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Tot binnenkort. Met zes andere 
dames, onder wie Yvonne Teitsma, ga 
ik van 20 tot 29 mei de handen uit de 
mouwen steken in vluchtelingenkamp 
Kara Tepe op Lesbos. Mijn schoonzus 
kwam met het plan. Eerst was ik wat 
sceptisch: wat kun je doen in één 
week? Maar de stichting Because 
We Carry – ooit begonnen met 
het uitdelen van draagdoeken aan 
moeders met kleine kinderen op de 
vlucht – zorgt dat er elke week een 
nieuwe ploeg vrijwilligers staat, die 

ingewerkt wordt door het team van de 
week ervoor.

Because We Carry gelooft dat je zelf 
de verandering moet zijn die je graag 
ziet in de wereld. Naast het uitdelen 
van het broodnodige als eten, tenten 
en droge kleren, proberen de teams 
van BWC ook een glimlach, respect en 
wat hoop te brengen. BWC houdt van 
daadkrachtige naastenliefde. Het motto 
is dan ook #nietlullenmaarpoetsen.
We zullen ontbijt en fruit uitdelen en 

organiseren activiteiten voor kleine 
kinderen (2-6 jaar) en volwassenen. Een 
kleine druppel op een gloeiende plaat, 
maar alles beter dan thuis zitten. 

En u kunt ons helpen, want ontbijt en 
fruit voor 1000 mensen kost € 1000 
per dag. We zouden erg blij zijn als u 
een bedrag wilt overmaken. Dat kan 
naar rek.nr. NL13 RABO 0301 6421 76, 
t.n.v. A. Bruijnes, onder vermelding van 
“Lesbos”. We betalen onze reis zelf; 
elke euro die u geeft, komt rechtstreeks 
bij de vluchtelingen terecht. U kunt 
ons volgen via onze Facebook-pagina: 
www.facebook.com/BWCteam84. 
Direct overmaken aan Stichting 
Because We Carry kan naar IBAN NL85 
TRIO 0391 0737 96 ovv team84. 
Because We Carry heeft een ANBI-
status. Lees meer op: 
www.becausewecarry.org.

Mensen op gammele bootjes. Mensen die vanwege de Turkije-deal 

niet verder komen. Mensen die in de sneeuw in tenten slapen. Al een 

tijd groeide mijn gevoel van machteloosheid over de situatie waarin 

vluchtelingen verkeren aan de randen van Europa. Gevlucht uit de 

hel van Syrië, terechtgekomen in een eindeloos wachten onder barre 

omstandigheden. Zo veel leed en zo weinig dat je kunt doen. 

Liever iets doen, 
dan niets doen
Dorien Keus
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Inhoud
Aan het begin van de veertigdagentijd, de 
voorbereidingstijd op Pasen, verschijnt deze 
Present. Het thema, Sterk en dapper, is 
ontleend aan het motto van Kerk in Actie voor 
deze periode. Jezus ging sterk en dapper zijn 
lijdensweg. Kerk in Actie roept op om net zo 
sterk en dapper te zijn als Jezus en te delen zoals 
hij deelt. Moet je hiervoor een soort superheld 
zijn? Mirjam Buitenwerf merkt op naar aanleiding 
van het verhaal van de wonderbare spijziging: 
‘Je hoeft geen Jozua, Joab, David of Jezus te 
zijn om sterk en dapper te kunnen zijn. Een klein 
jongetje of meisje is genoeg!’ Nelly Versteeg 
gaat te rade bij de psalmen, waar met dapperheid 
een ‘vast hart’ wordt bedoeld, zoals in het slot 
van Psalm 27: Wees sterk, je hart zij onversaagd. 
Dat kan in allerlei verschillende levenssituaties. 
Soms herken je het bij jezelf, soms word je 
bemoedigd door het geloof van een ander. 
Wat op veel plaatsen in de wereld nodig is, is 
een levenshouding als van Rispa: de moed om 
tegen de macht in te gaan; lees de column van 
Bettine Siertsema. In een interview – afgenomen 
door onze nieuwe medewerker Dick Aanen: 
welkom! – maken we kennis met Tunga Dorj, 
een sterke en dappere vluchteling uit Mongolië. 
Eind mei hoopt Dorien Keus met zes andere 
dames de handen uit de mouwen te steken 
in vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos; zij 
kunnen onze ondersteuning gebruiken. Veel 
gemeenteleden zetten zich in voor anderen of zijn 
sterk en dapper in de confrontatie met moeite 
en tegenslag in hun eigen leven. Kerkenraden 
en colleges gaan sterk en dapper voorwaarts 
in een tijd waarin kerk en geloof geenszins 
vanzelfsprekend zijn. Sterk en dapper noemen 
we onszelf niet als redactie; wel proberen we 
volhardend u te bemoedigen met Present.
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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/ 05-03 
Begin van de veertigdagentijd

1e collecte: Diaconie, KiA: binnenlands 
diaconaat (steun kinderen in De Glind)
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen
Paaskerk
wo 01-03 in Urbanuskerk: 19.30 uur: 
ds. G.J. de Bruin, aswoensdagviering
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
15.00 uur: muzikale dienst project Bach 
Inside. Liturg: ds. G.J. de Bruin  
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J. Meinders, 
met de cantorij  

De Buitenhof
(za 04.03) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen 

Zo/ 12-03 

1e collecte: Diaconie, KiA: voorjaars-
zendingsweek (gezinnen in Guatemala)
2e collecte: Kerk, jeugd- en jonge-
renwerk in onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.G. Hoogenkamp, 
Culemborg 

De Buitenhof
(za 11.03) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 19-03

1e collecte: Diaconie, KiA: werelddia-
conaat (ouderen in Moldavië)
2e collecte: Kerk, Nederlands Bijbel-
genootschap

Kruiskerk
10.00 uur: ds. G.W. Morsink, Zeist 
Paaskerk
!10.30 uur: ds. G.J. de Bruin en 
pastor R. van der Kruk, dienst met Ons 
Tweede Thuis
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf- van der 
Molen

De Buitenhof
(za 18.03) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst
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Zo/ 26-03 

1e collecte: Diaconie, KiA: binnenlands 
diaconaat (mensen in de knel)
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en jonge-
renwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering. 
Liturg: ds. J.J.A.Doolaard, Zeist  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
! 10.00 uur: ds. S. van der Hoek 

De Buitenhof
(za 25.03) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 02-04 

1e collecte: Diaconie, KiA: werelddiaconaat 
(jongeren Zuid-Afrika)
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
Terschelling West
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 01.04) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Data inleveren en 
verschijnen Present

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

Juni – Bevlogen
inleveren kopij: 8 mei
op de mat: 30 mei

Zomertijd

Op zondag 26 maart gaat de 
zomertijd in. De diensten in de 
Pelgrimskerk beginnen vanaf 
die zondag weer om 10.00 uur.
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Maar er zit ook een andere kant aan 
die kwalificatie. Het lijkt een beetje op 
het Calimero-effect: iemand die sterk 
en dapper ergens op afstapt, moet 
haast wel een klein en kwetsbaar 

iemand zijn. 
David die vecht 
tegen Goliat, 
Klein Duimpje 
die het met de 
zevenmijlslaarzen 
opneemt tegen 
de reus, de 
rechter in de staat 
Washington die 
het decreet van 
president Trump 
om moslims 
uit de VS te 

weren aanvecht. Er schuilt een soort 
kwetsbaarheid in de combinatie sterk 
en dapper. Dapper houdt in dat het 
misschien niet realistisch is waar je 
voor wilt vechten. Maar als je er zo in 
staat, ga je er toch voor en geef je het 
een kans.

Ik moest ook denken aan een 
ander Bijbelverhaal uit het Nieuwe 
Testament. Namelijk dat van de 
wonderbare spijziging en dan in de 
versie van de evangelist Johannes, 

waarin een jongetje met vijf broden 
en twee vissen een cruciale rol speelt. 
Ook hij is moedig, ook al wordt hij niet 
expliciet zo genoemd.
Eind januari stond dit verhaal centraal 
bij het Verhaal in de Kruiskerk, een 
creatieve viering voor kinderen en 
ouders. In deze viering spelen we 
het verhaal uit met de kinderen. En 
het mooie was dat er zich meteen 
een klein jongetje meldde dat – heel 
moedig - het jongetje met de broden 
en de vissen wilde spelen.
Het verhaal houdt ons een spiegel 
voor. Jezus vraagt aan zijn leerlingen: 
Waar kunnen we eten kopen voor al 
deze mensen?’ En Filippus antwoordt 
heel resoluut: ‘Dat kan echt niet! We 
hebben veel te weinig geld om voor 
al deze mensen eten te kopen!’ De 
reactie van de leerlingen van Jezus is 
eigenlijk confronterend. Wij mensen 
denken snel dat iets niet kan en dus 
beginnen we er ook maar niet aan. Als 
iets een te grote uitdaging lijkt, kun je 
er ook door ontmoedigd worden.

Zelfs als de leerlingen iets te eten 
hebben gevonden, hebben ze nog 
niet het vertrouwen dat het goed kan 
komen. Andreas zegt namelijk:  

Misschien denk je bij de woorden ‘sterk en dapper’ aan sterke mannen die 

onverschrokken de strijd aangaan: Hector met de wuivende pluim op zijn 

helm, die afscheid neemt van zijn vrouw en kind om te gaan vechten in de 

Trojaanse oorlog. Of mannen zoals die beschreven staan in de Bijbelboeken: 

Jozua die de taak van Mozes moet overnemen om de Israëlieten het 

beloofde land binnen te leiden, over de Jordaan; hij moet sterk en dapper 

zijn. Of David, hij moedigt Salomo aan om sterk en dapper te zijn bij het 

bouwen van de tempel in Jeruzalem. God zal hem helpen.

Het zijn de kleine 
dingen die het doen
Mirjam Buitenwerf-van der Molen

Misschien gebeurt er een wonder 
als we sterk en dapper zijn.
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‘Er is hier een jongen met vijf broden 
en twee vissen. Maar daar hebben we 
niets aan voor zoveel mensen.’ Een 
klein onbeduidend jongetje staat hier 
tegenover een grote groep leerlingen, 
een groep met aanzien. Eigenlijk 
zouden de leerlingen beter moeten 
weten, maar het is het kleine jongetje 
dat sterk en dapper is. Degene van 
wie je het niet zou verwachten. Hij 
deelt wat hij heeft. Hij doet wat hij 
moet doen. En dan gebeurt er een 
wonder.
Het wonder gebeurt, maar heeft in 
dit verhaal wel een aanzet nodig, 
een begin. Filippus reageert richting 
Jezus met de woorden: dat kan echt 

niet! Maar het kleine jongetje wacht 
niet op een wonder, hij maakt het 
mogelijk door wat hij heeft te delen.
En wij? Misschien is het voor ons 
nog wel lastiger om in wonderen te 
geloven dan voor Filippus. We voelen 
ons als christenen niet altijd zo sterk 
en dapper. Niet in onze persoonlijke 
situatie, niet als gelovige, niet als lid 
van de kerk. We voelen ons vaak juist 
kwetsbaar en klein. We wachten op 
een wonder. Maar misschien gebeurt 
er een wonder als we sterk en 
dapper zijn.

Het jongetje uit het verhaal doet 
iets wat onbetekenend lijkt, maar 

grote gevolgen heeft. Hij maakt 
het verschil. Niet doordat hij zo 
krachtig en machtig is, maar moedig 
in het kleine dat hij doet. Dat is 
navolgbaar voor ons, ligt binnen 
onze mogelijkheden. We kunnen 
eruit meenemen dat we niet te snel 
moeten zeggen: ‘Dat kan niet!’ of: 
‘Daar hebben we niets aan!’. Sterk en 
dapper zijn kan in allerlei vormen, in 
het groot en in het klein. Door zo te 
zijn kunnen we een wonder in gang 
zetten, juist in deze veertigdagentijd. 
Je hoeft geen Jozua, Joab, David of 
Jezus te zijn om sterk en dapper te 
kunnen zijn. Een klein jongetje of 
meisje is genoeg!
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Sterk en dapper zijn 
Nelly Versteeg

Wie dapper is, laat zich niet 
weerhouden door schroom, angst, 
weerstand of het oordeel van andere 
mensen. Als dat je niet in dank wordt 
afgenomen, durf je toch tegen de 
stroom in te gaan. Wie dapper is, geeft 
niet toe aan wat het leven bedreigt. 
Dappere mensen treden op of grijpen 
in – of besluiten juist bewust dat 
niet te doen – wanneer zij zelf of 
anderen gevaar lopen. Een dappere 
reddingsactie, een dappere daad in een 
oorlog, dapper volhouden: het drukt uit 
dat iemand zich niet laat weerhouden 
door gevaar of tegenstand. Daar moet 
je sterk voor zijn, denk ik. Je moet maar 

durven. 

Hoe word je en 
blijf je sterk en 
dapper in een 
wereld waarin 
zoveel gevaar 
huist? Ik denk aan 
de kwetsbaarheid 
van mensen. Hoe 
broos kunnen 
mensen worden 
als ziekte hun 

leven binnensluipt of hen plotseling 
overvalt. Hoe angstig kunnen mensen 
worden wanneer zij het slachtoffer zijn 
van pesterig, kwetsend of haatdragend 
gedrag van anderen. Wat doet geweld 
op straat, in gezinnen, achter muren 
die bescherming zouden moeten 
bieden met mensen. Hoe hebben 

haat en geweld tussen volken grote 
gebieden, steden, in puin gelegd en 
mensenmassa's op de vlucht doen 
slaan. Ik ervaar heel vaak dat het recht 
van de sterkste geldt. De moed zakt er 
van in je schoenen.

Al die gevaren waaraan een mens bloot 
staat, associeer ik met de 'vijanden' 
die in veel psalmen voorkomen. Die 
'vijanden' worden steeds genoemd 
in situaties van ernstige ziekte én in 
situaties van ernstig onrecht als de 
spelregels in de samenleving niet 

worden gerespecteerd. Door het over 
'vijanden' te hebben – anoniem – kan 
de lezer en toehoorder zich een eigen 
voorstelling maken van de vijanden. 
Je voelt zelf wel aan wat in je leven 
een vijand is. Vijanden kunnen ook 
in je ziel zitten. Kan er niet van alles 
in het hart van mensen spoken? 
Elke tegenstand waar mensen in de 
weerbarstigheid van het leven mee 
te maken hebben, kan een vijand 
worden. Dat valt psychologisch wel te 
begrijpen. Veel mensen beleven ziekte 
of onrecht als iets waar ze strijd tegen 
moeten leveren. In de psalmen, in de 
Bijbel, komt daar nog een dimensie bij, 
namelijk dat het de bedoeling van de 
'vijanden' is om de rechtvaardige, de 
gelovige, los te weken van God. 

Hoe sterk en dapper ben je als je in 
een situatie bent beland die het leven 
bedreigt? 
Dapper zijn betekent niet voor niets en 
niemand bang zijn. Angst is immers 
geen zwakte. Wie bang is, is niet laf. 
Integendeel, wie geen vrees kent, 
is eerder dwaas dan moedig en valt 
gemakkelijk ten prooi aan roekeloosheid 
en overmoed. De Nederlandse 
kunstenares Tinkebell liep na de 
terroristische aanslag op Charlie Hebdo 
mee in een demonstratie. Ze droeg een 
mondkapje met de tekst ‘Wie nooit 
bang is, kan ook niet dapper zijn’. 

Aan wat of wie denkt u bij 'sterk en dapper'? Is het iets wat je van jezelf zegt? Of 

zijn het vooral anderen die sterk en dapper zijn? Je kunt onder de indruk zijn 

van iemands moed en onverschrokkenheid, de weloverwogen keuzes voor een 

rechtvaardig optreden, de opofferende liefde voor anderen en voor de wereld. 

‘Wie geen vrees kent, is eerder 
dwaas dan moedig.’
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Wie het kwaad, de tegenstand, de 
'vijanden' kent, zal bang zijn. Maar 
voor de gelovige hoeft angst niet de 
overhand te krijgen als er niets tussen 
jou en God komt. In de Bijbel wordt met 
dapperheid een 'vast hart' bedoeld, een 
hart dat niet wankelt en wiebelt. Juist 
omdat het zich ten diepste met God 
verbonden weet. Zoals in het slot van 
Psalm 27 prachtig berijmd, staat: 

Wees dapper, hart, 
houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, 
de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, 
die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u 
onversaagd.

Als je de hele psalm leest, ontdek 
je de enorme omslag die erin 
plaats vindt. Een jubelstemming en 
een groot vertrouwen in de Heer, 
waardoor de ik-persoon voor niets en 
niemand bang hoeft te zijn, slaat om 
in een gebed uit grote nood. Van de 
hoogte naar de diepte. 

En pas na dat indringende gebed 
kan de ik-persoon zich tot anderen 
richten: ‘Wacht op de Heer, wees 
dapper en vastberaden, ja, wacht op 
de Heer’ (Psalm 27:14; NBV). Pieter 
Oussoren vertaalt in de Naardense 
Bijbel de dapperheid uit het slot van 
Psalm 27 met: ‘Wees sterk, je hart zij 
onversaagd’. Het is een uitnodiging, 
een appel om sterk en dapper te zijn. 

Gelukkig zijn de mensen die dit de 
psalmdichter kunnen nazeggen. In 
die crisis, in dat gevaar wist ik mij 
geborgen en door God beschermd. Te 
midden van die spanningen vond ik een 
wonderlijke, onbegrijpelijke rust. En als 
de moedeloosheid op de loer ligt, helpt 
het misschien om in het eigen leven te 
onderzoeken wat in het verleden moed 
gaf. Welke persoonlijke ervaringen, 
liederen, Bijbelverhalen hebben je 
in een angstige situatie erdoorheen 
geholpen? En wanneer iemand het 
geloof in Gods nabijheid mist en er naar 
verlangt om iets van God te ervaren, 
kan het geloof van anderen helpen. 
Soms kun je geloven in het geloof van 
de ander. Je kunt sterk en dapper zijn 
door de betoonde moed van de ander.
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Sterk en dapper 
voorwaarts
Melis Melissen, voorzitter Algemene Kerkenraad

Consideraties
Die kerkorde was de dag daarvoor 
ook al aan de orde gekomen. 
Er was een voorlichtingsavond 
voor de classes Amsterdam en 
Hilversum over de voorgenomen 
aanpassingen. Vooral voor de classis 
gaat veel veranderen. Maar ook – 
misschien – voor een gemeente 
met wijkgemeenten. Reacties 

(‘consideraties’) 
op deze 
voorgenomen 
wijzigingen 
kunnen via de 
classis aan de 
synode worden 
gestuurd. De AK 
besloot de wijken 
een voorzet aan 
te bieden voor 
die reactie om 
misschien zo te 

komen tot een gemeenschappelijke 
reactie van de hele protestantse 
gemeente. Inmiddels hebben alle 
wijken hier positief op gereageerd.

Taakgroep
In 2017 bereiden we een mogelijke 
aanpassing van onze protestantse 
gemeente voor. De vraag is of 
de gemeente meer decentraal 
of misschien juist meer centraal 
bestuurd zal worden. Om deze 
mogelijke wijziging goed voor te 
bereiden zal een taakgroep worden 
ingesteld waarin alle wijken en 
colleges vertegenwoordigd zijn. 
De AK heeft een opzet hiervoor 
goedgekeurd, en deze is nu aan 
wijken en colleges voorgelegd. 
Als die positief reageren kan de 
taakgroep in februari worden 
ingesteld en in maart met zijn werk 
beginnen.

Durf
De AK heeft ook een vereenvoudigde 
regeling goedgekeurd 
voor de financiering van 
vernieuwingsprojecten. De AK zal 
hier zelf besluiten over nemen, maar 
met advies van de commissie ‘Durf’. 
Deze opzet wordt in februari verder 
uitgewerkt en vastgesteld. 
Zo zijn we voortvarend van start 
gegaan in dit jaar Onzes Heren 2017.

De AK kwam op 24 januari in zijn nieuwe samenstelling bijeen. We 

begonnen met het afscheid van Anita Winter, die als scriba heel 2016 

de AK heeft gedragen. In zijn dankwoord memoreerde ds. Pieterse 

dat Anita ook in staat was de ordinanties uit de kerkorde een diepere 

spirituele betekenis te geven. Anita, hartelijk dank.

uit de algemene kerkenraad

Medewerker 
Kerkelijk Bureau

De werkzaamheden bestaan o.a.  
uit: postafhandelingen, administra-
tie- en archief werkzaamheden, con-
troleren en uitvoeren bestellingen 
en declaraties. 
Wij denken aan iemand met de 
volgende kwalificaties: accuraat, 
betrouwbaar, administratief inzicht, 
verantwoordelijkheidsbesef, bekend 
met het (bestuurlijke) kerkelijk leven 
in de PGA-B, zelfstandig en alleen 
kan werken, goed met computers. 
Opleidingsniveau minimaal MBO. 
Salaris conform cao PKN. De 
functie is voor minimaal 20 uur per 
week. In eerste instantie krijgt de 
kandidaat een jaarcontract, met 
uitzicht op een vaste aanstelling. 
Sollicitaties worden vertrouwelijk 
behandeld. Uw sollicitatie kunt u tot 
1 maart sturen naar secretariscvk@
pga-b.nl.

Volledige omschrijving vindt u in 
Present nr.1 op pagina 14.
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Geweldig bedankt 
voor uw steun!
Yvonne Teitsma

De kerkrentmeesters weerleg-
gen dat met reden, want we geven 
elk jaar twee maal zoveel uit als er 
binnenkomt. 
Daar wil ik het nu niet met u over 
hebben. Ik wil u bedanken. Tegen 
de verwachting in hebben we meer 
geld opgehaald met Actie Kerkbalans 
dan begroot. En dat terwijl we het dit 
jaar weer met minder leden moeten 
opbrengen. 

Geweldig be-
dankt voor uw 
(fi nanciële) 
steun. Door uw 
steun kunnen 
we kerk zijn 
zoals we nu zijn. 
Het College van 
Kerkrentmeesters dankt u heel harte-
lijk voor uw investering in de kerk van 
nu én de kerk van morgen.

college van kerkrentmeesters

Dank u wel!
Uw fi nanciële bijdrage is en blijft van harte wel-
kom op rekening NL53 ABNA 0549 316 523.

Delen in kerk én buurt: 
opbrengst eindejaarscollecte
Met de eindejaarsgroet vroeg de Algemene 
Kerkenraad aandacht voor de activiteiten in 
kerk én buurt. Omdat wij een kerkgemeen-
schap willen zijn die deelt met elkaar en de 
mensen om ons heen. 
Door deze activiteiten willen we als kerk 
zichtbaar zijn in de buurt en staan onze 
kerkdeuren niet alleen op zondag open. 
Uw fi nanciële bijdrage, maar liefst € 15.884 
waarderen wij zeer. Dank u wel.

Geef voor verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Opbrengsten Actie Kerkbalans t/m december 2016

Spontane bijdragen t/m december: € 93.859
Toegezegd t/m december: € 414.158
Begroot: € 476.000
Ontvangen t/m december: € 514.747

Zoals u weet houdt het College 

van Kerkrentmeesters de 

financiële toestand in ons kerken-

land goed in de gaten. Waar 

gezegd wordt dat de kerk geld 

genoeg heeft, wordt dat veelal 

door collegeleden weerlegd. 
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‘Ik weiger bij de 
pakken neer te zitten’ 
Dick Aanen

Aan de wand van haar appartement 
in Westwijk hangen foto’s van familie 
en vrienden die haar dierbaar zijn: 
natuurlijk haar moeder en haar twee 
zoons die noodgedwongen moesten 
achterblijven in Mongolië. 
Maar ook van het predikantenechtpaar 
Piet en Nelleke de Bres, die haar in 
Amstelveen liefdevol begeleiden. 
Vol trots toont Tunga ook de foto van 
de receptie die in november werd 

georganiseerd nadat 
ze met succes 
haar inburgerings-
diploma had 
gehaald. Dominee 
Gert Jan de Bruin 

componeerde een speciaal lied. Als 
tegenprestatie bakte Tunga heerlijke 
Mongoolse koekjes. 

Bewogen leven
Tunga heeft een zeer bewogen leven 
achter de rug. Ze werd in 1963 geboren 
in Ulaanbaatar, de hoofdstad van 
Mongolië. Een groot deel van haar jeugd 
bracht ze door in Moskou, waar haar 
vader en moeder functies bekleedden 
bij de Mongoolse ambassade. Na 
haar universitaire studie werkte ze 
als hoofddocent Russisch, Engels 
en vreemde talen. Daarnaast was ze 
tolkvertaler en actief als freelance gids 
van reizen, dagexcursies en conferenties. 

‘Kapot gemaakt’
In 1987 kwam Tunga voor de eerste 
keer in aanvaring met de regerende 
Communistische Partij in haar land. 
‘Ik heb slechte herinneringen aan die 
tijd. Ze hebben me kapot gemaakt.’ 
Ze vluchtte uiteindelijk in 2002 naar 
Zwitserland, waar ze werk vond als 
kamermeisje in een hotel in Zürich. In 
2004 keerde ze teug naar Mongolië. 
Ze woonde daarna nog drie jaar als 
asielzoeker in Oostenrijk, maar daar 
kwam in 2009 ook een eind aan. In 2014 
werd de grond in haar geboorteland 
opnieuw te heet onder haar voeten 
en vluchtte ze naar Nederland. Amper 
een half jaar na haar aankomst in het 
asielzoekerscentrum in Almere kreeg 
ze van de IND een verblijfsvergunning. 
Begin 2015 verhuisde ze naar haar 
nieuwe flat in Amstelveen. ‘Ik heb een 
inburgeringscursus gedaan en dat was 
een groot succes. Ik heb in één dag 
examen gedaan in alle vijf verplichte 

De Paaskerk heeft sinds februari vorig jaar een speciale band met 

Tunga Dorj, politiek vluchteling uit Mongolië. ‘Ik heb veel vriendschap 

en warmte ervaren en ik wil heel graag iets terug doen voor de kerk’, 

zegt de kleine, dappere vrouw.

Dick Aanen (1959), woont met zijn vrouw Trudie in Amstelveen. Hij heeft een christelijke achtergrond 
en is kerkelijk meelevend in de Paaskerk. Tot 2013 was hij diaken in de Willem de Zwijgerkerk in 
Amsterdam. Hij studeerde journalistiek aan de Evangelische School voor Journalistiek en vervolgens 
politicologie aan de Vrije Universiteit en is al bijna dertig jaar actief als journalist bij een regionale krant.

interview
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vakken. en deze met succes afgerond.’ 
Tunga weet dat ze niet terug kan naar 
haar geboorteland. ‘Mijn toekomst is 
in Nederland, maar mijn gedachten zijn 
nog elke dag in Mongolië. Ik maak me 
grote zorgen over wat er daar gebeurt 
met mijn twee zoons. Vooral over het lot 
van mijn jongste zoon. Hij is overgestapt 
van de Communistische Partij naar 
de Democratische Partij en werkt dit 
jaar mee aan de verkiezingen. Maar hij 
wordt nog steeds geïntimideerd door 
zijn oude partij.’

Vitaliteit
Ondanks alle moeilijkheden straalt Tunga 
één en al levenslust uit. Ze is een harde 
werker. Ze stortte zich het afgelopen 
jaar in allerlei vrijwilligersklussen. Ze 
is baliemedewerker bij Centrum West, 
gastvrouw bij de Zonnehuisgroep, 
talentcoach bij de Regenbooggroep en 
in de Paaskerk verleent ze graag hand- 
en spandiensten. ‘Ik ben erg gedreven 

om anderen te helpen.’
Tunga maakte tijdens haar verblijf in 
Oostenrijk een documentaire over 
vluchtelingen: ‘Asylum in Österreich’. Ze 
heeft plannen om zo’n documentaire 
ook te maken voor de Nederlandse 
situatie. ‘Ik wil laten zien dat 
vluchtelingen gewone mensen zijn en 
dat niet iedere vluchteling hetzelfde 
is. Ik ben er heel erg van overtuigd 
dat vluchtelingen zo snel mogelijk na 
aankomst in Nederland aan het werk 
moeten. Want verveling en nietsdoen 
is heel slecht. Werkritme zorgt ervoor 
dat vluchtelingen niet in de criminaliteit 
terechtkomen.’

Lichamelijke klachten
Tunga lijdt aan ernstige lichamelijke 
klachten, waar ze liever niet mee 
te koop loopt. Haar schaambeen is 
tijdens martelingen in de gevangenis 
aangetast. ‘De pijn is chronisch en 
wordt steeds erger. Er zijn dagen dat 

ik werkelijk tot niks in staat ben. Dan 
lukt het me zelfs niet om naar het 
toilet te gaan. Het is heel moeilijk om 
het te accepteren. Ik schaam me om 
een rollator of een scootmobiel te 
gebruiken.’
Tunga weet dat ze sterk moet zijn. ‘Ik 
weiger om bij de pakken neer te gaan 
zitten. Het enige wat ik kan doen is 
gewoon aan het werk blijven. Ik ben 
waanzinnig druk, met van alles en nog 
wat. Ik heb geen tijd te verliezen.’
Ondanks de pijn voelt Tunga zich 
momenteel een gelukkig mens, vooral 
door de warmte, het respect dat ze om 
zich heen ervaart van haar vrienden. 
‘Toen ik in Amstelveen kwam wonen, 
heb ik me best wel eenzaam gevoeld. 
Totdat ik met de mensen van de 
Paaskerk in contact kwam. Zij hebben 
mij geestelijk enorm gesteund. Als ik 
pijn heb of me zorgen maak over de 
toestand in Mongolië, weet ik dat ik niet 
alleen sta in m’n strijd.’
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Expositie Kruiskerk 
Paisaje del Alma
Lida Ruitinga

We zijn twee keer op bezoek geweest 
in zijn aantrekkelijke galerie en waren 
beide keren geraakt door zijn met de 
hand geschilderde olieverfschilderijen. 
Hij gebruikt dus geen penselen en 
kwasten, maar heeft een eigen techniek 
ontwikkeld om met olieverf en zand zijn 
schilderijen te maken.
Ze deden ons denken aan landschappen 
en wij bleken daar niet de enigen in te 
zijn.
Zijn werken hebben Spaanse titels. Dit 
komt voort uit zijn liefde voor Andalusië, 
Latijns-Amerika en de Spaanse taal.

Inspiratiebronnen
Vanuit Eelko's visie en overtuiging is er 
‘altijd en overal’ inspiratie. ‘Het enige 
wat ik moet doen is openstaan voor de 
inspiratie die er is. Dat gebeurt wanneer 
ik de stilte in mezelf ervaar en vanuit 
spirit creëer’. De kunstenaar wil de 
toeschouwer graag uitnodigen om de 
tijd te nemen de werken te bekijken. 
Te snel van het ene naar het andere 

schilderij kijken is een gemiste kans 
om het beter op je in te laten werken. 
Wanneer je langer kijkt kan er ruimte 
ontstaan voor stilte, onbevangenheid 
en intimiteit. Kunst is er niet enkel om 
bekeken te worden, kunst kijkt ons aan 
en fungeert als een weerspiegeling van 
jezelf. Er ontstaat een dialoog tussen 
de toeschouwer en het schilderij. In 
dit licht leek ons Landschap van de ziel 
dan ook een toepasselijke titel voor de 
tentoonstelling.

Wat kunt u verwachten?
De opbouw van de expositie is een 
reeks non-figuratieve schilderijen. Ieder 
schilderij heeft haar eigen frequentie 
en kwaliteit. Het gaat daarbij om het 
beleven en voelen en het je openstellen 
hiervoor. In de schilderijen zit flamenco 
(het leven, de passie, de stroming) en 
de rust (bezinning, contemplatie, god).
In de kerk is de periode van de 
veertigdagentijd een periode van 
bezinning met Pasen als feestelijk 

hoogtepunt. Wellicht kunnen de 
schilderijen aan dit bezinningsproces 
bijdragen wanneer u de tijd neemt om 
te gaan dwalen door het landschap 
van uw eigen ziel, weerspiegeld in 
de schilderijen van deze bijzondere 
kunstenaar.
Wij zorgen voor een feestelijke opening 
met een Spaans tintje.

Praktische informatie
Expositie: 
26 maart - 23 april
Openingstijden: 
woensdag, donderdag en zaterdag 
tussen 14.00 en 17.00 uur met 
uitzondering van zaterdag 8 april.
Feestelijke opening: 
zondag 26 maart 11.45 uur
Rondleiding door de kunstenaar: 
zaterdag 1 april om 15.00 uur
Rondleiding door Lida Ruitinga: 
dinsdagochtend 4 april voor deelnemers 
van het Open Huis van Anita Pfauth en 
Ria Keijzer
Groepsrondleidingen op afspraak: 
info 020-6431227
Website: 
www.eelkovaniersel.nl/kunstenaar
Actuele info over openingstijden etc.: 
www.kruiskerk-amstelveen.nl 

De expositiecommissie van de Kruiskerk bereidt zich voor op een nieuwe 

expositie onder de Spaanstalige titel Paisaje del Alma: landschap van de ziel 

met werken van Eelko van Iersel (1976). Hij is beeldend kunstenaar, grafisch 

ontwerper en eigenaar van Galerie Zeven Zomers in Nijmegen.



15 maart 2017
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college van diakenen

Samen sterk
Ginus Trof

Daarnaast is er aandacht voor inwo-
ners van Amstelveen en Buitenveldert 
die in hun ellende door de bomen 
het bos niet meer zien. Opstapeling 
van problemen maakt dat zij steeds 
dieper in de put raken, geen uitweg 
meer zien. Voordat ze hulp vragen, is 
de ellende vaak al uitgegroeid tot een 
probleem van enorme omvang die niet 
(meer) te overzien is. 
Schaamte, de (digitale) maatschap-

pij niet snappen, 
sociaal niet mee 
kunnen doen, 
allemaal redenen 
die maken dat een 
mens in een diep 
dal terecht kan 
komen. 
Schulden, het weg-
vallen van sociale 
contacten, kinde-
ren die vriendjes 
kwijtraken, dat 

alles is het gevolg van niet kunnen 
meekomen en soms domme stappen 
hebben gezet.

Wat denkt u van kerkmensen die 
zich inzetten voor mensen dichtbij 
zoals in Drugspastoraat, Stap Verder, 
Wereldhuis? Zij geven medemensen 
een plek waar zij zich tijdelijk thuis kun-
nen voelen, zich enigszins beschermd 
weten, even aan de ellende van alle 
dag kunnen ontsnappen. 
En dan de kerkmensen die zich inzet-
ten voor mensen in India, Nepal of 
waar dan ook ter wereld waar noden 
zijn. Zij maken dat de wereld er een 
stukje beter uit gaat zien. 

Zo kun je op verschillende manieren 
sterk en dapper zijn: mensen die huis 
en haard verlaten omdat ze voor hun 
mening uitkomen en worden vervolgd. 
Mensen die hulp durven te zoeken 
voor zichzelf of hun kind. En ook de 

mensen die hulp bieden aan de mede-
mens dichtbij of ver weg. 

Dat is het werkgebied van de Diaconie. 
Soms met geld en soms met raad 
dragen wij ons steentje bij aan een be-
tere, zorgzamere wereld. Dat doen wij 
in samenwerking met andere mensen 
en organisaties, maar altijd vanuit ons 
christen zijn.
U speelt daarbij een belangrijke rol, 
want u bent aangever, stelt uw tijd 
beschikbaar of doneert een financi-
ele bijdrage. U stelt daardoor ook de 
Diaconie in staat om haar werk te 
doen. Daarom dank voor uw financiële 
bijdrage aan de najaarsactie. De inkom-
sten zijn vrijwel hetzelfde als vorig jaar. 
Daarin staat u naast hen, (om) samen 
sterk en dapper te zijn. 

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

Deze maand komen wij weer bij elkaar in het Diaconaal Platform voor 

Vluchtelingen. We bekijken hoe wij de bestaande activiteit Meet and 

Eat meer onder de aandacht kunnen brengen bij de statushouders die 

in Amstelveen gehuisvest zijn. En er wordt gekeken naar uitbreiding 

van activiteiten. Met Vluchtelingenwerk Amstelland overleggen 

we hoe wij contact kunnen krijgen met deze mensen en hoe wij 

effectiever als organisaties kunnen samenwerken.
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column

Sterk en 
dapper

Bettine Siertsema

Wie is er in de Bijbel sterk en dapper? 
Ik kan maar één persoon bedenken: 
Simson. Maar dat is nogal een 
bedenkelijke held. Niet voor niets laten 
veel kinderbijbels dat verhaal maar 
liever weg. Zo’n brute krachtpatser 
kun je toch moeilijk als rolmodel 
presenteren. Erg in overeenstemming 
met de geest van de Bijbel lijkt die 
sterke, dappere Simson niet.
Wie de toelichting bij het landelijke 
thema van Kerk in Actie leest, ziet 
meteen dat met ‘sterk’ iets heel 
anders bedoeld is dan de fysieke 
kracht van machohelden. Als voorbeeld 

wordt Jezus zelf genoemd. Sterk blijkt 
dan eerder op de zachte kracht van 
de liefde te slaan en dapper op het 
volhouden ook wanneer het moeilijk 
is. In die paar regels van Kerk in Actie 
gaat het om doorzettingsvermogen, 
delen, liefde, je wil en hart volgen. 
Het is nogal een ratjetoe van 
aanbevelenswaardige kwaliteiten en 
daden. 
Voor mij is het voorbeeld van Rispa 
instructiever. De levenshouding waar 
het Kerk in Actie om te doen is, 
wordt prachtig verbeeld in dit relatief 
onbekende Bijbelverhaal. Rispa was de 

vrouw die tegen de machtige koning 
David durfde ingaan toen die een 
vreselijke maatregel had genomen om 
een goddelijke vloek af te wenden. 
Zeven mannen uit het huis van Saul 
werden gedood en de lijken moesten 
blijven hangen als prooi voor de vogels 
en roofdieren. Toen bleef Rispa, de 
moeder van twee van hen, dag en 
nacht en in weer en wind op die plek 
waken om de dieren te verjagen. 
Zo confronteerde zij David met het 
onmenselijke van zijn ‘oplossing’, tot 
hij inderdaad tot inkeer kwam. 
Sterk en dapper: de kracht van de 
liefde en de moed om tegen de macht 
in te gaan. Plaatsen genoeg in de 
wereld waar dat nodig is. Voor ons 
in Nederland heeft de macht niet de 
vorm van een tirannieke regering. 
Maar de overmacht van de feiten, ook 
dat is iets waar we dapper tegenin 
moeten durven gaan. 

In sprookjes is de held zelden sterk en dapper. Wel dapper, maar eer-

der slim of klein dan groot en sterk. Onze sympathie gaat misschien 

ook niet van nature uit naar degene die toch al de overhand lijkt te 

hebben. Wij zien liever Klein Duimpje winnen dan de reus, liever de 

moedige blogger dan de sterke tiran.  
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Paaskerk
Veertigdagentijd
De veertigdagentijd begint na carna-
val op woensdag 1 maart. Een aantal 
mensen is het weekend daarvoor naar 
Heeswijk geweest – voor een twee-
daagse bij de Norbertijnen in de Abdij 
van Berne – om zich al een beetje 
voor te bereiden op die periode van 

bezinning. Aswoensdag op 1 maart 
vieren we gezamenlijk met onze 
geloofsgenoten van de St. Urbanus/ 
H. Geest in Bovenkerk. De palmtak-
ken van de Palmzondag van vorig 
jaar worden verbrand, de plaatselijke 
brandweer doet daar niet moeilijk over. 
Met de as worden de kerkgangers die 
naar voren komen 'getekend'. Een 
askruisje bij de aanvang van de weg 
naar Pasen. Het is goed om met elkaar 
te spreken over hoe we de veertig-
dagentijd in ons eigen leven vorm 
geven. Ik heb wel eerder gezegd dat 
we het niet perse hoeven te zoeken in 
vasten of afzien van… misschien gaat 
het juist wel om toekomen aan! Tijd 
inruimen voor een boek, een brief, een 
bezoek, iets meditatiefs, een wande-
ling. Ik hoor graag welke invulling u 
kiest voor die periode, als opmaat naar 
Pasen. Elk jaar verschijnen er gidsjes 
en brochures voor de veertigdagentijd. 
Ook digitaal is er een aanbod. Ik krijg 
een dagelijkse tekst toegestuurd uit de 
kring van de jezuïeten. Op donderdag 
16 maart hebben we tijdens de buurt-
tafel tien parochianen uit Zuid te gast. 
Weer een kans om te leren van elkaar, 
om ervaringen te delen.

Verkiezingen
Op woensdag 15 maart mogen 
we naar de stembus om onze 

volksvertegenwoordigers te kiezen. De 
landelijke Raad van Kerken kwam met 
een tekst met oog op die verkiezingen. 
Niet een heel schokkende tekst maar 
wel een pleidooi voor gekozenen die 
straks niet de behartigers zijn van de 
belangen van bepaalde groepen in de 
samenleving maar volksvertegenwoor-
digers in de ware zin van het woord. 
Het belang van fundamentele waar-
den wordt onderstreept. Eén citaat: 
‘Dat zijn waarden als vrijheid in het 
algemeen, vrijheid van godsdienst, vrij-
heid van meningsuiting, respect voor 
persoonlijke levenssfeer en veiligheid, 
maar ook solidariteit, gastvrijheid en 
het borgen van goede zorg.’
Ik moet denken aan de messiaanse 
gestalte uit het profetenboek Jesaja 
die de kleine vlam niet zal doven en 
ons mensen hoedt als het tere riet. Ik 
schreef ooit een versje over die die-
naar met als beginregel: ‘Uw woorden 
schreeuwen niet maar fl uisteren.‘ Als 
ik de fractieleider van de eenmans-
partij hoor, krijg ik daar grote behoefte 
aan... aan woorden die gefl uisterd 
worden.

Bij de diensten
Op de eerste zondag van de veertig-
dagentijd 5 maart hebben we in de 
Paaskerk een dienst van Schrift en 
Tafel en ook in dagcentrum Westwijk 

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, 
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wordt dan het brood gebroken. Het 
is een volle zondag, want ’s mid-
dags is er een cantate met liederen 
geschreven in de kantlijn van Psalm 
130. ‘Zo peilloos diep’ heet dit nieuwe 
Bachproject, waarvoor Nico Hovius 
muziek componeerde bij teksten 
van Anne Marie Dees, Koos Hagen, 
Janet Parlevliet en Gert Jan Slump. 
Zij lieten zich inspireren door Cantate 
BWV 131 ‘Aus der Tiefe’ van Bach. Het 
stuk wordt uitgevoerd door de cantorij 
onder leiding van Leo Kramer, uitge-
breid met projectleden. De cantate 
is opgedragen aan de verdrukte en 
leidende mens in het Midden Oosten. 
Op 19 maart zijn er ook weer drie 
bijeenkomsten. ’s Morgens is er de 
jaarlijkse viering met de bewoners van 
Ons Tweede Thuis uit Westwijk met 
elementen uit hun liturgie. ’s Middags 
is er een soberder dienst van Woord 
en Gebed. In dagcentrum Westwijk 
is er Kliederkerk voor kinderen, hun 
ouders, grootouders en belangstellen-
den die geen schrik hebben van enig 
geklieder. 

G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad
Een van mijn calvinistische trekjes is 
dat ik een ‘lijstjesstreper’ ben. Het 
geeft mij altijd veel voldoening items 
van mijn te doen-lijstje te strepen. Na 
de kerkenraadsvergadering wordt het 
lijstje altijd weer langer en prijkt boven-
aan een stukje schrijven voor Present. 
Door dit stukje te schrijven kan ik 
straks dat item weer van mijn lijstje 
afstrepen. Op het lijstje stond ook nog 
om ‘iets te doen’ met het rapport Kerk 
2025 – Waar een Woord is, is een weg. 

Maria Brandse-van Elswijk
Op 8 januari is in de Luwte Maria 
Brandse-van Elswijk overleden. 22 
november was ze 92 jaar oud gewor-
den. Rie Brandse leefde trouw mee 
met onze gemeente, ook al kon ze 
de laatste jaren de kerk niet meer 
bezoeken. Jarenlang woonde ze aan 
het Lindberghplantsoen. Rie heeft in 
haar leven veel verdriet gehad. Haar 
man stierf toen de kinderen nog thuis 
woonden. Haar oudste zoon Frank 
overleed zeer plotseling. Met alle 
kinderen en kleinkinderen hebben we 
de afscheidsdienst voorbereid, waarin 
Openbaring 21 werd gelezen. We 
zongen onder andere lied 978 - 
'Aan u behoort, o Heer der heren'. 
Rie zal worden herinnerd als een ster-
ke vrouw en een zorgzame moeder en 
grootmoeder. Velen gaf ze gevraagd 
en ongevraagd haar krachtige mening: 
‘Ik zeg het maar zoals het is, achter 
de rug om houd ik niet van...' In de 
Dorpskerk had ze haar vaste plaats. Zo 
lang het ging, las ze de preken mee. 
Rie is begraven in De Kwakel. Wij wen-
sen de kinderen, kleinkinderen, familie 
en ieder die haar zal missen Gods 
kracht en sterkte toe.

Ds. Werner Pieterse

Nico Christiaan Teeuw
Op 8 januari is in het AMC Nico 
Teeuw overleden. Hij werd 63 jaar. Wij 
herdachten Nico in de Paaskerk als de 
tiener die met zijn ouders verhuisde 
naar een landhuis in Baarn, waar 
het kantoor was van de Near East 
Ministry. Als de knappe jongen die op 
catechisatie Evelien ontmoette. Als de 
soms strenge vader die zijn kinderen 

Ellen en Steven wilde beschermen. 
Als de man die veel van zichzelf vroeg 
en zich volledig inzette voor de kerk, 
vooral in de commissie onderhoud 
gebouwen. En als de mens die in de 
laatste zes jaar door ziekte geconfron-
teerd werd met zijn kwetsbaarheid. 
Bij het afscheid lazen we over de 
goede strijd van het geloof. Geloven 
is geen garantie dat er geen lijden op 
je weg komt. Soms draagt God ons in 
stilte door mensen die bij ons blijven. 
Die mensen waren er tot het laatst 
voor Nico.

Ds. Marianne Bogaard

Nicolaas Groot
Op 27 januari is in het hospice in 
Hoofddorp op 91-jarige leeftijd Nicolaas 
Groot ingeslapen. ‘De Heer houdt 
de wacht over je gaan en je komen’ 
hoorde hij op zijn sterfbed toen Psalm 
121 gelezen werd. In de aula van de 
begraafplaats in Uithoorn lazen wij 
diezelfde belofte: ‘de Eeuwige zal er 
voor je zijn als je de wereld ingaat. Tot 
je weer zult terugkeren naar Zijn huis’. 
Eens trok Niek Groot vanuit Enkhuizen 
de wereld in. Hij kwam terecht bij 
de Militaire Politie in Indië. Na te-
rugkeer kwam hij in Amsterdam en 
later in Amstelveen bij de politie 
terecht. Inmiddels had hij Brechta 
Koppedraaijer leren kennen. Vier 
dochters zouden zij krijgen. Niek was 
een man van de oude stempel maar 
hij gaf hen de ruimte om de wereld op 
hun eigen manier te ontdekken. Zelf 
bewaarde hij met zijn vrouw het geloof 
van zijn jeugd. In dat geloof gaven wij 
hem uit handen.

Ds. Marianne Bogaard ▸▸
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hemden maar met slechts een paar 
sandalen voor onderweg. 
Het tweede punt is het contrast tussen 
de somberheid en stoffigheid nu en 
de vreugde en vrijmoedigheid van de 
eerste gemeenten. Hoeveel spreken 
we nog over ons geloof op het werk, in 
huiselijke kring of zelfs bij de koffie na 
de kerkdienst?
Wij gingen met name met het eerste 
punt aan de slag door na te denken 
over de vraag wat de kern is van ons 
geloof. We deden dat individueel en in 
koppels door antwoord te vinden op de 
vraag wat we het meest zouden mis-
sen als morgen de Paaskerkgemeente 
er niet meer zou zijn en wat we daar-
aan gingen doen. De tweede vraag die 
we ons stelden was: waarmee kunnen 
we stoppen, niet noodzakelijk omdat 
het niet waardevol is maar omdat het 
niet essentieel is. Op deze vragen wil-
len we met u terug komen tijdens de 
komende gemeentevergadering.

Dat brengt me op nog een punt van 
mijn lijstje: een gemeentevergadering 
voorbereiden. Dat begint met een 
datum prikken en dat zijn er maar liefst 
twee geworden: woensdag 29 maart 
(19.30 uur) en donderdag 30 maart 
(15.00 uur). Noteer die data alvast in 
uw agenda.
Bij die gelegenheid willen we u ook 
bijpraten over de uitkomst van de 
discussie die we binnen de kerken-
raad hebben gevoerd over het inhoud 
geven aan de rol van ambtsdragers. 
We onderscheiden het ambt van pre-
dikant, het ambt van ouderling en het 
ambt van diaken. In de traditie van de 
protestantse kerk zijn de ambtsdragers 

gemeenschappelijk verantwoordelijk 
voor o.a. de dienst van Woord en sacra-
menten. Aan die verantwoordelijkheid 
wordt zichtbaar inhoud gegeven door 
aanwezigheid van de drie ambten in 
de kerkdienst. Dat is het uitgangspunt 
waar we aan vast willen houden. De 
vraag is hoe dat te realiseren is als we, 
zoals in de afgelopen tijd, slechts drie 
diakenen hebben. Ds. Werner Pieterse 
en ds. Marianne Bogaard zijn met een 
voorstel gekomen waarmee we hopen 
tegemoet te komen aan de beden-
kingen die gemeenteleden wellicht 
hebben tegen het op zich nemen van 
een ambt. De kern van het voorstel 
komt er op neer dat er ambtsdragers 
zijn die zich voornamelijk richten op 
de invulling van het ambt tijdens de 
kerkdienst en ambtsdragers die zich 
meer richten op de bestuurlijke invul-
ling van het ambt. Verdere details van 
dit voorstel willen we delen tijdens de 
gemeentevergadering.
Verder willen we u tijdens de gemeen-
tevergadering informeren over het 
werk van Ellen Kok op gebied van het 
pastoraat en over het werk van ds. 
Werner Pieterse dat naar buiten gericht 
is en derhalve voor veel gemeentele-
den niet altijd zichtbaar is. We hopen 
u op woensdag 29 of donderdag 30 
maart te mogen ontmoeten.

Peter van Leeuwen

Kring literatuur
De datum van de laatste bijeenkomst 
van de kring literatuur is verschoven 
van 30 maart naar 6 april, zelfde tijd, 
zelfde plaats. De titel van het te lezen 
boek volgt; houd de Orde van dienst 
en de website in de gaten.

Teuntje Gertrude Middag-Vermeulen
Op 31 januari ging in het hospice in 
Wilnis Teuni Middag van ons heen. Zij 
werd 77 jaar. Wij bewezen haar de laat-
ste eer in de aula van het crematorium 
in Uithoorn. Teuni kwam uit Klundert 
naar Amstelveen door haar man Wiebe. 
Aan de Plesmansingel werden twee 
zoons geboren, Ruud en Rob.  
Als kind kreeg Rob een ernstig onge-
luk. Hij herstelde, maar daarna bleek 
Ruud een spierziekte te hebben. Ook 
Wiebe werd ziek, vlak voor zijn zestig-
ste. Drie jaar zorgde Teuni voor hem. 
Daarna kwam er meer ruimte en werd 
ze actief, ook in de kerk. Een paar jaar 
later kwam zij echter geestelijk in een 
diep dal terecht. Wat is er voor haar 
gebeden...
Toen zij vorig jaar ernstig ziek werd 
keerde haar strijdlust terug. Moedig 
onderging zij de opnames en behande-
lingen. Het lied 'Veilig in Jezus armen’ 
was voor haar een grote troost. Het 
klonk bij het afscheid.

Ds. Marianne Bogaard

▸▸

Normaliter verzorgen de predikan-
ten per toerbeurt de opening van de 
kerkenraad maar deze keer besloten 
Pieter en ik om dat zelf te doen aan de 
hand van het genoemde rapport.
Twee zaken lichtten we eruit. Het 
eerste is de constatering dat de gang 
van de kerk zwaar is geworden doordat 
we ‘overgewicht’ of ‘ballast’ mee 
sjouwen. In dat kader lazen we Marcus 
6:6-13 waar Jezus de discipelen twee 
aan twee uitzendt zonder geld of extra 
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Sirkelslag Young
Het thema dit jaar was ‘Sterk en 
Dapper’ en sluit hiermee aan bij de 
veertigdagentijd-campagne van Kerk 
in Actie. Precies om half acht gingen 
we van start met zes jongeren (later 
op de avond druppelden er nog twee 
binnen). We probeerden tevergeefs 
Chili op de landkaart te raken met 
onze proppenschieters (toiletrol 
met ballon er omheen). Het tweede 
spelonderdeel bleek succesvoller. 
We kregen 25 minuten de tijd om 
houdbare producten bij omwonen-
den op te halen voor de voedsel-
bank. Met z'n zevenen trokken we 
er op uit en Hollando bleef achter 
om de doos waar het in moest zo 
mooi mogelijk te versieren. Dit was 
voor de bonuspunten. Maar liefst 
32 producten werden opgehaald; de 
doos voor de voedselbank voor de 
daarop volgende zondag was dus al 
meer dan gevuld.

Het derde spel, waarbij we via pu-
naises en een touw op een landkaart 
drie cijfers moesten ontdekken, 
ging ons ook goed af. Onbegrijpelijk 
dat we slechts 227e zijn geworden 
van de 613 deelnemende groepen. 
Elders in het land wordt er ken-
nelijk anders geteld. Desondanks 
hebben we een heel leuke avond 
gehad. Iedereen was enthousiast en 
er werd goed samengewerkt. Voor 
herhaling vatbaar!

Arnold Terlouw en 
Edith van Amsterdam

Bericht uit de kinderkerk
‘In het begin maakte God de hemel 
en de aarde.’ Dat is de eerste zin uit 
de Bijbel. We gaan deze weken met 
de kinderen terug in de tijd naar het 
allereerste begin en lezen samen 
het scheppingsverhaal uit Genesis. 
We staan stil bij de schepping van de 
hemel en de aarde, van de dieren op 
het land en in de zee; en natuurlijk de 
schepping van de mens. En wat is 
de betekenis van de zevende dag, de 
rustdag. De kinderen hebben foto’s 
gemaakt van dieren, planten en bloe-
men en die met elkaar en de ouders 
gedeeld in een WhatsApp-groep. Zo 

willen we met elkaar op zoek gaan 
naar de betekenis van het scheppings-
verhaal in deze moderne tijd.

Arjen Teitsma

Jongerendienst 12+ 
De leiding van de jongerendienst zit 
ook deze maand niet stil. We organi-
seren volop activiteiten samen met 
de predikanten en onze jeugdwerker 
Nienke. Zo is er weer een weekend op 
komst waar de jongeren met elkaar en 
de leiding elders zullen overnachten 
(hoogstwaarschijnlijk 14-16 juli). Zij 
kijken hier al erg naar uit. 

Lianne Verburg

Agenda
Maart
Wo  01 19.00 uur Gebedskring
Wo 01  19.30 uur Viering Aswoensdag 
   (St. Urbanuskerk)
Do  02  20.00 uur Informatieavond Assisireis
Do  02 20.00 uur Dertigers in gesprek
Zat  04 15.00 uur Geloven anno 2017
Zo  05 15.30 uur Cantate Zo peilloos diep
Ma  06 14.00 uur Diaconale ontmoeting 
   rond liedboek
Ma  06 15.00 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Dignahoeve)
Wo  08 19.30 uur Vijftigers in gesprek
Do  09 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  09 20.00 uur Veertigers
Di  14 10.00 uur Rouwgroep
Di  14 14.00 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Middenhof)
Di  14 20.00 uur Community 
   (bij Gert Jan Slump)
Wo  15 15.00 uur Bijbellezen met het oog 
   op zondag (info Gera 
   Stronkhorst, tel. 6450139)
Wo  15 19.00 uur Gebedsgroep
Do  16 18.00 uur Buurttafel
Ma  20 20.00 uur Zestigers (bij Wilm Merkel)
Di  21 20.00 uur Grote Kerkenraad
Do  23 14.00 uur Seniorenmiddag 
Di  28 10.00 uur Rouwgroep
Wo  29  15.00 uur Ontmoetingspastoraat 
Wo  29 19.30 uur Gemeentevergadering
Do  30 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do 30  15.00 uur Gemeentevergadering
Do  30 20.00 uur Dertigers in gesprek

April
Di  04 10.30 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Noorddamcentrum)
Do  06 15.00 uur Kring literatuur o.l.v. 
   ds. Bogaard. Info Gera 
   Stronkhorst, tel. 6450139
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
Na de eerdere vergadering met 
de klankbordgroep bespraken we 
in januari ‘hoe nu verder’ met de 
verbouwingsplannen. We kozen 

voor twee sporen: laten we eerst 
nog helderder krijgen wat er in onze 
kerk gebeurt, wat onze wensen en 
ambities zijn. Tegelijkertijd gaan we 
wat experimenteren: we sluiten 
de achterste banken af, zodat de 
gemeente wat meer naar voren komt. 
Ook halen we vooraan een paar banken 
weg en vervangen die door stoelen 
die in diverse opstellingen geplaatst 
kunnen worden. Na de dienst van 29 
januari heb ik dit uitgelegd.
Erik Schouten kwam verslag uitbrengen 
over het werk van de PR-commissie. 
Opnieuw is er veel aan PR gedaan 
via fl yers, raamposters en stukjes in 
Amstelveen Dichtbij. Dat resulteert in 
meer interesse van buiten voor wat er 
in de Kruiskerk gebeurt.
We bespraken de plannen voor het 
ouderenwerk voor de komende tijd. Ria 
schrijft daar regelmatig over. Helaas kon 
de gemeentevergadering op 29 januari 
niet doorgaan; deze vindt nu plaats op 
5 maart, aansluitend aan de kerkdienst.
Voor 15 mei is een visitatie gepland, u 
hoort daar nog van.
Op 23 januari was een voorlichtings-
bijeenkomst in de Pelgrimskerk voor de 
classes Amsterdam en Hilversum. We 
kregen daar uitleg over de komende 
veranderingen in de bestuursstructuur 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Het huidige aantal classes wordt 
verminderd tot elf, met andere 
bevoegdheden. U kunt het nalezen in 
het rapport KERK 2025 op de site van 
de PKN.

Rudie van Balderen

Komende activiteiten
Sing Inn: Na een geslaagde Sing Inn 
met 25 deelnemers volgen er nog 
twee edities: op woensdag 29 maart 
en 31 mei van 13.30 tot 15.45 uur. 
Leiding: Wim & Ria Keijzer met Peter 
van Dongen aan de piano. Een nieuw 
element is de hart-en-ziel-lijst. Vooraf 
kan bij Ria of via de hart-en-ziel-doos 
in de hal van de kerk een (al dan niet 
religieus) lied worden aangedragen. 
Tijdens de Sing Inn is er ruimte voor 
een korte toelichting. Zangervaring is 
geen vereiste; opgave vooraf is niet 
nodig. 

Cultuurdag op 10 mei: Een dag 
met een lezing, lunch, reisje en 
gezelligheid. Om 9.30 uur start de 
cultuurdag in de Kruiskerk met een 
lezing door Renger Prent over het 
dagthema: 'Maria'. Voor hen die in de 
Kruiskerk blijven volgt daar een lunch 
tot ca. 12.30 uur. Zij die goed ter been 
zijn vervolgen de dag in Utrecht met 
een lunch en een rondleiding in het 

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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Catharijne Convent o.l.v. dr. Anique de 
Kruijf, de kunsthistorica die al enkele 
keren een cursus religieuze kunst in de 
herberg heeft geleid. In de komende 
tijd is daar een unieke tentoonstelling 
over Maria te zien. Voor deelname aan 
de ochtend met lunch in de Kruiskerk 
vragen wij € 5,-; de dagprijs (ochtend 
Kruiskerk en gids en lunch in het 
museum) bedraagt € 17,50. Omdat 
er allerlei individuele kortingskaarten 
bruikbaar zijn, vragen we alle reizigers 
om zelf de entree en de reis te 
betalen. Informatie en opgave: 
Ria Keijzer, 06-50 22 82 50 of keijzer@
kruiskerk-amstelveen.nl.
 
Nieuw: Programma Mix, Match 
en Music (MM&M). In 2017 
zullen er enkele lezingen of 
ouderenmiddagen georganiseerd 
worden waarin muziek een 
belangrijke rol vervult. 
De eerste in deze serie vond plaats op 
maandag 27 februari: Henk Trommel 
(cantor/organist van de Kruiskerk) 
hield een boeiende presentatie over 
'muziek en de kerk'. Een reis door de 
muziekgeschiedenis, met aandacht 
voor tijden en stijlen, verrijkt met 
muziekfragmenten.
Zomerfeest op dinsdag 6 juni, van 
9.30 tot 13.30 uur, met een cultureel 
voordrachts- en meezingprogramma 
van 'De vrolijke noot'. Daarover later 
meer. 

Open huis: Een gastvrije ontvangst, 
gezelligheid, een goed gesprek aan 
de stamtafel en een speels opstapje 
of een informatief programma 
vormen de onderdelen van het open 

huis op elke eerste dinsdag van de 
maand, van 9.30 tot ca. 11.30 uur. Het 
programma: 
Op 7 maart: ‘Hortulus’. een gedicht 
met beeldverhaal over planten met elk 
hun eigen kracht en symboliek. 
Op 4 april: een programma 
opgebouwd rond de 
kunsttentoonstelling van Eelko van 
Iersel, met Lida Ruitinga. Voor wie niet 
meedoet aan de rondleiding is er een 
spelletjesprogramma.
Leiding: Anita Pfauth en Ria Keijzer.

Levensverhaal: In vier bijeenkomsten 
delen ouderen hun levenservaring en 
herinneringen aan de hand van eigen 
knipsels, voorwerpen en verhalen. 
Maximum aantal deelnemers: acht. 
Startdatum: maandag 20 maart, 13.30 
tot 15.30 uur, in de kerk. Begeleiding 
en (verplichte) opgave: Ria Keijzer

Het document: Het is mogelijk 
om in twee individuele gesprekken 
wensen en gedachten onder woorden 
te brengen over uw uitvaart. Samen 
komen we tot een document dat 
bewaard blijft. De ervaring leert dat 
zo’n gesprek (bij u thuis) kostbaar is, 
ordent, helpt en rust geeft. Informatie 
en opgave: Ria Keijzer. 

Vraag. In ons teamoverleg kwam 
aan de orde hoe de kerk zou 
kunnen inspelen op de lasten die 
mensen ervaren van wie de partner 
dementerend is. We horen graag 
waarmee we hen (u) kunnen dienen 
en of er vormen te vinden zijn van 
onderlinge steun. 

Mirjam, Sieb, Ria

Rie de Boer–Eenkhoorn
In de leeftijd van 83 jaar is op 18 januari Rie 
de Boer overleden. Haar man Piet kwam uit 
een gereformeerd gezin, Rie was van niet-
kerkelijke afkomst, maar in de Bankraskerk 
vond zij een hartelijke gemeenschap waar 
zij zich geestelijk thuis voelde. Zij deed 
vrijwilligerswerk met een voorkeur voor 
praktische zaken. Haar liefde ging echter uit 
naar het zingen in het koor. 
Jarenlang is zij enthousiast lid geweest 
van het Bankraskerkkoor. De sluiting van 
de Bankraskerk viel haar, evenals anderen, 
zwaar. Enkele jaren later kreeg zij lichame-
lijke en geestelijke klachten. Nog weer later 
moest zij naar een zorgcentrum, waar zij 
niet goed kon wennen. Haar geest ging ver-
der achteruit, zij is in rust overleden. In de 
aula van Zorgvlied herdachten wij haar met 
liederen van de lp van het Bankraskerkkoor 
en hun cd met The Crucifi xion en met de 
woorden van Psalm 146. Daarna is zij te 
ruste gelegd bij haar man. 

Renger Prent

Johannes van der Kooij
Op 26 januari overleed Johannes, Joop, van 
der Kooij, 88 jaar. Joop woonde samen met 
zijn vrouw Fenny aan de Van Spaenstraat 
30. Hij groeide op in Overschild, waar 
zijn vader hoofd van de school was. Hij 
had graag willen doorleren en dominee 
willen worden. Maar door het vroege 
overlijden van zijn vader was dat niet 
mogelijk. In zijn arbeidzame leven was 
Joop procureurhouder bij de Hollandse 
Bank Unie in Amsterdam. Fenny en Joop 
kregen twee kinderen, Paul en Frederique. 
In Amstelveen waren ze lid van de 
Adventkerk, later van de Pauluskerk. Hier 
was Joop tweede organist en hield hij de 
lofzang gaande. Hij was een zorgzame man ▸▸
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De jonge Kruiskerk
Wat is geweest: 
Verhaal in de Kruiskerk
Ook in januari was er een Verhaal in de 
Kruiskerk, een creatieve viering voor 
kinderen en hun (groot)ouders. Deze 
keer ging het over de vijf broden en 
twee vissen. Er waren ongeveer 25 
kinderen en samen met ouders en 
vrijwilligers waren we met circa zestig 
personen bij elkaar. De sfeer was erg 
goed. De kinderen gingen creatief 
aan de slag en maakten o.a. een 
sleutelhanger in de vorm van een visje, 
een mandje met broden en vissen en 
een grote collage van de (bijna) 5000 
mensen. Verder deden ze spelletjes 
zoals visjes vangen en een proefje met 
gist. De oudere kinderen maakten een 
stop-motion fi lmpje van het verhaal. 
Daarna kwamen we bij elkaar in de 
kerkzaal voor een korte viering. De 
kinderen speelden samen het verhaal 
uit. Het kleine jongetje met de vijf 
broden en de twee vissen ontbrak 
natuurlijk niet. Na afl oop genoten we 
samen van het eten dat iedereen had 
meegebracht. Het was een mooie en 
fi jne middag.

Wat komt
Het duurt nog even, maar zet 
het alvast in de agenda: op 
zaterdagmiddag 8 april kun je om 
16.00 uur een palmpasenstok komen 
maken in de Kruiskerk. Dat is een 
stok in de vorm van een kruis, die 
je kunt versieren met gekleurd 
papier, snoepjes en natuurlijk een 
broodhaantje. Wij zorgen voor alle 
materialen. Na afl oop eten we samen 
pannenkoeken.
Als je wilt kun je op zondag 9 april in 
de kerk meelopen met de optocht. De 
Palmpasenviering begint om 10.00 uur. 
Voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 
jaar is er opvang.
We hebben op zaterdagmiddag 
plaats voor maximaal zeventig 
kinderen. Wil je meedoen? Geef je 
dan vóór woensdag 5 april op bij 

Mirjam Buitenwerf, 06 20339808 of 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl 

Mirjam Buitenwerf

Muziek in de Kruiskerk
In de komende periode zijn er twee 
koffi econcerten, steeds na de 
ochtenddienst van 12.00 tot 13.00 
uur. 

Op 12 maart het eerste: een drietal 
jonge musici, het Trio Piú Corde! 
speelt op ‘historische’ instrumenten, 
viool, cello en fortepiano, werken 
uit het eind van de achttiende 
eeuw, de tijd van Sturm und Drang. 
Hun programma brengen ze onder 
de bijnaam van de bij ons minder 
bekende componist Joseph Martin 
Kraus, de Zweedse Mozart. Ze spelen 
sonates van Kraus, Mozart en Haydn. 

en had een levend geloof. Ten gevolge van 
een hersenbloeding begin jaren negentig 
werd hij steeds minder mobiel. Hij bleef via 
de kerkwebradio betrokken bij de Kruiskerk. 
In de afgelopen tijd ging zijn gezondheid 
hard achteruit. De dankdienst voor zijn le-
ven was op donderdag 2 februari. We lazen 
de zaligsprekingen uit Matteüs. 

Mirjam Buitenwerf

▸▸
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Op 2 april komt het Trio De Bie, dat 
enkele jaren geleden ook al eens een 
koffi econcert verzorgd heeft. Jack de Bie 
is pianist: hij speelt Chopin en Debussy, 
Alexander de Bie (16 jaar) speelt orgel 
en piano: hij voert werken van Bach en 
Messiaen uit, Andrea Wittchen is sopraan, 
zingt aria’s van Händel en Mozart. Er 
wordt solo en in diverse combinaties 
gemusiceerd. Een afwisselend concert 
met werken uit drie eeuwen. 

In deze periode is er één muzikale vesper, 
op zondag 26 maart om 17.00 uur, 
waarin enkele prachtige werken van Felix 
Mendelssohn worden uitgevoerd, Jesu meine 
Freude en Nunc dimittis. Vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis zingt en Bert ’t Hart 
heeft de muzikale leiding. Henk Trommel is 
organist, ds. Jaap Doolaard (hopen we) liturg.

Van de diaconie
Als u deze Present ontvangt is het 
al enige weken geleden dat we een 
gezellige SAT-maaltijd hebben gehad 
met zang, poëzie en korte verhaaltjes. 
De komende weken leven we naar 
Pasen toe in de veertigdagentijd. Een 
tijd voor bezinning: Welke waarden en 
daden geven zin aan ons leven? Op 
zondag 26 maart verkopen we kaarten 
waarmee u een paasgroet naar een 
gevangene kunt sturen. Op zondag 
2 april zetten we attenties klaar voor 
gemeenteleden die door ouderdom, 
ziekte of andere omstandigheden 
onze kerkdiensten niet meer kunnen 
bijwonen. Hierbij rekenen we natuurlijk 
wéér op uw aller medewerking. 

Lamkje Sminia

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld. 
Meer informatie in het boekje Activiteitenprogramma Kruiskerk 2016 -2017.

Maart 
Wo 01 16.30 – 17.15 uur Kinderkoor
Zo 05 10.00 uur Tienerdienst
Zo 05 11.30 uur Gemeentevergadering
Di 07 09.30 – 11.30 uur Open huis
Wo 08 10.30 uur Christelijke Meditatie
Wo 08 14.30 – 16.00 uur Bijbelkring Matteüs
Wo 08 Vanaf 15.00 uur Vesper veertigdagentijd (Titus Brandsmakerk)
Wo 08 16.30 – 17.15 uur Kinderkoor
Wo 08 19.15 – 19.45 uur Gebedsgroep
Do 09 20.00 – 22.00 uur Kring Vrouw en geloof 
Zo 12 10.00 uur Tienerdienst
Zo 12 12.00 – 13.00 uur Koffi econcert 
Wo 15 10.30 uur Christelijke meditatie 
Wo 15 16.30 – 17.15 uur Kinderkoor
Do 16 20.00 – 22.00 uur Kring ‘Dit is geen verdediging’
Zo 19 10.00 uur Tienerdienst
Ma 20 13.30 – 15.30 uur Levensverhaal (eerste van serie van vier)
Ma 20 20.00 – 22.00 uur Meditatief Bijbellezen 
Wo 22 10.30 uur Christelijke meditatie
Wo 22 Vanaf 15.00 uur Vesper veertigdagentijd (Titus Brandsmakerk)
Wo 22 16.30 – 17.15 uur Kinderkoor
Zo 26 na kerkdienst  Paasgroetenactie
Zo  26 11.45 uur Opening tentoonstelling Eelko van Iersel
Zo 26 17.00 – 18.00 uur Muzikale vesper
Di 28 20.30 – 22.00 uur Projectzanggroep voor Paaswake
Wo 29 10.30 uur Christelijke meditatie
Wo 29 13.30 – 15.45 uur Sing Inn
Wo 29 16.30 – 17.15 uur Kinderkoor
Do 30 14.00 – 17.00 uur Tentoonstelling Eelko van Iersel

April 
Za 01 14.00 – 17.00 uur Tentoonstelling Eelko van Iersel
Za 01 15.00 uur Inleiding/rondleiding tentoonstelling door kunstenaar
Zo 02 10.00 uur Tienerdienst
Zo 02 na kerkdienst Paasattenties
Zo 02 12.00 – 13.00 uur Koffi econcert
Di 04 09.30 – 11.30 uur Open huis
Di 04 20.30 – 22.00 uur  Projectzanggroep voor Paaswake
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Pelgrimskerk
Van uw dominee
Het was me een grote vreugde dat 
ik zondag 5 februari weer een deel 
van de eredienst in uw midden mocht 
leiden en na de preek van collega 
Lanser mocht voorgaan bij het af-
scheid nemen en het bevestigen van 
ambtsdragers. De bedrijfsarts heeft 
mij intussen voor vijftig procent ar-
beidsgeschikt verklaard. Het voorgaan 
in de hele eredienst laat nog even op 
zich wachten, maar volgt hopelijk in 
de loop van het voorjaar.

De kring rond Paulus' brief aan de 
Romeinen komt nog eenmaal bijeen, 
en wel op dinsdag 7 maart om 14.00 
uur. We behandelen dan gedeeltes uit 
Romeinen 14 en 15. Dinsdag 21 maart 
wil ik graag met u een begin maken 
met een kortlopende studiekring rond 
het thema 'Op weg naar Pasen'. We 
beginnen ook dan om 14.00 uur.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
De vergadering werd voorafgegaan 
door een gemeenschappelijke maal-
tijd, bereid door onze koster. Hij kan er 
wat van! Sinds een paar jaar is het tra-
ditie om zo één keer per jaar op wat 
informele manier bij elkaar te zijn. Ook 
ds. De Vries, die zich inmiddels steeds 
beter is gaan voelen, was erbij. Ds. 
Doolaard is vanwege hartproblemen 
afwezig. Verder vermelden we hier 
dat mevrouw Jongkind, een van onze 
ouderlingen voor de VUmc-kapel, na 
haar herseninfarct voor revalidatie in 
het Zonnehuis verblijft. Onze stu-
dentenwerker Vallery Linger is onder 
behandeling voor oververmoeidheid.

Bouwplannen
Een belangrijk punt van gesprek 
waren de bouwplannen achter onze 
kerk. Het gaat om de bouw van een 

galerijfl at op de grond van het voor-
malige PTT-gebouw. De planning 
is dat het gebouw 15 meter hoog 
wordt, met garages in de kelder 
en opslagruimte en berging op de 
begane grond. Op de volgende vra-
gen, die door de projectontwikkelaar 
zijn gesteld, wilde het CvK (College 
van Kerkrentmeesters) graag ons 
antwoord.
• Of er een strook grond van de tuin 

van de Pelgrimskerk kan worden 
gekocht. Dit is niet in het belang 
van de Pelgrimskerk. Er is groot 
bezwaar tegen het kappen van de 
bomen.

• Mogen er gedurende de bouw 
– circa anderhalf jaar – steigers en 
bouwmateriaal op het terrein van de 
Pelgrimskerk staan. Dit zou om vier 
meter gaan over de hele lengte van 
de tuin. Het fi etsenhok kan blijven 
staan.

• Op de vraag naar de toekomst van 
de Pelgrimskerk is op dit moment 
geen antwoord te geven.

Na enige discussie concludeert de 
voorzitter dat de kerkenraad de grond 
niet beschikbaar wil stellen. Ook 
Mirakel moet de vragen beantwoor-
den. Uiteindelijk beslist de AK na 
advies van het CvK.

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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Wat verder ter tafel kwam
Op deze rapportagevergadering kwam 
vanuit de AK het volgende. De heer 
Melissen zal voor één jaar als interim-
voorzitter en ds. Bogaard voor één 
jaar als scriba fungeren.
Vanuit de Adviesgroep Toekomst 
Pelgrimskerk werd vermeld, dat er 
op 27 februari in de Pelgrimskerk een 
bijeenkomst zal zijn over ‘Geloof en 
Politiek’. 
Vanuit ons kerkblad Present kwam de 
vraag naar namen van gemeenteleden 
die geïnterviewd willen worden en/of 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
rubriek Mijn Kerk.
Wat de Taizévieringen betreft, werd 
vastgesteld dat de belangstelling 
terug loopt. De laatste keer waren er 
ongeveer twintig personen en geen 
buitenstaanders. De suggestie wordt 
gedaan om in 2017 van een zondag-
ochtenddienst een Taizéviering te 
maken. Dit zal worden bekeken.
De kerkenraad waardeert het litur-
gisch bloemschikken in de paastijd 
en adventstijd zeer. Mevrouw Visser 
is bereid het binnenkort weer te 
verzorgen.
Tenslotte namen we met verve af-
scheid van de illustere leden mevrouw 
Kruijswijk en de heer Van der Jagt, die 
vele jaren op een bijzondere wijze in 
de kerkenraad gediend hebben.

Adri Lodder

Pastorpraat
Februari zette goed in. Het thema van 
de maand is: ‘Sterk en dapper’. Dat 
wensen wij de nieuwe ambtsdragers 
toe die op 5 februari bevestigd zijn. 
Wij hopen ze als gemeenteleden ook 

te bemoedigen door hen met onze 
steun te omringen. Als kerkgemeen-
schap zijn wij heel blij met deze drie 
nieuwe steunpilaren!
‘Elke kerk een keuken’ verzuchtte 
René de Reuver, de nieuwe scriba van 
de synode van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Bij ons – met Sicco als 
koster – heeft de keuken geen bijrol. 
Denk aan de maandelijkse maaltijd 
Kostje geKocht, Kannen en Kruiken en 
al die andere feestelijkheden.
De Straatklinkers uit de binnenstad 
waren onze gast en lieten van zich 
horen.
Voor Valentijnsdag werden alle oude-
ren uit Buitenveldert op 11 februari 
uitgenodigd bij de Nieuwe Poort op 
de Zuidas. Niet omdat ze eenzaam 
zijn, zoals men in media kon lezen, 
maar om oud en jong met elkaar te 
verbinden! Het werd zo goed bezocht 
dat ik totaal niet weet wie er wel en 
niet was. 
We kijken nu uit naar de oecumeni-
sche viering op Wereldgebedsdag, 
3 maart om 15.00 uur in de 
Pelgrimskerk. De Wereldwinkel is er 
ook. Na afl oop drinken we nog wat 
samen. En wilt u mee eten met de 
erwtensoep, zo tegen 18.00 uur, dan 
wel even opgeven (uiterlijk 1 maart). 

We ontvingen afgelopen maand 
ook een bijzondere uitnodiging voor 
de fi nanciële bijdrage aan de kerk. 
Waarom bijzonder? Heeft u de folder 
goed bekeken? Er staat een foto 
in van onze zomermaaltijd, thema: 
Sail 2015! En u ziet het goed. Velen 
van ons staan daar in hun hemd, 
gestreepte zeemanshemd wel te 

verstaan. Prachtig, vrolijk, die ver-
kleedpartij maar... u laat de kerk toch 
niet in haar hemd staan?

Oetse Gerrits
Op 14 december overleed Oetse Gerrits, 
hij werd 94 jaar. Bij de crematieplechtigheid 
waren wij met velen bijeen in Westgaarde 
en alles kwam ons zo vertrouwd over. Wij 
herkenden echt (onze) Oetse, hij was daar 
nog even in ons midden. Het lied: Veilig in 
Jezus armen klonk. Je kon denken aan de 
laatste avondmaalsviering in Beth Shalom, 
waar hij zo dankbaar mee instemde. Bij het 
lied: Langs het tuinpad van mijn vader zag 
je Oetse vergenoegd in zijn tuin rondschar-
relen. De lieve woorden van de familie: 
dochter en kleinkinderen brachten hem zo 
dichtbij. 
Goede vriend ds. Robert de Vos leidde de 
dienst en benadrukte dat Oetse de ge-
meenschap van de Kerk altijd het belangrijk-
ste had gevonden en ervan genoten had. 
Wij, van de Pelgrimskerk, konden dat ten 
volle beamen. Jarenlang hielp hij trouw elke 
vrijdag achter de bar bij de vrije inloop en 
menigmaal bracht hij zelfgebakken soesjes 
en sausijsjes mee. Bij de kinderdiensten 
met Pasen maakte hij gele schuimkuiken-
tjes, nergens te koop! Hij was actief en 
betrokken.
In dit vertrouwen in verbinding met aan-
dacht voor kerkgemeenschap en voor alles 
met zijn liefde voor Rieki. Haar Oetse is na 
zeventig jaar huwelijk niet meer bij haar. 
Ondanks het gemis, kijkt zij in dankbaarheid 
om. Zijn leven was velen tot zegen!

Wil Kruijswijk
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Heeft u al ontdekt dat het voorbede-
boek klaar ligt bij de kaars op het 
bureaublad achter de commissie van 
ontvangst? Wilt u een voorbede in de 
dienst, schrijf dat dan voor de dienst be-
gint in het boek. Er liggen nog een paar 
Bijbelleesroosters 2017 bij het prikbord. 
U mag er één meenemen als u wilt.

Heeft u misschien een goede piano 
thuis die in de weg staat? 
De Pelgrimskerk is er blij mee.
Binnen onze gemeente zijn twee 

gemeenteleden verhuisd, naar het 
Menno Simonshuis en naar WZC 
Buitenveldert op Doornburg. Ook dat 
vindt u allemaal op het prikbord.

Vanaf 1 maart (Aswoensdag) gaan we 
op naar Pasen! Wij gaan ons er op in-
stellen. Wij hopen elkaar zoveel moge-
lijk te ontmoeten: ziek, gezond, aan huis 
gebonden, druk leven, weinig tijd, sterk 
en dapper! En elke zondag in gebed 
verbonden.

Wil Kruijswijk

Maart
Wo/ 01-03 Aswoensdagviering 
Aanvang 19.00 uur in De Goede 
Herder.

Vr/ 03-03 Wereldgebedsdag
De viering begint om 15.00 uur. 

Di/ 07-03 De kring rond Paulus' 
brief aan de Romeinen 
We behandelen gedeeltes uit 
Romeinen 14 en 15. Leiding ds. De 
Vries. Aanvang 14.00 uur. 

Za/ 18-03 Stille Omgang 
Zaterdagavond om 22.30 uur is er een 
eucharistieviering in De Goede Herder, 
aansluitend gaan we met de bus naar 
de binnenstad van Amsterdam voor 
de stille tocht. Rond 01.00 uur keren 
we terug. De buskosten € 7,00 p.p., 
max. 50 personen in de bus. Opgave 
vooraf bij DGH, tel: 6420843.

Di/ 21-3 Op weg naar Pasen
Kortlopende studiekring rond het 

thema 'Op weg naar Pasen', 
leiding ds. De Vries. We beginnen 
om 14.00 uur.

Wo/ 22-03 Samen zingen
Liederen voor de veertigdagentijd 
uit het Liedboek worden uitgelegd 
en gezongen onder leiding van Nelly 
Versteeg in de Pelgrimskerk. Aanvang 
14.30 uur.

Wo/ 29-03 Bezoek aan het Bijbels 
Museum van Amsterdam 
In het Bijbels Museum kunt u 
kennismaken met de Bijbel vanuit vele 
perspectieven en hoedanigheden. 
We bezoeken ook de meer speciale 
tijdelijke tentoonstelling. Vertrek 10.00 
uur bij halte lijn 5, Van Boshuizenstraat. 
Opgave vooraf bij pastor Kint: tel 
6420843 of 06-13624227.

Winterprogramma

Kannen en Kruiken: elke vrijdag 
van 16.30 tot 18.00 uur: ontmoeten, 
verbinden en een praatje onder het 
genot van een drankje.
Kostje geKocht: iedere eerste 
vrijdag van de maand gezamenlijke 
maaltijd om 18.00 uur. 
Kosten € 7,00. Opgave uiterlijk 
woensdag ervoor.
Morgengebed: in De Goede 
Herder, elke woensdag 9.00 uur.

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

Jaarlijkse 
pastoraatsbijeenkomst
Aan allen die bezoek(en) doen, 
noteert u alvast in uw agenda: 
maandagmiddag 3 april van 
14.00 tot 15.00 uur jaarlijkse 
pastoraatsbijeenkomst. 
U krijgt geen aparte uitnodiging 
maar wij rekenen op ieders komst 
en anders graag even een berichtje. 

Wil Kruijswijk
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Op 3 februari was het zover, de wintermaaltijd! Voor de 
vierde keer waren de Straatklinkers onze gast. Zij zorg-
den voor de muziek, onder leiding van Arend Driessen 
met accordeon. De Pelgrimskerk zorgde voor de hapjes, 
drankjes en maaltijd. 
Het zingen van Amsterdamse liedjes en zeemansliederen 
was een hoogtepunt en liep zelfs uit op een polonaise! 
Dit jaar was er ook belangstelling van de kinderen van de 
crèche van Mirakel, ze hoorden de muziek en keken wat 
beduusd naar wat er allemaal gebeurde. Maar ze vonden 
het leuk mee te doen met ritme-instrumenten. Het is 
een goede traditie, voor herhaling vatbaar!

Wintermaaltijd: 
   vol en gezellig! 
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PJR

Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van der Heiden

Agenda
19 maart Kliederkerk 8 april  Palmpasenstokken maken 

Op 22 januari stond Kliederkerk in het teken van het 
Bijbelverhaal Ruth. Door met elkaar te knutselen, 
kliederen, vieren en eten hebben we samen ontdekt wie 
Ruth was, wat ze betekende voor Noömi en welke keuzes 
zij moest maken. Je kon bijvoorbeeld door een doolhof 
waarbij de ene uitgang bij je familie uitkwam en de andere 
uitgang bij Noömi. Maar je kon ook op een wereldkaart 
uitstippelen naar welk land jij zou gaan als je zou moeten 
vluchten, je laten leiden door je spelletjespartner bij het 
tekenen van bepaalde fi guren, een stamboom maken van 
je familie of de betekenis van je naam opzoeken. Het was 
een gezellige en mooie middag die we afgesloten hebben 
met een viering en met heerlijk eten. 

Op https://www.facebook.com/KliederKerkAmstelveen/ 
vind je meer foto’s en aankondigingen voor de 
aankomende Kliederkerken!

Kliederkerk
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Agenda
19 maart Kliederkerk 8 april  Palmpasenstokken maken 

Voor het weekend was er nog bijna niets. We hebben alleen het verhaal met 
elkaar doorgenomen en globaal de scènes verdeeld. Natuurlijk is er van te 
voren bedacht welke attributen we zouden kunnen gebruiken en hebben we 
gebrainstormd over mooie en toffe liedjes voor de muziek en dans. Maar… de 
echte beslissingen over tekst, muziek, dans, decor, techniek, kleding en grime 
zijn pas tijdens het Theaterweekend genomen en alles kwam pas dit weekend 
bij elkaar. Om met zoveel mensen samen in één weekend een musical te 
maken waarbij niets nog vaststaat, om drie dagen keihard te werken, samen te 
eten, wie is de mol te spelen en kijken, met elkaar sneeuwballen gevechten te 
houden, de hele dag op elkaars lip te zitten, te overnachten in de kerk, muziek 
te maken, te dansen, toneel te spelen, om door de sneeuw naar de dixie 
toiletten te moeten omdat de riolering het kan begeven maar iedereen per se 
wil dat het weekend doorgaat, om op sommige momenten supermoe te zijn 
en op andere momenten je geluk niet op te kunnen en dat allemaal met een 
groep die gedurende het weekend steeds hechter wordt: hoe bijzonder is dat!!
Zaterdagavond kregen we de vraag voorgelegd waar we dankbaar voor waren. 
Daarop kwamen deze antwoorden: ‘De leuke groep en hoe we met elkaar 
omgaan’, ‘Voor het enthousiasme en de energie van iedereen’, ‘Dat we hier 
zijn’, ‘Dat mensen in de groep een goede sfeer geven waar je blij van wordt’, 
‘Dat we een Bijbelverhaal op een andere manier bekijken, leuk!’, ‘Dat iedereen 
zichzelf kan zijn’,  ‘Dat het hier super tof is! Vooral dat we allemaal zoveel al 
kunnen na anderhalve dag’, ‘Dat je precies tegelijk aan hetzelfde denkt’, ‘Dat 
ik de hele dag vet toffe dansen mag maken’, ‘Dat er zoveel goede muzikanten 
zijn’, ‘Voor de vrienden die ik hier heb gemaakt’. We hebben samen een 
geweldig mooi weekend beleefd, met als hoogtepunt de uitvoering tijdens de 
Theaterkerkdienst. Dat was niet gelukt zonder iedereen die geholpen heeft. 
Heel hartelijk dank daarvoor. Het was fantastisch, volgend jaar weer!

Theaterweekend 2017
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
‘Een beetje de muziekkeuze van de 
voorgangers. Ik zou bijvoorbeeld graag 
wat meer uit de Engelse kerktradi-
tie willen zingen. Met Nederlandse 
teksten, want ook dat soort liederen 
staat in ons Nieuwe Liedboek uit 2013. 
En anders zijn er nog de boekjes van 
Sytze de Vries: Mijn liefste lied van 
overzee.’

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘De muziek en samenzang. Daar beleef 
ik altijd zóvéél plezier aan en het voelt 
gewoon heel goed om samen één te 
zijn in tekst en melodie. Daarom zing 
ik ook bij onze cantorij. Dat is mijn 
tweede samenzanguurtje in de week.’

Wat heb jij ontvangen?
‘Innerlijke rust, zeker ook na een 
pastoraal gesprek met dominee De 
Vries over een voor mij heel gevoe-
lig onderwerp enkele jaren geleden. 
Ik kan nu meer dingen ‘overdragen’. 
Dominee De Vries zei: ‘Leg het aan de 
voeten van de Heer. And leave it there.’ 

Dat heeft me enorm geholpen. En 
verder: een vast moment in de week 
met vaak dezelfde mensen, waarmee 
ik na de dienst ook koffie of thee drink 
en goede gesprekken heb. Zo begin ik 
steeds gesterkt aan de nieuwe week.’

Wat wil je doorgeven?
‘Geloof begint in je eigen hart. Maar 
gelovigen – of dat nu christenen, joden, 

moslims of wat ook zijn – kunnen wel 
‘een eindje meelopen’ om je op weg 
te helpen. Als je twijfelt op geloofs-
gebied, ga dan eens in gesprek met 
iemand van wie je weet dat hij of zij 
gelovig is en weet dat die persoon echt 
niet meteen zal proberen je te bekeren. 
Ga eens een keer met iemand mee 
naar zijn of haar kerk, gewoon om de 
sfeer te proeven.’

Wat inspireert jou?
‘Sowieso het eerste couplet van Psalm 
118: Laat ieder 's Heren goedheid 
prijzen. Om de repeterende tweede 
regel: Zijn Liefde duurt in eeuwigheid! 
Ik zet daar altijd een hoofdletter en een 
uitroepteken bij. Als ik het moeilijk heb, 
zing ik dat couplet voor mezelf en het 
helpt me er vrijwel altijd weer bovenop. 
Lied 248 speel ik regelmatig op de 
blokfluit om de prachtige, eenvoudige 
melodie, waarop ik voor mijn uitvaart 
(hopelijk pas in 2045 of zo) een nieuw 
eerste couplet heb geschreven in de 
hoop daarmee mijn nabestaanden te 
troosten. Maar vooral: de gesprekken, 
die ik voor de dienst met onze bbb-
gasten heb. Hun opvang is tegenover 
de Pelgrimskerk en wij schenken hen, 
die dat willen op zondagmorgen vanaf 
9.00 uur een kop koffie of thee en een 
luisterend oor. Dat zijn vaak heel bij-
zondere gesprekken, maar we lachen 
gelukkig ook veel.’

Mijn kerk!
Henny van der Sluis

Henny van der Sluis komt sinds 1998 in de Pelgrimskerk doordat haar 

dochters graag in de Kinderkerstdienst wilden meedoen. Ze heeft een 

zoon, twee dochters, een schoonzoon en drie kleinkinderen van 1, 4 

en 6 jaar. Ze zingt in de cantorij.

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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Voor veel mensen is de tijd 
voor Pasen een periode van 
refl ectie. In het vaak jachtige 
leven zoeken ze in deze 
periode bewust verstilling. 
De Veertigdagentijdkalender 
(in boekvorm) en de app 
van Kerk in Actie bieden 
dagelijkse inspiratie voor 
de veertigdagentijd die op 
1 maart begint en sluiten 
aan bij het thema van de 
Veertigdagentijdcampagne van 
Kerk in Actie: Sterk en dapper.
De kalender in boekvorm bevat 
veel materiaal in de vorm 
van gebeden, gedichten en 
Bijbelteksten met uitleg. Ook 
de app van Kerk in Actie geeft 
mensen in de veertigdagentijd 
inspiratie. Voor iedere dag is 
een korte tekst om even stil te 
staan. 

De kalender is te bestellen via 
webwinkel.pkn.nl. 
Vanaf 1 maart, het begin van 
de veertigdagentijd, is elke dag 
een nieuwe tekst beschikbaar 
voor de veertigdagentijd. 
Downloaden (vanaf 1 maart) via: 
www.kerkinactie.nl.

Er zijn bijeenkomsten op de 
woensdagen 8 en 22 maart en 5 april 
in de Titus Brandsmakerk.
Welkom vanaf 15 uur, van 15.15 - 
16.45 uur Programma met begeleiding 
van Renger Prent, om 17.15 uur Vesper, 
om 18 uur Maaltijd met soep, brood 
en mandarijn.

Programma:
8 maart: In het noorden van Roemenië 
staat het klooster Voronet. Van 
1545 – 1550 zijn de buitenmuren, 
binnenmuren en plafonds beschilderd 
met schitterende Bijbelse en 
religieuze voorstellingen, o.a. het 
scheppingsverhaal, de boom van Jesse 
als ‘stamboom’ van Jezus, de verhalen 
van Opstanding en Laatste Oordeel. 
De indrukwekkende schilderingen zijn 
nog in originele staat. 

De DVD 
‘Voronet, 
venster op 
de hemel’ 
geeft daar 
een goede 
indruk van. 
We luisteren 
naar 
Orthodoxe 
liturgische 
liederen 
voor de 
Passie- en 
Paastijd. 

22 maart: De orthodoxe traditie heeft 
een eeuwenoude voorstellingswereld 
van Passie en Pasen. De DVD ‘Passie 
en Pasen op iconen’ laat ons daar 
een aantal voorbeelden van zien. De 
Kruisweg is een oude traditie van 
veertien voorstellingen over het lijden 
van Jezus. We bekijken er enkele 
van. We luisteren naar fragmenten 
uit de ‘Donkere Metten’, psalmen en 
de klaagzangen van Jeremia. Deze 
worden in de kloosters gezongen 
in een drietal avonden/nachten 
gedurende de Goede Week.

5 april: DVD ‘Israël, volhard in Hem’ 
(Psalm 130), een liturgie voor Goede 
Vrijdag, geschreven door Huub 
Oosterhuis. Ook luisteren we naar 
muziek van de middeleeuwse mystica 
Hildegard von Bingen. Enkele liederen 
die zij schreef bij de legende van de H. 
Ursula, die vertelt dat zij met 11.000 
maagden rond 380 bij Keulen door de 
Hunnen werd vermoord.

In de vespers horen wij fragmenten 
– over dood en opstanding – van 
theologen uit de 20e eeuw en zingen 
liederen van Taizé.

Voor deelname aan de maaltijden 
opgave op de formulieren achterin de 
kerk.
Informatie bij Renger Prent: 
rengerprent@gmail.com, 
tel. 020-6439418, 06-26260452. 

Programma veertigdagentijd Kalender 
en app voor 
de Veertig-
dagentijd 

van het Oecumenisch Beraad Amstelveen-Noord
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Van 10 – 14 augustus organiseren wij een vijfdaagse reis 
naar Willingen. De heenreis gaat via Kevelaer, we bekijken 
de basiliek, Maria-kapel en kaarsenkapel. We gaan naar de 
stad Paderborn met een mooi en gezellig centrum, enkele 
kerken en een interessante schatkamer. We bezoeken de 
witte stad Korbach met prachtige vakwerkhuizen, kasteel 
Bad Arolsen (waar prinses Wilhelmina opgroeide), de 
Ederzee met stuwdam, de Kahler Asten bij Winterberg 
en de stad Medebach. Op de terugreis gaan we naar de 
(winkel)stad Soest, vandaar naar Xanten, waar we een 
korte rondleiding per bus krijgen en een rondleiding in de 
indrukwekkende Dom.
De busreis wordt georganiseerd in samenwerking met 
reisorganisatie Drietour. Reisbegeleiding: Renger Prent. 
We verblijven in het uitstekende viersterrenhotel Best 
Western. De kosten zijn rond € 550, dit is inclusief 
vervoer, halfpension, toegang kasteel en fooien. Toeslag 
1p-kamer € 80.
Informatiebijeenkomst: donderdag 23 maart om 14.30 uur 
in de Titus Brandsmakerk. Inlichtingen bij Renger Prent, 
rengerprent@gmail.com, 020-6439418, 06-26260452.

Sola scriptura – alleen de Schrift: met deze leus 
plaatste Martin Luther 500 jaar geleden de Bijbel in 
plaats van de traditie in het centrum van het leven 
en het geloof. Nu nationaal en internationaal 500 jaar 
Reformatie wordt herdacht, komt de vraag op naar 
de positie van de Bijbel in onze huidige tijd. Heeft zij 
ons in een tijd van ontkerkelijking en secularisering 
nog iets te zeggen? Is zij een verzameling verhalen, 
die men nu eenmaal moet kennen? Of is zij een 
brontekst, die perspectief biedt en die inspireert? Of 
is zij meer dan dat en heeft zij gezag? Wat moeten 
we dan beginnen met lastige teksten en regels, die 
soms haaks staan op hoe wij ons leven willen leiden? 
Deze vragen zullen centraal staan tijdens het 
Westersymposium 2017. Prof. dr. Mirjam van Veen 
(Vrije Universiteit) zal het onderwerp vanuit historisch 
perspectief introduceren. Daarna is er een keuze 
uit drie workshops. In twee ervan kan men zich 
buigen over lastige Bijbelteksten waarin het gaat om 
geweld (dr. Sam Janse) en relaties tussen vrouwen 
en mannen (ds. Fokkelien Oosterwijk) . De derde 
workshop zal gaan over Rembrandts verhouding 
tot het gezag van de Bijbel (dr. Gerda Hoekveld-
Meijer). Afsluitend houdt Westerkerk-predikant 
Fokkelien Oosterwijk een ‘muzikaal interview’ met 
de succesvolle pianist Hannes Minnaar over zijn 
inspiratie en de omgang met zijn bronnen. 
Gespreksleiding: ds. Fokkelien Oosterwijk, predikant 
van de Westerkerk.

Zaterdag 4 maart 2017, 13.30 – 17 uur, 
Westerkerk Amsterdam, Prinsengracht 281
Toegang: € 20 (studenten € 15), opgave via: 
symposium@westerkerk.nl, info: www.westerkerk.nl.

In de ban(d) van het 
woord. Over letter, 
uitleg en inspiratie 
van de Bijbel

Oecumenische reis 
Willingen (Sauerland)

In de gerenoveerde Sint-Urbanuskerk te Bovenkerk 
voert het Pauluskoor Amstelveen de Matthäus Passion 
van J.S. Bach uit. Met begeleidingsorkest Philharmonia, 
gerenommeerde organist Cor Brandenburg en solisten.
Datum en plaats: vrijdag 31 maart, Sint Urbanuskerk te 
Bovenkerk. Aanvang: 19.30 uur. De prijs van de kaarten is 
€ 32,50, inclusief programmaboekje en een drankje in de 
pauze. Kaartverkoop via: www.pauluskoor.nl en koorleden. 

Matthäus Passion 
door Pauluskoor 
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De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen 
acht jaar tienduizend mensen bereikt door te 
experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn. 
Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk 
MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in 
de kroeg. Vanaf 2013 zijn binnen de Protestantse Kerk 
84 pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding. 
Er zijn nu ruim tienduizend mensen betrokken bij een 
pioniersplek. Ruwweg de helft van deze mensen was 
recent niet betrokken bij een kerk. Martijn Vellekoop, 
coördinator pionieren van de Protestantse Kerk: “Deze 
pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet 
keren, maar pionieren is inmiddels wel meer dan ‘een 
leuke hobby voor erbij’. Het is reëel om te verwachten dat 
binnenkort tien procent van de geloofsgemeenschappen 

binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is.”
Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken 
opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden 
de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen 
gepresenteerd. Bij ruim de helft van de pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk zijn vooral mensen tussen de 
20-40 jaar betrokken. Bij een gemiddelde pioniersplek 
zijn 44 mensen intensief betrokken. Daarvan was 40% 
eerder niet bij een kerk betrokken. Daarnaast zijn bij elke 
pioniersplek gemiddeld nog eens 112 mensen minimaal 
maandelijks betrokken. Naar schatting was 50% van 
deze mensen eerder niet bij een kerk betrokken.
Op www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen is meer 
informatie over dit onderwerp te vinden en is het 
rapport 'Op hoop van zegen' te downloaden.

Nieuwe aanwas door pionieren

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet 
onderdrukken (Leviticus 19:33)
Wo/ 01-03 Religieuzen & Catholic Workers
Zo/ 05-03 Via Nova & Pop up kerk
Zo/ 12-03 Kleiklooster & Sint Adelbertabdij
Zo/ 19-03 Kerken uit de Haarlemmermeer & Stem in de Stad
Zo/ 26-03 Dominicus & Keizersgrachtkerk
Zo/ 02-04 Kerken uit Amsterdam Oost
Zo/ 09-04 Ekklesia Amsterdam
Vr/ 14-04 Franciscaanse Vredeswacht
Zo/ 16-04 Oecumenisch vuur

De wakes zijn bij het JC Schiphol, Duizenbladweg 100, 
Badhoevedorp. Van 14.00 – 15.30 uur. Dit gevang is per openbaar 
vervoer bereikbaar. Er wordt ook gezamenlijk naartoe gereden met 
auto’s. Vertrek om 13.30 uur vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast 
restaurant Wagamama, Zuidplein 12). Kijk voor u komt eerst voor het 
laatste nieuws op www.schipholwakes.nl of bel 06-30295461.

Wakes in de Lijdenstijd 
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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

 Wo/ 01-03  Aswoensdagviering 
Aanvang 19.00 uur in De Goede Herder. 

 Wo/ 01-03  Viering Aswoensdag
Tijd: 19.30 uur in de St. Urbanuskerk. 
Zie pagina 18.

 Do/ 02-03  Informatieavond Assisireis
Tijd: 20.00 uur. Meer info in de vorige Present. 

 Vr/ 03-03  Wereldgebedsdag
De viering begint om 15.00 uur. 

 Zo/ 05-03  Cantate Zo peilloos diep
Het nieuwe Bachproject geïnspireerd door Cantate 
BWV 131 ‘Aus der Tiefe’ van Bach. 
Uitgevoerd door de cantorij o.l.v. Leo Kramer. 
De cantate is opgedragen aan de verdrukte en 
leidende mens in het Midden Oosten. 
Tijd: 15.30 uur.
 
 Ma/ 06-03  Diaconale ontmoeting 
 rond liedboek
Tijd: 14.00 uur.

 Di/ 07-03  Open huis
‘Hortulus’. een gedicht met beeldverhaal over 
planten met elk hun eigen kracht en symboliek. 
Tijd: 9.30 - 11.30 uur. 

 Wo/ 08-03  Vesper veertigdagentijd 
Vanaf 15.00 uur, in de Titus Brandsmakerk. 
Zie pagina 33.

 Zo/ 12-03  Koffi econcert
Een drietal jonge musici, het Trio Piú Corde! 
Speelt op ‘historische’ instrumenten, viool, cello 
en fortepiano, werken uit het eind van de acht-
tiende eeuw, de tijd van Sturm und Drang. Ze 
spelen sonates van Kraus, Mozart en Haydn. 
Tijd: 12.00 - 13.00 uur.

 Zo/ 19-03  Kliederkerk
Tijd: 16.00 uur in Dagcentrum Westwijk.

 Ma/ 20-03  Levensverhaal (1)
In vier bijeenkomsten delen ouderen hun le-
venservaring en herinneringen aan de hand van 
eigen knipsels, voorwerpen en verhalen. Max. 8 
deelnemers. Tijd: 13.30 - 15.30 uur. 
Opgave: Ria Keijzer.

 Di/ 21-03  Op weg naar Pasen
Kortlopende studiekring rond het thema 'Op weg 
naar Pasen', leiding ds. De Vries. Tijd: 14.00 uur.

 Wo/ 22-03  Samen zingen
Liederen voor de veertigdagentijd uit het 
Liedboek worden uitgelegd en gezongen, met 
Nelly Versteeg in de Pelgrimskerk. Tijd: 14.30 uur.

 Wo/ 22-03  Vesper veertigdagentijd
Vanaf 15.00 uur, in de Titus Brandsmakerk. 
Zie pagina 33.

 Do/ 23-03  Informatiebijeenkomst 
 Oecumenische reis
Tijd: 14.30 in de Titus Brandsmakerk. 
Zie pagina 34.

 Zo/ 26-03  Opening expositie 
 Eelko van Iersel
Tijd: 11.45 uur. Openingstijden: wo, do, za van 
14.00 - 17.00 uur (niet op 8-4). Meer info op 
pagina 14.

 Zo/ 26-03  Muzikale vesper
Prachtige werken van Felix Mendelssohn, Jesu 
meine Freude en Nunc dimittis uitgevoerd door 
vocaal ensemble Linguae atque Cordis. Bert ’t 
Hart heeft de muzikale leiding. Henk Trommel 
is organist, ds. Jaap Doolaard (hopen we) liturg. 
Tijd: 17.00 - 18.00 uur.

 Wo/ 29-03  Sing Inn
Met Ria en Wim Keijzer. Peter van Dongen is 
pianist. Tijd: 13.30 - 15.45 uur.

 Wo/ 29-03  Gemeentevergadering
Tijd: 19.30 uur. 

 Do/ 30-03  Gemeentevergadering
Tijd: 15.00 uur.

 Vr/ 31-03  Matthäus Passion door 
 Pauluskoor 
Het Pauluskoor Amstelveen voert de Matthäus 
Passion van J.S. Bach uit. Met orkest 
Philharmonia, organist Cor Brandenburg en solis-
ten. Aanvang: 19.30 uur. In de Sint Urbanuskerk 
te Bovenkerk. Toegang: € 32,50. Kaartverkoop: 
www.pauluskoor.nl en bij koorleden. 

 Za/ 01-04  Rondleiding 
 tentoonstelling
Door kunstenaar Eelko van Iersel. Tijd: 15.00 uur.

 Zo/ 02-04  Koffi econcert
Muziek van Chopin – Bach – Handel – Mozart – 
Debussy in wisselende combinaties en solo, 
uitgevoerd door Het Trio De Bie; Jack de Bie - pi-
anist, Alexander de Bie (16 jaar) - orgel en piano, 
Andrea Wittchen - sopraan. Tijd: 12.00 - 13.00 uur.

 Di/ 04-04  Open huis en expositie
Rondleiding expositie door Lida Ruitinga tijdens 
het open huis.

 Wo/ 05-04  Vesper veertigdagentijd
Vanaf 15.00 uur, in de Titus Brandsmakerk. 
Zie pagina 33.

 Za/ 08-04  Palmpasenstokken maken
Tijd: 16.00 uur in de Kruiskerk. Opgave voor 05-
04 bij Mirjam Buitenwerf.


