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En het geschiedde...
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Duckface en 
Starbucks?

SIEB LANSER
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Hoe zou het eruit zien wanneer het 
verhaal zich in het nu had afgespeeld? 
Begrijpen millennials het verhaal 
beter als we wat ‘kleine’ details 
veranderen? De Amerikaanse broers 
Corey en Casey Wright vroegen 
zich enkele jaren geleden af hoe het 
zou zijn als Jezus vandaag de dag 
zou zijn geboren. Zij bedachten een 
hipsterkerststal.

We zien Jozef en Maria in een 
eenvoudig onderkomen. Jozef met 
zijn baard en snor en knotje maakt een 
selfi e samen met zijn kersverse zoon 
op zijn smartphone en Maria poseert 
mee met een vredesteken in de ene 
hand, een starbuckskoffi e in de andere 
en tenslotte een duckface (met getuite 
lippen – was lange tijd populair op 
social media).
Drie wijzen in hun hipsteroutfi ts komen 
op bezoek op hun Segway. Zij hebben 
cadeaus van Amazon bij zich. Google 
Maps zal hen wel de weg hebben 
gewezen. 

De herder verstuurt met zijn iPad 
foto’s van de blijde gebeurtenis via 
Instagram de wereld in. Het schaap 
heeft een kersttrui aan. De os, die 
100% organisch is, heeft gezond 
glutenvrij, natuurlijk voedsel in zijn 
voederbak. Zonnepanelen op het dak 
zorgen voor licht in de stal. 

Of dit een bij de tijd brengen van de 
traditionele kerststal is of een ironische 
benadering van de hipstercultuur, laat ik 
nu maar in het midden.

Sinds Franciscus van Assisi er in de 

dertiende eeuw mee begon, zijn 

kerststallen heel populair geworden. 

We zien Jozef en Maria in een 
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Van de redactie
En het geschiedde... Zeker de oudere lezers van 
Present zullen deze woorden kunnen dromen. In 
de oude vertaling van 1951 structureerden deze 
woorden het bekendste kerstevangelie, dat van de 
evangelist Lucas. Gert Jan de Bruin gaat er in zijn 
hoofdartikel op in. ‘In zijn met zorg gecomponeerde 
ouverture kun je drie keer een belletje horen 
rinkelen, gebruikt Lucas een Grieks woord dat in 
vroegere vertalingen luidde: ‘En het geschiedde’. 
In de nieuwe vertaling is dat onzichtbaar geworden 
door de hedendaagse taal: in die tijd, terwijl, toen. 
Gert Jan laat de drieslag zien: ‘En het geschiedde: 
een inschrijving, een bevalling, herders. Ook Ronald 
van Steden gaat er in zijn column op in, dat Lucas 
zo zijn verhaal in een groter kader wilde plaatsen. 
Maar wat geschiedt er vandaag van Gods liefde in 
een vaak liefdeloze en donkere wereld? Kerst kan 
een flinke worsteling zijn, die weinig ruimte laat voor 
zoetsappigheid. Toch zullen ook de saamhorigheid en 
gezelligheid hun plek krijgen in onze kerstvieringen, 
thuis, in de kerk, op school, bij AmstelveenSpreekt. 
Traditiegetrouw vindt op tweede kerstdag een 
kerstdiner plaats in de Paaskerk; in een interview 
vertelt Yvonne Licht hierover. Opvallend, dat er 
in ons land meerdere Kruiskerken en Paaskerken 
zijn, maar geen Kerstkerken – dat laat al zien waar 
het in het christelijk geloof wezenlijk om draait; 
in ons vieren van Kerst moeten we maar niet te 
wereldgelijkvormig worden. De wijkberichten en 
vaste rubrieken laten zien wat er zoal geschiedde 
en geschiedt. En het geschiedde in december 2019 
dat de redactie van Present de lezers gezegende 
kerstdagen en veel heil en zegen voor 2020 wenst. 

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.

01 – Gewoon of buitengewoon  
inleveren kopij:  6 januari
op de mat: 25 januari

02 – Oud en jong  
inleveren kopij:  17 februari
op de mat: 07 maart
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l Kerkdiensten
ZONDAG 

15 december 
3e advent

1e collecte: Diaconie, 
Jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, Neder-
lands Bijbelgenootschap

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent
17.00 uur: muzikale vesper-
viering, liturg: ds. Niek 
Scholten, Aerdenhout 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
14.30 uur:Kerst sing in 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.I. 
Methorst, Nieuwerkerk a.d. 
IJssel
18.30 uur: ds. D.J.W. Kok, 
Stolwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries, Ceremony of Lessons 
and Carols

De Buitenhof
Za/ 14-12: 10.30 uur: 
ds. Sietske van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Arianne 
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor Hans 
Dornseiffen

ZONDAG 

22 december
4e advent

1e collecte: Diaconie, 
stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, communi-
catie in onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, 
Bodegraven, doopdienst
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, 
Waverveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Dirk Wolse, 
Lelystad

Kapel VUmc
10.00 uur: dr. Femke Stock

DINSDAG 

24 december 
Kerstavond

1e collecte: Diaconie, 
kinderen in de knel
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
16.30 en 19.00 uur:  
mw. Trudy Joosse-Riddder, 
kinderkerstvieringen 
22.00 uur: ds. Sieb Lanser, 
met een projectkoor en een 
klarinettist 
Paaskerk
18.30 uur: mw. Nienke van 
der Heiden en ds. Werner 
Pieterse, kinderkerstviering
21.30 uur: ds. Werner 
Pieterse, met koor 
‘Anthem’ 
Pelgrimskerk
21.00 uur: meditatieve 
viering met liederen uit 
Taizé 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. Sietske van 
der Hoek
Vreugdehof
14.00 uur: kerstviering
Ziekenhuis Amstelland
20.00 uur: ds. Arianne 
Geudeke, kerstviering

WOENSDAG 

25 december 
Kerstmis

1e collecte: Diaconie, 
kinderen in de knel
2e collecte: Kerk, Jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, 
met de cantorij en een 
trompettist 
Paaskerk
09.30 uur: ds. Corine Sloots, 
met koor ‘Anthem’ 
11.00 uur: mw. Nienke van 
der Heiden en ds. Werner 
Pieterse, kerstdienst voor 
jong en oud
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.J. Verhaar, 
Krimpen a.d. IJssel 
18.30 uur: ds. M.B. van den 
Akker, Nieuwerkerk a.d. 
IJssel
Do/ 26-12: 2e kerstdag
10.00 uur kinderkerstviering
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries, met de cantorij 

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Benita Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

ZONDAG 

29 december

1e collecte: Diaconie, 
zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, 
kerkenwerk totaal in onze 
gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Pieter 
Masmeijer, Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bram Sneep
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.H. Vlijm, 
Nieuwer ter Aa
18.30 uur: ds. E. de Mots, 
Rijssen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P. Warners, 
Utrecht 

De Buitenhof
Za/ 18-12: 10.30 uur: 
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Maria 
Berends-van Hoek
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DINSDAG 

31 december 
Oudjaar

1e collecte: Diaconie, soci-
aal steunpunt Amstelveen
2e collecte: Kerk, 
kerkenwerk totaal in onze 
gemeente

Paaskerk
19.30 uur: ds. Sieb Lanser
Pauluskerk
19.00 uur: ds. A. van 
Vuuren, Capelle a.d. IJssel

WOENSDAG 

01 januari
Pauluskerk
10.30 uur: ds. J. Geene, 
Katwijk

ZONDAG 

5 januari

1e collecte: Diaconie, 
zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, eredienst 
& pastoraat in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Pieter van 
der Woel, Zaandam
Pauluskerk
10.00 uur: prop. P. van der 
Schee, Hoevelaken 
18.30 uur: ds. E. Gouda, 
Nieuw Lekkerland 
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly 
Versteeg

De Buitenhof
Za/ 04-01:  10.30 uur 
RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. Bram Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Erik Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor Hans 
Dornseiffen

ZONDAG 

12 januari

1e collecte: Diaconie, 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Bert 
Griffioen, Badhoevedorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. Sietske van 
der Hoek 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. 
Aangeenbrug, Apeldoorn 
18.30 uur: ds. P. Baas, 
Houten 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Pieter 
Masmeijer, Zegveld

De Buitenhof
Za/ 11-01:  10.30 uur: 
dhr. M. Hofman
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Maria 
Berends-van Hoek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. Arianne 
Geudeke

ZONDAG 

19 januari

1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijk 
missionair werk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Corine Sloots
16.00 uur: mw. Nienke van 
der Heiden, gezinsdienst 
‘Verhaal in de Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: mw. Trudy 
Joosse-Ridder en pastor 
Eugène Jongerden, 
oecumenische viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, 
Waverveen 
18.30 uur: ds. A. Beens, 
Barneveld 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

De Buitenhof
Za/ 18-01:  10.30 uur: 
RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor Jan 
Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Benita 
Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor Hans 
Dornseiffen

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

01 – Gewoon of 
buitengewoon
inleveren kopij:  

6 januari
op de mat: 
25 januari

02 – Oud en jong
inleveren kopij:  

17 februari
op de mat: 
07 maart

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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En het geschiedde

Jezus verdient zijns inziens ook een 
geboorteverhaal, maar Lucas wil zijn 
hoorders van meet af duidelijk maken 
dat het bij Jezus niet om een sterke 
held met aardse macht gaat, niet om 
een mens die graag in het volle licht 
van de schijnwerpers van de wereld 
staat. Hoe kan de evangelist het 
bijzondere leven van Jezus waar hij zo 
van onder de indruk is, laten resoneren 
in het verhaal over zijn geboorte?
In zijn met zorg gecomponeerde 
ouverture kun je drie keer een 
belletje horen rinkelen, gebruikt 
Lucas een Grieks woord dat in 
vroegere vertalingen luidde: ‘En het 
geschiedde’. Als klapt een docent 
voor de klas in de handen om aan te 
geven: let op. In de nieuwe vertaling 
gaat de tijdsaanduiding, die haast een 
uitroepteken is, verscholen in meer 
hedendaagse taal: in die tijd (vs.1), 
terwijl (vs. 6), toen (vs.15).

En het geschiedde: een inschrijving
De wereld van vandaag is een totaal 
andere dan die van tweeduizend 
jaar geleden en toch ontdek je, als je 

goed kijkt, ook een zekere gelijkenis. 
Mensen moeten zich de eeuwen 
door laten inschrijven. Belasting 
moet er in elke tijd betaald worden, 
want de machtigen hebben zo hun 
projecten. Om over hun zelfverrijking 
maar niet te beginnen. Ook toen was 
registreren het parool en een nette 
boekhouding heel dienstig. Er werd in 
die dagen nog niet door de overheid 
gerommeld met het intrekken van 
toeslagen voor kindercrèches, het 
Burgerservicenummer was nog 
niet uitgevonden, maar je moet 
wel ingeschreven staan als je iets 
bezit. O wee als je je op straat niet 
kunt legitimeren. We proeven de 
spot waarmee Lucas vertelt over 
de heersers die denken op een 
geweldige manier geschiedenis te 
schrijven. Even klinken hun namen, 
maar direct daarna laat hij zijn licht 
schijnen op Jozef en Maria die naar 
Betlehem gaan. Natuurlijk moet de 
geboorte van Jezus, die Davids zoon 
genoemd wordt, daar in de stad van 
David plaatsvinden. Als er iemand 
componeren kan, dan toch Lucas.

En het geschiedde: een bevalling
Maria baart haar eerstgeborene. 
Ze wikkelt het hummeltje in een 
doek. Op iconen zie je dat het kind 
in bad wordt gedaan en vervolgens 
afgedroogd. Zo concreet moet die 
verbeelding zijn als de Eeuwige komt. 
De evangelist wil dat we weten dat de 
Eeuwige van adres veranderd is. Hij 
woont voortaan bij de mensen. 
Dat God in de gestalte van een kind 
een hand naar ons uitsteekt, zouden 
wijzelf niet verzonnen hebben. 
Als de Eeuwige in storm en vuur 
verschijnt, dan zou je denken: nu gaat 
er wat gebeuren. Maar H(Z)ij komt 
de wereld binnen met de wankele 
pasjes van een kind. Overdonderend 
machtsvertoon is blijkbaar niet Gods 
stijl. De Eeuwige kruipt zo in onze huid 
dat hij haast onzichtbaar wordt: een 
kind in een doekje gewikkeld, straks 
een ventje dat bij het aanrecht op zijn 
tenen staat. 

Talloze keren las ik tijdens 
basiscatechese het kerstverhaal met 
kinderen. Ik las voor dit artikel nog 
eens aantekeningen door die ik een 
keer na afloop maakte. Waarom was 
er eigenlijk geen plaats in die herberg, 
was de opening van ons gesprek. 'Het 
was natuurlijk enorm vol in Betlehem', 
zei een meisje, ‘de mensen wilden 
allemaal kerst gaan vieren.’ ‘Jozef 
had, denk ik, vergeten af te spreken’, 
merkte iemand anders op. 'Zouden 

DS. GERT JAN DE BRUIN

De evangelist Lucas schrijft gepassioneerd zijn 

verhaal over Jezus en componeert als hij bijna 

klaar is een verrassende ouverture. De ‘groten’ 

in de wereldgeschiedenis hebben toch altijd 

een indrukwekkend geboorteverhaal?
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Maria en Jozef soms op goed geluk 
zijn gegaan’, vroeg ik, ‘hoopten ze dat 
iemand in Betlehem een plekje voor 
hen zou inruimen?' Een ventje, dat 
nog niks gezegd had, reageerde en 
dacht vooral aan hun portemonnee: 
'Ik denk dat Maria en Jozef helemaal 
geen geld voor een mooie kamer 
in een herberg hadden.' Andere 
kinderen knikten en vonden dit een 
goede verklaring, maar er was een 
meisje dat de schop nog dieper in de 
grond zette: 'Het kan toch dat ze zijn 
weggestuurd bij die herberg. Maria 
liep met een dikke buik, maar ze was 
niet met Jozef getrouwd. Dat vond de 
herbergier vast niet goed.' Zo zaten 
de kinderen met elkaar te filosoferen 
over dat 'geen plaats in de herberg'. 
Nog niet zo eenvoudig voor hen om 
te verstaan dat het verhaal over de 
geboorte de kortste samenvatting 
is van een heel leven. De evangelist 
schrijft over Jezus’ geboorte met in 
hoofd en hart de kennis over de weg 
van Jezus naar Jeruzalem. Het zou 
gaandeweg steeds duidelijk worden 
dat er voor hem geen plaats is. Je 
kunt hem vinden bij mensen die de 
goegemeente links laat liggen. Hij eet 
met sloebers en breekt zo muren af, 
overschrijdt grenzen. Maar dat roept 
verzet op. Lijden wordt zijn deel. Hij 
verbreekt het geknakte riet niet, maar 
wordt zelf gebroken. ‘Geen plaats’ 
heet de geheimvolle aanwijzing van 
componist Lucas.

En het geschiedde: herders
Lucas geeft herders niet 
zonder betekenis een rol in zijn 
geboorteverhaal. Gemarginaliseerde 
mensen zijn het, buitengewoon 
weinig geachte randfiguren, voor een 
rechtbank mogen ze niet getuigen. 

Alsof ze met leugens op goede voet 
staan. Maar de herders zijn de eerste 
getuigen van de geboorte van hem, 
die later een goede herder wordt 
genoemd. Met het noemen van 
die herders vertelt Lucas ons waar 
je Jezus later zoeken moet. Bij al 
diegenen die moe en afgemat zijn. 
Bij wie in het donker leven, mensen 
in zorgen of in de knoei. Eigen schuld 
of schuld van de omstandigheden... 
dat maakt hem niet uit. Hij heeft een 
vreemde voorkeur voor wie verloren 
dreigen te raken. Jezus kiest steeds 
de kant van de meest kwetsbaren. 
Dat is wat hij leeft en op een goede 
dag met zoveel woorden in het zand 
schrijft: je mag bestaan zoals je bent. 
De herders die met de nek worden 
aangekeken, ontdekken: God glimlacht 

tegen ons. Het goede nieuws voor 
iedereen komt allereerst tot mensen 
die door niemand gezien worden. 

In onze tijd van events en happenings 
(het Nederlands komt er bekaaid af) 
moet alles tegenwoordig groots en 
spectaculair zijn. De Eeuwige moet 
zich wel op een heel bijzondere wijze 
laten zien. Het evangelie spreekt dat 
vermoeden tegen. Het bijzondere 
gaat schuil in het gewone. In de stal 
laat de evangelist geen enkele herder 
bij het zien van de pasgeborene in 
de voederbak zeggen: is dit nu alles? 
Hoe veelzeggend dat uitgerekend de 
herders de eerste ‘kraamvisite’ zijn. 
Laatsten worden eersten, is dat niet 
een soort refrein in zijn evangelie? Of 
Lucas ook componeren kan. 
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Kerst 
020

De site wordt onder de aandacht 
gebracht via fi lmpjes, social media, 
posters en advertenties. Voor 
Amstelveen en Buitenveldert is een 
gezamenlijke folder gemaakt met alle 
kerstvieringen binnen onze kerken. 

Vorig jaar bezochten ongeveer 5.000 
bezoekers de kerstwebsite. We hopen 
dit jaar met Kerst020.nl opnieuw veel 
bezoekers te trekken. De startpagina 
bevat een kinderkerstverhaal, een 

kerstfi lmpje en een knop waarmee 
je als bezoeker alle vieringen en 
activiteiten rondom advent en kerst 
kunt opzoeken en bekijken. Via fi lters 
zoals datum, stadsdeel en trefwoorden 
kun je heel gemakkelijk en snel zoeken 
naar een kerstviering die bij jou past. 

AmstelveenSpreekt
Behalve de website zijn er dit jaar ook 
twee kerstevents in Amsterdam en 
één in Amstelveen. 

In Amstelveen organiseert de Stichting 
Stadsverhalen bij boekhandel Venstra 
op maandag 16 december een 
kersteditie van AmstelveenSpreekt. 
Een event rondom het oeroude 
kerstverhaal verbonden met verhalen 
van toen en nu. Van 18.00 uur (inloop 
17.30 uur) tot 19.00 uur. 

Popup Choir
In Amsterdam treedt op zaterdag 
21 december het Popup Choir op. 
’s Morgens bij de Noorderkerk, ’s 
middags bij de Elthetokerk in de 
Javastraat. Met voorbijgangers en 
koorleden wordt bij de Noordermarkt 
in zo’n drie kwartier het lied So 
this is Christmas van John Lennon 
ingestudeerd. 
‘s Middags kan iedereen meezingen bij 
de Elthetokerk met Last Christmas van 
Wham. Deelnemers en voorbijgangers 
krijgen fl yers over Kerst020.nl. 

YVONNE TEITSMA

Samen met de Protestantse Kerk Amsterdam en 

de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 

houden we dit jaar een kerstcampagne met de 

titel: ‘Sta eens stil bij kerst’. Het hart van deze 

campagne is de website Kerst020.nl waarop je 

gemakkelijk kerstactiviteiten en kerstvieringen 

kunt vinden in Amsterdam en Amstelveen. 
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Beroepingswerk van start

Het stappenplan 
Het stappenplan beschrijft het totale 
beroepingsproces. Omdat we dit 
proces anders (moeten) inrichten dan 
voorheen, moeten we vooraf voor 
alle betrokkenen duidelijk maken 
hoe het proces gaat verlopen. De 
eerste versie van dit stappenplan 
is besproken in de Algemene 
Kerkenraad (AK). De aangepaste 
versie ligt nu bij de wijkkerkenraden 
ter bespreking.

Het document met vijf profielen
Op 11 december vond in de 
Paaskerk een ‘profielsessie’ 
plaats met gemeenteleden waarin 
we de ‘ingrediënten’ voor vijf 
profielen verzamelden, te weten 
die van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert als 
geheel, de Kruiskerkgemeente, de 
Paaskerkgemeente en de twee te 
beroepen predikanten. 
Begin januari is er een eerste versie 
van het document met deze vijf 
profielen, die in de wijkkerkenraden 

van commentaar kan worden 
voorzien.

De beroepingscommissie
Er komt één beroepingscommissie 
voor het beroepen van beide 
predikanten met Alice Stronkhorst 
als voorzitter. De Pelgrimskerk levert 
één kandidaat. De Paas- en Kruiskerk 
leveren elk zes mogelijke kandidaten 
die bereid zijn zitting te nemen in 
de commissie, van wie er uit beide 
kerken drie daadwerkelijk in de 
commissie komen. In de week van 
14 januari besluiten de moderamina 
van de wijkkerkenraden en de AK over 
de definitieve samenstelling van de 
beroepingscommissie. 
We verwachten dat de AK in nauwe 
samenwerking en afstemming met 
de drie wijkkerkenraden eind januari 
deze drie voorbereidende activiteiten 
heeft afgerond. Daarna start de 
beroepingscommissie met het ‘echte’ 
beroepingswerk, te beginnen met 
het opstellen van een wervende 
advertentie.

Wijkpredikant is tevens 
PGA-B-predikant
In de week van 11 november nam 
de Generale Synode van de PKN 
besluiten over een aantal voorstellen 
voor wijziging van zogeheten 
ordinanties in de kerkorde, waaronder 
ordinantie 3-5-1. Deze ordinantie 
beschrijft de bestaande wijze van 
het beroepen van een wijkpredikant 
door de betreffende wijkkerkenraad. 
Maar daaraan is nu de volgende 
zin toegevoegd: een predikant die 
verbonden is aan een wijkgemeente is 
tevens verbonden aan de gemeente. 
Concreet voor ons betekent dit: een 
nieuwe predikant die in 2020 wordt 
verbonden aan de Kruiskerk of de 
Paaskerk is tevens verbonden aan de 
gehele PGA-B. Dit betekent voor de 
toekomst dat een predikant inzetbaar 
is binnen de gehele gemeente. 
Bij aanvang zullen de nieuwe 
predikanten vooral werkzaam zijn in 
hun eigen wijkgemeenten. Maar let 
wel, gemiddeld blijft een predikant 
circa tien jaar verbonden aan een 
wijkgemeente. In die periode kan de 
situatie in Amstelveen – Buitenveldert 
zo veranderd zijn dat we waarschijnlijk 
dankbaar gebruik hebben gemaakt 
van de afspraken aan het begin van 
het nieuwe dienstverband. Regeren is 
vooruitzien.

Namens de AK wens ik u gezegende 
kerstdagen toe.  

PIETER LICHT (SCRIBA AK)

De voorbereidingen voor het beroepingswerk zijn 

begonnen. In deze startfase lopen drie activiteiten 

parallel aan elkaar: er wordt een stappenplan én 

een document met profielen opgesteld, en een 

beroepingscommissie samengesteld.
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Begroting 2020 

In dit beleidsplan zijn een aantal 
keuzes geformuleerd omtrent de 
reductie in predikanten en personeel 
en de verkoop van een kerkgebouw 
met behoud van presentie in de wijk 
Buitenveldert. Tevens heb ik gebruik 
gemaakt van de omslagregeling 
predikantstraktementen 2020 van 
de PKN en de cijfers van onze 

kerkgemeenschap tot en met 
augustus 2019.
Het tekort uit kerkelijke activiteiten 
over 2019 komt naar verwachting 
uit op € 584.000 (begroting 2019: 
tekort € 820.000). Dit lagere voor 
2019 geprognotiseerde tekort van 
€ 236.000 wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de hogere vrijwillige 

bijdragen (€ 30.000), een niet in de 
begroting opgenomen ontvangen 
erfenis (€ 35.000) en subsidie voor 
kerkgebouwen (€ 20.000), lagere 
pastoraatskosten ten gevolge 
van het niet invullen van twee 
predikantsvacatures (€ 112.000) 
en lagere verwachte kosten voor 
Investeren in de toekomst (€ 20.000).
In 2018 is onder de baten beleggingen 
een incidentele bate van € 2 miljoen 
begrepen ten gevolge van de verkoop 
van het complex aan de Handweg.
Naar verwachting zal het tekort uit 
kerkelijke activiteiten in 2020 
€ 710.000 bedragen. Dit tekort 
kent een aantal oorzaken. De post 
vrijwillige bijdragen zal in 2020 dalen. 
Deze daling wordt veroorzaakt door 
een verwachte daling van het aantal 
bijdragende leden ten gevolge van 
demografi sche ontwikkelingen. De 
baten uit erfenissen, legaten en giften 
zijn niet in de begroting opgenomen.

De inkomsten uit huuropbrengsten 
van de eigen kerkgebouwen zijn, 
afgezien van een prijsindexatie, op 
vergelijkbare basis ingeschat.
De hoogte van de kosten wordt 
in belangrijke mate bepaald door 
pastoraatskosten en kosten van 
overig personeel (kosters, organisten 
en administratief personeel). Voor 
de pastoraatskosten is uitgegaan 

ANDRIES SMEDING

In oktober hield ik mij bezig met het maken van 

de begroting voor 2020, een prognose van de 

cijfers over 2019 en een meerjarenraming tot 

en met het jaar 2026. Dit jaar was wel bijzonder 

omdat ik rekening heb gehouden met het 

door de Algemene Kerkenraad vastgestelde 

Beleidsplan voor de periode 2019 – 2025. 
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Het fi nanciële resultaat voor de jaren 2020, 2019 en 2018 is als volgt weer te geven:

Omschrijving Begroting Prognose Begroting Werkelijk

(alle bedragen in duizenden euro’s) 2020 2019 2019 2018

Baten uit kerkelijke activiteiten 577 668 572 965

Lasten uit kerkelijke activiteiten 1.287 1.252 1.392 1.680

Saldo kerkelijke activiteiten -710 -584 -820 -715

Baten uit beleggingen 423 503 437 2.095

Lasten uit beleggingen 236 231 150 139

Saldo beleggingen 187 272 287 1.956

Resultaat kerkgemeenschap -523 -312 -533 1.241
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Vluchtelingen-
werk

EVELIEN GROOT WERKBEGELEIDER STICHTING VLUCHTELINGENWERK AMSTELLAND

Vluchtelingenwerk richt zich op de 
begeleiding van statushouders die 
woonachtig zijn in de gemeente. 
Het betreft mensen afkomstig uit 
Syrië, Eritrea, Iran, of andere landen 
waarin hun bestaan als mens wordt 
bedreigd door oorlog of onmenselijke 
omstandigheden. Om in Nederland 
een nieuw bestaan op te kunnen 
bouwen is hulp nodig. Vrijwilligers 
van Vluchtelingenwerk bieden deze 
hulp. Als contactpersoon zijn zij 
vaak het eerste aanspreekpunt 
en vertrouwenspersoon van de 
statushouders. Naast hulp bij 
administratie (want Nederland is 
een echt papierland!) en fi nanciën 
(wat komt er binnen en gaat er weer 
uit?) helpen de vrijwilligers door een 
luisterend oor te bieden. We gaan in 
gesprek over het opbouwen van een 
sociaal netwerk. 
Vrijwilligers werken veel samen met 
andere organisaties die hulp bieden 
of activiteiten organiseren voor de 
doelgroep. Onder begeleiding van 
professionals bieden vrijwilligers 

ondersteuning bij het wegwijs worden 
in de Nederlandse samenleving; dit 
werk is waardevol en zingevend, 
zowel voor de statushouders als voor 
de vrijwilligers. 
Om hulp te kunnen blijven bieden 
aan statushouders is hulp nodig van 
betrokken vrijwilligers. Vluchtelingen-
werk is altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers: cliëntbegeleiders die op 
kantoor hulp bieden met praktische 
zaken aan statushouders. Buddy’s 
die een paar uur per week iets leuks 
gaan doen met een statushouder, 
bijvoorbeeld samen een praatje 
maken onder het genot van een kopje 
koffi e of gezellig samen wandelen. 
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u meer informatie over wat u 
kunt doen bij Vluchtelingenwerk? 
Dan kunt u contact opnemen door 
te bellen met: 020 – 645 47 45, 
of door een e-mail te sturen naar 
werkbegeleiders@vwamstelland.nl.
Volgend jaar wisselen we van locatie. 
We verhuizen naar de dr. Willem 
Dreesweg 2 in Amstelveen. 

Hoe is het om als vluchteling in Nederland te zijn, en een heel 

nieuw leven op te bouwen? Een nieuwe taal te leren en binnen 

een soms andere cultuur te kunnen integreren? Als vrijwilliger van 

Vluchtelingenwerk in Amstelveen en Aalsmeer kom je in contact met 

statushouders die een plek proberen te vinden in de maatschappij.

van de in het beleidsplan genoemde 
aantal van vier predikanten met een 
betrekkingsomvang van 3,8 fte. 
Voor de salarissen van het overige 
personeel is gerekend met een 
stijging van de salarissen van 3%.
Voor investeren in de toekomst is een 
aparte tijdelijke post van € 70.000 
opgenomen.
Bij de lasten uit beleggingen is 
rekening gehouden met de kosten van 
de renovatie van een beleggingspand. 
De waarde van dit pand zal als gevolg 
van deze renovatie toenemen.
De rentebaten zullen naar verwachting 
in 2020 dalen ten gevolge van een 
lage rentestand en de fi nanciering van 
de verwachte tekorten.
Zoals gebruikelijk is bij het opstellen 
van de begroting en prognose geen 
rekening gehouden met mogelijke 
koerswinsten en/of –verliezen 
op effecten, tenzij deze reeds 
gerealiseerd zijn.

De hierboven geschetste 
ontwikkelingen rondom baten en 
lasten hebben tot gevolg dat de 
tekorten uit kerkelijke activiteiten niet 
gedekt worden door de opbrengsten 
van beleggingen. Per saldo verwachten 
we voor 2020 een negatief resultaat 
voor de kerkgemeenschap als geheel 
van € 523.000. Dit bedrag zal worden 
onttrokken aan de algemene reserve. 
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Kerstdiner vier 
je met elkaar

‘Samen met een groep vrijwilligers 
zitten we op circa 55 deelnemers. 
In tegenstelling tot de Buurttafel in 
de Paaskerk is dit echt een kerkelijke 
activiteit. Bedoeld voor de ouderen, 
die elkaar voor een groot deel al 
jaren kennen en het belangrijk vinden 
om kerst te vieren in hun eigen 
kerkgebouw.’

Alternatief
‘Kinderen en familie van de deelnemers 
hebben het vaak druk en het is 
onduidelijk wat hun plannen zijn met 
kerst. Men weet zeker dat op tweede 
kerstdag het kerstdiner plaatsvindt 
in de Paaskerk en dat geeft rust. De 
deelnemers hebben de regie in eigen 
handen. Ze kunnen tegen de kinderen 
zeggen: sorry, op tweede kerstdag zit 
ik in de Paaskerk. Wij beschouwen het 
als een compliment dat mensen het 
zo leuk vinden om aan het diner deel 

te nemen. Het is een gewaardeerd 
alternatief voor het vieren van kerst in 
de familiekring. Een belangrijk aspect 
is ook dat iedereen die dat aangeeft, 
gehaald en gebracht kan worden.’

Ouderwetse spelletjes 
‘Het is niet alleen de gezamenlijk 
maaltijd, het is het hele gebeuren’, zegt 
Yvonne. De deelnemers worden rond 
drie uur welkom geheten met koffie 
of thee en altijd iets erbij. Daarna gaan 
we – voor wie dat wil – ouderwets 
spelletjes doen: sjoelen, scrabbelen enz.’
Ondertussen wordt een borrel met 
een hapje geserveerd en rond vijf uur 
gaan de deelnemers naar de hal van 
het benedenhuis. Daar is dan een 
samenkomst voor zang , gedichten 
en pianomuziek in de kerstsfeer. Dat 
deel van het programma vindt Yvonne 
belangrijk, omdat er aandacht is voor 
waar het tijdens Kerst echt om draait.

Traditionele maaltijd
Daarna wordt alles in gereedheid 
gebracht voor het kerstdiner. Yvonne: 
‘De hoofdmaaltijd wordt verzorgd door 
een cateraar. De vrijwilligers van de 
Paaskerk verzorgen het voorgerecht 
en het nagerecht. Het is meestal een 
traditioneel kerstdiner: het ouderwetse 
groentesoepje met schenkel wordt zeer 
gewaardeerd en verder zijn er groenten-, 
aardappel- en vleesgerechten, salades 
en een dessert.’
Yvonne houdt van het ouderwetse 
kerstfeest. ‘Natuurlijk: in Amstelveen is 
er elk jaar ook een groot kerstgebeuren 
op het plein in het oude dorp. Het 
is daar altijd heel druk en sfeervol. 
De oude Dorpskerk is aangelicht, 
er is muziek, er worden kerstliedjes 
gezongen en glühwein geschonken. 
Ik vind het commercieel maar begrijp 
wel dat het voor heel veel mensen het 
Kerstgevoel geeft en dat is fijn.’

Essentie
Yvonne vindt in de loop van de jaren 
kerst best wel ingewikkeld geworden. 
‘De reclames laten grote families zien, 
mooi gekleed, mooie tafels en kado’s, 
maar helaas is dit niet altijd de realiteit. 
Het is gezellig, prachtig allemaal. Maar 
wat ik soms jammer vind, is dat met 
al die gezelligheid de essentie van het 
kerstverhaal verloren dreigt te gaan. 

DICK AANEN

Al jarenlang is Yvonne Licht samen met 

andere vrijwilligers actief bij het jaarlijkse 

Kerstdiner in de Paaskerk. Het diner op tweede 

kerstdag startte ooit op initiatief van Arjan 

Steur in de Handwegkerk en werd na de fusie 

met de Paaskerk en de Dorpskerk met veel 

enthousiasme voortgezet.
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Ze ziet dat (oude kerstgevoel) gelukkig 
nog wel terug tijdens het kerstdiner. 
‘Het is een moment van ontmoeten. 
Er is aandacht voor elkaar, mensen 
voelen zich verbonden. Je voelt 

je welkom. En bovendien: het is 
vertrouwd. Dat wil zeggen: in de kerk, 
samen met medegelovigen, vanuit de 
geloofsgedachte, inclusief een moment 
van bezinning op de essentie van kerst. 

De eenzaamheid, vooral tijdens de 
kerstdagen is groot. Voor mij is kerst 
samen vieren, je deur staat open. Dat 
is ook de reden waarom ik actief ben 
bij het kerstdiner in de Paaskerk.’ 

In
te

rv
ie

w

Yvonne Licht
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AGENDA
Zo/ 15-12 10.00 uur Gezamenlijke tienerdienst in de Kruiskerk
Zo/ 15-12 11.15 uur AdventPakjesActie in de Kruiskerk
Do/ 19-12 13.30 uur Kerstviering Het Palet in de Paaskerk
Di/ 24-12 16.30 en 19.00 uur Kinderkerstfeest in de Kruiskerk
Di/ 24-12 19.00 uur Kinderkerstfeest in de Paaskerk 
Wo/ 25-12 11.00 uur Tweede kerstdienst in de Paaskerk

2020

Zo/ 19-01 16.00 uur Verhaal in de Kruiskerk

AGENDA
Zo/ 15-12 10.00 uur 
Zo/ 15-12 11.15 uur
Do/ 19-12 13.30 uur
Di/ 24-12 16.30 en 19.00 uur
Di/ 24-12 19.00 uur
Wo/ 25-12 11.00 uur

2020

Zo/ 19-01 16.00 uurP
J

R
Nienke van der Heiden
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

Zondag 10 november ging Kliederkerk over het verhaal 

van ‘De Twaalf Verspieders’. Na jaren in de woestijn te 

hebben gewoond, is het volk Israël eindelijk aangekomen 

bij het beloofde land. Spannend! Mozes besluit spionnen 

vooruit te sturen om op ontdekkingstocht te gaan. Wat 

zouden ze allemaal tegenkomen? 

Tijdens het Kliederuur gingen we zelf op 

ontdekkingstocht en maakten we een heel grote 

verrekijker. Echte speurneuzen konden een eigen 

vergrootglas maken en testen. Druiventrossen aan 

takken mochten natuurlijk niet ontbreken. Tot slot was er 

een hindernisbaan met moeilijke dingen die je misschien 

nog niet kunt, maar wel wilt leren (al dan niet met hulp). 

De viering was in handen van predikant in opleiding 

Ardin Mourik. Het cateringteam overtrof zichzelf met 

woestijnsoep, pannenkoeken met honing, druiven en 

granaatappel voor de afsluitende maaltijd. 

Er was een mooie groep kinderen en volwassenen 

aanwezig tijdens deze gezellige middag! Het volgende 

Verhaal in de Kruiskerk is op zondag 19 januari, 

Kliederkerk is er weer op 15 maart. 

Kliederkerk 
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Zondag 10 november keken we met een deel van de groep de 

dvd van het afgelopen Theaterweekend. Het was niet alleen 

gezellig, maar ook erg leuk om de voorstelling over Daniël 

weer terug te zien. Wat hebben we toen hard gewerkt: muziek, 

toneel, decor, dans, zang, het zat er allemaal in! We waren 

opnieuw trots. Lijkt het je leuk om op 7, 8 en 9 februari mee te 

doen met het Theaterweekend? Stuur een berichtje naar Nienke!

Op vrijdagavond 15 november deden 

we mee met Sirkelslag Kids! Er waren 

vier kinderen van de Kruis- en Paaskerk. 

Willy Iedema en ik waren de begeleiding/

jury. Onze groep heette de KruisPaasers. 

Het thema was Daniël. Er werd een 

fi lm afgespeeld die opgenomen was 

in Jeugddorp de Glind, waar wij van 

de kinderdienst Kruiskerk ook voor 

collecteren.

We moesten allerlei rare, leuke, 

spannende en creatieve opdrachten 

doen, waarbij het blindproeven soms heel 

vies was (rauwe ui!). De leeuwenkuil als 

afsluitend spel was ontzettend leuk en 

spannend. Helaas wonnen we niet, maar 

volgend jaar beter!

Jellie Snijders

VERSLAG VAN 
SIRKELSLAG KIDS 
2019 KRUISPAASERS

Reünie Theaterweekend

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

GEZAMENLIJKE TIENERDIENST

Beeld van goud, zilver, 

brons, ijzer en klei.

Poster met positieve kreten die we opsturen naar de Glind.

Met jong en oud vieren we het kerstfeest in de kerk! Met Kerst 

vertellen, zingen, spelen en vieren we de geboorte van Jezus. 

Iedereen is op 24 december welkom in de Kruiskerk (16.30 uur en 

19.00 uur) en in de Paaskerk (19.00 uur). Aanmelden is niet nodig!

Kinderkerstfeest(en)

Iedereen die zich het afgelopen jaar op welke manier dan ook heeft 

ingezet voor het jeugdwerk, heel hartelijk bedankt!! Voor of achter 

de schermen, een heel weekend of een avond: zonder jullie is 

het niet mogelijk om alle leuke, inspirerende, creatieve en mooie 

activiteiten en bijeenkomsten te organiseren. 

Bedankt! 
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Ziel en Zaligheid
ANDRÉ VAN DER GALIËN & MAARTEN VOGELAAR

André
Maarten

Het thema van dit nummer roept verschillende beelden 
bij mij op. Misschien niet alleen bij mij, maar ook bij jou 
als lezer van Present. De woorden 'en het geschiedde' 
roepen bij mij in elk geval gevoelens van kerst en de 
geboorte van Jezus op. In een bepaalde bijbelvertaling 
worden deze woorden herhaaldelijk gebruikt. Op de 
manier van: nu gebeurt er iets wat van belang is. 
Voor mij en voor Maarten gebeurt er iets wezenlijks. Met 
het moment dat het geschiedde kwam er hoop in de 
wereld. Kwam er een kracht de wereld in die omzag naar 
mensen. Een God die zijn zoon Jezus naar de aarde zond. 
Voor ons beiden inspiratie om kerst te vieren.

Voor heel veel studenten die wonen op de campus 
Uilenstede hebben deze woorden 'en het geschiedde' 
niks met kerst te maken. Misschien als grapje: en het 
geschiedde - onze moeder legde de kerstcadeaus onder 
de kerstboom.
Woorden die voor ons bekend lijken zijn dat vaak niet 
voor onze omgeving. Dit is elke keer weer een zoektocht 
van het zorgvuldig kiezen van woorden die studenten 
helpen om onze verhalen van hoop ook te laten beleven. 

En gelukkig hoeven we dit niet alleen maar met kerst te 
doen. Maar mochten we afgelopen jaar op Uilenstede 
groeien in onze aanwezigheid op de campus. Op diverse 
manieren is er aandacht voor studenten. En vertellen we 
wijsheid, kracht, rust via verhalen verder. En ook openen 
we in enkele groepen de Bijbel. Om die oude verhalen 
van betekenis te laten zijn voor ons leven nu. 

Komend jaar zullen we doorgaan met groeien en 
blijven we ons best doen om het verhaal van God en 
de wereld aan studenten te verbinden. Dat is niet altijd 
even makkelijk, maar juist door de woorden 'en het 
geschiedde' mogen we vertrouwen hebben. Dat we het 
niet alleen hoeven te doen. 

UILENSTEDE en het geschiedde...
André van der Galiën

We wensen jullie 

gezegende kerstdage
n.

Ziel & Zaligheid, Uilenstede 346B

Andre@zielenzaligheid.org
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Ziel en Zaligheid wil een thuis zijn voor studenten die op 
Uilenstede wonen of er om heen.
Een plek waar je op adem kan komen. Waar je jouw verhaal kan 
doen. Waar er naar jou geluisterd wordt. Wanneer jij dat nodig 
hebt. Door echte luisteraars.
Ziel en Zaligheid wil inspireren, motiveren en aanmoedigen als 
jij verlangt naar meer in je leven. Wanneer je verlangt naar een 
betere wereld. Dit doen we door inspiratietafels over allerlei 
onderwerpen. Hierbij kun jij ook de inspirator zijn! Met een 
thema dat jou aanspreekt en waar jij andere studenten voor wilt 
inspireren. Laat je uitdagen voor een betere wereld.

Je bent welkom met jouw verhaal of aanvulling van dat verhaal 
bij Ziel & Zaligheid. Vanaf januari zijn we elke donderdagmiddag 
open voor jouw verhaal: 14.00 – 17.00.
De eerste inspiratietafel is op donderdag 16 januari.

Ziel & Zaligheid 2020

Wat maakt ons mens? Dat zijn onze relaties. Niet alleen de romantische 
liefde, maar ook onze familie, vrienden en kennissen. Wie en wat heeft 
jouw blik op relaties gevormd? Wat is liefde eigenlijk? Hoe start of 
verdiep je een relatie?

Tijdens De Verdieping ga je structureel en intensief aan de slag met deze 
vragen. De groep bestaat uit maximaal zeven deelnemers. Voorafgaand 
aan het inhoudelijk programma eten we gezellig met elkaar.

Data 3 feb, 17 feb, 2 mrt, 16 mrt, 30 mrt, 13 apr
Tijden 19.00 uur diner / 20.00 uur – 21.45 uur programma
Locatie De Kas, Uilenstede
Prijs € 250 (werkend) of € 150 (student) inclusief zeven 
  maaltijden en consumpties
Contact maarten@kwekerijamsterdam.nl
Aanmelden vóór 24 januari via inschrijfformulier op: 
  www.kwekerijamsterdam.nl/verdieping-liefde

Kweek verdieping in je leven!
Verdiepingstraject liefde en relaties 

Tijdens De Verdieping ga je structureel en intensief aan de slag met deze 
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Advent en Kerst 
op school
Op donderdag 19 december om 
13.30 uur komen de kinderen van 
Basisschool Het Palet-Zuid naar de 
Paaskerk om kerst te vieren. Een 
bijzondere gebeurtenis! Samen 
met de leerkrachten én de kinderen 
bereiden we deze viering voor. 
De groepen 1 en 2 knutselen een 
sterrenhemel voor het toneelstuk, 
groep 7 zal de uitvoering voor haar 
rekening nemen. Ook alle andere 
groepen dragen bij aan de viering 
in de vorm van een lied, gedicht of 
kunstwerk. We kijken er naar uit! Voor 
iedereen die geïnteresseerd is: je 
bent van harte uitgenodigd! 

Op de Brede School Rembrandt 
hebben we op vier namiddagen 
Advent en Kerst voorbereid. Met het 
hele team van leerkrachten doken we 
in het kerstverhaal van Lucas: Wat 
staat daar nu eigenlijk? Wat doet de 
tekst die ik lees met mij? Wat wil ik 
overbrengen aan de kinderen uit mijn 
klas? De eerste drie middagen waren 

vormgegeven als bezinning: echt 
even stil staan, lezen en met elkaar 
in gesprek gaan. De laatste middag 
werkten we met het hele team aan 
handvatten om het kerstverhaal in 
de klas te vertellen. Mooie zinvolle 
bijeenkomsten waarin ook wij weer 
op een nieuwe manier naar het 
bekende verhaal leerden kijken.

Net als vorig jaar hebben we 
een kerstgroet gemaakt voor alle 
leerkrachten van de scholengroep 
Amstelland. Op een mooie kerstkaart 
stond een QR-code als link naar een 
fi lmpje waarop we het kerstverhaal 
vertellen. Wie het wil terugkijken: 
het fi lmpje staat vanaf 20 december 
ook op www.wernerpieterse.nl, de 
website van de stadsdominee.

WERNER PIETERSE EN NIENKE VAN DER HEIJDEN

Kerk in de stad
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70-woorden
In dagen van advent en kerst stuur ik 
weer 70-woorden de wereld in: 'Een 
paar woorden om even stil te staan in 
een snelle tijd. Ter inspiratie, om over 
te peinzen, om op te reageren, door te 
sturen, wat je wilt.' schrijf ik op de site. 
Neem er eens een kijkje en abonneer je!

Adventstijd
Vier zondagen tot het feest van 
geboorte en nieuw begin.
Iedere week steken we kaarsen aan 
- een, twee, drie - tot ze alle vier 
branden - want:
'het licht schijnt in de duisternis
en het duister heeft het niet gegrepen'
zal het niet grijpen - toch? 

Langzaam wijkt de nacht en
'All there can be is poetry, faith, 
hope and love'

Martyn Percy in: 
Darkness yielding, 
Essex 2007/9, p. 13)
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Op www.wernerpieterse.nl staan ook 
mijn columns, die ik min of meer 
maandelijks maak voor de bijeen-
komsten van AmstelveenSpreekt, 
(amstelveenspreekt.nl) een gezamenlijk 
initiatief van Stichting Stadsverhalen, 
Stadshartkerk, PGA-B en BV 
Amstelveen. In de laatste talkshow 
op 18 november, boog ik me over het 
kunstwerk op het stadsplein. Er is veel 
over te doen. Is het nu een lelijke boog 
of wil het ons meer zeggen? Ik denk 

het laatste en doe een poging, 
geïnspireerd door het verhaal 
van die eerste kleurrijke boog 
aan de hemel, daar iets over 
te zeggen.
16 december is bij 
Amstelveen Spreekt de beurt 
aan Stichting Stadsverhalen. 
In een inspirerende 
bijeenkomst vertellen we 
het kerstverhaal op een 
nieuwe manier; er is een 
boom vol kerstwensen; twee 
bijzondere gasten: (één bijna 
honderd, één bijna twintig) 
vertellen over hun kerstfeest; 
Onno Wesselink, de auteur 
van het Venstra-kerstcadeau 
vertelt over zijn verhaal dat hij speciaal 
voor deze kerst schreef; er is muziek 
en een gedicht van Koos Hagen en tot 
slot een goed glas wijn. 

Kortom: reden genoeg om op 
maandag 16 december naar de 'Starry 
Story Night' te komen. Boekhandel 
Venstra, 17.30 – 19.00 uur.

www.wernerpieterse.nl
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Jozef loopt voorop, touw in de hand, 
waarmee hij zijn koppige ezel over 
volle pleinen en drukke kruisingen 
voert. Want er zijn meer mensen op 
weg. Veel meer. Het hele land moet 
zich vanwege de volkstelling melden. 
In de buitengebieden, het begint al 
te schemeren, is Jozef extra alert 
en kruipt Maria nog dieper in haar 
mantel. Veilig voelt het zeker niet door 
onguur volk dat overal rondschuimt. 
Wat er allemaal kan gebeuren op 
zo’n lange en gevaarlijke tocht! Op 
deze manier stel ik het mij voor, 
terugdenkend aan indrukwekkende 
plaatjes in de Kinderbijbel. Alle 
romantiek van stoere herders, 
zingende engelen en een fonkelende 
ster ten spijt.

Van alle tijden
Jozef, Maria en hun kind, gedwongen 
op reis, maar nergens welkom. 
Het is een tafereel van alle tijden. 
Ik zet de televisie aan en zie nog 
altijd wanhopige mensen in wrakke 

bootjes op een Grieks eiland 
aanspoelen. Zonnende toeristen 
kijken verstoord toe. Een peuter 
heeft het niet gehaald. Hij ligt op 
zijn buik, knietjes opgetrokken, in 
de branding. Het vluchtelingenkamp 
is voller dan overvol. Eén toilet op 
honderden mensen. Tentjes zonder 
veel beschutting en een winter die 
nog komen moet. Zanderig terrein 
verandert in een drekkige modderpoel 
zodra er regen valt. Hulpverleners 
doen wat ze kunnen, maar moeten 
roeien met de riemen die ze hebben. 
De psychologische nood is hoog. 
Je kan maanden, jaren, vast zitten 
zonder veel om handen en zonder te 
weten wat een onzekere toekomst 
brengt. Geregeld gaan mannen met 
elkaar op de vuist. En pas woedde er 
nog een fatale brand in een van de 
geïmproviseerde wooncontainers die 
het kamp rijk is.

‘En het geschiedde...’
De evangelist Lucas reikt naar het 

licht. ‘En het geschiedde...’, schrijft hij 
in bijbelse taal die velen dierbaar is. Er 
staat niet: ‘Op dat moment gebeurde 
er iets...’. Had ook gekund, komt 
ongeveer op hetzelfde neer. Nee, 
Lucas gebruikt expliciet dat archaïsche 
woord ‘geschieden’. Volgens 
theologen imiteert hij hiermee een 
schrijfstijl die lijkt op geschriften 
uit het Eerste Testament. Zo wilde 
Lucas zijn verhaal in een groter kader 
plaatsen. We lezen in de Statenbijbel 
dat ‘het Woord des Heeren 
uitdrukkelijk tot Ezechiël geschiedde’. 
God spreekt en tegelijk vindt er iets 
plaats. Gods hand rust op Ezechiël. 
Zijn Liefde wordt dus werkelijkheid, 
bij Jozef en Maria door de geboorte 
van een kind. Is Hij net zo aanwezig 
in het Griekse vluchtelingenkamp? 
Zelfs in de diepten van de duisternis, 
waar niemand het verwacht, klinkt 
Gods stem. Althans, dat verkondigt 
de dominee. Maar soms valt die 
boodschap nauwelijks te geloven. 
Kerst kan een flinke worsteling zijn.

Een vrouw met dikke buik, een bezorgd kijkende man en een ezel gaan 

op weg. Bij elke stap kreunt Maria zachtjes. Zwanger meedeinen op 

een lastdier dat voorthobbelt over stoffige wegen vol kuilen kan nooit 

comfortabel zijn geweest. 
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Geen zoetsappige 
kerst graag

Ronald van Steden
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Kerstdiensten
Ook dit jaar zijn er twee 
kinderkerstvieringen op 24 
december, om 16.30 en 19.00 uur. 
Trudy Joosse leidt de vieringen en 
Adri Human en Liesbeth Verstoep 
zullen met de kinderen het verhaal 
uitbeelden. Uiteraard worden er 
bekende kerstliedjes gezongen. 
Een viering voor kinderen, vaders, 
moeders, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden. Mooi dat dit door 
de grote inzet van vrijwilligers uit onze 
gemeente mogelijk is. 
Zelf hoop ik voor te gaan in 
zowel de kerstnachtdienst als de 
kerstmorgendienst. 
De kerstnachtviering heeft als thema 
’Verder kijken dan de schone schijn’. 
Is Kerst meer dan gezelligheid, lekker 
eten en drinken, en romantiek? 
Past het kerstverhaal niet beter 
in de rauwe werkelijkheid van 
vluchtelingen, misbruik, armoede, 
dan in de comfortabele werkelijkheid 
van de ‘doorsnee’ Amstelvener? Een 
projectzanggroep en Judith Mos 
(klarinet) verlenen hun medewerking. 
Vooraf is er samenzang van enkele 
bekende kerstliederen; na afloop 
kunnen we genieten van glühwein en 
kerstbrood. 
Het thema van de kerstochtend 
knoopt aan bij het advents- en 
kerstproject van de kinderdienst: 
Volg de ster. Hoe komen we bij het 
kerstkind terecht? Het is wel een 
geschenk uit de hemel, maar het 
komt niet uit de lucht vallen. Aan de 
viering werken de Kruiskerkcantorij en 

Emile Meuffels (trompet) mee. Net 
als in de kerstnachtviering heeft Henk 
Trommel de muzikale leiding. Vooraf 
is er samenzang van enkele bekende 
kerstliederen en na afloop kunnen we 
elkaar ontmoeten onder het genot van 
koffie, thee, fris en kerstbrood. 
De oudejaarsavonddienst voor de hele 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert is in de Paaskerk en 
begint om 19.30 uur. Dit jaar hoop ik 
in deze dienst voor te gaan. 
Op zondag 5 januari sluiten we het 
project van de kinderdienst ‘Volg de 
ster’ af, met het bekende verhaal van 
de magiërs uit het oosten. We vieren 
de Maaltijd van de Heer. Na afloop 
(en vroege vogels al voordat de dienst 
begint) kunnen we elkaar gelukkig 
nieuwjaar wensen. 

Sieb Lanser

Kerkenraad
Vanuit de Algemene Kerkenraad 
hebben we op de valreep een concept 
stappenplan voor het beroepingswerk 
ontvangen. Het zorgt voor enige 
verwarring, omdat daarin een aantal 
‘stappen’ anders vermeld staan dan 
eerder aan ons doorgegeven. We 
besluiten af te wachten wat de AK 
daarover zelf beslist in zijn vergadering 
van 26 november en verder te 

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

Geen zoetsappige 
kerst graag
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IN MEMORIAM
Johanna Francina 
Windgassen-Bakker

Na een kort ziekbed overleed op 
20 november toch nog onver-
wacht Ans Windgassen, in de 
leeftijd van 88 jaar. Zij was een 
sterke vrouw, die haar mening wel 
kenbaar maakte. Ze is onderwij-
zeres geweest in Duivendrecht, 
waar ze Eep leerde kennen. Na 
haar huwelijk heeft ze nog wel als 
invalster gewerkt in Amstelveen 
en Ouderkerk aan de Amstel. 
Naast de zorg voor het gezin, 
met vier kinderen, heeft ze zich 
met name ingezet voor de kerk; 

vele jaren was ze ouderling, in 
Zeewolde en Amstelveen. Vanuit 
een sterke geloofsovertuiging 
wilde ze zich inzetten voor Gods 
Koninkrijk. Zingen deed ze graag, 
ruim veertig jaar in het Pauluskoor. 
De laatste jaren waren moeilijk 
door voortschrijdende dementie, 
die opname in Brentano noodza-
kelijk maakte. 
Op 29 november vond de dank-
dienst voor haar leven plaats in de 
Kruiskerk, met lezingen uit Psalm 
91 en Openbaring 21. Daarna heb-
ben we haar lichaam in Hilversum 
aan de aarde toevertrouwd.
Vooral haar man Eep, die na bijna 
61 jaar huwelijk alleen achterblijft, 
wensen we Gods nabijheid toe. 

Sieb Lanser

gaan met onze stappen in onze 
vergadering op 16 december. Wel 
spreken we af om op 25 november 
alvast samen met De jonge Kruiskerk 
te brainstormen over het gewenste 
profiel van de predikant die voor de 
Kruiskerk beroepen wordt.
We besteden ruim aandacht aan de 
kringloopmarkt. We constateren dat 
de nieuwe opzet over het algemeen 
positief ontvangen is. Op vrijdag waren 
er wel wat kopers teleurgesteld over 
de - aanzienlijk - kleinere hoeveelheid 
producten voor de verkoop. Maar 
vooral op zaterdag waren er mensen 
die zich lieten voorlichten over 
‘groene’ mogelijkheden, proefden van 
biologische producten of kwamen 
voor ontmoeting. Zoals verwacht is 
de opbrengst lager dan voorgaande 
jaren bij de rommelmarkt, maar er is 
aanmerkelijk groener gewerkt (bijv. 
veel minder afval). Er worden echter 
ook punten van zorg genoemd. De 
scriba, Ton Kotterer verzamelt samen 
met Lena de Man alle opmerkingen, 
positief en negatief, voor de evaluatie 
door de medewerkers. Naar aanleiding 
daarvan zullen we besluiten of de 
kringloopmarkt al dan niet een nieuwe 
traditie kan worden. 

Ds. Sieb Lanser vertelt dat de kringen 
gestart zijn. We zijn verheugd te horen 
dat er een kleine kring gestart is met 
deelnemers die samen nadenken over 
wat geloven is, met de mogelijkheid 
om aan het eind van het seizoen 
belijdenis te doen.

De voorzitter had een gesprek met De 
jonge Kruiskerk over de vraag hoe de 
wijkkerkenraad en De jonge Kruiskerk 
meer op elkaar betrokken kunnen 
worden. 

Daar kwamen drie voorstellen uit:
1 het verslag van De jonge Kruiskerk 

sneller naar de wijkkerkenraad te 
sturen; 

2 geregeld een DjK-onderwerp in de 
wijkkerkenraad te bespreken; 

3 tenminste één keer, maar 
liefst twee keer per jaar in de 
morgendienst een ‘Verhaal in de 
Kruiskerk’ te houden. We stemmen 
in met alle drie voorstellen.

De diaconie probeert een ander 
soort brood bij het avondmaal dat 
steviger van structuur is en daardoor 
in langere stukken gesneden kan 
worden, wat vooral bij het indopen 
in de wijn een voordeel is. Namens 
de kerkenraad wens ik u gezegende 
kerstdagen en een goed begin van 
het nieuwe jaar.

Anita Winter

Van de diaconie
De wijkdoelcollecte voor psychische en 
medische zorg in het mensonterende 
overvolle kamp Moria op Lesbos 
van 1 december is door de diaconie 
verdubbeld. Hoewel het reëel 
gesproken een druppel op een 
gloeiende plaat lijkt te zijn, zal deze niet 
verdampen, maar een klein lichtpuntje 
zijn in de uitzichtloze situatie voor 
vluchtelingen, en hun helpers een hart 
onder de riem steken. Verder zijn we erg 
blij met het deel van de opbrengst van 
de kringloopmarkt voor de diaconie, wat 
goed besteed zal worden in onze eigen 
omgeving. Op zondag 15 december is 
de jaarlijkse adventspakjesactie voor 
daklozen en hopen we weer op de 
medewerking van vele gemeenteleden. 
Vanaf deze plaats wensen de diakenen 
u allen gezegende kerstdagen!

Lamkje Sminia
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Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld

December 2019
Zo 15 16.00 uur Kerstconcert Amstel Gospel 

Choir
Ma 16 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 18 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 18 20.00 uur Kerstconcert Clare College 

Choir uit Cambridge
Di 24 16.30 uur Kinderkerstdienst
Di 24 19.00 uur Kinderkerstdienst
Di 24 22.00 uur Kerstnachtdienst
Wo 25 10.00 uur Kerstmorgendienst

Januari 2020
Di 07 09.30 uur Open Huis
Wo 08 10.00 uur Christelijke Meditatie
Wo 08 14.30 uur Bijbelkring over Matteüs-

evangelie
Do 09 20.00 uur Kring ‘Vrouw en Geloof’
Zo 12 12.00 uur Koffi econcert
Wo 15 10,00 uur Christelijke Meditatie
Wo 15 13.30 uur Sing-Inn
Zo 19 16.00 uur Verhaal in de Kruiskerk
Ma 20 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 22 10.00 uur Christelijke Meditatie
Do 23 20.00 uur Cursus Religieuze Kunst 

met dr. Anique de Kruijf 
Zo 26 17.00 uur Muzikale Vesper

AGENDA

Open Huis op 7 januari 
Als we alle feestelijkheden van 
december achter de rug hebben, 
pakken we de draad van het gewone 
leven weer op. Zo ook het Open Huis.
Op dinsdag 7 januari is ds. Arianne 
Geudeke onze gast. Arianne is 
geestelijk verzorger in het Ziekenhuis 
Amstelland. Zij komt vertellen over 
haar werk daar. Over het werk 
van een predikant in een bijzonder 
ziekenhuis anno 2020.
De titel van haar presentatie is: Wie in 
het lichaam prikt, prikt ook in de ziel.

Vanaf 9.30 uur is er inloop met 
koffi e en thee, daarna zullen we naar 
Arianne luisteren en met haar in 

gesprek gaan. Om 11.30 uur ronden 
we weer af.
We wensen u gezegende kerstdagen 
en alle goeds voor het nieuwe jaar 
en kijken ernaar uit u op 7 januari te 
ontmoeten.

Anita Pfauth (06 14612726) 
en Trudy Joosse (06 83354924)

Beminde gemeenteleden, 
u en jullie allemaal wens ik 
gezegende kerstdagen toe, met 
een krachtige inspiratie om het 
Kerstkind te volgen, ook op zijn 
volwassen levensweg. En veel 
heil en zegen voor het nieuwe 
jaar; ook 2020 zal een Annus 
Domini, een jaar van onze Heer 
zijn. Wat er ook allemaal gebeuren 
mag – met o.a. emeritaat en 
beroepingsprocedures -, we zijn 
daarin niet zonder God. 

Sieb Lanser

Goede 
wensen



24

Paaskerk

predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 645 06 16, g.j.debruin@hetnet.nl 

(woensdag vrij)
ds. Werner Pieterse, 

Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 06 – 41 50 81 
35, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
Ds. Bara 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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Ds. Bara van Pelt

Bij de diensten
Er is een palet aan kerkdiensten 
en activiteiten in de dagen rond 
kerst. Over de vele vieringen in 
onze kerken leest u in de kerstfolder 
die dit jaar voor het eerst door de 
drie wijkgemeentes samen wordt 
uitgegeven. Toch ook hier nog een 
paar woorden over de vier vieringen 
in de Paaskerk. Elke viering heeft een 
heel eigen kleur. We beginnen als 
vanouds met het kinderkerstfeest. 
Een vertelling met en voor de 
kinderen. Dit jaar zijn alle kinderen 
uitgenodigd direct voorafgaand aan 
de dienst (vanaf 18.30 uur) al mee 
te doen. Wie wil kan een kerststal 
maken voor thuis of helpen met de 
sterrenhemel in de kerk. Iedereen – 
jong en oud – is welkom om mee te 
helpen, maar als je liever alleen wilt 
vieren kan dat natuurlijk ook. Later die 
avond vieren we de kerstnachtdienst 
met het Lucasverhaal en bekende 
liederen. De ochtend daarop begint 
met de kerstdienst voor oud en 
jong. (om 9.30 uur!) De sfeer is in de 
ochtend altijd heel anders dan in de 
nacht, ook al vieren we dan evengoed 
de geboorte. Als laatste volgt de 
dienst voor jong en oud. Deze tweede 
ochtenddienst begint een traditie te 
worden waar niet alleen jongeren 
zich bij thuis voelen. Het bijbelverhaal 
wordt met eigentijdse beelden, 
muziek en gedachten verteld. Ook 
branden we met elkaar kaarsen. 
Een goede gewoonte. Jeugdwerker 
Nienke en ondergetekende gaan 
samen voor. Zo vieren we in de 

Paaskerk op een veelkleurige manier 
het feest van de geboorte.
Ook op het stadsplein en met scholen 
vieren we volop kerst. U leest er meer 
over op de pagina van kerk in de stad.
Meer en meer mensen 
volgen kerkdiensten thuis via 
kerkdienstgemist.nl. Als kerkgang 
moeilijk is of omdat u om andere 
reden niet in de Paaskerk kunt zijn is 
dat een uitkomst. Misschien is dat in 
het begin toch een vreemde ervaring, 
maar weet dat velen met u achter het 
scherm van laptop of ipad meevieren. 
Mocht u technische problemen 
ervaren, laat het ons alstublieft weten.
En nog dit: voor het begin van Advent 
namen we afscheid van ds. Gert Jan 

de Bruin. Vele jaren was hij in ons 
midden en met velen van u heeft hij 
zich als pastor verbonden. Dat laat 
natuurlijk een leegte achter. Wilt u 
het ons laten weten als u bezoek op 
prijs stelt? Ds. Bara van Pelt is voor de 
wijken van Westwijk, Bovenkerk en 
Waardhuizen de 'eerste' pastor.
U allen een gezegend kerstfeest, 

Ds. Werner Pieterse
Ds. Bara van Pelt
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Uit de wijkkerkenraad
In november was er een grote 
kerkenraadsvergadering, een 
inhoudelijke kerkenraadsvergadering 
bedoeld voor alle ambtsdragers. 
Wij hebben dit keer met elkaar 
nagedacht over het beroepen 
van nieuwe predikanten. Wat 
betekent ‘beroepen’ eigenlijk, 
zowel voor de predikant zelf 
als voor de gemeente en waar 
moeten mensen die plaatsnemen 
in de beroepingscommissie aan 
voldoen? In het Bijbelboek Exodus 
wordt gesproken over profeten en 
priesters. Een priester doet zijn werk 
vaak in het verborgene, is gericht 
op behoud en traditie, heeft strakke 
regels en dient in een cirkel van 
zeven dagen. Een profeet werkt 
meer ‘in the spotlight’ met eigen 
charisma, is improviserend en gericht 
op verandering en dynamiek. 
Wat voor predikanten zoekt de 
PGA-B, een profeet of een priester, 
een pastor, een pionier, een leraar of 
misschien zelfs wel een manager.
Volgens de kerkorde is een 
predikant in het bijzonder geroepen 
tot: de bediening van Woord en 
sacramenten, de verkondiging 
van het Woord in de wereld, de 
herderlijke zorg, het opzicht en het 
onderricht en de toerusting. Maar 
hier komen dan onmiddellijk de 
eerste vragen, want er spelen veel 
dingen in de kerk van nu. Allereerst 
is daar de krimp van de kerk, die we 
niet kunnen en mogen ontkennen, 
terwijl de migrantenkerken groeien. 
De evangelische en orthodoxe 
kerkgemeenschappen zijn veel groter 
dan de midden-orthodoxie. En een 
levenslange betrokkenheid bij een 
kerkgemeenschap is voor velen niet 

meer vanzelfsprekend. Daarnaast 
spelen er in de gemeente ook veel 
zaken: we hebben te maken met 
een afnemend aantal vrijwilligers, we 
moeten over de grenzen van onze 
wijkgemeente heen kijken, we denken 
na over oude en nieuwe vormen van 
kerk zijn en hoe moeten we onze 
aandacht verdelen tussen ‘kerk naar 
binnen’ en ‘kerk naar buiten’?

Beroepingscommissie
De beroepingscommissie heeft 
als taak op zoek te gaan naar 
predikanten die in onze gemeente 
willen dienen en die passen binnen 
onze gemeente. 
Dat alles maakt dat de 
beroepingscommissie een 
verantwoordelijke en belangrijke taak 
heeft. Door een spel benoemden we 
met elkaar eigenschappen waaraan 
een lid van de beroepingscommissie 
zou moeten voldoen. 
De vijf belangrijkste eigenschappen 
noem ik u hier graag. Het zou 
iemand moeten zijn die analytisch 
is, die inlevingsvermogen heeft, die 
inspirerend, relativerend en toegewijd 
is. Daarnaast zou hij of zij ook 
consequent en duidelijk moeten zijn, 
goed moeten kunnen luisteren, een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel 
moeten hebben en vernieuwend 
kunnen denken. 
Aan de oproep om namen te noemen 
voor de beroepingscommissie heeft 
u in grote getale gehoor gegeven, 
er zijn in totaal 26 namen genoemd. 
Aan de kerkenraad nu de moeilijke 
taak om drie namen te selecteren 
die namens de Paaskerkgemeente 
in de commissie plaats kunnen 
en willen nemen. Ieder lid van 
de kerkenraad heeft zijn voorkeur 

voor een aantal namen mogen 
uitspreken. We hopen zo met de 
Kruiskerk en de Pelgrimskerk samen 
een evenwichtige commissie te 
kunnen samenstellen. U hoort er via 
Present en via de Paaskerkberichten 
binnenkort meer over. 
Graag sluit ik af met de woorden 
van Sytze de Vries uit lied 141 uit de 
bundel Tussentijds:
Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer
dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht. 

Namens de kerkenraad wens ik u 
gezegende kerstdagen!

Elly Merckel-Timmer

Kerstdiner tweede kerstdag
Tweede Kerstdag zal er voor 
de zesde keer het Kerstdiner 
worden georganiseerd in 
het benedenhuis van de 
Paaskerk. Vanaf 15.00 uur bent 
u welkom voor een hapje, 
drankje en spelletje. Het 
diner inclusief koffie zal rond 
18.00 uur beginnen en om 
20.30 uur eindigen. Er is een 
mogelijkheid om gehaald en 
gebracht te worden. Er liggen 
inschrijvingsformulieren in de 
kerk en u kunt zich telefonisch 
opgeven bij Yvonne Licht, 
020- 4417297 of per mail 
yvonnevanhalem54@ 
hotmail.com.
Opgeven uiterlijk voor 19 
december.
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Afscheid
De voorstelling over Bonhoeffer, 
gespeeld door Kees van der 
Zwaard en Roosmarijn Tuenter 
vond ik bijzonder indrukwekkend. 
Dat was wat ik na afl oop ook van 
menigeen hoorde. In de voorstelling 
over het laatste gedeelte van 
Bonhoeffers leven, de twee jaar in 
gevangenschap, kwam hij ons dicht 
op de huid. In de aansluitende dienst 
op zondag was er ook enige aandacht 
voor zijn leven voorafgaande aan 
die laatste zeer moeilijke jaren. We 
hoorden over zijn werk in Barcelona, 
z’n verblijf in New York, z’n inzet 
voor zijn landgenoten in Londen 
en zijn tijd als directeur van het 
predikantenseminarie Finkenwalde. 
Drie gedichten die Bonhoeffer 
schreef in de gevangenis werden 
(deels) gelezen.
Ik was zeer content met de 
inhoudelijke invulling van de 
afscheidsavond en heb genoten van 
de muziek in de dienst. Heel hartelijk 
dank voor wie aan het boek met 
de A4-tjes en het cadeau hebben 
bijgedragen. De impressies op papier 

zijn prachtige herinneringen aan de 
elf jaren die ik in uw midden was. Ik 
koester ze, zoals ik dat met boeken 
uit eerdere gemeenten ook doe. 

Als je iets anders beter niet kunt 
doen...
Op de afscheidsavond heb ik een 
uitspraak van prof. Van Gennep 
geciteerd die in Leiden praktische 
theologie doceerde. Voorjaar 1982 
kwam in werkgroepen regelmatig 
de kerkelijke gemeente ter sprake. 
We keken elkaar als studenten aan: 
wie zou de sprong durven wagen 
naar een gemeente bijvoorbeeld 
in Uithuizermeeden of IJzendijke? 
We hadden een korte pastorale 
stage. Om de twee weken 
waren we op vrijdagmiddag in de 
majestueuze Hooglandse Kerk 
waar één van ons dan preekte. Er 
werd gezucht, geaarzeld. Hadden 
we wel voldoende in huis, hoe 
stond het met onze roeping? Van 
Gennep voelde onze aarzelingen 
haarfi jn aan en sprak op een goede 
dag: ‘Als je iets anders beter niet 
kunt doen, word dan predikant. We 

hebben om die uitspraak bevrijdend 
moeten lachen. Met die uitspraak 
in mijn achterhoofd schreef ik een 
klein lied voor het afscheid. Het zou 
zomaar kunnen zijn dat het liedje 
gebruikt gaat worden bij de werving 
van studenten, nu er in de nabije 
toekomst een predikantentekort 
dreigt. In Groningen nam men er al 
kennis van.

IN MEMORIAM
Johannes Jacobus (Jaap) Ran
In een overvolle Paaskerk namen we op zaterdag 9 
november afscheid van Jaap Ran. Na een kort ziekbed 
overleed hij de zondag daarvoor, op 3 november. 
Jaap was bijna 80 jaar oud. Jaap was een bekende 
Amstelvener. Velen kenden hem als gymnastiekleraar 
en de sportleraar van de sportvereniging 'Rap'. Op 
latere leeftijd trouwde Jaap met Fijtje. Hij kreeg er, 
zoals in het voorgesprek werd gememoreerd, 'meteen 

een heel gezin bij'. Dat ging hem goed af. Hij heeft in 
die jaren ontzettend veel betekend voor het hele gezin 
Brommer-Ran. Voor de latere kleinkinderen was hij een 
geweldige opa. Ook de laatste jaren toen Jaap meer en 
meer verward raakte, ontbrak het hem nooit aan humor. 
Tot de laatste dag kon hij onverwacht scherp uit de hoek 
komen. Hij zal gemist worden door velen. Jaap leefde 
in het vertrouwen van de woorden uit Romeinen dat 
'niets ons kan scheiden van de liefde van Christus'. In dat 
vertrouwen geven we Johannes Jacobus over in handen 
van de Levende. 

Werner Pieterse

foto's Gert Jan Mentink
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Word predikant (m. J.L. Bell, vrij)

Droom je van jutten, 
waar blijft die orkaan?
Slechts een klein briesje, 
geen container spoelt aan.
Voor spek en bonen loop jij op het 
strand, word predikant!

Je vlucht voor een hond, 
je rent voor een stier,
je broer, die is boer, 
het boeit jou geen zier.
Is dat een legkip of toch een fazant? 
Word predikant!
Je vader is slager, vraagt: 
ga door met mijn zaak,
vleesloos ben jij, 
nou dat hoort hij niet vaak.
Zie jij de winkel liefst zonder één klant, 
word predikant!

Sneeuw geeft je tévé en je koelkast 
koelt niet,
je cévé kapot en je bad een vergiet.
Van techniek heb jij wat minder 
verstand, word predikant!
Als je geen spijker krijgt goed in de 
muur
behang steeds weer loslaat, 
dat is wel wat zuur.
Voel je je vervend en borend onthand, 
word predikant!

Hou jij van zingen, 
maar geen noot is er raak,
de koorleider zegt: 
‘Joh, playback maar vaak.’
Is jouw stem in het koor de grote 
dissonant, word predikant!
Je stottert van jongs af, elke 
spreekbeurt een ramp,
steeds zoeken naar woorden, 
je schiet in een kramp.
Laatst nog die speech, 
je bent ernstig gestrand. 
Word predikant!

Wil je gaan schrijven, 
gedichten, romans,
niets wil beklijven, 
alles mist de cadans.
Krijg je jouw columns in geen enkele 
krant, word predikant!

Luchtvaart een groeimarkt, 
een vriend is piloot,
trappen en liften, je bent als de dood.
Nooit nog gevlogen en nooit nog 
geland, word predikant!

Bomen en planten geven elk mens 
plezier
dan ga je nog denken: 
ik word hovenier.
Het gras wil niet groeien, 
de roos wil niet bloeien

zelfs dood gaat de chrysant, 
word predikant!
Wil jij niet deugen en heb je je streken
maar weg met die vinger, 
je baalt van die preken.
Smeed jij echt liever met mensen een 
band, word predikant!

Verhalen van mensen, 
zo kostbaar als wat
hun leven een gave, 
ze zoeken een pad.
Ga dan op weg en krijg samen een 
band. Hand in hand. 

Franciscus, een inspirerende 
geloofsgetuige
Ik maakte in verband met het afscheid 
een boekje met in grote lijnen het 
levensverhaal van Franciscus van Assisi, 
een reisimpressie en enkele liedjes. Er 
zijn nog voldoende exemplaren, u vindt 
het boekje in de Paaskerk.

Gert Jan de Bruin

December
Zo 14 20.00 uur Kerstconcert Alegría 

& Quintessens (Titus 
Brandsma)

Zo 15 14.30 uur Kerst Sing Inn met Anthem
Di 24 18.30 uur Kinderkerstfeest
Do 26 15.00 uur Kerstdiner

Januari
Zo 12 10.30 uur Themaviering Dagcentrum 

Westwijk
Wo 15 19.00 uur Gebedskring
Wo 15 20.00 uur Kring Bonhoeffer
Do 16 15.00 uur Literatuurkring
Do 29 19.00 uur Gebedskring
Do 29 20.00 uur Kring Bonhoeffer
Do 30 14.00 uur Kring poëzie

AGENDA
foto's Gert Jan Mentink
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Bij de diensten
Evenals voorgaande jaren zal de 
dienst op de derde adventszondag, 
zondag 15 december, het karakter 
hebben van een ‘Ceremony of 
Lessons and Carols’. Een aan de 
anglicaanse traditie ontleende viering 
van Schriftlezingen en bijpassende 
liederen. Omdat lezingen en liederen 
in hun onderlinge samenspel op een 
aansprekende wijze zelf het evangelie 
verkondigen, wordt in deze dienst niet 
gepreekt. Aansluitend aan de dienst is 
een korte gemeentesamenkomst over 
de toekomst van de Pelgrimskerk.
Op Kerstavond, dinsdag 24 december, 
ontsteken we tijdens een meditatieve 
Taizéviering het licht van de geboorte 
van onze Heer. De dienst vindt plaats 
in de stiltekapel. Aanvang 21.00 uur.
Op de Eerste Kerstdag, woensdag 25 
december, vieren we het hoogfeest 
van Jezus’ geboorte in een feestelijke 
kerkdienst waaraan de cantorij haar 
medewerking zal verlenen. Het thema 
van de dienst luidt: ‘In dulci jubilo’. 
Aanvang 10.30 uur. 
Zondag 29 december gaat ds. 
Warners voor in een dienst van Schrift 
en Tafel.
Dinsdag 31 december, oudjaarsdag, is 
er geen dienst in de Pelgrimskerk. 
Na de dienst van zondag 5 januari is er 
gelegenheid elkaar – met het oog op 
het nieuwe jaar – ‘heil en zegen’ toe 
te wensen.
Tijdens de dienst van zondag 19 
januari vindt de herbevestiging plaats 
van enkele van onze ambtsdragers. 

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
De begroting voor de wijkkas over 
2020 kwam aan de orde. Voor de 
duidelijkheid vermelden we de 
volgende punten. 
De Goede Herderkerk betaalt voor het 
zomer/winterprogramma een bedrag 
van € 200.
Het kerkelijk bureau brengt de 
uren van Bert ‘t Hart voor de 
cantatediensten in rekening bij de 
Pelgrimskerk. Voorts stonden de 
uitgaven voor de themabijeenkomsten 
onder kerkdiensten. Voor de 
duidelijkheid worden ze voortaan 
op een aparte post Thema-avonden 
geboekt. Het valt op dat de post 
kopieerkosten erg hoog is. Dat heeft 
te maken met de vele bladmuziek die 
door Bert ’t Hart wordt gekopieerd 
en met het onderhoud van het 
kopieerapparaat. Afschaffen van het 
kopieerapparaat en voortaan alles 
bij het kerkelijk bureau kopiëren is 
wellicht kostenbesparend, maar heeft 
ook grote nadelen. Verreweg de 
hoogste post is die voor Muziek op 
Zondag. 
In de vacature van kerkrentmeester is 
nog steeds niet voorzien. 
Ds. Bara van Pelt is als ambulant 
predikant aangesteld bij de Paaskerk 
voor maximaal twee jaar. Wij 
vinden het belangrijk dat nieuwe 
medewerkers van de PGA-B 
kennismaken met alle drie de kerken.
Naar aanleiding van de opmerking 
van ds. Wolse over de plaats van 
de predikant wanneer de cantorij 
zingt (hij staat dan met zijn rug naar 

de cantorij) zal mw. Visser contact 
opnemen met de cantorij en de 
organist. Is het mogelijk dat de 
cantorij aan de zijkant staat? Ds. De 
Vries heeft geen probleem met de 
huidige opstelling. Ook wordt de 
vraag gesteld hoe lang de cantorij 
nog kan bestaan, gezien het geringe 
aantal leden, waardoor hulptroepen 
nodig zijn ter versterking. Hoe kijkt 
de cantorij hier tegenaan? De cantorij 
heeft ook een sociale functie. Op één 
van de volgende vergaderingen zal dit 
punt worden geagendeerd.
Er komt in het logboek een vel papier 
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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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waarop de overleden kerkleden 
worden geregistreerd. De ouderlingen 
van dienst moeten dit bijhouden.
U hebt een uitnodiging ontvangen 
voor een profi elsessie in de 
Paaskerk op 11 december met 
het beroepen van twee (full time) 
predikanten. Hiervoor wordt één 
beroepingscommissie ingesteld. Het 
is voor de Pelgrimskerkgemeente 
ook belangrijk hieraan deel te nemen 
gezien de verwachting dat ds. De 

Vries te zijner tijd niet zal worden 
opgevolgd. Ook aan de orde komt 
een concept stappenplan voor het 
beroepingswerk van de PGA-B. Dhr. 
Oud zal aan de scriba van de AK, 
dhr. Licht, doorgeven dat dhr. Stok 
namens de Pelgrimskerk zitting zal 
nemen in de beroepingscommissie.
Uiteraard is een standaardagendapunt 
de toekomst van de Pelgrimskerk. 
We nemen graag de gemeente mee 
in het proces. Daarom is voorgesteld 

op zondag 15 december een 
gemeentevergadering te houden. 
Het College van Diakenen deelde 
mee, dat in Amstelveen door 
verschillende instanties gestart wordt 
met een noodfonds om noodlijdende 
inwoners te helpen.
In december vergaderen we niet, een 
volgend verslag komt weer in februari. 
De kerkenraad wenst u gezegende 
kerstdagen en alle goeds voor 2020.

Adri Lodder

Ma/ 16-12 Lezing en presentatie door Frank van 
de Loo
Zie V&T pagina.

Ma/ 16-12 Boeteviering 
We kijken 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. 
Tijd: 19.00 uur in De Goede Herder.

Ma/ 13-01 Film: Hidden Figures 
Het verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse 
vrouwen die werken bij NASA. Ze weten belangrijke 
wiskundige data te leveren om de eerste succesvolle 
ruimtemissie te realiseren. Hierdoor herstelt het 
vertrouwen van de natie en het inspireert mensen om 
groots te dromen. Gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal. Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder. 

Do/ 23-01 Generatieproeverij op Uilenstede
Zie V&T pagina.

Vr/ 07-02 Wintermaaltijd
Volgens traditie, nu voor de zevende keer, samen 
zingen, samen eten met de Straatklinkers. En we doen 
iets met het thema: schone, duurzame stad. 
Neem een dingetje mee dat u op straat vond of schrijf 
een gedichtje. We maken hiervan een collage en 
hangen het aan de wand. 
Kosten € 10,00, u betaalt dan ook iets voor onze 
gasten. Tijd: inloop 17.00 uur. Maaltijd 18.00 uur. 
Opgeven: uiterlijk 02-02 bij Irene, Janny of Wil.

Uit het Winterprogramma 
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Pastorpraat
Het geschiedde.... we zijn al over de 
helft van de decembermaand. We 
beleefden soms wel twee keer per 
week iets: samen naar de Lakenhal in 
Leiden, pakjes maken voor de dak- en 
thuislozen. Rouwen op Zorgvlied om 
Dia Vlaanderen. En we missen nu ook 
onze oecumenische Willemijn Lemaire 
van de Goede Herder. Muziek op 
zondag, de cantorij is actief en 
dominee Harmen de Vries is weer in 
ons midden. Ter voorbereiding van de 
kerstviering zijn we op 14 december 
bijéén in de kerkzaal voor een 
inspirerende jaarlijkse adventslunch!

‘Wat een verwarrende tijden’, zuchtte 
iemand onlangs. De lichtshow rond 
de Amstel en het IJ zaait ook al 
verwarring: Disrupt is het thema, wat 
ontwrichten betekent. 
Dan nog het klimaat... de IS-kinderen 
die elders moeten opgroeien... 
Alles verandert, blijven we hier wel? 
Waarop prompt een ander zei: ‘De 
kerk verandert misschien wel in 
kwantiteit maar niet in kwaliteit! 
Luisteren, Bidden, Zingen!’ Verbluft 
keek men elkaar aan, sprakeloos én 
bemoedigd.

We hopen veel met elkaar te beleven, 
al zal er wel weer veel geschieden, 
soms zijn we machteloos, niet 
moedeloos. Zie ook het liedboek: 
lied 221: Zo vriendelijk en veilig als 
het licht... en lied 601: Licht dat ons 
aanstoot in de morgen...
Wij wensen zieken en gezonden 
een mooie decembermaand en veel 
moed, liefde voor 2020.

Wil Kruijswijk

Activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk, 
tenzij anders vermeld. Iedere vrijdag 
16.30 – 18.00 uur: Kannen & Kruiken 
(vrijdagmiddagborrel). Een Informeel samenzijn 
met drankje en hapje. Iedereen is welkom!

December
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

Di 24 19.00 uur Kinderkerstviering in De 
Goede Herder

Januari 2020
Vr 03 18.00 uur Kostje geKocht 
Do 09 16.00 uur Het Woord spreekt in de 

Goede Herder
Ma 13 14.00 uur Film: Hidden Figures in De 

Goede Herder
Di 14 14.00 uur Kring ds. De Vries
Do 23 19.00 uur Generatieproeverij, 

Uilenstede
Zo 26 10.30 uur Gezamenlijke dienst
di 28 14.00 uur Kring ds. De Vries

Februari
Vr 07 18.00 uur Wintermaaltijd met de 

Straatklinkers

AGENDA

Oproep kopijverzamelaar
Sinds het begin van Present in 2010 verzamelt Janny Schuijt de kopij van 
de Pelgrimskerk voor Present. Een leuk klusje. Janny draagt deze taak 
graag over aan iemand die digitaal aangelegd is. Gemiddeld bent u hier 
zo’n vier uur per uitgave (9x per jaar) mee bezig. Wat het precies inhoudt 
kunt u haar vragen of contact opnemen met de redactie van Present 
(redactie.present@pga-b.nl). 
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Lied 455 
Het zal geschieden 
in de laatste dagen
Eerste adventszondag
Het zal geschieden in de laatste dagen
dat God verschijnt met macht en majesteit
en in zijn licht de dageraad laat komen
die onze duisternissen weg doet stromen.
Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid
als onderkomen van zijn welbehagen.

Tweede adventszondag
Het zal geschieden in de laatste dagen
dat de gezalfde Gods de vrede sticht
die alle boosheid breekt en doet bedaren,
om in de Geest des Heren te bewaren
wat groeit in groot geduld en in het glanzend licht
van vaderlijke troost het leed zal dragen.

Derde adventszondag
Het zal geschieden in de laatste dagen
dat de woestijn zal bloeien als een bloem
en zich verblijdt om de gebaande wegen,
om vruchten, die, gerijpt in zon en regen,
vertellen van bevrijding na gericht en doem
als antwoord op veel levenslange vragen

Vierde adventszondag
Het zal geschieden in de laatste dagen
dat God een teken geeft diep in de dood
of boven in den hoge van genade
en vrede voor wie in des Heren daden
het woord Immanuël herkent dat, in de schoot
verborgen van de tijd, nu wordt voldragen.

Kerstnacht
En het geschiedde in de nacht der nachten
dat er een kind ter wereld werd gebracht
in Betlehem, Gods antwoord uit den hoge
om alle leed en lijden te gedogen, –
een licht dat schijnt voor alle volken in die nacht
als woord dat sterker is dan alle machten.

Kerstmorgen
In den beginne werd het woord gesproken
dat was bij God en aan Hemzelf gelijk,
waarin het leven als een licht zou schijnen
opdat het zwarte duister zou verdwijnen
en mensen zicht geeft op het grote koninkrijk:
dat woord woont onder ons onafgebroken.

TEKST: WIM PENDRECHT 
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Middagpauzediensten 
Alle-Dag-Kerk
JANUARI T/M JUNI 2020

Diensten worden gehouden in de Engelse Hervormde Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam 
Tijd: 12.40 – 13.00 uur, kerk open: 12.00 uur, samenzang: 12.25 uur.

woensdag voorganger te organist

 1 januari GEEN DIENST  
 8 januari Mgr. Dr. Dick Schoon Amsterdam Everhard Zwart
 15 januari Ds. Gert van de Meeberg Nieuw-Vennep Rob van Dijk
 22 januari Ds. Pieter Boomsma Amsterdam Daniël Rouwkema
 29 januari Ds. Conny Berbée Abbenes Everhard Zwart
 5 februari Ds. Piet van Veelen Bennebroek Rob van Dijk
 12 februari Evangelist Jurjen ten Brinke Amsterdam Daniël Rouwkema
 19 februari Ds. Sonja van der Meulen Leiden Everhard Zwart
 26 februari Prof. Dr. Eric Cossee Rotterdam Rob van Dijk
 4 maart Evangelist Martijn Rutgers Amsterdam Wilbert Magré
 11 maart Ds. Erick Versloot Mijdrecht Everhard Zwart
 18 maart Dr. Wouter Klouwen Baarn Rob van Dijk
 25 maart Mw. Nan Sikkel-Wilschut Badhoevedorp Daniël Rouwkema
 1 april Ds. Mark van Leeuwen Rotterdam Rob van Dijk
 8 april Dr. Ciska Stark Lexmond Everhard Zwart
 15 april Ds. Joost Röselaers Amsterdam Wilbert Magré
 22 april Ds. Bas van der Graaf Amsterdam Everhard Zwart
 29 april Ds. Aart Mak Haarlem Rob van Dijk
 6 mei Ds. Wim Scheltens Lunteren Jack Blok
 13 mei Pastor Joost Verhoef Amsterdam Everhard Zwart
 20 mei Dhr. Alain Verheij Alphen a/d Rijn Rob van Dijk
 27 mei Dr. Ad van Nieuwpoort Bloemendaal Wilbert Magré
 3 juni Diaken Rob Polet Amsterdam Everhard Zwart
 10 juni Ds. Marjolijn de Waal Haarlem Rob van Dijk
 17 juni Ds. Mirjam Sloots Koog Zaandijk Theo Griekspoor
 24 juni Ds. Teus Prins Aalsmeer Everhard Zwart

www.alledagkerk.nl www.facebook.com/alledagkerkamsterdam
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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.
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Sing-in 
Zo/ 15-12 om 14.30 uur, Paaskerk
Met koor Anthem, 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 Kerst met het Amstel Gospel 
Choir. Prachtige klassiekers en ook veel 
mooie swingende nieuwe nummers. 
Toegang: € 12,50 (incl. drankje). 
Kaarten via www.amstelgospel.nl.

Kerst020
Za/ 21-12 Kerst020 in Amsterdam
Het Popup Choir treedt op. ’s 
Morgens bij de Noorderkerk, ’s 
middags bij de Elthetokerk in de 
Javastraat. Met voorbijgangers en 
koorleden wordt bij de Noordermarkt 
in zo’n drie kwartier het lied So 
this is Christmas van John Lennon 
ingestudeerd. ‘s Middags kan 
iedereen meezingen bij de Elthetokerk 
met Last Christmas van Wham. 

In dulci jubilo
Wo/ 25-12, 10.30 uur, Pelgrimskerk
Kerstmis: ‘In dulci jubilo’. De cantorij 
zingt, Dirk Visser bespeelt het orgel, 
Bert ’t Hart is cantor-organist. Met 
extra instrumentalisten. Voorganger: 
ds. H.U. de Vries.

Koffi econcert
Zo/ 12-1, 12.00 uur, Kruiskerk
Het eerste koffi econcert van 2020. 
We zien er zeer naar uit. Ruña ’t Hart 
(viool) komt spelen samen met Kalle 
de Bie (cello) en Sean Rooney (piano). 
Ze spelen het beroemde tweedelige 
pianotrio van Pjotr Iljitsj Tchaikovsky 

(opus 50 in a klein) dat hij schreef naar 
aanleiding van de dood van zijn vriend 
Nikolai Rubinstein.

Muzikale Vesper
Zo/ 26-01, 17.00 uur Kruiskerk

Kerstconcert Clare College Choir uit Cambridge
Wo/ 18-12, 20.00 uur in de Kruiskerk
Onder de titel A Clare Christmas brengt Clare College Choir, een van de 
beste Engelse universiteitskoren, een prachtig kerstconcert ten gehore. 
Drie jaar geleden heeft het koor ook in de Kruiskerk gezongen en evenals 
toen belooft het concert weer een bijzondere muzikale gebeurtenis te 
worden. De ‘basis’ van het programma zijn vier motetten van Poulenc, 
die gekoppeld worden aan oude en nieuwe traditionals en aan enkele 
ontroerend mooie Carols. Werken van Gregoriaans tot Romantiek en van 
Renaissance tot aan deze tijd komen in het programma voor. 
De kerk is open vanaf 19.15 uur, het concert begint om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer 22.15 uur. In de pauze is er koffi e en thee (bij de 
entreeprijs inbegrepen). Toegang: € 25,- (jongeren t/m 19 € 20,-). Kijkt 
u voor u komt even op de website van de Kruiskerk www.kruiskerk-
amstelveen.nl of er nog kaarten zijn.
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Vorming en Toerusting

Kunstlezing met Frank van de Loo
Ma/ 16-12, 14.00 uur 
in De Goede Herder
Het kerstgebeuren 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. Vervolgens 
wordt het met aandacht en met 
luister gevierd. Wezenlijk draait 
alles om de evangeliën van Lucas 
en Mattheus. Elke ontwikkeling 
binnen de verhalen wordt op de voet 
gevolgd door voorstellingen ontleend 
aan de schilderkunst van de Lage 
Landen. Vlaamse meesters, zoals 
Pieter Bruegel en Rogier van der 
Weyden en ook Hollandse meesters 

als Rembrandt, Jan Steen en 
Honthorst komen aan de orde, alles 
met dia’s. 

AmstelveenSpreekt 
Ma/ 16-12, 18.00 - 19.00 uur 
bij boekhandel Venstra
Stadsplein Amstelveen
Zie pagina 19, Kerk in de stad.

Bijbelkring Efeziërs en Kolossenzen 
Di/ 14-01, 14.00 – 16.00 uur 
in de Pelgrimskerk
Deze bijbelkring gaat over de brieven 
van Paulus aan de Efeziërs en de 
Kolossenzen. Wie er de eerste twee 
maal niet bij kon zijn, maar wel graag 
aan de bijbelstudie mee wil doen, is 
alsnog van harte welkom. Verder op: 
28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 
maart. Leiding: ds. H.U. de Vries.

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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Dietrich Bonhoeffer
Wo/ 15-01, 20.00 - 22.00 uur 
in de Paaskerk
In 2020 is het vijfenzeventig jaar 
geleden dat Dietrich Bonhoeffer 
werd geëxecuteerd. In drie avonden 
besteden we aandacht aan zijn 
biografi e, zijn boek Navolging en 
lezen we één van zijn brieven. 
Als voorbereiding bevelen we het 
boekje Bonhoeffer 75 aan, dat u kunt 
bestellen bij: bonhoeffer75@kpnmail.
nl voor € 2,00 + porto. De eerste 
avond is met Evert van der Mede, de 
tweede met Sieb Lanser, de derde 
met Werner Pieterse.

Kring literatuur
Do/ 16-01, 15.00 uur
in de Paaskerk
We spraken op de laatste 
kringbijeenkomst af het boek ‘De 
verloren berg’ van Marieke Kézér te 
lezen. Nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom. Leiding: Gert Jan de 
Bruin.

Generatieproeverij
Do/ 23-01, 19.00 uur 
op Uilenstede 
De Pelgrimskerk en Ziel en Zaligheid 
organiseren een generatieproeverij 
waar jong en oud elkaar ontmoeten. 
We gaan met elkaar in gesprek, delen 
en leren van elkaars kennis, ervaring 
en denkwijze en eten samen. 
Kosten: € 10. 

Cursus religieuze kunst 
Do/ 23-01, 20.00 uur 
in de Kruiskerk
Op boeiende wijze verzorgt dr. 
Anique de Kruijf drie avonden over 
uiteenlopende thema’s:
Lutherlocaties in Thüringen. 

Het Catharinaklooster in de 
Sinaïwoestijn, één van de oudste 
en meest beroemde orthodoxe 
kloosters, met een indrukwekkende 
geschiedenis en prachtige kunst. Het 
Benedictijner klooster Maria Laach en 
het voormalig Benedictijner klooster 
Amorbach.
Verder op: 6 en 20 februari. 
Opgave: Renger Prent, 020 - 6439418, 
rengerprent@gmail.com. 
Kosten: € 20.

Oecumenelezing 
Op zoek naar geloofwaardige identiteit in Christus - en in Nederland
Vr/ 17-01, 15.00 uur, Geertekerk in Utrecht
Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Kun je in 
Nederland nog wel christen zijn? Is het land niet te liberaal en teveel in 
reli-stress? En bovendien: is alle identiteit niet juist afgeschaft in Christus, 
in wie volgens Paulus ‘geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen 
of vrouwen’ meer zijn? (Galaten 3: 28) Dus waarom zou je het eigenlijk 
nog over identiteit willen hebben? Nederland is toch een inclusief land en 
iedere kerk toch open en gastvrij? 
Tegelijkertijd laten identiteitspolitiek in de maatschappij en heftige 
discussies in kerken over cultuur, sekse en vrijheid zien dat ook in het 
inclusieve Nederland met zijn open en gastvrije kerken identiteiten wel 
degelijk een rol spelen. En religie verdwijnt niet, ook de kerken niet, maar 
veranderen wel en hard.

De (christelijke) identiteit vanuit drie invalshoeken.
Mirella Klomp laat zien hoe christelijke traditie zich presenteert en 
transformeert in de publieke ruimte. Ze stelt hierbij het voorbeeld van The 
Passion centraal. 
Peter-Ben Smit gaat in op twee aspecten van identiteit in vroegchristelijke 
teksten: gender en beperking. Hij plaatst ze in het spanningsveld van 
identiteit in Christus en maatschappelijke mainstream. Hij laat zien 
hoe juist identiteit in Christus ruimte geeft voor een letterlijk creatieve 
omgang met identiteit.
Enis Odaci ondernam de afgelopen anderhalf jaar een reis door het 
Nederlandse christendom en ontmoette allerlei varianten. Dat leverde 
veel vergelijkingsmateriaal op met zijn eigen geloof, de islam. Hij vertelt 
over schurende en inspirerende momenten.
Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl.

Kring poëzie
Do/ 30-01, 14 - 16.00 uur
in de Paaskerk
We lezen en bespreken samen 
gedichten, die ter plaatse worden 
uitgedeeld. Wilt u zich aansluiten 
of doet u al mee, maar bent u 
verhinderd? Stuurt u dan een berichtje 
aan: Els van Geel, emvangeel@hetnet.
nl of 020 - 6471098. Er is plek voor 
maximaal tien personen. Volgende 
kring op: 26 maart.



Een bijna romantisch wintertafereel
iedereen druk – natuurlijk; bijna kerst 
en dan die inschrijving! ook dat nog

dringen bij het loket.
Ergens wacht een vrouw 
op een ezel, bij een os

haar zwart-blauwe mantel 
verhult het geheim dat zij draagt

en dat nog niemand ziet.

Werner Pieterse

Pieter Bruegel de Oude (1525-1569)- De telling in Bethlehem (1566)
(mogelijk een kopie van zijn zoon, Pieter Bruegel de Jongere (1564 - 1636))


