-Ridder, ouderenpastor

Van de diaconie
Met blijdschap en dankbaarheid geven 
wij kennis...
– van een geslaagde en spontane 
inzameling van winterkleding voor het 
vluchtelingenkamp op Samos.

– van de wijkdoelcollecte voor de 
stichting HumanAidNow die de 
kledingactie organiseerde. Zo werd er 
nog een prachtig bedrag opgehaald 
waarmee ontbrekende kleding 
ingekocht kon worden. 
– van de SAT-maaltijd op 30 oktober, 
waarbij er een gast in ons midden 
was met zijn blindengeleidehond die 
ons introduceerde in zijn dagelijks 
leven en deze bijzondere omgang 
daarin tussen mens en dier. 
– van de inzameling van levens-
middelen op 3 en 10 november voor 
de allerarmsten in Oost-Europa, 
georganiseerd door Dorcas. Mooi om 
zo met elkaar de adventtijd tegemoet 
te gaan!

Lamkje Sminia



Afronding
De gegeven tijd stelde grenzen 
aan wie ik de afgelopen periode 
kon bezoeken. De week na de 
afscheidsdienst heb ik nog enige 
ruimte voor laatste bezoeken. Belt u 
even als u me al eerder had verwacht?
Het was verrassend om niet alleen 
van aangezicht tot aangezicht maar 
ook in enkele grotere verbanden 
met elkaar wat terug te kijken op de 
afgelopen tijd. Goede woorden over 
en weer spreken... hoe mooi is dat. 
Ik ben zeer benieuwd naar de 
voorstelling over Dietrich Bonhoeffer. 
Het zou me niet verbazen als het 
optreden van Kees van der Zwaard 
de nodige stof geeft tot gesprekken 
nadien. Wat is geloven in ons 
tijdsgewricht? Bidden en navolgen 
bindt Dietrich ons op het hart. 
Eén van die mensen die de navolging 
in extremis heeft laten zien was 
Franciscus van Assisi. Ik maakte, 
om het afscheid wat te markeren, 
een boekje met teksten over hem. 
In het boekje een ingekorte en 
bewerkte notitie die ik indertijd 
voor een pastorale cursus schreef 
en Franciscus en zijn gezin van 
herkomst als onderwerp had. Tevens 
enkele liedjes die het licht zagen in 
Dagcentrum Westwijk. De boekjes 
liggen in de Paaskerk en wachten 
erop meegenomen te worden.
Wie weet zie ik u bij de voorstelling 
of op zondag 17 november. Ik wens u, 
met woorden uit franciscaanse kring 
‘vrede en alle goeds’.

Gert Jan de Bruin

Uit de wijkkerkenraad
Met vreugde laat de wijkkerkenraad 
weten dat per 1 november als 
ambulant predikant in de Paaskerk ds. 
Bara van Pelt komt werken. Omdat 
het aanstellen van een ambulant 
predikant vrij nieuw is in onze PKN, 
een korte toelichting. 
De synode besloot november 2018 
tot een regeling die het mogelijk 
maakt voor gemeenten een ambulant 
predikant aan te stellen. Dit is 
gedaan in het kader van bevordering 
van mobiliteit van predikanten 
en tegelijkertijd het ontzorgen 
van gemeenten bij het vinden en 
aanstellen van een predikant voor 
vervangingswerkzaamheden. Een 
tijdelijke predikant komt altijd in 
dienst van de dienstenorganisatie 
(Utrecht) als predikant in algemene 
dienst en wordt beroepen door 
de generale synode middels een 
opdrachtbrief. Een ambulant predikant 
krijgt een 0,5 fte aanstelling voor de 
duur van maximaal twee jaar.

Ds. Van Pelt blijft in de Paaskerk totdat 
de vacature vervuld is (maximaal 
twee jaar). In de wijkkerkenraad 
hebben wij een taakomschrijving 
gemaakt. Voor u is het belangrijk 
te weten dat ds. Bara van Pelt 
het crisispastoraat en individueel 
pastoraal gaat doen in de wijken 
Westwijk, Bovenkerk en Waardhuizen, 
de ontmoetingsbijeenkomsten in 
deze wijken, uitvaarten leiden die 
voortkomen uit pastorale contacten, 
het begeleiden van de taakgroep 

pastoraal. Ook zal zij zal een aantal 
keren voorgaan in kerkdiensten in de 
Paaskerk. 
Wij zijn bijzonder blij dat het op 
zo korte termijn gelukt is enige 
vervanging te vinden voor het werk 
dat ds. Gert Jan de Bruin doet. Wij 
heten haar van harte welkom en 
hopen en vertrouwen op een goede 
samenwerking in de tijd dat zij bij ons 
in de Paaskerk werkzaam is. 

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
Ds. B(ara) van Pelt, baravanpelt@planet.nl, 

tel. 06 – 20 56 86 48
ouderenpastor Trudy Joosse, tel. 

06 – 83 35 49 24, ouderenpastor@pga-b.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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Vacatures PGA-B
Zoals u in het beleidsplan van de 
AK heeft kunnen lezen, is er ruimte 
om twee predikanten te beroepen. 
De predikanten zullen beroepen 
worden voor de hele PGA-B. Voor 
één predikant zal de zwaarte van 
de werkzaamheden in de Paaskerk 
komen te liggen, voor de andere 
predikant in de Kruiskerk. Er komt 
één beroepingscommissie met drie 

leden vanuit de Paaskerk, drie uit de 
Kruiskerk, één uit de Pelgrimskerk en 
een voorzitter. Alice Stronkhorst is 
bereid gevonden de taak van voorzitter 
op zich te nemen. Aan gemeenteleden 
wordt gevraagd namen te noemen van 
mensen die geschikt zouden kunnen 
zijn om in de beroepingscommissie 
plaats te nemen. Als deze Present op 
de mat valt, kunt u dit nog net doen 
door uiterlijk 17 november een mail te 

sturen naar: 
scriba@paaskerk-amstelveen.nl.
Hierna zal overleg met Kruiskerk 
en Pelgrimskerk zijn om tot een 
evenwichtige samenstelling van 
de commissie te komen. Het kan 
dus goed zijn dat de naam die 
u noemt uiteindelijk niet in de 
beroepingscommissie komt. We hopen 
oprecht dat veel gemeenteleden aan 
deze oproep gehoor zullen geven!
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IN MEMORIAM
Margjen de Jong van der Veen 
Op 29 september is Margjen de Jong-van der Veen 
overleden. Marga, zoals velen haar kenden, is geboren op 
28 maart 1937. Met haar man en dochters heeft ze lang in 
Aalsmeer gewoond, waar ze een kwekerij hadden. Nadat 
haar man in 1994 heel plotseling overleed is Marga naar 
Amstelveen verhuisd. Het plotselinge verlies heeft haar 
jaren aan de Populierenlaan getekend. De laatste jaren 
heeft ze het goed gehad in de Dignahof. Bij het afscheid 
in de aula van de begraafplaats in Aalsmeer luisterden 
we naar herinneringen van kinderen en kleinkinderen. 
Ook hoorden we Marga's lievelingsmuziek. We lazen en 
overdachten Psalm 23, die haar erg dierbaar was. We 
wensen haar dochters, kleinkinderen en ieder die Marga 
zal missen sterkte en Gods kracht toe.

ds. Werner Pieterse

Eke Tijmstra
Op 6 oktober overleed op 91-jarige leeftijd Eke Tijmstra. 
In haar actieve leven was Eke een krachtige vrouw, 
professioneel in haar beroep als verpleegkundige en zeer 
sociaal bewogen. Ze stond voor aandacht en goede zorg
voor de mensen die op haar pad kwamen en in het 
bijzonder voor haar patiënten.
Na haar pensionering zette ze zich met hart en ziel in voor 
o.m. het Rode Kruis en ‘De Hut’, waar ze mensen met 
een smalle beurs aan kleding hielp en kledingpakketten 
voor het Oostblok klaarmaakte.

In 2009 verhuisde ze vanwege afnemende gezondheid 
naar de Olmenhof. Sindsdien bezocht zij de diensten 
van de Paaskerk – waarvan zij eerder een betrokken lid 
was – niet meer. Maar wel nog lange tijd de diensten 
van Brentano en de bewonersgesprekken met geestelijk 
verzorger Wouter van den Braak, ook later in ’t Huis aan 
de Poel. Daar werd ze liefdevol verzorgd. 
Op 14 oktober leidde Wouter van den Braak in de 
Paaskerk de dankdienst voor haar leven. Centraal daarbij 
stond psalm 27. Haar neven en nichten begroeven haar 
daarna bij haar ouders en een zus in haar geboortegrond 
in Friesland.

Eke de Gier-van der Jagt

Jannetje (Janny) de Munnik-Cuiper 
Op 8 oktober is Jannetje (Janny) de Munnik-Cuiper 
op 88-jarige leeftijd overleden. Janny was een sterke 
vrouw die wist wat ze wilde. Ook haar afscheid had ze 
zorgvuldig voorbereid. Mooie klassieke liederen (Eens als 
de bazuinen klinken, Blijf mij nabij) klonken in de aula van 
de begraafplaats Karssenhof in Ouderkerk. Janny was 
altijd een trouw bezoeker van de Dorpskerk, waar ze ook 
haar vriendinnen had. Toen haar man ziek werd heeft ze 
hem trouw verzorgd. Na zijn overlijden vond ze de kracht 
om door te gaan, tot haar gezondheid haar dwong te 
verhuizen van de Hortensialaan naar de Luwte. De goede 
verzorging daar werd tijdens haar afscheid met nadruk 
vermeld. We wensen haar zoon en dochters, (achter)
kleinkinderen en anderen die haar missen sterkte en 
Gods zegen.

 ds. Werner Pieterse
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Versterking gezocht!
Een aantal jaren geleden ging de 
groep ‘vijftigers’ van start. Inmiddels 
zijn de deelnemers ouder geworden, 
de meesten in de zestig. Doordat 
een aantal mensen de groep heeft 
verlaten is er ruimte voor nieuwe 
deelnemers. Wat we beogen met 
deze groep werd door een aantal 
deelnemers als volgt verwoord:
‘Ik wil graag dingen delen, er zijn voor 
anderen, praten over geloofszaken.’
‘Ik vind het fi jn om met leeftijdgenoten 
uit te wisselen wat ons zoal beweegt, 
hoe je tegen dingen aankijkt, wellicht 
in het licht van het christelijk geloof.’
‘Voor mij is het belangrijk om het 
leven te delen met leeftijdgenoten 
en ik vind het belangrijk dat we dat 
doen onder het dak van de kerk. We 
steunen elkaar, delen visies. Voor mij 
het is een deel van mijn kerkervaring’.

Belangrijk is de sfeer van vertrouwen 
die deelnemers ervaren. Wat 
gedeeld wordt in de groep, blijft in 

de groep. We komen vijf keer per 
jaar bij elkaar in de Paaskerk, op een 
woensdagavond. Op 12 december is 
onze volgende avond gepland, die als 
thema ‘licht’ zal hebben. 
Voel je je aangesproken en wil je 
meedoen? Neem dan contact op 
met Trudy Joosse, die deze groep 
begeleidt. Het is altijd mogelijk om je 
eerst een keer te oriënteren.
Trudy Joosse, ouderenpastor@pga-b.nl, 
tel. 06 – 83 35 49 24

Jongerendienst 12+
We hebben weer een mooie 
12+-maand achter de rug, waarin 
we spraken over risico’s en een hele 
mooie fi lm bekeken. Iedereen was 
onder de indruk van ‘Extremely loud 
and incredibly close’! 
We aten gezellig met elkaar en hadden 
alle tijd om even fi jn bij te kletsen. 
Het was erg leuk dat er ook jongeren 
en leiding van de Kruiskerk bij waren! 
Volgende maand zullen we ook een 
gezamenlijke 12+-dienst hebben en 

helpen we weer een handje mee met 
de Adventpakjesactie. 

Rianne Clerq

Meezingen met Oosterhuis
De eerstvolgende viering in het 
dagcentrum Westwijk staat in het 
teken van enkele adventsliederen 
van Huub Oosterhuis. Onder leiding 
van Marcel den Dulk studeren we 
voor de dienst die liederen in. Wie wil 
meezingen is van harte welkom op 
zondag 1 december om 9.45 uur aan 
de Augusta de Witlaan.

November
Zo  17 10.00 uur Afscheidsdienst 
   G.J. de Bruin
Wo  20 19.00 uur Gebedskring
Do  21 14.00 uur Diaconale 

ontmoetingsbijeenkomst 

December
Zo  01 10.30 uur Themaviering over nieuwe 

liederen van Oosterhuis 
(Dagcentrum Westwijk)

Ma  02 20.00 uur Kring veertigers
Wo  04 19.00 uur Gebedskring
Wo  11 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(De Bolder)
Wo  11  19.30 uur Kring middelbaar plus
Do  12  18.00 uur Buurttafel, gast: pastor 

Eugene Jongerden
Za 14 20.00 uur Kerstconcert Alegría 
   en Kwintessens 
   (Titus Brandsmakerk)
Zo 15 11.00 uur Adventspakjesactie
Zo  15 14.30 uur Sing inn met Anthem 

AGENDA
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Afscheid ds. Gert Jan de Bruin
Als u deze Present krijgt, is de afscheidsavond van ds. Gert Jan de Bruin 
al achter de rug. Rest nog de afscheidsdienst op 17 november waarin hij 
zelf zal voorgaan. Ook vanaf deze plek wensen we hem alle goeds en 
Gods zegen voor de toekomst toe. 

Elly Merckel-Timmer

Afscheid ds. Gert Jan de Bruin



Vanuit de wijkkerken
Aftredende ambtsdragers zijn 
mevrouw Visser en de heer Westra. 
Beiden zijn bereid herbevestigd te 
worden, zij het dat dhr. Westra graag 
vrijstelling wil van het bijwonen van 
kerkenraadsvergaderingen en van het 
dienst doen in De Buitenhof. Omdat 
ds. De Vries er begin januari niet kan 
zijn zal de bevestiging in de dienst van 
19 januari plaatsvinden. We hebben 
nog steeds geen opvolger voor de 
heer Oud als kerkrentmeester. Wie 
kan (tijdelijk) een paar uur per maand 
tijd maken voor deze taak?

We hebben besloten te vlaggen op 
4/5 mei, op de verjaardag van de 
koning en van de koningin, en op 15 
augustus, het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. De koster is ervan op 
de hoogte. 

Ds. De Vries werkt tijdens zijn 
studieverlof verder aan zijn boek, dat 
handelt over ‘Het werk van de Heilige 
Geest in de brieven van Paulus’. 

Het onderwerp ‘Toekomst 
Pelgrimskerk’ heeft onze blijvende 
aandacht. Hoewel het bestuur 
van De Goede Herder openstaat 
voor samenwerking en voor twee 
kerkdiensten op zondagochtend 
op aangepaste tijden, zijn er nog 
onzekerheden. De vraag is of De 
Goede Herder op termijn niet ook 
dicht moet. Dat hangt er mede 
van af of het bisdom centraal kiest 
voor de Augustinuskerk of voor de 

Urbanuskerk in Bovenkerk. Daar 
komt binnenkort duidelijkheid 
over. Verder is er contact met het 
stadsdeel, onder anderen over 
eventuele aanpassing van het 
bestemmingsplan voor de grond 
waar de Pelgrimskerk op staat. U 
kunt ook elders lezen dat er een 
beroepingscommissie komt voor 
twee predikanten. Er is gevraagd om 
één lid vanuit onze gelederen. 
In mei 2020 is er weer een 
vrijwilligersmiddag. Mevrouw 
Velthorst is bereid gevonden de 
voorbereiding te coördineren. 

De begroting ‘wijkkas 2020’ komt in 
de novembervergadering aan de orde.

Adri Lodder

Sint Nicolaas
Ook dit jaar verzorgen we weer 
cadeautjes voor de bezoekers van 
het Stoelenproject. Sjaals, mutsen, 
handschoenen, sokken, maar ook 
zeep, tandenborstels en tandpasta en 
kleine chocoladeletters zijn welkom. U 
kunt natuurlijk ook een klein geldelijk 
bedrag geven. Een en ander is tot 1 
december in de kerk in te leveren. Bij 
voorbaat hartelijk dank.

Het Sint Nicolaas comité
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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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Pastorpraat
Het thema van dit blad: Medemens 
– de ander dus – klinkt dat niet erg 
christelijk? Waarom? 

Een poosje geleden trof mij een 
opmerking van een predikant: Wat 
heeft de Verlichting ons gebracht? 
Kort door de bocht gezegd: ‘zoek het 
zelf maar uit!’ Het christendom heeft 
altijd met de medemens, de ander, te 
maken toch? Mobiel, selfierage? Is dat 
zo?
Kort geleden had ik nog net een 
zitplaats in een overvolle, doodstille 
trein. Men was verdiept in de mobiel, 
alleen tegenover mij zat een jongetje 
(vijf à zes jaar). Hij keek naar buiten.
‘Leuk hè, in de trein’ zei ik. Een 
waterval van woorden brak los. 
‘Heel leuk, doen we nooit. Mijn oma is 
jarig, maar de boeren gaan weer met 
al die tractoren weg. Mijn oma is bang 
voor file, dat we heel laat komen en 
mama moet helpen.’
‘Ik kijk of ik ze kan zien op de weg. 
Maar weet u: ze hebben geen geweren 
of pistolen. Ze gooien met stro of hooi. 
Kun je alleen hooikoorts van krijgen, 
mijn oudere zus, die is allergisch!’ 

Wat een medemens, een kind!
Moeder keek op van haar mobiel en 
gaf een knipoog.
Ik had een gezellige prater tegenover 
mij die alles meedeelde wat hij zag!

Medemens, nu heel dichtbij. Een 
gemeentelid vroeg of er zoiets 
als een voorleesgroep bestond. 
Waarvan er misschien iemand 
bij mensen thuis komt voorlezen 
uit de Bijbel. Zijn ogen gaan zo 
schrikbarend achteruit. Ik beloofde 
deze vraag door te geven. Het gaat 
dus om bijvoorbeeld één middag 
in de week een uurtje bij meneer 
thuis voor te lezen. Omgeving 
Pelgrimskerk en mijnheer geeft zelf 
de Bijbelgedeeltes op. Hij zou hier 
graag aan beginnen in 2020 zodra het 
nodig wordt.

Als er zich nu eens vier mensen 
opgeven, dan is het voor u eens per 
maand. Neem gerust contact met 
mij op als u meer wilt weten (020 
- 6427703).

Medemens: zie verder het 
Winterprogramma, ondermeer 

zondag 1 december: samen in De 
Goede Herder: Oecumenische dienst.

En zaterdag 14 december: 
Adventsbijeenkomst aan tafels 
in de kerk. Ontmoeting met een 
medemens en lunch van 11.00 tot 
15.00 uur. Welkom! Heb je je al 
opgegeven? Doe het snel, zonodig is 
er vervoer.

Wil Kruijswijk

November
Ma 18 14.00 uur Film: The Idol, 
   in de Goede Herder
Vr 22 16.30 uur Kannen en Kruiken, 

vrijdagmiddagborrel
Di 26 14.00 uur Studiekring ds. De Vries, 
   zie V&T pagina’s.
Vr 29 16.30 uur Kannen en Kruiken, 

vrijdagmiddagborrel

December
Zo 01 10.30 uur Gezamenlijke oecumenische 

dienst in De Goede Herder
Vr 06 16.30 uur Kannen en Kruiken, 

vrijdagmiddagborrel
Vr 06 18.00 uur Kostje geKocht, opgeven 

voor woensdag 4-12
Di 10 14.00 uur Studiekring ds. De Vries, zie 

V&T pagina’s
Do 12 16.00 uur Het Woord spreekt
Vr 13 16.30 uur Kannen en Kruiken, 

vrijdagmiddagborrel
Za 14 11.00 uur Adventbijeenkomst 
Ma 16 14.00 uur Lezing en presentatie door 

Frank van de Loo in De 
Goede Herder

Ma 16  19.00 uur  Boeteviering in De Goede 
Herder

AGENDA
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Uitnodiging adventviering
De adventperiode komt weer in zicht en ook dit jaar wordt er een 
adventbijeenkomst gehouden in de Pelgrimskerk en wel op zaterdag 14 
december vanaf 11.00 uur. 
Deze uitnodiging geldt voor iedereen; gemeenteleden, niet-
gemeenteleden, familie, vrienden, buren: van harte welkom!
De inschrijfformulieren liggen op de ronde tafel bij de ingang van de kerk. 
Neemt u ook een formulier mee voor mensen die niet regelmatig in de 
kerk kunnen komen. Geeft u zich op vóór 1 december! Wij verheugen 
ons op uw komst. 

Gina Visser en Brita Veldhuizen
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Film: The Idol 
Ma/ 18-11, 14.00 uur in de Goede Herder
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.

Uit het Winterprogramma Uit het Winterprogramma 

IN MEMORIAM
Gijs van Beem 
Op 1 oktober overleed Gijs van Beem na een kort 
ziekbed. Een week later namen we op Westgaarde 
afscheid van hem. Met humor en toewijding aan zijn 
gezin, zijn werk en de kerk stond hij in het leven. 
Het geloof gaf hem steun in moeilijke tijden. Zoals 
toen zijn zoon, nog maar 46 jaar, plotseling overleed. 
Zolang het lukte, ging hij wekelijks naar het graf 
om er een nieuwe kaars neer te zetten. Acht jaar 

geleden overleed zijn vrouw en verzorgde hij ook 
haar graf. Ondanks dit verdriet was Gijs van Beem 
een levenslustig mens. Hij vertelde graag over de 
oorlog of over de melkzaak die hij met zijn vrouw in 
de Rivierenbuurt opbouwde. Maar hij had evenveel 
belangstelling voor de verhalen van anderen. In de 
dienst van Woord en Gebed vermengden verdriet 
en dankbaarheid zich. Enkele liederen en de lezing 
uit 1 Korintiërs 15 kozen we uit de liturgie van de 
afscheidsdienst voor zijn vrouw. Dat had hem indertijd 
aangesproken. Gijs is 95 jaar geworden.

Nelly Versteeg
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Vorming en Toerusting
agenda
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/
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Studiekring ds. De Vries
Di/ 26-11, 14.00 – 16.00 uur 
in de Pelgrimskerk
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.

Verder op: 10 december, 14 en 28 
januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 
maart. 

Lezing en presentatie 
door Frank van de Loo
Ma/ 16-12, 14.00 uur 
in De Goede Herder
Kerst in de Nederlandse schilderkunst 
van de zestiende- en zeventiende eeuw. 
Voor velen is het kerstfeest het 
middelpunt van de winter. Er wordt 
naar uitgezien. In de kerk, de familie, 
maar ook in het zakenleven wordt het 
grondig voorbereid. Met aandacht en 
met luister wordt het feest gevierd. 
Wezenlijk draait alles om de evangeliën 
van Lucas en Mattheus.

Daar gaat deze lezing ook van uit. Elke 
ontwikkeling binnen de verhalen wordt 
op de voet gevolgd door voorstellingen 

ontleend aan de schilderkunst van de 
Lage Landen. Vlaamse meesters, zoals 
Pieter Breughel en Rogier van der 
Weyden en ook Hollandse meesters 
als Rembrandt, Jan Steen en Honthorst 
komen aan de orde, alles met dia’s. 

Boeteviering 
Ma/ 16-12, 19.00 uur 
in De Goede Herder
In de adventtijd kijken we uit naar de 
komst van een mensenkind. Hierin zegt 
God ons zijn liefde toe. Maar staan we 
voor de komst van het Kerstkind ook 
open? In deze viering proberen we te 
kijken naar onszelf en vragen wij God 
om vergeving voor onze verwijdering 
van zijn liefde. 

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95



2828

Muziekagenda
Hier vindt u alle muzikale activiteiten binnen de PGA-B op een rij. 
Zodat u uw agenda met mooie concerten kunt vullen.

Liederen over de 
wederkomst
Zo/ 17-11, 10.30 uur, Pelgrimskerk
Met de cantorij, Dirk Visser op het 
orgel, Bert ’t Hart, cantor-organist en 
voorganger ds. H.U. de Vries. 

Koffi econcert
Zo/ 01-12, 12.00 uur, Kruiskerk 
Benefi etconcert voor Zambia
De Stichting Zambridge heeft 
gevraagd of ze een benefi et-
koffi econcert mag organiseren om 
geld op te halen voor scholenbouw 
en leermiddelenvoorziening 
in Senanga (Zambia). De 
muziekcommissie van de Kruiskerk 
werkt daar graag aan mee. Het 
concert wordt verzorgd door het 
strijkorkest Lundi Bleu, dat gevormd 
is uit de betere strijkers-leden van 
studentenorkesten. Ze werken 
onder professionele begeleiding en 
maken met regelmaat buitenlandse 
concertreizen. Artistiek leider 
is Carel den Hertog, violist en 
programmamaker bij Radio4. Lundi 
Bleu brengt een Scandinavisch 
programma. Een vioolconcert van 
Johann Roman, de Zweedse Händel; 
de Passacaglia (op een thema van 
Händel) voor viool en altviool van 
Johan Halvorsen en een bewerking 
voor orkest van Griegs strijkkwartet in 
g-klein. De opbrengst van de collecte 
gaat volledig naar het goede doel.

Nicolaasvesper
Zo/ 01-12, 19.00 uur 
Oude Kerk, Oudekerksplein
De Raad van Kerken Amsterdam 
organiseert een oecumenische 
‘Nicolaasviering’, dichtbij de feestdag 
van de Heilige Nicolaas, aan het begin 
van de Adventsperiode.
Sint Nicolaas is de stadspatroon van 
Amsterdam. Na eerdere vieringen in 
de rooms-katholieke Nicolaasbasiliek 
en de Russisch-Orthodoxe Kerk 
‘Heilige Nikolaas van Myra’, zal de 
viering dit keer plaatsvinden in de 
oudste Nicolaaskerk van de stad, 
de Protestantse Oude Kerk aan het 
Oudekerksplein. De vesper zal het 
karakter hebben van een Evensong.
Aan de vesper werkt een oecumenisch 
projectkoor mee, o.l.v. Herman 
Mussche, cantor van de Oude Kerk. 
Iedereen met een goede stem en zin 
om eens in de prachtige Oude Kerk 
te zingen kan meezingen in dit koor. 
We zingen muziek uit de rijke muzikale 
traditie van de Oude Kerk, maar ook 
o.a. een Russisch ‘Onze Vader’. Dit 
projectkoor repeteert één keer vooraf, 
op zaterdag 30 november, van 10.30 
tot 12.30 uur, in de Oude Lutherse 
Kerk, Singel 411 (bij het Spui). 
Aanmelden gelegenheidskoor: 
herman@hermanmussche.nl. 
Bij aanmelding ontvangt u de 
muziek digitaal. Meer informatie: 
raadvankerkenamsterdam@gmail.com.

Cantatedienst
Zo/ 08-12, 10.30 uur, Pelgrimskerk
Tweede adventszondag ‘Schwinget 
freudig euch empor’, BWV 36, 
Johann Sebastian Bach (1685-1750). 
Uitgevoerd door vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis, solisten en 
instrumentalisten o.l.v. Bert ’t Hart, 
cantor-organist. Liturg: ds. H.U. de 
Vries.

Zondagmiddagconcert 
William Byrd Ensemble
Za/ 08-12, 15.00 uur, Kruiskerk
Het William Byrd Ensemble uit Leiden 
brengt een kerstprogramma met 
oude en nieuwe koormuziek onder de 
noemer Siehet ein Licht! Dirigent Nico 
van der Meel. Toegang: € 15. Kaarten 
14.15 uur bij de ingang van de kerk.

Urbanus Benefi et Familie 
Kerstconcert 
Za/ 14-12, 16.00 uur, Kruiskerk
In lichterlaaie stond 15 september 
2018 de nèt gerestaureerde 
Urbanuskerk in Bovenkerk. Een zwaar 
beschadigde kerk bleef achter plus 
de vraag komt onze Urbanuskerk ooit 
weer terug? De Stichting Vrienden 
van de Bovenkerkse Urbanus staat 
centraal bij de fondsenwerving voor 
de wederopbouw van de Uranuskerk. 
Het Amstelveens Symfonieorkest en 
het Pauluskoor Amstelveen dragen 
hieraan bij door het geven van dit 
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familieconcert. Het koor staat o.l.v. 
Rutger van Leyden en Marcel Joosen. 
Met sopraan Judi Haynes-Smart. Er 
zijn mooie stukken uitgekozen om naar 
te luisteren en om mee te zingen. 
Toegang: € 15 en € 10 voor < 18 jaar, 
Kaarten via: 
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl, 
www.amso-orkest.com, 
www.pauluskoor.nl.

Kerstconcert
Za/ 14-12, 20.00 uur, 
Titus Brandsmakerk
Een sfeervol kerstconcert van 
gemengd koor Alegría o.l.v. Nico 
Ph. Hovius en het vrouwenkoor 
Kwintessens o.l.v. Justina Oosters. 
Met werken van Fauré, Gustav 
Holst en Rheinberger. Magrietha 
van der Haar begeleidt op piano. Het 
publiek kan meezingen met bekende 
traditionele kerstliederen.
Na afl oop een drankje.
Toegang € 10, <12 € 5. Kaarten aan 
de deur (gepast betalen, geen pin) of 
bestellen bij de koren: 
www.vrouwenkoorkwintessens.net 
www.ckalegria.nl. 
Titus Brandsmakerk: Westelijk 
Halfrond 1 Amstelveen. 

Sing-in 
Zo/ 15-12 om 14.30 uur, Paaskerk
Met koor Anthem o.l.v. Leo Kramer, 
Peter van Dongen op piano, Dirk Out 
op orgel. Veel samenzang en in de 
pauze Glühwein. Toegang gratis.

Kerstconcert 
Amstel Gospel Choir
Zo/ 15-12, 16.00 uur, Kruiskerk
Vier de Kerst met Amstel Gospel Choir. 
Prachtige klassiekers en ook veel 
mooie swingende nieuwe nummers. 
Toegang: € 12,50 (incl. drankje). 
Kaarten via www.amstelgospel.nl.

Kerstconcert Clare College Choir uit Cambridge
Wo/ 18-12, 20.00 uur, Kruiskerk
Onder de titel A Clare Christmas brengt het universiteitskoor van het Clare 
College uit Cambridge weer een onvergetelijk kerstconcert met feestelijke 
koormuziek van Poulenc, Praetorius, Sandström en Williams. Verder, oude en 
nieuwe bewerkingen van prachtige traditionals als opmaat tot Kerst. Toegang: 
€ 25 (jongeren € 20), vroegboekkorting tot 1 december via: 
www.kruiskerk-amstelveen.nl. www.kruiskerk-amstelveen.nl. 
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Nieuws

Tentoonstelling 
Kees de Kort | IKONEN 
Vanaf 17 november in het Bijbels Museum, 
Herengracht 366-368, Amsterdam

In de tentoonstelling KEES DE KORT | IKONEN 
brengen traditionele en hedendaagse ikonen enkele 
belangrijke verhalen uit het christendom tot leven. 
Door beide vormen naast elkaar te plaatsen worden 
overeenkomsten en verschillen zichtbaar.

Het werk van de Bergense kunstenaar Kees de Kort 
(1934) is bekend en geliefd bij een groot publiek. 
Generaties kinderen groeien sinds eind jaren zestig 
op met door hem geïllustreerde Bijbels. In zijn hel-
dere, kleurrijke verbeelding van de bijbelse verhalen is 
ruime aandacht voor de menselijke emotie. De kracht 
en eenvoud van de illustraties maken dat de essentie 
van het verhaal direct bij de kijker overkomt. 
De Kort schildert geen plaatjes bij het verhaal, hij 
schildert het verhaal. Ook voor traditionele ikonen 
geldt dat deze niet bedoeld zijn als illustraties. Een 
ikoon is geen interpretatie van het heilige, maar is het 
heilige. Ikonen zijn gemaakt volgens richtlijnen die al 
eeuwen in de ikoontraditie worden gehanteerd. Kees 
de Kort kon zijn eigen vorm en werkwijze vaststellen 
en maakte met zijn werk ‘ikonen van deze tijd’.

Adventskalender 
Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 
2019. In de adventstijd kijken we uit naar de komst 
van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalen-
der brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U 
ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen 
over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt 
zijn. Vraag de kalender nu gratis aan!
De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven 
naar Kerst. ´Geef licht´ is de rode draad door alle dagen 
van de kalender. Voor iedere dag is er een vraag om 
over na te denken of juist een oproep om zelf aan de 
slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, 
lied, overdenking of quote. 

Meer hierover vindt u op: 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/advent-en-kerst.
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Symposium 
Heilzame 
verwerking 
Slavernijverleden
Za/ 23-11, 14.00 - 17.00 uur 
Oude Lutherse Kerk Amsterdam, 
Singel 411

Driehonderd jaar slavernijverleden 
werkt door in de belevingswereld van 
alle betrokkenen en is deel van de 
culturele erfenis van de Nederlandse sa-
menleving. Deze erfenis is van invloed 
op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ 
zichzelf en elkaar zien als onderdeel van 
de maatschappij. 

In 2013 sprak de Raad van Kerken in 
Nederland over de schuld van kerken bij 
het ‘in stand houden en (ook theolo-
gisch) legitimeren van de slavenhandel’ 
en benoemde dit als ‘een vorm van 
onrecht, die doorwerkt tot in de huidige 
generatie toe, waar een deel van onze 
samenleving is gebouwd op misbruik 
van anderen.’ 

Op een symposium willen de 
Evangelisch-Lutherse Kerk en de 
Evangelische Broedergemeente, samen 
met NiNsee nagaan hoe dit gemeen-
schappelijke slavernijverleden positief 
kan worden verwerkt.

Er zijn vier sprekers met hun eigen 
expertise.

Aanmelden graag via slavernijverleden@
gmail.com.

Studiedag 'Een kerk die kan, 
zoek de bloei van je buurt'
Wo/ 20-11, 10.00 –15.00 uur, Theologische Universiteit 
Apeldoorn, Wilhelminapark 4, Apeldoorn

Hoe bouw je aan een kerk? Wat komt daarbij kijken? Hoe leg je ver-
binding met de buurt? Hoe krijg je diversiteit in je gemeente? Wat is 
‘inclusief kerk zijn’. Wat zegt de Bijbel hierover? Wat is de dynamiek 
tussen je identiteit als kerk en inclusiviteit? Hoe kun je bouwen aan 
een inclusieve gemeenschap? 

Tijdens deze studiedag gaan pionier Rudolf Setz en Marten van der 
Meulen, universitair docent Godsdienstsociologie aan de PThU, en 
auteurs van het boek 'Een kerk die kan', in op deze vragen. 
Het wordt een studiedag waarin je gaat leren hoe je kerk kunt zijn 
vanuit jong en oud, man, vrouw, mensen die eenzaam zijn, arm, 
rijk, met veel of wat minder beperkingen, met vragen en twijfels, 
met een andere geaardheid, met of zonder christelijke achtergrond, 
singles, voor mensen die bijvoorbeeld hoogsensitief zijn.

Kosten: € 50,- inclusief lunch, koffi e, thee en het boek 
(studenten betalen € 25,-)

Meer info en aanmelden: 
www.eenkerkdiekan.nl/studiedag-20-november-2019

Studiedag 'Een kerk die kan, 
zoek de bloei van je buurt'
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Kaïns tomeloze woede 
Abels handen en hulpeloze roep 

'genade genade'
God in de hemel, zucht en kijkt 

somber toe 
en onverstoorbaar drinkt het rund.

Werner Pieterse

Rembrandt (1606-1669) Kaïn slaat Abel (tekening omstreeks 1650)


