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Kinderkoor in de Kruiskerk, op 
woensdagmiddag, 16.30 - 17.15 uur
Er zongen ruim dertig kinderen mee 
in ons kerstkinderkoor! Eind januari 
gaan we door: we starten een koor 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het 
kinderkoor zingt allerlei kinderliedjes 
(christelijk en niet-christelijk) en zingt af 
en toe tijdens een bijzondere viering in 
de kerk.

De kinderen oefenen wekelijks op 
woensdagmiddag van 16.30 tot 17.15 
uur in de Kruiskerk. We zijn gestart 
op woensdag 25 januari, en nieuwe 
kinderen zijn van harte welkom! Het 
koor staat onder leiding van Henk 
Trommel, (kinderkoor)dirigent en pianist/
organist.

Dus: houd je van zingen? Doe dan mee! 
Aanmelden bij ds. Mirjam Buitenwerf, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl, tel 
06-20339808.

Project Faust in de Paaskerk 
met Alegría
Al vijfentwintig jaar begeleidt Nico 
Philipp Hovius ons koor Alegría. Dat 
vieren we door op zaterdag 7 oktober 
2017 een compositie van zijn hand uit 
te voeren: Faust. Een theatrale cantate 
voor koor, solisten en musici. De tekst 
is van Gert Jan Slump. Hij herschreef 
de Faustlegende op geheel eigen wijze, 
met een originele twist. 
Faust van Waardenburg is oorspronkelijk 
het verhaal van een rondreizende 
chirurgijn die kermissen en jaarmarkten 

bezoekt en daar zijn zaken doet. Faust 
betrekt het kasteel Waardenburg aan de 
Waal bij Zaltbommel om daar op zoek te 
gaan naar de steen der wijzen. Net als 
in alle andere Faustlegendes draait het 
verhaal om het contract dat Faust afsluit 
met de duivel. Zeven jaar zal de duivel, 
Luci Fèr, haar diensten aanbieden aan de 
wetenschapper Faust, maar na de zeven 
jaar zal de ziel van Faust voor Luci zijn. 
Vanaf donderdagavond 23 februari wordt 
een half jaar lang gerepeteerd. Sopraan, 
alt, bas, tenor, iedereen met enige 
muzikale ervaring is welkom om deel te 
nemen. Vooral de inbreng van mannen 
is gewenst. Voor meer informatie over 
de data en de kosten kun je contact 
opnemen met Nicole Penterman, e-mail: 
n.penterman@gmail.com.

Zingen verbindt!
Zangers gezocht (alle leeftijden)
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Ginus Trof, Cor Waringa, 
Lineke Wichmann, wijkre-
dacties. 
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Volgende nummers
Maart – Sterk en dapper
inleveren kopij: 6 februari
op de mat: 28 februari

April – Ontmoeting
inleveren kopij: 13 maart
op de mat: 4 april

Inhoud
Nog nooit in de geschiedenis hadden we 
zoveel mogelijkheden om verbinding met 
anderen te leggen. Ronald van Steden noemt 
er een aantal in zijn column. Leiden al die 
mogelijkheden ertoe dat we ons ook meer 
met elkaar verbinden of raken (bestaande) 
verbindingen juist steeds meer verbroken? 
De nieuwe, digitale, manieren om je met 
anderen te verbinden zijn vluchtig terwijl het 
tijd, geduld en een kwetsbare opstelling vraagt 
om je met anderen te verbinden, zo weten 
de studentenwerkers Jakob Stolk en Vallery 
Linger. Echte verbinding ontstaat dan ook 
niet zomaar, maar is eigenlijk alleen mogelijk 
als deze geworteld is in de relatie van God 
tot ons en in zijn leefregels schrijft Marianne 
Bogaard in het hoofdartikel. Dan staan er ook 
vele mogelijkheden voor ons open, zoals de 
verbinding tussen ouders en kinderen: lees 
het interview met drie generaties van Stal. Er 
kunnen ook verbindingen ontstaan met mensen 
en organisaties die niet vanuit het christelijk 
geloof actief zijn, maar er wel naar streven 
Gods leefregels voor een goede samenleving 
te verwerkelijken. De voorzitter van het College 
van Diakenen vertelt zijn ervaringen op dit 
gebied. Of verbinding tussen religies zoals Sieb 
Lanser ervaren heeft tijdens zijn studiereis 
in India. Waarbij tegelijk de spanning met de 
eigenheid van het christendom voelbaar wordt. 
Die spanning is ook terug te vinden in het 
thema van actie Kerkbalans ‘Mijn kerk verbindt’. 
Kerken, ook de onze, willen graag verbinden, in 
navolging van Christus.
In de hoop dat ook deze Present bijdraagt aan 
de (onderlinge) verbinding wensen we u veel 
leesplezier.
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 05-02 

1e collecte:1e Diaconie, werelddia-
conaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.J. Verhaar, Krimpen 
a/d Lek
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 04.02) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet 

Zo/ 12-02 

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, jeugd- en jonge-
renwerk in onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: mw. H. Rijken, Utrecht  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, theater-
dienst 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser 

De Buitenhof
(za 11.02) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 19-02

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. G.J. de Bruin, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, 
Apeldoorn
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent, 
cantatedienst  

De Buitenhof
(za 13.02) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet
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Zo/ 26-02 

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpver-
lening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. K.D. Goverts, Dordrecht

De Buitenhof
(za 25.02) 10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Data inleveren en verschijnen Present
Maart – Sterk en dapper
inleveren kopij: 6 februari
op de mat: 28 februari

April – Ontmoeting
inleveren kopij: 13 maart
op de mat: 4 april

Woensdag Voorganger Te Organist

1 feb. prof.dr. Eric Cossee Rotterdam Wim Magré

8 feb. ds. Aart Mak Bloemendaal Everhard Zwart

15 feb. ds. Jan Offringa Kesteren Rob van Dijk

22 feb. ds. Annette Bosma Sassenheim Everhard Zwart

1 mrt. mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam Everhard Zwart

8 mrt. dr. Stephan de Jong Bussum Rob van Dijk

15 mrt. ds. Alida Groeneveld Almere Wim Magré

22 mrt. prof.dr. Gerard den Hertog Apeldoorn Everhard Zwart

29 mrt. ds. Ruurd van der Weg Uithoorn Rob van Dijk

5 apr. dhr. Leo Fijen Maartensdijk Wim Magré

12 apr. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Everhard Zwart

19 apr. dr. Ciska Stark Lexmond Rob van Dijk

26 apr. ds. Gert van de Meeberg Halfweg-Zwanenburg Wim Magré

3 mei dr. Ruud Stiemer Den Haag Everhard Zwart

10 mei ds. Wim Scheltens Lunteren Rob van Dijk

17 mei drs. Kees Bulens Apeldoorn Wim Magré

24 mei ds. Teus Prins Aalsmeer Everhard Zwart

31 mei ds. Marjolijn de Waal Vijfhuizen Rob van Dijk

7 juni dr. Paul Visser Amsterdam Wim Magré

14 juni ds. Jannie Nijwening Den Haag Everhard Zwart

21 juni ds. Annette Driebergen Noordeloos Rob van Dijk

28 juni ds. Bas van der Graaf Amsterdam Wim Magré

Middagpauzediensten Alle-dag-kerk
Diensten worden gehouden in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam. Kerk open vanaf 12.00 uur, 
samenzang vanaf 12.25 uur. Aanvangstijd van de dienst 12.40 uur. Einde van de diensten ca. 13.00 uur.
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Meer dan ooit wil Rutte de samenle-
ving verbinden’. Een paar pagina’s ver-
derop volgt nog een interview, nu met 
de scriba van de Protestantse Kerk 
René de Reuver. Protestants kerkleider 
wordt hij genoemd. Hij spreekt over 
zijn ervaring als predikant in de Haagse 
Moerwijk: ‘Ik vind de ontwikkelingen 
daar exemplarisch voor heel veel din-
gen die in de samenleving gebeuren. 
Mensen zijn op zichzelf teruggewor-
pen. Er is nauwelijks nog verbinding’. 

Actueel
Beide leiders benoemen het belang 
van verbindend spreken en handelen. 

De premier vertelt 
dat hij daarin mede 
geïnspireerd wordt 
door wat hij van 
het geloof en zijn 
opvoeding heeft 
meegekregen. De 
scriba benadrukt 
dat hij een rol 
ziet weggelegd 
voor de kerk in 
de samenleving. 
Verbinding is een 

actueel onderwerp nu we terugkijken 
op een jaar waarin tegenstellingen 
lijken te verharden en uitvergroot wor-
den op sociale media. Het is ook een 
onderwerp dat niet vreemd is aan de 
christelijke traditie. 

Verbond
Toch komen we het woord ‘verbinding’ 
in de Bijbel niet tegen. Er is wel een an-
der woord, ermee verwant, dat veelvul-
dig wordt gebruikt. Verbond. Vanouds is 
dit de term waarmee de relatie wordt 
aangeduid van de Eeuwige met zijn 
volk. Dat heeft een historische achter-
grond. In oudtestamentische tijd was 
een verbond een overeenkomst tussen 
twee partijen die elkaar onder ede 
beloofden om zich aan bepaalde afspra-
ken te houden. De sterkere partij be-
loofde de zwakkere te beschermen, de 
zwakkere partij beloofde gehoorzaam-
heid. Gods relatie tot het volk Israël 
wordt in de eerste vijf Bijbelboeken in 
het kader geplaatst van zo’n verbond. 
‘De HEER, onze God, heeft bij de 
Horeb een verbond met ons gesloten’, 
zegt Mozes in Deuteronomium 5.
Voor het volk brengt dat de opdracht 

mee zich aan de wetten en regels te 
houden die bij het verbond horen. In 
tien geboden worden ze samengevat, 
van eerbied voor God tot respect voor 
wat van een ander is. Door deze inka-
dering lijkt het verbond op een zakelijke 
overeenkomst die de Israëlieten opge-
legd wordt en door hun leider Mozes 
wordt gecommuniceerd. Heel iets 
anders dan het vrijwillig en gelijkwaar-
dig zoeken naar verbinding... 
De verschillen zouden echter weleens 
minder groot kunnen zijn dan op het 
eerste gezicht lijkt. De Eeuwige is niet 
alleen de partner met meer macht. Hij 
is ook degene die zich bewust verbindt.

Leef in verbondenheid
Zo heeft Hij zich verbonden met 
Abraham, die Hij heeft geroepen om 
gezegend te worden en een bron van 
zegen te zijn. ‘Ik ben God, de ontzag-
wekkende’, staat er in Genesis 17, 
‘Leef in verbondenheid met mij.’ En: ‘Ik 
wil met jou een verbond aangaan en ik 
zal je veel, heel veel nakomelingen ge-
ven’. Wanneer deze nakomelingen een 
volk gaan vormen dat in de verdrukking 
is geraakt komt dat verbond opnieuw 
ter sprake: ‘God hoorde hun jammer-
kreten en dacht aan het verbond dat 
hij met Abraham, Isaak en Jakob had 
gesloten (Exodus 2)’. Wanneer je met 
elkaar verbonden bent betekent dat 
immers dat je elkaar niet loslaat. 

Ik sla de krant open op oudejaarsdag. In de verdiepende bijlage staat een 

interview met de premier over verbinding: ‘Hij geeft niet vaak interviews’, 

lees ik: ‘Maar nu een interview-aanvraag met het thema ‘verbinding’ in zijn 

mailbox zat, hapte hij toe. 

Verbinding
Marianne Bogaard
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Geroepen tot verantwoordelijkheid
Het Bijbelse verbond leert ons in 
meerdere opzichten iets over verbon-
denheid. Of anders gezegd, verbinding. 
Die wortelt volgens de verhalen uit 
de Joodse traditie in de relatie van 
God tot ons. Hij kiest ervoor zich met 
mensen te verbinden. Niet omdat 
ze voorbeeldig zijn, maar omdat zijn 
schepping zonder hen ondenkbaar is. 
Zij zijn degenen in wie Zijn liefde tot 
bloei kan komen. Alles is erop gericht 
hen tot hun bestemming te brengen: 
een plek waar het leven goed zal zijn. 
Daartoe zoekt Hij hen op, spreekt hen 
aan en roept hen tot verantwoordelijk-
heid. Want verbinding kan niet eenzijdig 
zijn. Het vraagt om een antwoord. Om 
instemming of afwijzing.
Werkelijk betekenis krijgt het verbond 
pas als het beaamd wordt. Naar twee 

kanten toe. Naar God toe én naar de 
medemens toe. De tien regels blijken 
namelijk veel meer dan geboden. Het 
zijn leefregels die het samenleven in 
het beloofde land tot een zegen willen 
maken. Dat kan niet zonder de verbin-
dende inzet van ieder. Vandaar de twee-

deling: vier regels om de relatie tot de 
Eeuwige te onderhouden. Voor Hem 
blijven kiezen, Hem niet vangen in een 
beeld, zijn Naam niet misbruiken en tijd 
voor Hem reserveren. En zes regels 
om zorgvuldig met je medemens om te 
gaan: respect tonen voor de generaties 

voor je, niet moorden, niet bedriegen, 
niet stelen, niet vals beschuldigen en 
niet willen hebben wat niet van jou is.

Verbinding. De Bijbel vertelt ons al dat 
dat de grondslag is van een samenle-
ving. En dat God zelf ons daarin voor-
gaat. In het evangelie is het Jezus in wie 
het verbond als nooit tevoren belichaamd 
wordt. Hij is de Mens die, in verbonden-
heid met God, in relatie wil staan met 
iedere ander die op Zijn weg komt. Want 
verbinding is niet alleen een opgave. Het 
is een kans om door en met de ander te 
ontdekken wat samen menszijn inhoudt. 
Om een eerste stap te zetten in de hoop 
dat die met instemming wordt begroet. 
En om, áls dat gebeurt, te groeien aan 
elkaar. Wat zou het mooi zijn als 2017 
een jaar van verbinding wordt. In de kerk 
én in onze samenleving.

Verbinding kan niet 
eenzijdig zijn
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Verbinding maken 
Jakob Stolk

We stelden vast, dat we ons pas 
konden verbinden met de studenten 
en hun (leef)omgeving als we daarvan 
zelf deel uitmaken. In de eerste plaats 
hadden we dus een plek nodig midden 
in de leefwereld van de studenten. Na 
verloop van tijd konden we tijdelijk een 
ruimte boven het Uilenstedecafé (wat 
nu Il Caffé heet) huren. Maar daarmee 
waren we er nog niet. Want wie en/of 
wat willen we zijn voor de studenten en 
hoe doen we dat dan? Vragen waar we 
alleen antwoord op konden vinden door 
het af te tasten, goed de tijd te nemen 
en ons onder te dompelen in de wereld 
van de studenten. Deze zoektocht is 

intussen afgerond, 
we huren de ruimte 
nu officieel en we 
bieden een plek die 
aansluit bij datgene 
waar de student 
behoefte aan heeft. 

Verbinding 
ontstaat niet 
vanzelf
Je verbinden met 
een ander kost 

veel tijd, je moet open staan en jezelf 
laten zien, je moet moeite doen je in 
te leven. Je verbinden met de ander 
vraagt om veel kwetsbaarheid en 
geduld. Waarom zou je zoveel moeite 
doen, wat levert het op?

Die vraag hebben wij onszelf het 
afgelopen jaar wel eens gesteld en is 
ons ook door anderen gesteld. Is het 
niet veel eenvoudiger om gewoon een 
onderzoekje over studenten erbij te 
pakken, uit te zoeken wat de trends 
onder studenten zijn en dan een 
fantastisch programma te lanceren 
waar studenten op af komen? Ja 
dat is zeker gemakkelijker, maar we 
willen meer dan eens een keer een 
geslaagde activiteit. We willen een 
plek bieden waar studenten zich via 
kunst, debat, bezinning, verstilling 
en verdieping kunnen uiten en dat 
kan alleen als studenten zelf mee 
vormgeven aan de plek en het 
programma.
Ook daarvoor moesten we starten 
met het leggen van verbindingen, 
een groep om ons heen verzamelen 
en vanuit die groep komen tot een 

inspirerende ruimte en een waardevol 
programma. Inmiddels hebben we 
mooie programma’s met elkaar 
gedraaid en hebben we in het nieuwe 
jaar een tof maandprogramma, waar 
studenten volledig hun ei in kwijt 
kunnen. 

Verbinding is voor ons als studentenwerkers begin en eind van ons 

werk. We begonnen op Uilenstede en in Buitenveldert met het idee er 

te willen zijn voor studenten, maar hoe doe je dat? Hoe verbinden we 

ons met de plek, de studenten en hun context?

Maandprogramma

Dit Geeft Zin 
Studenten wordt gevraagd om in 
één foto te vangen wat hun leven 
zin geeft. Iedere maand staan we 
met elkaar stil bij deze gemaakte 
foto’s en luisteren, proeven, 
kijken en maken we die dingen 
mee die het leven zin geven... 

Geloof je t Zelf?
Actuele thema’s worden in het 
licht van wetenschappers en 
theologen besproken, we gaan op 
zoek naar bijzondere invalshoeken 
en inzichten.

Generatieproeverij

Listen to the Music
Welk nummer inspireert jou 
en waarom? Iedere maand 
organiseren we een ludieke 
inspiratiepopquiz met studenten.
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Leven we langs elkaar heen?
We leven in een tijd waarin de kloven 
groter lijken dan ooit. Arm en rijk, 
hoog- en laagopgeleid, jong en oud, 
allochtoon en autochtoon, links en 
rechts... 
Hoe vaak spreken we iemand die 
‘anders’ is? Komen we die ander 
überhaupt wel tegen in ons dagelijks 
leven? De mogelijkheid bestaat dat 
mensen van een andere leeftijd en 
andere culturele achtergrond niet eens 
in je buurt wonen... 

Juist Uilenstede is in dat opzicht een 
geïsoleerd eiland. Je komt er alleen 
maar andere studenten tegen, geen 
laagopgeleiden of ouderen. Omdat 
wij geloven dat een betere wereld pas 
werkelijkheid kan worden als we die 
ander ontmoeten, zoeken wij vanuit 
Ziel & Zaligheid steeds de verbinding 
met andere mensen en groepen in 
onze activiteiten. Met elkaar kunnen 
we deze samenleving een heel stuk 
mooier maken!

Generaties hebben elkaar nodig
Een mooi voorbeeld van verbinding 
is de Generatieproeverij. Niet 
alleen studenten draaien in een 
beperkt kringetje rond, ook ouderen 
leven vaak in buurten, fl ats of 
verzorgingstehuizen, waar ze vooral 
leeftijdgenoten tegen komen. 
Wij geloven dat de samenleving erg 
gebaat is als jong en oud veel meer 
samen optrekken. Als jongeren steun 
en vertrouwen vinden bij ouderen, 

van hen een geleefde geschiedenis 
meekrijgen en als ouderen van 
jongeren een stukje lef en inzicht in 
de huidige tijdsgeest krijgen. Als ze 
samen optrekken kunnen jong en oud 
gezamenlijk werken aan een mooiere 
samenleving en een betere toekomst! 
Ziet u ook mogelijkheden tot 
verbinding? Neem dan contact 
op met Jakob en Vallery 
studentenwerkuilenstede@gmail.com, 
06-37288215.

Wat is de Generatieproeverij?
In november was de eerste Generatieproeverij bij Ziel & Zaligheid: een etentje 
waarbij generaties proeven hoe de verschillende generaties voor elkaar van 
waarde kunnen zijn in de samenleving. We bespreken met elkaar de lasten (wat 
zit in de weg, wat botst, wat werkt niet?), de lusten (wanneer werd u geraakt of 
geïnspireerd door iemand van een andere generatie) en de mogelijkheden (wat 
kunnen we aan elkaar hebben en hoe gaan we dat doen?). Komend jaar hebben 
we maandelijks een Generatieproeverij. Tijdens deze bijeenkomsten vinden 
speeddates plaats tussen generaties, laten senioren hun licht schijnen op de 
actualiteit of geven studenten senioren inzicht in ‘de jeugd van tegenwoordig’. 
Hou ons hiervoor in de gaten, want elke generatie is welkom!
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Een nieuw begin
Melis Melissen

In januari ben ik weer begonnen als voorzitter 
van de AK. Dit keer voor de periode van één jaar. 
Voor wie mij niet kent, naar ik hoop zijn dat vele 
lezers, het volgende. Al dertig jaar ben ik lid van 
de Kruiskerk. Tussen 2004 en 2013 was ik eerder 
voorzitter van de AK. Dat liep uit op Investeren 
in Visie, een rapport dat nog helemaal actueel is. 
Toen de AK mij vroeg het weer een jaartje te doen, 
en wel om een concrete klus te klaren, wilde ik 
daar wel over nadenken. Die klus is, dat we het 
komende jaar een keuze maken tussen bestuurlijk 
centraliseren of bestuurlijk decentraliseren. Zullen 

we één kerkenraad voor de hele gemeente gaan 
vormen, of zullen de wijken gaan samenwerken 
voor de kerkordelijke AK-taken. Of iets daartussen. 
Het zijn de extremen die ook in het synoderapport 
Kerk 2025 staan. Het is een inspirerend rapport. 
Inhoud en organisatie worden mooi aan elkaar 
geknoopt. Het is de moeite van het overdenken 
waard. Als wij op deze manier ook onze eigen 
reorganisatie aanpakken, dan zal ook hier blijken: 
waar een woord is, is een weg. De doorslag om ja 
te zeggen gaf, dat er goede mensen zijn om mee 
samen te werken. U hoort nader van ons. 

uit de algemene kerkenraad

Een uitdagende taak
Marianne Bogaard 

Het predikantswerk is veelzijdig. Naast 
diensten voorbereiden, mensen begeleiden en 
bijeenkomsten leiden hoort daar ook bestuurlijk 
werk bij. Zonder inhoudelijke visie én goede 
organisatie kan de kerk geen Kerk van Christus 
zijn. Ik zie het als één van mijn taken om die twee 
bij elkaar te houden en heb daarom ja gezegd 
op de uitzonderlijke vraag om als predikant voor 
één jaar scriba van de Algemene Kerkenraad te 
worden. Met bijzondere opdracht. Na mijn komst 
in Amstelveen was ik van 2006-2010 al lid van de 
AK. Een deel van mijn tijd heb ik toen besteed 
aan een gemeentebreed bezinningsproces. 
In die periode en daarna heb ik Protestants 

Amstelveen-Buitenveldert van Noord tot Zuid leren 
kennen. Met die ervaring, de goede contacten en 
de inspirerende uitgangspunten van het rapport 
‘Investeren in Visie’ ga ik aan de slag in deze 
nieuwe rol. In het hele land wordt er meer dan ooit 
nagedacht over de toekomst van de Protestantse 
Kerk en de organisatievorm die daarbij hoort. 
Ik zie het als een mooie uitdaging samen met 
de voorzitter een kader te scheppen voor dat 
denkproces in Amstelveen-Buitenveldert en het 
gesprek hierover tussen de wijken, colleges en 
raden te stimuleren. Zodat de keuze die we aan 
het eind van het jaar maken een gezamenlijke 
keuze zal zijn.
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Drie generaties verbonden
Willeke Koops

Oud-politieman Berend van Stal 
groeide op in Ouderkerk in een 
hervormd gezin. Hij leerde Stijni 
kennen bij ‘De Regenboog’, een club 
van de kerk. Ze deden er beiden 
belijdenis, trouwden en verhuisden 
in 1964 naar Amstelveen. Eerst 
bleven ze nog betrokken bij de 
kerk in Ouderkerk, later werden ze 
actief in de Paaskerk. Ze kregen een 
dochter en een zoon. Hun dochter 
werd gedoopt in de hervormde 

kerk in Ouderkerk. Hun zoon Bart – 
werkzaam bij een software bedrijf 
en met zijn 1.98 meter voorheen een 
enthousiast basketballer – is gedoopt 
in de Dorpskerk en deed belijdenis 
in de Paaskerk. Bart is getrouwd met 
Brigitte, die van rooms-katholieke 
huize is. Ze kregen twee zoons, de 

tweeling Maarten en Floris, en een 
dochter Annabelle. Maarten draait 
mee met de 12plusdienst en de 
theaterdiensten. Hij zit in gymnasium 
4 en is – volgens zijn vader – de 
bolleboos van de familie met talent 
voor techniek, talen en muziek. 

Lijken jullie op elkaar? 
De drie heren kijken elkaar aan. Bart: 
‘Nou, als het om uiterlijk gaat hadden 
we beter Floris erbij kunnen halen, 
maar die zit op zijn kamer.’ Bart lijkt op 
zijn vader. Maarten heeft meer van zijn 
moeder. Ze blijken alle drie iets met 
muziek te hebben. 

Maarten: ‘Ik speel piano en zing. 
Op het nieuwjaarsconcert op school 
ga ik zingen en ik doe muziek als 
eindexamenvak.’
Bart: ‘Heeft-ie toch nog wat van mij. 
Ik doe nu niets met muziek, maar 
vroeger speelde ik dwarsfl uit.’
Berend: ‘Bij de politie heb ik trompet 
gespeeld, bij de politiedrumband. 
En heel vroeger heb ik accordeon 
gespeeld.’
Maarten: ‘Huh?’

Uit wat voor nest kom jij, Berend? 
‘We waren gelovig en gewend te 
bidden voor het eten, maar gingen niet 
naar de kerk. Door Stijni raakte ik er 
meer bij betrokken. Toen ik zeventien 
jaar was, werd mijn vader ernstig 
ziek. Hij luisterde in die tijd veel naar 
de radio, naar ds. Glashouwer, en 
op zijn verzoek las ik hem voor uit 
de Bijbel. Mijn vader kon niet meer 
eten of drinken en vroeg of hij één 
keer goed mocht drinken. We gaven 
hem een glas water en hij dronk het 
zonder pijn leeg! We vertelden het 
onze huisarts, en wat bleek: hij was op 
dat moment bij een bijeenkomst van 
de Pinkstergemeente waar ze voor 
hem hadden gebeden. Precies op dat 
moment kon mijn vader drinken! Het 
is een gebeurtenis die Berend nog 
steeds raakt. ‘Het blijft me altijd bij. 
Dat God aanwezig is in een moeilijke 
periode, dat heb ik 
ervaren.’ Berend 
raakte samen met 
Stijni steeds meer 
betrokken bij de 
kerk. Ze waren 
nog geen half jaar 
bij de Paaskerk, of 
ze wisten Berend 
te strikken als 
jeugdouderling 
en later als 
ouderling. 

Als oudste zoon hebben ze alle drie de doopnaam Berend Jan, een 

traditie die al eerdere generaties is ingezet. En alle drie zijn ze actief in 

de Paaskerk, omdat de kerk er gewoon bij hoort. Grootvader Berend, 

vader Bart en zoon Maarten. Een gesprek met drie generaties Van Stal.

Berend: 'Dat God aanwezig 
is in een moeilijke periode, 

dat heb ik ervaren.'
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Er duiken tal van herinneringen op 
over de jeugddiensten die hij hielp 
organiseren. ‘Er was eens een 
kermisdominee met een slok te veel 
op. Hij bleef maar door praten tijdens 
de dienst en mijn medeorganisator 
Rina Ran probeerde hem stil te 
krijgen.’ Of die prachtige dienst waarin 
kleindochter Annabelle werd gedoopt. 
‘Het was een oecumenische dienst 
met ds. Marianne Bogaard en pastor 
Adolfs, en ik was ouderling van dienst.’ 
‘We zijn dankbaar dat de lijn die we 
hebben ingezet is gebleven en dat 
onze kinderen gekozen hebben om 
in de traditie door te gaan. Bij ons 
aan tafel lazen we uit de Kinderbijbel 
– weet je dat nog, Bart? – en we 
spraken over van alles, ook als er 
vrienden waren. Onze kinderen zijn in 
de kerk getrouwd. En ik ben dankbaar 
en reuze trots als ik zondag in de kerk 
ben en daar mijn familie zie lopen’. 

Hoe heb jij dat ervaren, Bart? 
Bart: ‘Het grappige is: het is voor mij 

zo vanzelfsprekend. Het was niet 
verplicht, maar ik ging gewoon mee 
naar de Paaskerk en ben gebleven. 
Ik ben negen jaar weggeweest 
omdat we een tijd in Almere hebben 
gewoond. Daar verwaterde het 
wel, maar toen we terugkwamen 
in Amstelveen zaten we er meteen 
weer in.
Zo’n moment als mijn vader had, heb 
ik nooit gehad. Het hoort er gewoon 
bij. Op catechisatie kreeg ik de vraag 

waarom ik belijdenis wilde doen. Ik 
had zoiets van ... dat doe je gewoon. 
Waarom niet! Het feit dat je gelooft, 
dat er meer is dan wat je ziet, dat is er 
altijd geweest. Ik weet niet of je daar 
nou de kerk voor nodig hebt. Ik denk 
wel dat als je niet naar de kerk gaat, 

dat dingen makkelijker verwateren. 
Dat je jezelf er niet aan herinnert, en 
dat je er minder mee bezig bent. Voor 
veel mensen heeft de kerk ook een 
ander doel, het heeft ook te maken 
met samen zijn. 
Al toen ik een jaar of vijftien was deed 
ik geluidsdienst en zat ik achter de 
knoppen, en dat heb ik geloof ik mijn 
hele leven gedaan. Ze hebben me vaak 
gevraagd om ouderling te worden, 
maar dat zie ik mezelf niet zo doen en 
ik heb er ook geen tijd voor. Ik heb wel 
altijd hand- en spandiensten gedaan. 
We zijn thuis misschien wel wat 
minder met het geloof bezig dan 
vroeger thuis. We bidden en danken 
voor het eten, onze kinderen gaan naar 
een christelijke school en we nemen 
ze altijd mee naar de kerk. Wat ik heel 
leuk vind is dat de jongens naar de 
12plusdiensten gaan. Ik heb ze er nooit 
naar toe hoeven sturen. Ook doen ze 
mee aan extra evenementen als de 
theaterdienst. Het is een mooi gevoel 
om met je gezin in de kerk te zijn. 

Bart: 'Ik ging gewoon naar de 
Paaskerk en ben gebleven.'



februari 2017

Als er 12plusdienst is en al die lange 
gasten komen naar boven de kerkzaal 
in ... Ik hoop dat het zo blijft.’

En hoe is dat voor jou, Maarten? 
Maarten: ‘Het is wel ongeveer zo als 
hij vertelt. We lezen niet uit de Bijbel, 
maar bidden en danken wel voor 
het eten. Het is een beetje second 
nature'. Bart vult aan: ‘Je voelt je 
best betrokken, want als je wordt 
gevraagd voor muziek zeg je altijd 
ja. Dat geeft mij ook altijd een trots 
gevoel. En jullie hebben een leuk 
groepje jongeren, dat helpt ook.’ Als 
hij genoeg tijd heeft is Maarten ook dit 
jaar weer op het podium te zien tijdens 

de theaterdienst. ‘Het is een andere 
manier om naar een verhaal te kijken. 
We gaan er tijdens de bijeenkomsten 
dieper op in.’ Ook over 25 jaar ziet hij 
zichzelf best regelmatig naar de kerk 
gaan. ‘Ergens in de wereld’, lacht vader 
Bart, ‘want voor Maarten is Nederland 
te klein.’ Maarten: ‘Misschien wel in 
Japan. Ik wil gewoon de wereld zien 
en wil altijd alles weten.’

Wat bindt jullie aan de Paaskerk?
Maarten: ‘Vooral de mensen daar’.
Bart: ‘Het is een soort thuisgevoel’. 
Berend: 'Ja, dat is het. Als ik niet ga, 
hou ik ‘bedkerk’. Dan zit ik op de laptop 
de hele dienst uit te kijken. Ik kan het 
toch niet missen.’

13

Maarten: 'Het is een beetje 
second nature.'
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college van kerkrentmeesters

Werk aan de winkel
Cor Waringa

Dankzij de grote inspanningen van 
Yvonne Teitsma, onze communicatie- 
en geldwervingsmedewerker, ligt deze 
weer bij u allen. Wij roepen u op om 
uw kerk niet te vergeten; we hebben 
alle inkomsten hard nodig!

Archiefklus
Is er onder u iemand die ons kan hel-
pen met het sorteren en uitzoeken van 
de archieven van onze kerk. Alle archief-
stukken tot 2001 zijn in het verleden 
keurig netjes gesorteerd, geïndexeerd 

en in mappen gesto-
ken. Vanaf 2001 tot 
2017 is dit nog niet 
gedaan. Wie helpt 
ons hierbij?

Ledenregistratie 
Andere grote ver-
anderingen zijn van 
personele aard. Tot 
onze grote dank 
heeft Jan-Willem 
Meij een groot 

aantal jaren de ledenregistratie in het 
Leden Registratie Programma (LRP) 
bijgehouden. Met deze registratie 
worden hele nuttige dingen gedaan, 
bijvoorbeeld brieven naar onze jonge-
ren, uitnodigen voor ouderenmiddagen, 
etc. Wij zoeken nu iemand die dit wil 
overnemen. Het is een precies klusje 
en vraagt handigheid met de computer. 

Medewerker kerkelijk bureau
Als laatste de belangrijkste oproep. Wij 
vragen mensen van onze gemeente om 
te solliciteren op de functie op het ker-
kelijk bureau. Onze zeer gewaardeerde 
Jany Steur bereikt dit jaar de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Wij zoeken een op-
volger voor haar. Het gaat hier om een 
betaalde baan voor minimaal 20 uur. 

Komend jaar zal een jaar van 

veranderingen zijn. Wij vertelden al in 

het najaar dat de begroting een zeer 

groot tekort laat zien dat aandacht 

behoeft. Daarom heeft de Aktie 

Kerkbalans uw aandacht nodig. 

Medewerker Kerkelijk Bureau
De werkzaamheden bestaan uit:
- afhandelen binnengekomen post/telefoon/mail; 
- verwerken en archiveren bestellingen collectebonnen;
- ondersteuning CvK en ledenadministratie;
- controle ontvangen toezeggingen Kerkelijke bijdragen; 
- opvragen akkoord voor te betalen facturen en archiveren na betaling door KKA; 
- controle van declaraties en urenregistraties personeel, kosters, jeugdwerkers, 

etc.;
- bestellen van kantoorbenodigdheden, avondmaalwijn en huwelijks-Bijbels; 
- archivering administratie met betrekking tot kerkgebouwen, verzekeringen en 

overige administratie.

Wij denken aan iemand met de volgende competenties: accuraat, betrouwbaar 
(veel vertrouwelijke info), administratief inzicht, verantwoordelijkheidsbesef, 
bekend met het (bestuurlijke) kerkelijk leven in de PGA-B, zelfstandig kunnen 
werken (veel alleen) en zeker geen digibeet. Opleidingsniveau minimaal MBO. 

Wij bieden een salaris conform de cao van de PKN. Het betreft een functie voor 
minimaal 20 uur per week. In eerste instantie krijgt de kandidaat een jaarcon-
tract, bij gebleken geschiktheid wordt dit verlengd met een vaste aanstelling. 
Sollicitaties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uw sollicitatie kunt u tot 
1 maart sturen naar secretariscvk@pga-b.nl.
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‘Mijn kerk verbindt’
Andries Smeding en Yvonne Teitsma

Het thema van dit jaar is ‘Mijn kerk verbindt’. In 
de kerk zoeken wij verbondenheid met God en 
met elkaar. Kerkbalans is er om ervoor te zorgen 
dat die verbondenheid ook fi nancieel mogelijk 
blijft. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom. 
Het College van Kerkrentmeesters ontvangt 
graag het formulier retour, zodat ze weten wat er 
aan inkomsten voor 2017 is te verwachten.
In de begroting voor 2017 (zie www.pga-b.nl) 
hebben we een bedrag van € 463.000 aan vrijwil-
lige kerkelijke bijdragen opgenomen. Hiermee 
kunnen we bijna de pastoraatskosten dekken. 
Voor de overige kosten komt de dekking uit 
collectes, acceptgiroacties, giften, verhuur van 
onze kerkgebouwen aan derden en inkomsten uit 
onze beleggingen. Deze zullen naar verwachting 

helaas onvoldoende zijn voor een volledige dek-
king, zodat per saldo een tekort voor de kerkge-
meenschap zal resteren.

Verbondenheid kost geld, uw fi nanciële bijdrage 
is daarbij hard nodig. Het geld dat u geeft aan 
Kerkbalans is een investering. Een investering in 
de kerk van nu én de kerk van morgen. 

Een investering in uzelf en in de generaties die 
nog komen. Waar mensen steeds vaker op zich-
zelf zijn aangewezen, is het de kerk die verbindt.

Geef voor verbinding. Geef aan Kerkbalans. 
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw fi nanciële 
bijdrage!

Kerken in het hele land zijn op 22 januari 

de actie Kerkbalans gestart. Dé actie om 

inkomsten te werven onder haar leden. 

Daar zetten vele vrijwilligers zich voor 

in. Als het goed is heeft u de envelop 

met toezeggingsformulier en folder 

ontvangen. En hopelijk al weer ingevuld 

en teruggestuurd.

Vragen over Kerkbalans? 
Neem contact op met het Kerkelijk Bureau
Handweg 119, Amstelveen, 020 - 641 36 48 of kerkelijkbureau@pga-b.nl, 
geopend op dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur - 12.30 uur.

Ook zonder dit formulier 
is uw bijdrage van harte 
welkom op rekening: 
NL53 ABNA 0549 316 523.
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Verbinding in India 
Sieb Lanser

Onze kerk bood de mogelijk van een 
studiereis naar India, van 17 tot 28 
oktober. Met een groep collega’s ging 
ik een onbekend avontuur tegemoet. 

Verbinding tussen religies
Het doel van de reis was te ervaren 
hoe het is te leven en te geloven in 
een religieus pluriforme samenleving. 
In Nederland is dat nog relatief nieuw, 
maar in India al vele eeuwen een 
realiteit. In Nederland beschouwen 
velen religie als iets voor achter de 
voordeur, in India niet – voor zover de 
talloze armen al een voordeur hebben. 
Het publieke leven is doortrokken van 

religie. Het is overal 
te zien en ook te 
horen: al om 5.00 
uur ’s ochtends 
werden we 
gewekt door de 
oproep om naar de 
moskee te gaan, 
later hoorden 
we veel kabaal 
uit een naburig 
hindoetempeltje, 
in de kerk 

werd luid gezongen en stond 
de geluidsinstallatie niet op een 
bescheiden stand. Ik moest denken 
aan de Nederlandse jongeman die in 
Myanmar was veroordeeld, omdat 
hij ’s avonds laat de stekker uit een 
geluidsinstallatie had getrokken bij  
een Boeddhistische plechtigheid.  

Zou het typisch zijn voor Azië? En 
dat in het toch al niet geluidsarme 
India, met zijn 1,3 miljard inwoners 
en waar alles wat zich op meer 
dan twee wielen voortbeweegt de 
claxon koestert als het belangrijkste 
onderdeel van het voertuig. Soms 
droom ik nog dat ik als koe reïncarneer 
en ongestoord herkauwend overal 
tussendoor wandel en mij neerleg. 
Nog een beer erbij en het visioen is 
compleet (Jesaja 11:7).

Eén van de doelstellingen van de 
reis was het zelf ervaren van het 
interreligieuze gesprek. Door dialoog, 
door kennisname van elkaars heilige 
geschriften komt verbinding tot stand. 
Ik had hindoes, boeddhisten, moslims 
en sikhs ook in Nederland kunnen 
ontmoeten, maar in India zijn ze echt 
geworteld. 

Van zending naar dialoog en 
verbinding
We verbleven in het Henry Martyn 
Institute (HMI) in Hyderabad. Vroeger 
hield het instituut zich bezig met 
zending onder moslims. ‘Heidenen 
bekeren is een vroom werk; vrome 
mensen bekeren is een heidens werk’, 
leerde ik vroeger. Na de ernstige rellen 
in Hyderabad in de jaren ’90 heeft het 
HMI zijn naam en missie gewijzigd; 
de naam is nu: International Centre 
for Research, Interfaith Relations and 
Reconciliation. De niet-christenen zijn 
geen heidenen, maar medepelgrims. 
Deze aanduiding blijf ik graag gebruiken 
voor mijn medegelovigen, van welke 
religie dan ook. 
Het HMI zet zich in voor Interfaith 
Dialogue, het gesprek tussen gelovigen 
van verschillende religies. Ik kreeg de 
indruk dat de dialoog vooral praktisch/
diaconaal is en niet geloofsinhoudelijk. 
We bezochten twee Community 
Development Centers in de oude stad 

‘Wie niet studeert is niet bekeerd’ vertelde een leermeester aan het 

begin van mijn loopbaan. Een predikant moet blijven studeren. Ik kon 

natuurlijk met een stapeltje boeken achter mijn bureau gaan zitten, 

maar het leek me goed om uit mijn comfort zone te stappen. 

'Het gaat er voor mij niet om 
zoete broodjes te bakken met 

aanhangers van andere religies.'
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van Hyderabad. Door bijvoorbeeld 
naaicursussen voor meisjes/vrouwen, 
werkt men aan emancipatie en 
toekomstverbetering, maar ook aan 
verbinding tussen vrouwen (en mannen 
– iets weerbarstiger) van verschillende 
religies. Vanwege de spanningen tussen 
religies, met name tussen hindoes en 
moslims, is dit belangrijk werk. Het 
HMI viert drie feesten gezamenlijk: 
suikerfeest (moslims), diwali (hindoes) 
en kerstfeest (christenen); het 
gezamenlijk vieren van Pasen ligt te 
gevoelig. Elke ochtend verzorgden we 
om beurten een ochtendwijding, waarin 
elementen van deze drie godsdiensten 
naar voren moeten komen. 
Toch lijken de religies in India vooral 
naast elkaar te leven, zonder veel 
verbinding. Misschien zou het al heel 
wat zijn als dat vreedzaam kan, maar 
daar is ook nog wel wat op af te dingen. 
De hindoe nationalistische koers die 
de laatste jaren onder premier Modi is 
ingeslagen, maakt het er niet beter op. 

Verbinding en Dalits
Wie hindoeïsme zegt, zegt ook 
kastenstelsel. Offi cieel is het in India 
afgeschaft, maar het leeft nog volop. 

De positie van de Dalits (kastelozen 
of onaanraakbaren) is schrijnend. In 
alle religies werkt het door – helaas 
ook in het christendom, ondanks de 
offi cieel beleden gelijkheid; ‘sommigen 
zijn meer gelijk dan anderen’ zou 
George Orwell zeggen. Al is het ook 
iets cultureels, toch valt de religieuze 
oorsprong en sanctionering niet te 
ontkennen. Dat verhindert mij om 
sympathie op te kunnen brengen 
voor het hindoeïsme. Ik schrijf dit 
met enige aarzeling, omdat ik me 
realiseer dat de ander anders is en 
mag zijn en als zodanig aanvaard 
dient te worden. Bovendien is er op 
het christendom ook wel het nodige 
aan te merken, zowel historisch als 
actueel. Om een voorbeeld te noemen 
dat mij persoonlijk raakt: eeuwenlang 
was India relatief tolerant jegens 
homoseksualiteit (mede dankzij 
datzelfde hindoeïsme); na de komst 
van de ‘christelijke’ Britten werd 
homoseksualiteit in 1861 bij wet 
strafbaar gemaakt. Jezus’ uitspraak 
over de splinter en de balk (Matteüs 
7:3-5; Lucas 6:41-42) vergeet ik niet. 
Ik sta zeker open voor verbinding en 
dialoog, maar deze mag confronterend 

zijn en hoeft de polemiek niet te 
schuwen. 

Verbinding met eigen traditie
Deze studiereis heeft mij bepaald bij de 
waarde van mijn eigen (protestants-)
christelijke traditie. Ik heb niet zoveel 
met bevrijding van jezelf en verlichting 
als hoogste streven. Aandacht voor 
de gemarginaliseerden ver weg 
en dichtbij en transformatie van de 
samenleving in het licht van het 
Koninkrijk van God blijft voor mij een 
belangrijk uitgangspunt. Dat laatste is 
voor mezelf dan ook de insteek voor 
Interfaith Dialogue. Het gaat er voor mij 
niet om zoete broodjes te bakken met 
aanhangers van andere religies, maar 
ik zie wel het belang van verbinding 
en een gezamenlijke inzet voor 
gerechtigheid, vrede en heelheid van 
de schepping. 
  
Voor meer inhoudelijke informatie 
verwijs ik naar de blogs die de 
deelnemers dagelijks om beurten 
hebben geschreven. Deze zijn terug 
te lezen op de site van Kerk in Actie 
– www.kerkinactie.nl –, met als 
zoekterm ‘predikantenreis india’. 
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college van diakenen

Samenwerken 
en verbinden
Ginus Trof

Als Diaconie leggen wij geregeld 
verbindingen. Zoeken die ook bewust 
op. Sterker nog, zonder verbindingen 
kunnen wij als diakenen ons werk niet 
doen. Binnen de kerkmuren is verbin-
ding leggen gemakkelijk, wij kennen 
elkaar en weten wanneer een helpende 
hand nodig is, toch? 

Ook in de wereld buiten de kerkmuren 
weten wij verbin-
dingen te leggen, 
Van oudsher is daar 
de zending en het 
steunen van diverse 
projecten in landen 
ver buiten onze 
landsgrenzen. Dat 
gebeurt meestal 
via Kerk in Actie, 
maar ook wel via 
zelf uitgekozen 
wegen. Niet alleen 

ver weg, maar ook dichtbij zoeken wij 
de verbinding met de wereld om ons 
heen. Organisaties die onze financiële 
steun kunnen gebruiken, zijn onder 
andere het Wereldhuis, Stichting de 
Regenboog en het Drugspastoraat. 

De laatste jaren hebben wij ook 
geïnvesteerd in de verbinding met 
Amstelveense instanties, zoals de 
voedselbank, maatschappelijk werk, 
Humanitas en de Kledingbank. Voor een 
paar van die instanties wordt gecol-
lecteerd, voor anderen is overleg van 
belang, de persoonlijke verbinding. Via 
het werk dat wij doen, zien wij soms 
misstanden die in gezamenlijkheid met 
andere instanties aangekaart kunnen 
worden bij bijvoorbeeld de burgerlijke 
gemeente, want ook daar hebben wij 
contact mee. Ook worden wij steeds 
vaker betrokken bij hulpaanvragen via 
maatschappelijk werk of Humanitas. 

Tenslotte zoeken wij steeds meer de 
verbinding met andere kerkgenoot-
schappen. Samen zien wij beter in dat 
wij vanuit een gezamenlijke geloofsvi-
sie binnen de samenleving iets kunnen 
bijdragen aan het verbinden van men-
sen met elkaar. Voor de diaconieën 
van alle kerkgenootschappen is dat 
het helpen waar geen helper is. Dat 
helpen is niet alleen op het financiële 
vlak. Door samenwerking en verbin-
ding te zoeken met instanties die 
iemand verder kunnen helpen, zoeken 
we naar duurzame oplossingen van 
de problemen. Zodat de hulpvrager 
op eigen kracht verder kan met zijn of 
haar leven.

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

Taal is iets raars. Neem nu het woord verbinding. Veel toepassingen 

zijn mogelijk; denk aan de verschillende vervoersmogelijkheden om 

ergens te komen of aan woorden die in zinsverband een specifieke 

betekenis krijgen, maar ook hoe contacten worden gelegd via 

telefoon of computer.  
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column

Verbinding 
verbroken?

Ronald van Steden

Met de komst van de moderne 
telefonie staan we met meer anderen 
in verbinding dan ooit tevoren. Niet in 
de laatste plaats hebben smartphones, 
onze vernuftige dragers van sociale 
media, aan deze trend bijgedragen. 
Tegelijk lijken contacten tussen mensen 
oppervlakkiger en vluchtiger geworden. 
Overigens gebeurt dat vreemd genoeg 
dankzij diezelfde smartphones. Neem 
een willekeurig treinstation. Iedereen 
tuurt naar zijn of haar schermpje. 
Facebook, Twitter en WhatsApp 
zijn in de plaats gekomen van een 
(onverwacht) persoonlijk gesprek. 

Psychologen wijzen op het grote belang 
van binding tussen ouders en kinderen. 
Als baby’s huilen en ze worden door 
pa of ma zoetjes getroost, gebeurt 
dat eigenlijk vanzelf. Kleintjes voelen 
zich herkend en erkend; ze gaan zich 
hechten. Dat is cruciaal voor hun 
verdere ontwikkeling. Veilig gehechte 
kinderen hebben later een grotere 
kans om tot stabiele volwassenen uit 
te groeien die vertrouwen hebben in 
zichzelf en in hun medemens. Slecht 
gehechte kinderen zijn daarentegen 
eerder vatbaar voor depressies, blijken 
wantrouwender en willen graag alles 

onder controle houden. Een langdurig 
afwezige band tussen ouders en hun 
kroost leidt op de langere termijn tot 
onomkeerbare emotionele schade.

Zou zoiets ook voor volwassenen 
onderling kunnen gelden? Dat te veel 
gestaar op die smartphone als beeld voor 
een ik-gerichte samenleving bijdraagt aan 
‘verbinding verbroken’? En dus zorgt voor 
onthechting met alle maatschappelijke 
ontwrichtingen van dien? 

Mensen, kinderen van God, willen 
gezien en gehoord worden. Zij leven in 
een constante driehoeksrelatie tussen 
henzelf en hun Schepper en tussen 
henzelf en hun naasten. Geven en 
ontvangen maken hier onlosmakelijk 
deel van uit. De kerk is een oefenplaats 
van dit verbond. Ga er maar aan staan!

‘Sorry, verkeerd verbonden’. Deze uitdrukking verdwijnt langzaam 

maar zeker uit onze taal. Want wie denkt er bij een belletje plegen 

nog aan telefonistes die met draden en pluggen mensen aan elkaar 

verbonden en daarbij soms een foutje maakten? 
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Paaskerk
Epifanie
Zoals na Pasen de Paastijd begint, die 
tot Pinksteren duurt, klinkt ook het 
Gloria van de kerstnacht nog weken 
door. In kerkelijk jargon spreken we dan 
over de tijd van Epifanie, de verschij-
ning van de Heer. Die begint offi cieel 

op 6 januari met het verhaal van de drie 
magiërs die op zoek gaan naar het Kind. 
De zondagen daarna, nog in januari dus, 
lezen we over de doop van Jezus en de 
bruiloft te Kana. Feestelijke verhalen! 
Dit jaar volgde daarop, op 15 januari, 
een echte doop, van Bas Johannes 
Clerc, zoon van Rianne en Viktor Clerc-
de Groot en broertje van Jorien.
In de Epifaniëntijd staan vaak lezingen 
uit het begin van het evangelie op het 
rooster waarin we horen hoe Jezus 
leerlingen om zich heen verzamelt en 
zijn werk op aarde vorm krijgt. Het ene 
jaar duurt deze tijd langer dan het an-
dere jaar. De veertigdagentijd markeert 
het einde, en die begint dit jaar pas in 
maart. Dat betekent dat we maar liefst 
acht zondagen van Epifanie kennen in 
2017... alleen 2000 en 2011 hadden er 
één meer.
Dit jaar lezen we in februari uit de 
Bergrede van Matteüs waarin Hij zijn 
visie uiteenzet. ‘Jullie zijn het zout 
der aarde’ en ‘Jullie zijn het licht der 
wereld’, horen we op de eerste zondag. 
Stof om over door te denken. Maar u/je 
kunt op zondag 5 februari ook naar het 
dagcentrum in Westwijk voor diaco-
nale een themadienst, met aandacht 
voor individuele schuldhulpverlening in 
Amstelveen, Nias (geld inzamelen voor 
varkentjes voor een jonge dominee) 
en het onderwijsproject in Nepal. De 

zondag daarop is alles anders. Dan zijn 
de tieners aan de beurt. Zij spelen, 
zingen, dansen het verhaal van Jozef 
dat in één weekend wordt verwerkt in 
een musical. In de theaterdienst staat 
deze musical centraal en horen en zien 
we wat dit verhaal hen vandaag zegt. 
De laatste twee zondagen zijn weer 
‘gewone’ zondagen met twee morgen-
diensten en een middagdienst.

Ontmoeting
Na het ‘kerstreces’ zijn alle kringen 
en andere bijeenkomsten weer van 
start gegaan. In de Paaskerk proberen 
we voor ieder momenten te creëren 
waarop we elkaar kunnen ontmoeten 
en in gesprek kunnen gaan. Over een 
boek, de leeftijdsfase waar we in zitten, 
ons geloof, de maatschappij waarin we 
leven, de Bijbel etc. Gespreksstof ge-
noeg. Aan een gedekte tafel of gewoon 
in een kring. Plaats en data staan in de 
agenda. Meer informatie vindt u/vind je 
in het informatieboekje dat in de kerk 
ligt of op de website. Spreek echter ge-
rust één van ons aan als u/je wilt weten 
wat een passende kring zou zijn! Bellen 
of mailen kan ook. 

Goede wensen
Mede namens ds. Gert Jan de Bruin 
en ds. Werner Pieterse dank ik ieder 
hartelijk voor de vele wensen die wij 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297. 
Peter van Leeuwen, tel. 3456217. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
Tel: 4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. 
present@paaskerk-amstelveen.nl



21 februari 2017

tijdens de feestdagen mochten ontvan-
gen in de vorm van een kaart, e-card of 
persoonlijk. Ook voor u en jullie allen 
veel heil en zegen in het jaar dat voor 
ons ligt. 

Ds. Marianne Bogaard

Bedankt
In het jaar 2016 hebben wij weer veel 
uitgaven gedaan ten laste van onze 
wijkkas. Een paar voorbeelden: kosten 
voor de bus van het Zonnehuis, bloe-
men voor mensen die extra aandacht 
nodig hadden, Kerkdienst Gemist via de 
computer, het ontmoetingspastoraat, 
de mooie fl yers bij Pasen en Kerst, de 
versieringen in de kerk bij deze dien-
sten, extra muzikale omlijsting, etc. 
Naast de diverse collectes, ontvingen 
wij van veel mensen giften. Die maken 
het weer mogelijk om alle activiteiten 
te bekostigen. Hierbij willen wij – de 
taakgroep Kerkrentmeesters van de 
wijkkerkenraad – alle gevers bedanken 
voor hun bijdrage in het afgelopen jaar.
Jaap Lubbers, penningmeester wijkkas

Uit de kerkenraad: 
nieuwjaarstoespraak
Op 1 januari hield ik na de zondagse 
viering een nieuwjaarstoespraak in het 
benedenhuis van de Paaskerk. Als u 
dit leest, zijn we al weer een maand 
onderweg in 2017. Het verhaal komt 
dus wat later naar u toe, maar ik deel 
graag de highlights uit mijn toespraak, 
voor als u er niet bij kon zijn. 

Terugblik 
Allereerst wil ik de professionele krach-
ten in onze gemeente, te weten de pre-
dikanten, de organisten en de kosters, 

van harte bedanken voor het realiseren 
van het grote aantal prachtige vieringen 
in onze gemeente. Wat je verder ook 
van afgelopen jaar in de herinnering 
toeroept, die vieringen zijn en blijven 
het kloppend hart en de gelovige ziel 
van onze gemeente. 

Taakgroep Eredienst: een groep men-
sen is begonnen met het ontwikkelen 
van een visie op vieren. Wat is vieren 
nu eigenlijk, wat vieren we en hoe 
vieren we. En heeft die visie op vieren 
consequenties voor de inrichting van 
de kerkzaal. Dat deze groep van start is 
gegaan, is ook de reden dat er, ondanks 
verzoeken van vele kanten, nog niets 
is veranderd aan de opstelling van de 
stoelen in de kerkzaal.

Taakgroep Pastoraat: onze nieuwe 
kerkelijk werker voor het pastoraat 
Ellen Kok is gestart. Zij bezoekt al-
lereerst ruim 250 gemeenteleden die 
in de loop van vele jaren op afstand 
zijn komen te staan van de kerk, maar 
nog wel lid zijn van de kerk. Dit leidt tot 
hernieuwde contacten en opvallend: in 
alle gesprekken – tot nog toe – heeft 
niemand aangegeven uitgeschreven te 
willen worden. We krijgen hiermee een 
helder beeld wat deze gemeenteleden 
verwachten van de kerk. En dit verlicht 
bovendien de taak van de pastorale 
medewerkers in de wijken.

Taakgroep Diaconie: het aantal hulp-
vragen van binnen en buiten de kerk 
neemt toe. De samenleving om ons 
heen verhardt en dat merkt de diaconie. 
De hulp die we wilden verlenen aan de 
vluchtelingen in Amstelveen is, in nauwe 

Johannes de Lange
Op 3 december is John de Lange inge-
slapen, op de bank van zijn vriendin Tine 
die hij iedere avond hielp bij het naar bed 
gaan. John werd in 1929 geboren in Gouda 
als oudste van zeven kinderen. Vader 
was streng en nam het geloof zwaar op. 
Aanvankelijk liet John die bagage los, hij 
was lange tijd onvindbaar voor zijn familie. 
De band werd echter hersteld en hij vond 
ook weer de weg naar de kerk. Bij Tine en 
haar kinderen vond hij een thuis.
In het crematorium lazen wij over de Zoon 
die gezonden is om te redden en noemden 
de betekenis van de naam Johannes: ‘God 
is genadig’.

Ds. Marianne Bogaard

Seine Ekkelkamp
Op 7 december overleed Seine 
Ekkelkamp. Hij werd in 1943 geboren in 
Holten, Overijssel en daar gedoopt in de 
Gereformeerde Kerk. Zijn jeugd legde de 
basis voor een vruchtbaar leven. Hij ging 
medicijnen studeren aan de VU en werd 
kinderchirurg. Met zijn vrouw Hannie kreeg 
hij drie zoons en een dochter en ging in 
Nes wonen.
Seine was een toegewijd arts. Tegelijkertijd 
bleef hij een Holtense jongen en was hij 
een familieman. Hij hield zich vast aan zijn 
geloof, ook in de moeilijke laatste jaren. Bij 
het afscheid in de Urbanuskerk in Nes lazen 
we over Gods Liefde waarvan niets ons kan 
scheiden. Hij werd begraven in Holten.

Ds. Marianne Bogaard

Nutte Zeilinga
Op 12 december ging in huize Groenelaan 
Nutte Zeilinga van ons heen. Nutte werd in 
1928 geboren in Moddergat als oudste van 
acht kinderen. In het vissersdorp besefte ▸▸
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samenwerking met de andere kerken 
in Amstelveen, omgezet naar hulp voor 
statushouders. De rommelmarkt was 
een groot succes met een heel goede 
opbrengst van ruim € 6.500.

Taakgroep Jeugd: er waren prachtige 
vieringen met en door de jeugd, de 
indrukwekkende Taizéreis en de inrich-
ting van een eigen jeugdruimte in het 
benedenhuis.

Taakgroep Vernieuwing (of liever: De 
Taakgroep naar-buiten-gerichte-acti-
viteiten): het groeiende contact met 
de basisscholen Palet Zuid en Willem 
Alexanderschool, leiden tot drukbezoch-
te vieringen met Kerst en tot lessen 

op school over Bijbel en geloven. De 
Bijbeltafels met boekhandel Venstra, 
waar de Bijbel open gaat in gesprek 
met mensen die op afstand staan van 
geloof en kerk. Kliederkerk, voor ouders 
en grootouders met hun (klein)kinderen, 
onder wie veel randkerkelijken. Het (te) 
Gekke Kerk Festival, feest van muziek 
en onderlinge contacten en contacten 
naar buiten, vond afgelopen jaar helaas 
voor de laatste keer in die vorm plaats. 

Taakgroep fi nanciën en beheer: we 
geven te gemakkelijk geld uit uit de 
wijkkas, terwijl de inkomsten uit col-
lectes dalen. We moeten met elkaar 
creatiever zoeken naar oplossingen die 
minder geld kosten. Vanuit de fi nanciële 

men al te goed dat de mens het leven 
niet in de hand heeft. Het lied ‘Wat de toe-
komst brengen moge’ vat het vertrouwen 
en de berusting samen die Nutte van huis 
uit meekreeg. 
Dat geloof heeft hem levenslang gedragen. 
In Indië, in Neerbosch, waar hij zijn vrouw 
Iep ontmoette en in Amstelveen, waar zijn 
drie kinderen opgroeiden. Toen hij door 
ziekte steeds verder achteruit ging legde 
hij zijn lot in Gods hand. Wij dankten voor 
zijn leven in de Paaskerk en lazen over God 
die ons kent. Daarna werd hij in Friesland 
begraven.

Ds. Marianne Bogaard

Andries Geschiere
Op 30 december overleed in het ziekenhuis 
Amstelveen Andre Geschiere. Boven de 
kaart stond ‘Ik ben dicht bij u, elke ochtend 
weer’, uit Psalm 139 in de Gewone Taal. Zo 
heeft hij dat ervaren. Sinds het overlijden 
van zijn vrouw Ali las hij dagelijks uit de 
Bijbel en een dagtekstenboekje. Lang was 
hij met haar verbonden. Ze kregen twee 
dochters, Karin en Monique, aan wie zij 
het geloof doorgaven. Door verhuizingen 
was dat op verschillende plekken. In de 
Paaskerk was hij diaken. Daarnaast werkte 
hij meer dan veertig jaar voor de Sociale 
Verzekeringsbank. Wij namen afscheid op 
de Nieuwe Ooster met genoemde Psalm, 
nu in de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Als ik ont-
waak, dan nog ben ik bij U’. 

Ds. Marianne Bogaard

Irene van der Meij
Irene was de spil van haar gezin. Naast haar 
drukke baan maakte zij het huis tot een thuis 
en organiseerde het sociale leven. Grote 
betrokkenheid was er op haar man Ton en 
op hun kinderen Thijs en Lukas. Er waren ▸▸

▸▸

De dienst in dagcentrum Westwijk 
is iedere eerste zondag van de 
maand. De dienst wordt voorbereid 
door een groep gemeenteleden, 
waardoor de invulling steeds anders 
is. Op zondag 8 januari gingen 
we in gesprek over het thema 
barmhartigheid. 
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middelen van de PGAB hebben we het 
afgelopen jaar naar het oordeel van de 
kerkenraad op verantwoorde wijze geld 
uitgegeven: zo hebben we de totale 
verlichting in de kerkzaal vernieuwd; 
we hebben een garage gekocht om de 
opslagproblemen in het benedenhuis 
van de Paaskerk op te lossen; en we 
hebben een jeugdruimte ingericht in 
het benedenhuis.

Vanuit de kerkenraad als geheel is 
vermeldenswaard: de toenemende 
aandacht voor het werven van vrijwilli-
gers. De naam van onze wijkgemeente 
is veranderd in Paaskerkgemeente. De 
visitatie van onze gemeente door twee 
visitatoren van de PKN heeft geleid tot 
de aanmoediging door te gaan op de 
ingeslagen weg en complimenten voor 
onze website en Present. 

Dan heb ik het nog niet gehad over 
alle doorgaande activiteitengroepen, 
de buurtmaaltijd die elke maand wordt 
gehouden met het maximale aantal 
van vijftig deelnemers, de concerten, 
de cantatediensten en de Sing In, de 
kerstmaaltijd op tweede kerstdag, 
twee onderzoeken die zijn gehouden 
binnen onze gemeente waarvan op de 
gemeentevergadering de resultaten 
zijn gepresenteerd enz. enz. En dit alles 
was weer mogelijk door de inzet van 
de vele vrijwilligers in onze gemeente. 
Grote dank daarvoor!

Vooruitblik
Kijken we vooruit naar 2017 dan gaat 
u vanuit de kerkenraad in ieder geval 
meer horen over de volgende twee 
onderwerpen:

1. De groep ‘vieren en ruimte’ maakt 
een voorstel over een visie op vie-
ren met mogelijke gevolgen voor de 
inrichting van de kerkzaal. Tijdens de 
gemeentevergadering in het voorjaar 
komen we hier op terug.
2. Vanwege het dalend aantal vrijwilli-
gers kunt u het volgende verwachten:
• In het eerste kwartaal van 2017 wordt 

een aantal gemeenteleden persoon-
lijk benaderd met de vraag of zij in 
de gemeente een taak op zich willen 
nemen die past bij wat ze kunnen en 
fi jn vinden om te doen. Ook worden 
enkele gemeenteleden benaderd 
voor de invulling van een specifi eke 
rol in de kerkenraad of in één van de 
taakgroepen.

• De kerkenraad zal een besluit nemen 
over de instelling van twee verschil-
lende typen ambtsdragers, de één 
gericht op het bestuur van de kerk 
en de ander gericht op de vieringen. 
Doen we dit niet, dan lopen we het 
risico dat sommige vieringen op zon-
dag geen doorgang kunnen vinden, 
omdat de ambten op zondag niet 
voldoende kunnen worden ingevuld. 
In de Protestantse kerk zijn ambtsdra-
gers onmisbaar voor het vieren van 
de zondagse eredienst, omdat zij de 
verbinding zijn tussen de voorganger 
en de gemeente.

• De kerkenraad gaat ook bepalen wat 
prioriteit krijgt in onze gemeente in 
geval er sprake blijft van een dalend 
aantal vrijwilligers. Ook dit zullen we 
voorleggen aan de gemeente op de 
gemeentevergadering dit voorjaar.

Namens de kerkenraad wens ik u allen 
een gezegend 2017 toe. 

Pieter Licht

vakanties naar verre oorden, familie-
weekends. Haar kinderen spraken tijdens de 
dankdienst in de Paaskerk met warmte over 
hun jonge jaren en roemden Irene’s gevoel 
voor taal. Er waren haar toespraken bij 
belangrijke gebeurtenissen en de gedichten. 
Eind negentiger jaren was er een ernstige 
ziekte die bedwongen leek, maar drie jaar 
geleden het leven opnieuw op z’n kop zette. 
Ook in de laatste periode wist Irene zich om-
ringd door engelen van mensen. We lazen 
tijdens de uitvaart woorden van Qohelet, dat 
het leven een geschenk is. Hoe graag had 
Irene langer dan 57 jaar van dat geschenk 
genoten. Hoe zeer is zij zelf voor haar aller-
naasten een geschenk geweest.

G.J. de Bruin

Fimke Oost-Wierda
Geboren en getogen in Friesland kwam 
ze samen met haar man Harm in 1951 
naar Amstelveen. Samen hadden ze een 
kapsalon, na twintig jaar gingen ze samen 
wat kleiner verder aan de Handweg. Vele 
jaren was ze gastvrouw. Op jonge leeftijd 
verloor ze haar man. De laatste tien jaar 
woonde ze in de Dignahof. Femmy heeft 
zich altijd beijverd voor de verbondenheid in 
gezin en familie. De kleinkinderen hadden 
een bijzondere plaats in haar hart. ‘Mijn 
kinderen en kleinkinderen zijn mijn alles’, 
was een gevleugelde uitspraak van haar. 
Ze heeft genoten van het leven maar de 
laatste jaren waren niet gemakkelijk toen 
ze steeds kwetsbaarder werd en minder 
mobiel. In de dankdienst in de aula van 
Westgaarde hebben we uit het boek der 
psalmen gelezen en dat verbond haar met 
Harm, die ze de laatste periode steeds 
meer ging missen. En we hebben gedankt 
voor haar zorgzaamheid.

G.J. de Bruin

▸▸
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Mobiel team zegenend bidden
De gebedsgroep van de Paaskerk bidt 
voor de kerk en de wereld. Ook bidden 
wij voor de zieken in onze gemeente en 
gaandeweg ontstond het verlangen om 
niet alleen voor hen maar ook mét hen 
te bidden. 
Wat is zegenend bidden? Het is een 
gebed dat je samen doet, met de zieke 
en een team van twee mensen die 
eensgezind bidden tot God de Vader in 
de naam van Jezus. Dit gebed houdt 
immers een belofte in. ‘Waar twee 
of drie mensen in mijn naam samen 
zijn, ben ik hun midden’. Woorden van 
Jezus. Zegenend bidden is een een-
voudig gebed met handoplegging. Het 
is een ontspannen vorm van bidden, 
waarin ook gezwegen en in stilte gebe-
den wordt. 
We bidden met verwachting, in de kerk 
is immers vanouds de handoplegging 
het symbool van de gave van Gods 

Geest. Maar de ervaring heeft ons ook 
geleerd dat bidden om genezing vaak 
een proces is, het heeft tijd nodig. Wij 
kunnen en mogen daarom meerdere 
keren bidden om Gods doorgaande 
en genezende werk in het leven van 
iemand die ziek is. Zo wordt door terug-
kerend gebed, de zieke steeds verder 
gedrenkt in de helende liefde van God.
Vanuit de gebedsgroep zijn wij 
daarom beschikbaar – in overleg met 
de predikant – voor één of meerdere 
momenten van zegenend bidden bij 
iemand thuis. U kunt contact opnemen 
met Miep Habing, tel. 6473574, email; 
m.habing@planet.nl.

Miep Habing

Kring literatuur
De kring literatuur komt in het nieuwe 
jaar weer bijeen op 9 februari om 
15.00 uur in het benedenhuis van de 
Paaskerk. We bespreken Kwartet van 

Anna Enquist. De leiding is in handen 
van ds. Gert Jan de Bruin en Els van 
Geel. Iedereen is welkom, we gaan 
ervan uit dat u het boek hebt gelezen. 
Aanmelding voor 1 februari bij Els van 
Geel, emvangeel@hetnet.nl of tel. 
6471098. De laatste bijeenkomst is op 
donderdag 30 maart.

My Funny Valentine
Op vrijdagavond 17 februari 2017 geeft 
Alegría in de Paaskerk een vlammend 
Valentijnsconcert. Love of my life, 
Michelle, Windmills of your Mind en 
andere bekende lovesongs kleuren de 
avond. 
De muzikale leiding is in handen van 
Nico Philipp Hovius en het koor wordt 
begeleid door een saxofoniste. 
Verras je lief, je buurman, je vriend(in), 
jezelf met dit Valentijnsconcert; met 
liefde zullen we jullie toezingen en in de 
bloemen zetten. Aanvang: 20.00 uur. 

Uitgebreid hebben we kerst met elkaar gevierd. 
Zoals een Sing In met Anthem en Leo Kramer 
en een dienst op kerstochtend met oog voor 
kinderen en jongeren. 
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Agenda

Februari
Wo 01 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 
   (Paaskerk)
Wo 01  19.00 uur Gebedsgroep
Do 02 20.00 uur Dertigers in gesprek
Di 07 20.00 uur Voorbereiding 
   kloosterweekend
Wo 08 19.30 uur Vijftigers in gesprek
Do  09 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  09  14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 
   Kastanjefl at 
   (Kastanjelaan 21)
Do  09 15.00 uur Kring Literatuur
Vr 10 - Zo 12 Theaterweekend
Di  14 10.00 uur Rouwgroep
Di  14 14.00 uur Diaconale ontmoeting
Di  14 18.00 uur Community 
   (bij Janet Parlevliet)
Wo 15  15.00 uur Bijbel meeleeskring ‘Met 
   het oog op zondag’. 
   Leiding ds. Marianne 
   Bogaard. Informatie Gera 
   Stronkhorst tel. 6450139. 
Wo 15  19.00 uur  Gebedsgroep
Do  16  18.00 uur Buurttafel
Vr  17 20.00 uur Valentijnsconcert Alegría
Vr 24 - Za 26  Kloosterweekend
Di  28 10.00 uur Rouwgroep

Asissireis
In 2015 organiseerden ds. Gert Jan de 
Bruin en ds. Piet de Bres een reis naar 
Assisi. Een geslaagde reis, waarbij 

Assisi (en de Franciscuskerk) werden 
bezocht, maar ook Gubbio en La Verna, 
Perugia, Spoleto en Montefalco en het 
Riëtidal met de kleine bergklooster-
tjes. Prachtige Middeleeuwse stadjes, 
schitterende Middeleeuwse Romaanse 
kerken, vol oude fresco’s; musea en de 
prachtige Umbrische natuur. Met het 
bezoek aan al deze plaatsen reizen we 
in de voetsporen van Franciscus en ho-
ren en zien wij zijn levensverhaal voor 
ons. Spreekt het u aan, op 2 maart is 
er om 20.00 uur een informatieavond 
over een (mogelijke) tweede reis naar 
Assisi. U bent van harte welkom.

Ds. Piet de Bres

Vanuit de jongerendienst
Op 11 december hielpen we mee aan 
de jaarlijkse AdventPakjesActie. Op 
de PJR pagina’s lees je een uitgebreid 
verslag.
Tijdens onze diensten van 27 novem-
ber, 18 december en 8 januari hebben 
we gebruik gemaakt van onze nieuwe 
opgefriste jeugdruimte en de spellen 
en Smart tv die ons ter beschikking 

zijn gesteld. Nu de hoekbank nog en 
dan is het helemaal af. Op 22 januari 
hebben we ‘Film&Eten’ gehad en het 
Theaterweekend staat weer voor de 
deur. Het verhaal dat dit jaar centraal 
staat is ‘Jozef’. Schrijft u 12 februari 
maar alvast in de agenda!

Arnold Terlouw

Buurttafel
Neem vrienden en buren mee! 
Om samen te eten op donderdag 
16 februari. Inloop vanaf: 17.45 uur. 
Om 18.00 uur vertelt Ans van den 
Boogaard over haar werk voor de 
vrijwilligersorganisatie Het Sociaal 
Steunpunt. Een Amstelveense 
organisatie die minima helpt op het 
gebied van sociale zekerheid. Om 
18.15 uur begint de maaltijd.
Opgave uiterlijk maandag 13 februari 
bij Jacqueline Meij 06-48750078.
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
We kijken met voldoening terug op 
de diensten met kerst, dankzij de 
inzet van onze voorgangers, andere 
professionals, cantorij en vele 

vrijwilligers. Bedankt allemaal! De 
kerkzaal is weer mooi van zichzelf 
nu de kerstversiering is opgeruimd. 
Goed dat ook jongere gemeenteleden 
geholpen hebben.
Paula Rose werd als jeugdouderling 
bevestigd. Fijn dat je De Jonge 
Kruiskerk komt versterken. Melis 
Melissen werd als ouderling 
bevestigd om voor één jaar voorzitter 
van de AK te worden.
Sterkte Melis bij je taak. Anita 
Winter is gestopt met haar taak als 
scriba van de AK. Haar taak wordt 
overgenomen door ds. Marianne 
Bogaard. We nemen nog afscheid van 
haar als ouderling. Bedankt Anita.
Op 9 januari vond een gezamenlijke 
vergadering van kerkenraad en 
klankbordgroep plaats.
Pim van Dijk toonde ons drie 
verbouwingsplannen van groot naar 
klein. Uit de discussie die ontstond 
bleek dat de meningen sterk 
verdeeld waren. Wat de een prachtig 
vond, vond de ander juist te groot. 
‘Aantasting van het monument’ was 
voor een ander juist een verbetering. 
Over hoe verder, moeten we ons 
nader bezinnen. Duidelijk is dat 
u uitvoeriger geïnformeerd moet 
worden dan op deze plek kan. U 
hoort er nog van.

In onze wijk staan nog zo’n honderd 
doopleden vermeld, die niets van 
zich laten horen en soms niet eens 
weten dat ze bij ons ingeschreven 
staan. Zij krijgen een brief met het 
verzoek of ze als meegeregistreerden 
in ons ledenbestand willen worden 
opgenomen of uitgeschreven 
worden.

Belia de Geus is gestopt met het 
contact Kruiskerk, zij wordt opgevolgd 
door Mareke Kniep. Bedankt Belia.
U weet toch dat het Contact 
Kruiskerk een belangrijk middel is 
om snel contact met de kerk te 
hebben? Het is in ons pastoraat 
het meldpunt voor al uw vragen, 
verzoeken of mededelingen over 
bezoek vanuit de kerk, vervoer, 
activiteiten, op- of aanmerkingen, een 
klacht, ziek zijn of overlijden. Hoe? 
Per telefoon: 06.211.24.567 of per 
mail contact@kruiskerk-amstelveen.
nl U wordt te woord gestaan door de 
coördinator (afwisselend is dit Anna 
Uiterwijk, Saskia de Jong, Henk van 
der Meulen, Jan Simons of Mareke 
Kniep) en deze zorgt dat u reactie 
krijgt op uw vraag of bericht, waarbij 
vertrouwelijkheid verzekerd is. Laat 
dus van u horen!

Rudie van Balderen

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06-21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 06-20 33 98 08,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938, 06-50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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De herberg
De herberg van 6 december was heel 
goed bezocht en sfeervol. We bogen 
ons over ‘wijze boodschappen’, die in 
een verrassend jasje tot ons kwamen. 
Lida Ruitinga leidde hierna een deel 
van de groep rond in de expositie die 
op dat moment de kerk nog verrijkte. 
Anderen deden ondertussen mee aan 
een gezelschapsspel. We hebben met 25 
mensen van de lunch genoten en hierbij 
de wens uitgesproken om in 2017 vaker 
samen te lunchen. Wie weet met mooie 
muziek erbij. Met grote tevredenheid kijkt 
de organisatie terug op de adventsmiddag 
van 15 december. 'Geschenken voor 
het leven' werden uitgepakt en elk 
geschenk vormde de aanloop naar het 
volgende stukje programma met muziek, 
liederen en teksten. De middag was druk 
bezocht en riep positieve reacties op. Het 
optreden van het kinderkerstkoor was 
een hoogtepunt. Samenwerking tussen 
De Jonge Kruiskerk en het ouderenwerk 
levert dit soort mooie kruisbestuivingen 
op en dat verheugt ons zeer! In de 
herberg van 3 januari waren we maar 
liefst met 35 mensen. Sieb Lanser deed 
met beeld en verhaal op boeiende wijze 
verslag van zijn studiereis naar India. 
We hieven het glas op een mooi en 
verbindend 2017.
Verzoek: Voor sommige herberggasten is 
vervoer een probleem en valt de regiotaxi 
als middel af. Wie is bereid om op afroep 
af en toe eens iemand doordeweeks 
(meestal op maandag of dinsdag) naar de 
kerk te rijden? Ook benutten we op korte 
termijn graag uw connecties om bijv. 
sprekers, thema’s of programmavormen 
binnen te halen. Denkt u mee? 

Ria Keijzer

Groep ‘Omgaan met verdriet na 
het verlies van een partner’
Deze gespreksgroep stond gepland 
vanaf januari 2017, maar is uitgesteld 
tot april 2017. In deze groep praten 
we samen over het verlies van een 
partner. Wat betekent dit verlies voor 
u? Hoe reageert uw omgeving? Zijn er 
ook momenten in het jaar waarop het 
gemis extra voelbaar is? Speelt geloof 
een rol in het rouwproces? De ervaring 
leert dat het heilzaam is om ervaringen 
met elkaar te kunnen delen. De 
zes bijeenkomsten staan open voor 
iedereen die tussen drie maanden en 
drie jaar geleden zijn of haar partner 
heeft verloren en zijn afwisselend in de 
Kruiskerk en de Paaskerk. Maximum 
aantal deelnemers: 8.
Data (onder voorbehoud, plaats wordt 
nog nader bekend gemaakt): dinsdag 11 
april, dinsdag 2, 16 en 30 mei, dinsdag 
13 en 27 juni 2017, 10.00 - 12.00 uur. 
Begeleiding: ds. Mirjam Buitenwerf en 
Yvonne Licht – van Halem.
Als u wilt deelnemen aan de groep, 
graag voor 28 februari a.s. aanmelden 
bij Mirjam Buitenwerf, tel.: 020-
3312456 of via buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl

Van de diaconie
Het afgelopen jaar mochten we 
ons verheugen op enthousiaste en 
meewerkende gemeenteleden. De 
collectes, met name die voor speciale 
doelen, brachten vaak meer op dan we 
durfden hopen. Medewerkers namen 
afscheid maar ook weer nieuwe 
mensen meldden zich aan. Dit stemt 
ons tot grote dankbaarheid. Door deze 
hulp kunnen wij als diakenen onze tot 

barmhartigheid dienende taken blijven 
voortzetten, in verbondenheid met 
elkaar en met andere medemensen. 
Naast individuele hulp konden we 
onder meer de Voedselbank en de 
kinderen blij maken met onze giften, 
SAT-maaltijden realiseren en samen 
met de tieners de Adventsactie voor 
daklozen tot een succes maken. We 
hopen weer op een hulpvaardig jaar en 
wensen u allen een gezegend 2017. 

Lamkje Sminia

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

Februari 
Zo 05 12.00 – 13.00 uur Koffi econcert
Di 07 09.30 – 11.30 uur Open huis
Wo 08 14.30 – 16.00 uur Bijbelkring Matteüs
Wo 08 17.00 – 19.30 uur SAT-maaltijd
Wo 08 19.15 – 19.45 uur Gebedsgroep
Do 09 20.00 – 22.00 uur Kring Vrouw en 

geloof 
Vr  10 – zo 12 Theaterweekend
Zo 12 10.00 uur Tienerdienst
Zo 12 17.00 – 18.00 uur Muzikale vesper
Do 16 20.00 – 22.00 uur Kring ‘Dit is geen 

verdediging’
Wo 22 19.15 – 19.45 uur Gebedsgroep
Do 23 14.00 – 16.00 uur Kring 

‘Vreemdelingen en 
priesters’

Vr  24 – zo 26 16.30 uur Kloosterweekend 
Heeswijk – Dinther

ma 27 20.00 – 22.00 uur Meditatief 
Bijbellezen 
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De jonge Kruiskerk: 
Wat is geweest: Kinderkerstfeest
Ook dit jaar vierden we weer kinderkerstfeest 
in de Kruiskerk. In totaal bezochten meer dan 
300 kinderen en 300 (groot)ouders de vieringen 
op kerstavond. In oktober begonnen we met de 
voorbereidingen. Dit jaar hadden we geluk, want 
onze speciale Kruiskerkverslaggeefster Trees te 
Laat (gespeeld door Liesbeth Verstoep) ging voor 
ons uitzoeken waarom het kerstverhaal nu zo’n 
beroemd verhaal is geworden. Niets was haar te 
gek: ze zocht Jozef in zijn werkplaats in Nazareth, 
bij een ezelverhuurbedrijf, bij het stadhuis, voor 
de ingang van een hotel in Bethlehem, maar… 

ze was helaas steeds te laat. Uiteindelijk kwam 
het natuurlijk allemaal goed. Jozef, Maria en 
het kindje Jezus waren namelijk al die tijd al 
lang in de Kruiskerk. De kinderen genoten van 
het samen zijn, het spannende verhaal en het 
samen zingen onder leiding van onze geweldige 
kinderkerstfeest-band. Veel dank aan iedereen die 
meegewerkt heeft om er zo’n prachtige middag 
en avond van te maken! We kijken er met veel 
plezier en dankbaarheid op terug.

Wat komt: Kinderkoor in de Kruiskerk 
Op woensdagmiddag, 16.30 - 17.15 uur. Zie pagina 2.

Mirjam Buitenwerf
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Simon de Jong
Op 21 november overleed Simon, 
de Jong, 87 jaar oud. Een markante 
man, een bekende kerkgenoot en 
tot op het laatst betrokken op zijn 
naasten en zijn familiebedrijf. Hij 
had een sterk godsvertrouwen, 
grote Bijbelkennis en een levend 
geloof. Daar sprak of discussieerde 
hij graag over met anderen – soms 
mateloos –, want hij gunde die ander 
de rijkdom van het geloof. Simon 
was behulpzaam en onbaatzuchtig 
waar nood om antwoord vroeg. Het 
huis van hem en Mini bleek voor 
jong en oud een plek waar je altijd 
terecht kon of aan kon schuiven. 
Wat er was werd in het grote gezin, 
met gasten erbij, gedeeld. Centraal 
tijdens de afscheidsdienst in de 
Kruiskerk stond de Bijbeltekst over 
de wonderbare spijziging, waarin 
delen vermenigvuldigen wordt. Ook 
hoorden we een verhaal waarin 
van oud hout iets nieuws wordt 
gemaakt. Dat gaf een knipoog naar 
het familieambacht en paste bij 
het vaste geloof van Simon in een 
nieuw en eeuwig leven. De zonen 
maakten samen de kist. Kinderen 
en kleinkinderen schreven er lieve 
boodschappen op, met woorden van 
liefde en dank. Laten wij omzien naar 
Mini, zijn vrouw, met wie hij meer dan 
60 jaar getrouwd was. 

Ria Keijzer 

Hendrikus Marinus van Bunnik
Op 12 december is in zorgcentrum 
Klaasje Zevenster op de leeftijd van 99 
jaar overleden Hendrikus Marinus van 
Bunnik. Hij heeft bij de Burgerlijke ▸▸
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Stand gewerkt, maar werd op vrij 
jonge leeftijd al afgekeurd. Hij en zijn 
vrouw trokken er graag en veel op uit. 
Na het overlijden van zijn vrouw, met 
wie hij sinds 2007 in het zorgcentrum 
woonde, werd het leven voor hem 
zwaar. Zijn zoon en schoondochter 
wonen al jaren in Spanje, waardoor 
het nog stiller werd om hem heen. 
Vanwege ernstige slechthorendheid en 
afnemende lichamelijke krachten kwam 
hij nauwelijks nog buiten zijn kamer. De 
maandelijkse kapeldiensten volgde hij, 
zolang dat ging, met een koptelefoon 
en de TV in zijn kamer. Van de Kruiskerk 
las hij nog lange tijd de wekelijkse 
liturgieën en de Kruispuntjes. De 
crematie heeft in stilte plaatsgevonden. 
Wij bevelen hem aan in de ontferming 
van de Eeuwige. 

Renger Prent

Jacob de Jong
Op 20 december is vredig ingeslapen 
Jaap de Jong (Huis aan de Poel), 
89 jaar oud. Het was een voltooid 
leven en hij verlangde ernaar thuis 
te komen bij God. Jaap ging niet 
lichtvoetig door het leven, meerdere 
malen kampte hij met depressies. 
Zijn uitzending als militair naar 
Nederlands-Indië heeft zijn leven 
gestempeld. Na zijn terugkeer heeft 
hij 35 jaar bij de KLM gewerkt. De 
laatste jaren sloot hij zich steeds 
meer op in z’n kamer, met de 
Bijbel en het liedboek. Jaap was 
zeer gelovig en voelde zich intens 
verbonden met de Kruiskerk. Hij kon 
behoorlijk rechtlijnig zijn. Bovenal 
was hij een gewetensvol, principieel 
mens. Binnen de kerk zette hij zich in 

voor het Interkerkelijk Vredesberaad. 
Hij probeerde oprecht te leven, een 
goed mens te zijn, naar de richtlijnen 
van Jezus. Voor zijn vrouw en twee 
zoons was hij een lieve en zorgzame 
man en vader. Op 28 december 
hebben we in de Martinikerk te 
Koudum afscheid van Jaap genomen, 
met als lezingen Psalm 23 en 
Johannes 8: 12.

ds. Sieb Lanser

Wouter Paul
Ondanks zorgen om zijn gezondheid 
bleef Wouter Paul tot op het laatst 
de levensgenieter die hij altijd 
was, geïnteresseerd in algemene 
geschiedenis, de mensen om hem 
heen, genealogie en de historie van 
de streek rond zijn geboorteplaats 
Zevenhuizen. Op 2 januari overleed 
hij, 87 jaar oud. In een volle Kruiskerk 
(en dat bij ijzel en ‘code oranje’) werd 
hij herdacht. We volgden zijn keuze 
voor Psalm 139 en spraken daarbij 
over wetenschap, zelfkennis, geloof, 
doorzettingsvermogen, tradities en 
de waarde van vriendschap (ook 
met de Eeuwige). Wouter was een 
boeiend, liefdevol en geliefd mens. 
Zonder scholing en voorbestemd om 
boer te worden kreeg hij als 18-jarige 
onverwacht de kans om te studeren. 
Hij bracht het, zonder kapsones, tot 
arts en daarna tot medisch specialist 
(radioloog). Met Nel, zijn gezinsleven 
en met alle kansen om zich te 
ontwikkelen was hij heel gelukkig. 
'De hemel geeft, wie vangt die heeft' 
bleek op hem van toepassing. Dat 
bracht hij over aan hen die met hem 
leefden, aan zijn grote netwerk en 

kring van goede vrienden en aan 
allen die in zijn kennisgebied van 
hem leerden. Wij herdachten hem in 
dankbaarheid. 

Ria Keijzer 

Janny Weerstra
Op donderdag 5 januari is in de 
leeftijd van 89 jaar Janny Weerstra 
overleden. Zij was gemeentelid van 
de Bankraskerk en de Kruiskerk, waar 
ze zo lang mogelijk met regelmaat 
de diensten en soms ook kringen 
bijwoonde. Zij deed dat op bescheiden 
wijze, zij was meer van luisteren en 
vragen dan van stellen en poneren. 
De laatste jaren kon zij alleen nog op 
afstand meeleven. Naast bescheiden 
was zij ook zelfbewust en zelfstandig. 
Zij hield graag de regie over haar 
leven. Het kostte haar moeite om 
toe te geven dat zij de laatste jaren 
steeds meer rekening moest houden 
met afnemende krachten. Wel heeft 
zij nog lang kunnen genieten van 
tochtjes op haar elektrische fiets. 
De dankdienst voor haar leven 
werd gehouden op woensdag 11 
januari in de aula van de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats. Met goede 
woorden van familie en persoonlijke 
woorden van haar zoon, met 
teksten van Huub Oosterhuis en zijn 
bewerking van Psalm 23 schetsten 
wij een beeld van haar leven, het 
Lysenkokoor zong prachtige slavisch-
liturgische teksten. Wij namen 
afscheid bij het graf. Wij denken aan 
haar zoon Fokko. Janny en hij hebben 
veel samen opgetrokken en waren 
zeer betrokken op elkaar.

Renger Prent

▸▸
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Pelgrimskerk
Vervolg Bijbelkring Romeinenbrief
Na mijn fi etsongeluk – intussen ruim 
een jaar gelden – is de Bijbelkring rond 
Paulus’ brief aan de Romeinen stil 
komen te liggen.
Intussen ben ik zover hersteld dat ik 
weer een deel van mijn werkzaamhe-
den op mij heb genomen. Graag wil ik 
de draad weer oppakken en met u ver-
der studeren in de Romeinenbrief om 
de rijkdom van het evangelie die daarin 
opgesloten ligt verder te ontsluiten. 
U bent welkom in de Pelgrimskerk, 
steeds vanaf 14.00 uur, op de volgende 
data: woensdag 8 februari, woensdag 
22 februari en dinsdag 7 maart.

Ds. De Vries 

Pastorpraat
Wat houdt ons nog steeds bezig, 
waren er verrassende momenten in de 
feestmaand?
Nakaarten, eerst stilstaan bij de kaar-
tenpost. Valt er iets op? Ja, er zijn nogal 
wat kaarten met een vredesduif erop. 
Daarmee voelen wij ons verbonden. 
Geeft hoop, wij kijken er naar uit, zoals 
Noach, met de aarde weer verbinden. 
Iemand schreef: de vredesduif van 
vorig jaar is niet overal geland... vrede, 
peace, paz, paix, shalom... enz.
Dan de vraag van de vrouw (45 jaar) 
die bij haar bezoek plotseling vroeg; 

‘Wanneer heb jij je bid-bijbel moment-
jes, elke dag?’ De vraag overviel mij.... 
aarzelend zei ik: ‘elke zondag, luiste-
ren, bidden, zingen en... nu weer de 
kring van ds. de Vries en... zomaar wat 
momenten.’ Ze wilde graag het nieuwe 
Bijbelleesrooster van het Nederlands 
Bijbelgenootschap hebben. Ze werkt 
tussen moslims en deed zelf nog maar 
zes jaar geleden belijdenis elders in 
het land. De leesroosters zijn prachtig 
uitgegeven dit jaar en gratis te bestel-
len, tel. 023-5146146.

De eerste maand is al voorbij en op 
3 februari hebben we de wintermaaltijd 
met de Straatklinkers, ze komen zingen 
met en voor ons en we eten samen, 
daarom betaalt u iets meer, ze zijn onze 
gast. Van vijf uur ’s middags tot acht uur 
’s avonds verbinden zij zich nu al vijf jaar 
met ons!
Op zaterdag 11 februari willen de wer-
kers op de Zuidas zich weer graag met 
de ouderen uit Buitenveldert verbinden 
en ons een mooie dag bezorgen in het 
kader van Valentijn.
Nog niet opgegeven? Doen hoor! 
Zie ook het Winterprogramma, een 
dagje Delft bijvoorbeeld. Verder ont-
moetingsmogelijkheden op zondag en 
door de week!
Enkele gemeenteleden gaan het 

nieuwe jaar alleen verder, er zijn 
dierbare herinneringen, maar toch... 
soms valt het gewoon niet mee. Helpt 
de vertrouwensband met de kerkge-
meenschap? Laten we op elkaar blijven 
letten, die verbondenheid. Vrede en alle 
goeds voor 2017, dat wensen wij elkaar 
toe.

Een vluchteling kwam op mij af en zei: 
‘ik heb een nieuwe woord geleerd.’ ‘O 
ja, welk woord?’ ‘Glimlach.’ ‘Wat bete-
kent dat dan?’ vroeg ik. ‘Klein lachje!’

Wil Kruijswijk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Tijdelijke vervanger voor dr. H.U. de Vries: 
ds. Jaap Doolaard te Zeist, tel. 06-53610209 
of 030-6910770, j.doolaard@hetnet.nl 
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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Verbinding gezocht!
In het vorige verslag over de opvang 
van medemensen in ‘Bed-Bad-Brood’ 
kwam de term staatlozen voor. Dit zijn 
mensen die niet geregistreerd zijn bij 
hun geboorte. Zonder geboortebewijs 
besta je niet en heb je geen recht op 
een identiteitsbewijs. Dat betekent 
dat je alleen illegaal kan werken, geen 
bankrekening kunt openen en geen 
woning kunt huren of kopen.
Een ander probleem wordt veroorzaakt 
door nationale wetgeving. In Syrië 
bijvoorbeeld krijgt een kind alleen via 
de vader de Syrische nationaliteit. Als 
de vader tijdens de zwangerschap om 
het leven komt krijgt het kind geen 
Syrische nationaliteit en is staatloos.
Al deze mensen hebben dringend 
verbinding nodig. Volgens cijfers van 
de Verenigde Naties zouden er wereld-
wijd minstens tien miljoen staatlozen 
zijn en worden er ieder jaar 70.000 zo 
geboren.

De ellende van alle gevolgen van staat-
loosheid worden geweldig spannend 
beschreven door Gerard van Leeuwen 
in zijn boek ‘Staatloos’. Hij beschrijft 
daarin de waargebeurde geschiede-
nis van een Joegoslaaf die pas op zijn 
66e levensjaar een identiteitsbewijs 
kon bemachtigen na vele avonturen in 
meerdere landen. Het boek is zeer aan 
te bevelen!

Nog een aanvulling op het vorige 
artikel: onder de foto is verzuimd te 
melden dat Henny van der Sluijs als 
vierde lid van de begeleidingscommis-
sie op zondag helaas ontbrak.

Mieke Hellema

Adventsbijeenkomst in de 
Pelgrimskerk
Op zaterdag 10 december 2016 heb-
ben ruim honderd personen deel 
genomen aan de Adventsbijeenkomst 
in een versierde kerkzaal, met fees-
telijk gedekte tafels en zelfgemaakte 
bloemstukjes. De liturgie bestaat uit 
Bijbellezingen door Henk van Silfhout, 
samenzang begeleid door Bert ‘t Hart 
en muzikaal intermezzo’s uitgevoerd 
door Tony Rous (viool), zijn dochter 
Suzan (altviool), zijn kleindochter Katka 
(violoncel) en zijn kleinzoon David (vi-
ool). Uiteraard wordt ook de inwendige 
mens niet vergeten: aan het begin 
koffi e/thee met een petit four, na de 
liturgie een aperitief en een lunch, be-
staande uit een voorafje, bereid door 

de koster Sicco Doolaard, sandwiches 
en kerstbrood klaar gemaakt door een 
zestal vrijwilligers. Na de lunch leest 
Coby van Zanten een eigentijds kerst-
verhaal ‘De taxi voor opoe Meijer’. 
Tony en Suzan Rous spelen nog een 
stuk van J.V. Kolivoda (1801-1866) voor 
viool en altviool. Hierna gaat ds. Jaap 
Doolaard ons voor in gebed en zingen 
we lied 425 ‘Vervuld van uw zegen, 
gaan wij onze wegen’. Tenslotte volgen 
dankwoorden en bloemen. In het 
bijzonder voor Ans Gaastra en Gerry 
Zwaan, die na vele jaren achter de 
schermen te hebben gewerkt, dit jaar 
voor het eerst gast zijn. De coördina-
toren Gina Visser en Brita Veldhuijzen: 
bedankt voor de organisatie.

Nel Velthorst
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Februari
Vr/ 03-02 Grote wintermaaltijd
Wij volgen onze traditie en 
eten met de (deels dakloze) 
Straatklinkers uit de binnenstad. 
Vanaf 16.30 uur bent u welkom. 
 
Wo/ 08-02 Bijbelkring 
Romeinenbrief
Aanvang: 14.00 uur.
Za/ 11-02 Valentijnsdag 
De werkers op de Zuidas trakteren 
u op een fi jne middag vanaf 12.00 

uur in de Nieuwe Poort. Opgave 
uiterlijk 4 februari bij Irene of Wil. 
Vervoer nodig? Inlichtingen bij Wil.

Di/ 21-02 Dagje Delft
We bezoeken het museum De 
Prinsenhof, van oorsprong een 
klooster en voormalig hof van Willem 
van Oranje. Hier drinken we koffi e 
en kunnen we lunchen. We zijn dan 
op steenworp afstand van de Oude 
Kerk (waar o.a. Piet Hein en Tromp 
zijn begraven) en de Nieuwe Kerk 
(begraafplaats van de leden van het 
Koninklijk Huis). We reizen per trein. 
Verzamelen infobalie Station Zuid 
om 9.30 uur. Kosten: trein en entree 
Prinsenhof (€ 12,00 of museumkaart) 
en wat men gebruikt. De toegang 
voor beide kerken samen is € 4,00. 
Opgave bij Wil of Janny. 

Wo/ 22-02 Bijbelkring 
Romeinenbrief
Aanvang: 14.00 uur.

Ma/ 27-02 Film: Magic in the 
Moonlight 
Het zuiden van Frankrijk in 1928. 
Meester illusionist Stanley 
Crawford (Colin Firth) onderzoekt 
een fraudezaak. Het gaat over 
een jongedame, Sophie, die een 
spiritueel medium beweert te 
zijn. Vanaf het eerste moment dat 
Stanley haar ontmoet is hij ervan 
overtuigd dat zij een oplichtster is. 
Maar wanneer Sophie een aantal 
bijzondere demonstraties geeft van 
haar helderziendheid, kan hij niet 
anders dan zich langzaam maar 
zeker over geven aan deze wereld 
vol onverklaarbare gebeurtenissen. 
Geregisseerd door Woody Allen. 
Aanvang 14.00 uur in De Goede 
Herder.

Maart
Di/ 07-03 Bijbelkring 
Romeinenbrief
Aanvang: 14.00 uur.

Winterprogramma

Kannen en Kruiken: vrije inloop, 
elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur: 
ontmoeten, verbinden en een praatje 
onder het genot van een drankje.

Morgengebed: in De Goede Herder, 
elke woensdag 9.00 uur.

Kijk verder op www.pelgrimskerk.nu 
of in het winterprogramma.

Wereldgebedsdag 2017
Samen bidden, samen vieren, samen delen
Ook dit jaar organiseren wij met De Goede 
Herder de viering van Wereldgebedsdag.
De viering is deze keer voorbereid door 
vrouwen uit de Filippijnen. De voorplaat van 
de liturgie geeft de draagkracht van vrouwen 
weer maar ook de taken waar ze iedere dag 
opnieuw voor komen te staan. Is het eerlijk 

verdeeld? De plaat is gemaakt door Rowena 
Laxamana-Santa Rosa. Zij moedigt alle 
vrouwen aan om te gaan schilderen en hun 
gevoelens op deze manier te uiten.

De viering is op vrijdag 3 maart 2017 om 
15.00 uur in de Pelgrimskerk. Ook zal de 
Wereldwinkel weer aanwezig zijn.

Janny Schuijt-ter Horst



35 februari 2017

Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
‘Zorgelijk vind ik het dat de kerk zoveel 
moeite heeft om aansluiting te houden 
bij de belevingswereld van jongeren en 
jong volwassenen. Een mooi initiatief 
vind ik de Kliederkerk. Dat is een voor-
beeld van het op een laagdrempelige 
wijze in contact komen met jonge ou-
ders en hun kinderen. Deze bijeenkom-
sten kenmerken zich door gezelligheid 
en aandacht voor elkaar. Iets wat mij 
erg aanspreekt. Mijn kleinkinderen gaan 
met veel plezier naar de Kliederkerk. 
Ze zijn zo enthousiast dat ze vriendjes 
en vriendinnetjes meenemen. Maar 
er moeten meer van dergelijke laag-
drempelige en verbindende activiteiten 
komen, zo ben ik van mening. 
Verder mis ik vaak een beeld bij 
een naam. Ik ben van mening dat, 
om het oneerbiedig te zeggen, een 

smoelenboek van belang kan zijn om 
het onderlinge contact te vergemakkelij-
ken en de verbondenheid te vergroten.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘De ontmoetingen, het omzien naar 
elkaar, het koffi edrinken na de zondagse 
dienst, de interesse in elkaar, het zoe-
ken naar de goede weg en het zoeken 
naar gerechtigheid, vrede en liefde. 
Geloof is voor mij een ‘way of living’.’

Wat heb jij ontvangen?
‘Sinds mijn vroegste jeugd heb ik con-
tacten in de kerkgemeenschap gehad. 
Als tiener was ik als bestuurslid actief 
bij het Barbiertje (jongerensociëteit). 
Daar heb ik ook mijn vrouw José leren 
kennen. Deze contacten in de verschil-
lende fasen van mijn leven ervaar ik als 
heel waardevol. Ook was de steun die 

wij als gezin in moeilijke tijden van ge-
meenteleden ontvingen heel belangrijk.’ 

Wat wil jij doorgeven?
‘Barmhartigheid, het goed zijn voor 
elkaar en het omzien naar elkaar. Verder 
zie ik mijzelf ook wel als een calvinist. 
Calvinisme in de vorm van gematigd-
heid, oppassendheid, spaarzaamheid, 
er voor gaan, fanatiek zijn, afspraak is 
afspraak en het niet oordelen en veroor-
delen van de medemens.’ 

Heb je een verhaal dat jou inspireert?
‘Het verhaal van Jozef vind ik inspi-
rerend, troostend en ontroerend. 
Ontroerend vind ik de ontmoeting met 
vader Jacob die er niet meer op gere-
kend had zijn zoon Jozef ooit nog weer 
terug te zien. Het onmogelijke bleek 
toch mogelijk. Dat laatste is voor mij 
inspirerend en troostend!’

Mijn kerk!
Lineke Wichmann

Marrien Muilwijk, 67 jaar, veertig jaar getrouwd met José, vader van 

drie dochters en opa van inmiddels vijf kleinkinderen. Hij is geboren 

in de gemeente Nieuwer Amstel, wat nu de gemeente Amstelveen 

is. Hij komt uit een kwekersgezin. Ook Marrien heeft zich in deze 

richting bekwaamd, aanvankelijk als rozenkweker en later als 

orchideeënkweker. De kwekerij heeft hij inmiddels verkocht. Vroeger 

ging het gezin Muilwijk naar de Handwegkerk, waar Marrien gedoopt 

is. Getrouwd in de Pauluskerk vanwege een toen in verbouwing 

zijnde Handwegkerk. Nu behoort Marrien tot de Paaskerk.

Mijn kerk! In deze rubriek 
komen mensen aan het woord 
die vertellen wat ‘kerk’ voor hen 
betekent. We werken daarbij 
met een aantal vaste vragen. 
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Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van der Heiden

Agenda
Theaterweekend 10, 11, 12 februari
Uitvoering 12 februari om 10.00 uur 

 (Paaskerk, Augustinuspark 1)

Kliederkerk 19 maart

Mis het niet! Het Theaterweekend komt er weer 
aan! Het thema dit jaar is ‘Jozef’. Op 11 en 25 
januari gingen wij met elkaar alvast ‘Aan de haal 
met het verhaal’. We hebben het verhaal van 
Jozef doorgenomen, nagedacht over mogelijke 
toneelscènes en natuurlijk over de muziek, het 
decor en de techniek. We hebben er zin in! Kon 
je deze avonden niet aanwezig zijn, maar wil je 
toch meedoen met het Theaterweekend? Dat kan! 
Stuur een mail of app naar Nienke en geef je op!

Theaterweekend

Opbrengst Serious Request
De opbrengst in Amstelveen was dit jaar 
€ 10.625,40. Leerlingen van diverse 
middelbare scholen in Amstelveen hebben 
zich ingezet om een deel van dit bedrag bij 
elkaar te halen. De totale opbrengst van 3FM 
Serious Request was € 8.744.131. Er kunnen 
dus heel wat kinderen geholpen worden!

De tweede kerstdienst op eerste kerstdag 
was speciaal gemaakt voor tieners, maar 
natuurlijk was iedereen welkom om deze 
ochtend aan te sluiten. Het was goed om 
Kerst met zoveel mensen te kunnen vieren!
Nieuwsgierig naar deze dienst of wil je het 
gewoon nog eens terug kijken? Dat kan op: 
http://kerkdienstgemist.nl/assets/1374982-
Zondag-ochtenddienst-2e-#.WHOyNxvhDIU 

Terugblik  Kerst
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Het is alweer even geleden, maar zondag 11 december werd de jaarlijkse 
AdventPakjesActie voor de 23ste keer georganiseerd. Speciaal vanwege deze 
actie was er een gezamenlijke tienerdienst voor de tieners van de Kruiskerk 
en de Paaskerk. We spraken met elkaar over hoe het moet zijn om op straat te 
moeten leven of er in Nederland ook jongeren zijn die geen huis hebben en wat 
wij voor mensen in het algemeen en in het bijzonder dak- en thuislozen kunnen 
doen. Het was goed om daar met elkaar over te spreken en te beseffen dat we 
er met het maken van deze tasjes voor kunnen zorgen dat sommige mensen 
een vrolijkere kerst hebben. Dat gaf een goed gevoel!
Vanuit de wijkgemeenten Kruiskerk, Paaskerk en Pauluskerk werd er deze 
zondag een grote hoeveelheid fl esjes shampoo, tubes tandpasta, warme 
sokken en wanten binnen gebracht. Iedereen die meehielp (jong én oud) nam 
direct een onderdeel voor zijn of haar rekening en binnen de kortste keren 
waren de spullen gesorteerd, over de tasjes en dozen verdeeld, de lintjes 
gestrikt en de auto’s ingeruimd. 
Maandag 19 december hebben wij het ingezamelde voedsel, drie dozen 
kleding en een doos met grote fl acons shampoo, badschuim en tandpasta naar 
Stichting Stoelenproject gebracht. We werden ontzettend gastvrij ontvangen. 
Vooral de ontmoeting met de coördinator van deze Stichting was bijzonder: ‘Wij 
bedanken jullie uit de grond van ons hart, zonder kerken en het werk dat zij voor 
ons doen zouden wij het vanwege alle bezuinigingen niet meer redden.’ Zeker 
een reden om deze actie te blijven organiseren! Ons werd ook gevraagd of we 
misschien een keer met jongeren wilden komen helpen om een maaltijd voor 
één avond (70 daklozen) te verzorgen. Zij kunnen onze hulp goed gebruiken. 
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Nienke!
Op woensdag 21 december zijn de tasjes tijdens de kerstviering van inloophuis 
Makom weggegeven aan de dak- en thuislozen. Selma was daarbij aanwezig. 
Het inloophuis werd omgetoverd tot een gezellige huiskamer, er werd bingo 
gespeeld en er was een gezamenlijke lunch. De tasjes die door de tieners 
gemaakt zijn werden met veel enthousiasme ontvangen, vooral de Albert Heijn 
bonnen waren een grote hit! Hierom was gevraagd door de coördinator van 
het inloophuis. Zij gaf aan: ‘Door cadeaubonnen aan de dak- en thuislozen te 
schenken geef je ze een keuzevrijheid die ze normaal niet hebben. Voor ons is 
dat misschien niet speciaal, maar voor hen is het heel bijzonder!’ En dat bleek, 
iedereen was heel blij met zijn ‘kerstpakket’. 
Iedereen die meegeholpen heeft om deze actie tot een succes te maken, heel 
hartelijk bedankt!

Selma van Ee en Nienke van der Heiden

terugblik 
adventpakjesactie
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Geloven anno 2017. Hoe geef jij daar 
invulling aan?
In een serie van vier geloofsgesprekken 
nodigen we je uit om met elkaar in 
gesprek te gaan over geloofsvragen als:
-  Wat geloof ik, word ik gevoed door 

de kerk of zijn er andere bronnen?
-  Hoe zit het met het gebed?
-  Ben ik vindbaar voor God en wat 

maakt mij Christen?
-  Hoe zit het met de Heilige Geest?

Als het je aanspreekt om over deze 
vragen met anderen in gesprek 
te gaan, dan nodigen we je van 
harte uit voor bijeenkomsten op de 
zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 
17.30 uur in het benedenhuis van de 
Paaskerk.

Het zijn informele middagen waarin 
het gesprek met elkaar centraal 
staat. We hopen dat we elkaar 
kunnen inspireren door de onderlinge 
uitwisseling van ervaringen.

Aan het einde van middag drinken we 
nog samen gezellig een drankje.
De data zijn: 4 februari, 4 maart, 
1 april, 6 mei.
We zien je graag op één, meerdere of 
alle vier de bijeenkomsten.

Namens de community (voorheen ook 
wel bekend als Community Jasmijn),
Mimi Emmelot, Esther Velten, Lineke 
Wichmann en Corina Wittkamper

Christelijke meditatie wordt ook wel het gebed van het hart genoemd. 
Meditatie is universeel, eenvoudig en komt voor in alle religieuze en 
spirituele richtingen. Daardoor kan de mens opnieuw verbonden worden 
met zijn innerlijke bron die vol is van kracht en stille vrede. Mediteren 
is een vorm van levenskunst. Vaak beginnen mensen eraan om zich 
te leren ontspannen, zich beter te kunnen concentreren of om stress 
te verminderen. Mediteren is eenvoudig maar niet alleen gemakkelijk. 
Je kunt het je aanleren met een beetje geduld, zonder kritiek op hoe 
het gaat. Je bent als het ware op ‘pelgrimstocht’ en dat vraagt enig 
doorzettingsvermogen. 

Hoe mediteren
We stoppen onze activiteiten, we zitten rechtop en ontspannen op een 
stoel. We sluiten de ogen en richten onze aandacht naar binnen. We 
beginnen met het in stilte zeggen van een christelijk gebedswoord of 
korte zin en blijven dit ongeveer 15-30 minuten herhalen. Wanneer er 
gedachten of beelden binnenkomen, geven we daar geen aandacht en 
keren gewoon weer terug naar het luisteren naar het gebedswoord. 
Vooraf wordt er een stukje gelezen en een korte inleiding gegeven. Na de 
meditatie drinken we een kopje koffie of thee en kunnen we ervaringen 
uitwisselen. Door samen te mediteren wordt je gestimuleerd om het 
thuis ook te doen. 
Iedereen is welkom en kan leren mediteren.

Praktische zaken
We komen bij elkaar op:
Dinsdag 7, 14, 21, 28 maart en 4 april in de Paaskerk, 19.30 uur.
Woensdag 8, 15, 22, 29 maart en 5 april in de Kruiskerk, 10.30 uur.

Voor informatie en aanmelding: 
Nico Sjerps, 06 21254699, e-mail: nsjerps@ziggo.nl.

Nico Sjerps, (’51) Heeft vele jaren meditatie-ervaring en kent er de grote 
waarde van. Hij is bekend met verschillende religieuze en spirituele 
richtingen en respecteert dat iedereen daar zijn eigen keuze in maakt. 
Zijn opleiding en beroepservaring ligt op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg, Coaching, training en management.

Ontspanning en innerlijke 
rust door mediteren

Geloven 
anno 2017
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De populaire bijbelwebsite debijbel.nl is 
vernieuwd. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zijn nu 
online zonder inlog voor iedereen te lezen. 
Wie wel inlogt en een profi el aanmaakt, 
krijgt toegang tot vier extra vertalingen 
en andere opties, zoals notities maken en 
Bijbelteksten delen met anderen. Donateurs 
van het Nederlands Bijbelgenootschap 
houden toegang tot extra vertalingen, 
bronteksten en achtergrondinformatie.

Video De kracht van 
de kerk

Waar zit bijna 500 jaar na het begin van de 
Reformatie de vernieuwende kracht van de 
Protestantse Kerk? Op deze vraag zoekt 
programmamaker Ferdinand Borger een antwoord 
in de video Verder. Hij portretteert hiervoor 
initiatieven in Hoek, Vlieland en Amsterdam-
Zuidoost. De video is gemaakt in opdracht van de 
Protestantse Kerk in Nederland ter gele-genheid 
van 500 jaar protestant, de jubileumcampagne2017.
De video is online te bekijken: 
Youtube > Protestantse kerk verder

Daoud Nassar, een Palestijns christen uit Bethlehem, spreekt 
op 4 februari over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en 
creatief verzet.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het 
vredesproject van de Palestijns christelijke familie Nassar 
in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden 
en voortdurende bedreiging van confi scatie van het 
land, zet Daoud Nassar zich met zijn familie op een ge-
weldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘Wij 
weigeren vijanden te zijn’. Daoud Nassar spreekt tijdens de 
Vriendenmiddag Tent of Nations, waar hij zal vertellen over 
uitdagingen, bedreigingen, volhouden en creatief verzet. 
Het wordt een inspirerende middag vol ontmoeting en 
creativiteit, met muziek en Palestijnse hapjes.
De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk in Driebergen, 
vier minuten met de bus van Station Driebergen-Zeist 
op zaterdagmiddag 4 februari 2017, van 13.30 – 17.00 
uur. Meer info op www.tentofnations.nl, aanmelding via 
tentofnationsnl@gmail.com 

Daoud Nassar van Tent 
of Nations in Nederland

debijbel.nl
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agenda www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

De activiteiten hebben de kleur van de kerk waar ze plaatsvinden, 
behalve jeugdactiviteiten, daarvan wisselt de locatie. 
Activiteiten op een andere locatie zijn oranje.

Dagcentrum 
Westwijk

 Za/ 04-02  Daoud Nassar van Tent of 
 Nations in Nederland
Daoud Nassar, een Palestijns christen uit 
Bethlehem, spreekt over uitdagingen, bedreigin-
gen, volhouden en creatief verzet. Meer info op 
www.tentofnations.nl. Van 13.30 tot 17.00 uur. 
In de Grote Kerk in Driebergen.

 Za/ 04-02  Geloven anno 2017
Als het je aanspreekt om over geloofsvragen in 
gesprek te gaan, dan nodigen we je van harte uit. 
Van 15.00 uur tot 17.30 uur. Verder nog op: 4 maart, 
1 april, 6 mei. Meer informatie op pagina 38.

 Zo/ 05-02  Koffi econcert
Olivier Messiaen: Quatuor pour la Fin du Temps
Uitgevoerd door: Ruña ’t Hart – viool, Annemiek 
de Bruin – klarinet, Irene Kok – cello, Laurens de 
Man – vleugel. Aanvang: 12.00 uur.

 Do/ 09-02  Kring literatuur
We bespreken Kwartet van Anna Enquist. 
Leiding: ds. Gert Jan de Bruin en Els van Geel. 
We gaan ervan uit dat u het boek hebt gelezen. 
Aanmelding voor 1 februari bij Els van Geel, 
emvangeel@hetnet.nl of tel. 6471098. De laatste 
bijeenkomst is op donderdag 30 maart. Aanvang 
15.00 uur.

 Vr/ 10-02 tm Zo/ 12-02  
Theaterweekend
Het verhaal van Jozef wordt vertaald tot een ei-
gentijds theaterstuk en opgevoerd door jongeren 
uit de gemeente. Uitvoering zo/ 12-02 om 10.00 
uur in de Paaskerk.

 Za/ 11-02  Valentijnsdag 
De werkers op de Zuidas trakteren u op een 
fi jne middag vanaf 12.00 uur in de Nieuwe Poort, 
Debussylaan nr. 2-6. Opgave uiterlijk 4 februari 
bij Irene Hillers tel. 6428243 of Wil Kruijswijk tel. 
6427703.

 Zo/ 12-02  Muzikale vesper
Wer nur den lieben Gott lässt walten – 
BWV 93 van Johann Sebastian Bach. 
Uitgevoerd door Vesperscantorij en solisten 
o.l.v. Henk Trommel. Liturg: Hanna Rijken.
Aanvang 17.00 uur.

 Wo/ 15-02  Bijbel meeleeskring 
 ‘Met het oog op zondag’
Leiding ds. Marianne Bogaard. Informatie Gera 
Stronkhorst tel. 6450139. Aanvang: 15.00 uur.

 Do/ 16-02  Buurttafel 
Neem vrienden en buren mee! Inloop: 17.45 
uur. Om 18.00 uur vertelt Ans van den Boogaard 
over haar werk voor de vrijwilligersorganisatie 
Het Sociaal Steunpunt. Een Amstelveense 
organisatie die minima helpt op het gebied van 
sociale zekerheid. Om 18.15 uur begint de maal-
tijd. Opgave uiterlijk 13-02 bij Jacqueline Meij 
06-48750078.

 Vr/ 17-02  Valentijnsconcert
Alegría geeft een vlammend Valentijnsconcert 
met bekende lovesongs. Muzikale leiding: Nico 
Philipp Hovius. Begeleiding door saxofoniste. 
Verras je lief, je buurman, je vriend(in), jezelf met 
dit Valentijnsconcert. Aanvang: 20.00 uur. 

 Di/ 21-02  Dagje Delft
We bezoeken het museum De Prinsenhof, de 
Oude Kerk (waar o.a. Piet Hein en Tromp zijn 
begraven) en de Nieuwe Kerk (begraafplaats van 
de leden van het Koninklijk Huis). We reizen per 
trein. Verzamelen infobalie Station Zuid om 9.30 
uur. Meer info en opgave bij Wil Kruijswijk tel. 
6427703 of Janny Schuijt tel. 6441065. 

 Ma/ 27-02  Film: Magic in the 
 Moonlight 
Aanvang 14.00 uur in De Goede Herder. Meer 
info op pagina 34.

 Do/ 02-03  Informatiebijeenkomst 
 Asissireis
Mogelijk komt er een tweede reis naar Assisi. 
Met het bezoek reizen we in de voetsporen van 
Franciscus en horen en zien wij zijn levensver-
haal voor ons. Spreekt het u aan? U bent van 
harte welkom. Aanvang: 20.00 uur. Meer info op 
pagina 25.

 Vr/ 03-03  Wereldgebedsdag 
Samen bidden, samen vieren, samen delen. 
De viering is voorbereid door vrouwen uit de 
Filippijnen. De Wereldwinkel zal weer aanwezig 
zijn. Tijd: 15.00 uur.


