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Mirjam van der Vegt, Elise Lengkeek, 
Nikolaas Sintobin, Marga Haas en Leo 
Fijen en Bijbelwetenschappers van het 
Nederlands Bijbelgenootschap laten je 
kennis maken met de Bijbel.

‘Stilte, waar vind je die, als je dagen 
gevuld zijn met werk en zorg en als 
je smartphone altijd binnen bereik 
ligt? Kloosterweekenden en stilte-
retraites zijn niet voor niets populair’, 
zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, één 

van de Bijbelwetenschappers die 
meewerkte aan het rooster. ‘Maar 
hoe geef je verstilling een plek in je 
dagelijkse leven? Het stilterooster is 
een kennismaking met hoe de Bijbel 
daarbij kan helpen. Net als de schrijver 
van Psalm 42 vind je daarin rust voor je 
onrustige ziel.’
Elke afl evering bevat een Bijbeltekst, 
een korte meditatie en een vraag om 
over na te denken. Het rooster begint 
bij Genesis 1. Daarna volgen favoriete 

stilte-teksten van onder meer Eckhart-
kenner Marga Haas (Psalm 42) en 
van schrijfster Elise Lengkeek (de 
godsverschijning aan Elia, 1 Koningen 
19). Mirjam van der Vegt brengt het 
zwijgen van de vrienden van Job ter 
sprake. Jezuïet Nikolaas Sintobin geeft 
een ‘Ignatiaanse meditatie’ over de 
storm op het meer (Matteüs 14). Bij 
zo’n meditatie gaat het om verbeelding, 
inleving en het gebruik van de zintuigen.

Intekenen op het leesrooster gaat 
via www.debijbel.nl/stilte. Wie 
zich aanmeldt, krijgt zeven dagen 
achter elkaar per mail een afl evering 
toegestuurd.

Mensen die op zoek zijn naar rust in hun leven en daarbij open staan voor 

inspiratie uit de Bijbel kunnen intekenen op een leesrooster over stilte. 

Dit zevendaagse rooster is geschreven door verschillende stilte-experts.

Laat je stilzetten 
met de Bijbel
Bron: www.debijbel.nl
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Inhoud
Enigszins beïnvloed door het thema ‘Rust’ en 
vooral vanwege de geringe hoeveelheid kopij 
hebben we besloten u wat minder leeswerk 
te geven door het deze keer met vier pa-
gina’s minder te doen. Wellicht geeft dat u de 
gelegenheid om net als Josje Dijkstra – lees 
het interview – de rust te zoeken, waardoor 
ruimte kan ontstaan voor het geloof, voor de 
relatie tot God. Een rust die niets te maken 
heeft met vrije tijd na gedane arbeid, maar 
alles met innerlijke kalmte, met loslaten en 
je openstellen, zoals Ronald van Steden be-
toogt in zijn column. Het is dit type rust dat 
bezoekers van het Wereldhuis wordt gebo-
den. Rust om tot zichzelf (en God) te komen 
en die van daaruit aan een nieuwe toekomst 
kunnen bouwen. 
Onze diakenen mochten daarvan iets ‘proe-
ven’ tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst. 
Dit betekent echter niet dat er iets mis is 
met rusten na gedane arbeid. Uiteindelijk 
is rusten en uitrusten onderdeel van Gods 
scheppingswerk. Hij creëerde de heilzame 
balans van zes dagen werk en een dag (sab-
bats)rust, schrijft ds. Harmen de Vries in het 
hoofdartikel. Een rust die vooruitwijst naar 
de grote sabbatsrust in het herschapen leven 
van Gods toekomst. Soms ervaren we al iets 
van die rust in de wereld om ons heen en 
willen die dan het liefst vasthouden, vast-
leggen in beelden. Zie 541.795 Suns form 
Sunsets van Penelope Umbrico. 
We wensen u – met of zonder deze Present, 
thuis of onderweg – veel van deze unieke 
momenten van rust.
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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/ 09-07 

1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen, doopdienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse

De Buitenhof
(za 08.07) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek
Vreugdehof
14.00 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 16-07  

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. van Dam, Baarn
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
(za 15.07) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 23-07 

1e collecte: Diaconie, stichting De 
Regenboog
2e collecte: Kerk, werk binnen de 
Classis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P.J. Visser, Amsterdam
Pelgrimskerk
10.00 uur: dr. K.E. Bras, Haarlem

De Buitenhof
(za 22.07) 10.30 uur: ds. A.A. Buitenbos 
Vreugdehof
14.00 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Data inleveren en verschijnen Present

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Augustus/September 
– Scheppen
inleveren kopij: 17 juli
op de mat: 8 augustus

Oktober – Dienstbaar
inleveren kopij: 4 september
op de mat: 26 september
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Zo/ 30-07 

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, communicatie in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.J. dekker, 
Amersfoort
18.30 uur: ds. M. Noorderijk, 
Zetten
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 

De Buitenhof
(za 29.07) 10.30 uur: ds. H.C.M. 
Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 06-08 

1e collecte: Diaconie, 
stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, jeugd- en 
jongeren-werk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Russcher, Nijkerk
18.30 uur: ds. D.C. Floor, Ede
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
(za 05.08) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. ¬Berendsen

Woensdag Voorganger Te Organist

5 juli ds. Marco Visser Heemskerk Everhard Zwart

12 juli ds. Teus Prins Aalsmeer Rob van Dijk

19 juli ds. Carolien Cornelissen Utrecht Everhard Zwart

26 juli ds. Jan Oortgiesen Ede Everhard Zwart

2 aug ds. Aart Mak Bloemendaal Rob van Dijk

9 aug ds. Margriet van der Kooi 
–Dijkstra

Driebergen Rob van Dijk

16 aug ds. Riegonda van Welie-Kaai Warmond Everhard Zwart

23 aug ds. Martin van der Klis Bunschoten-Spakenburg Rob van Dijk

30 aug. dr. Ad van Nieuwpoort Bloemendaal Wim Magré

6 sept ds. Marleen Blootens Amsterdam Everhard Zwart

13 sept prof.dr. Eric Cossee Rotterdam Rob van Dijk

20 sept ds. Wim Scheltens* Lunteren Wim Magré

27 sept mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam Everhard Zwart

4 okt ds. René van der Rijst Haarlem Rob van Dijk

11 okt ds. Annette Driebergen Noordeloos Wim Magré

18 okt evangelist Johan Krijgsman Amsterdam Everhard Zwart

25 okt drs. Andries Knevel Huizen Rob van Dijk

1 nov pastor Joost Verhoef Amsterdam Wim Magré

8 nov dr. Wouter Klouwen Baarn Everhard Zwart

15 nov ds. Arianne Geudeke Wilnis Rob van Dijk

22 nov commandant Hans van Vliet Almere Wim Magré

29 nov ds. Joost Röselaers Amsterdam Everhard Zwart

6 dec ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Rob van Dijk

13 dec ds. Bas van der Graaf Amsterdam Wim Magré

20 dec prof.dr. Antoine Bodar** Amsterdam Everhard Zwart

27 dec ds. Ruurd van der Weg*** Uithoorn Rob van Dijk

Middagpauzediensten
Alle-dag-kerk
Diensten worden gehouden in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
Kerk open vanaf 12.00 uur, samenzang vanaf 12.25 uur.
Aanvangstijd van de dienst 12.40 uur. Einde van de diensten ca. 13.00 uur.

Overzicht voorgangers en organisten - tweede halfjaar 2017

 * Viering 85-jarig jubileum: Kerk open 11.45; Samenzang vanaf 12.15 uur
 ** Kerstdienst: Kerk open 11.30; Samenzang vanaf 12.00 uur
 *** Oudejaarsdienst: Normale tijden, zie boven.
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Niet alleen overmatig werken in 
onplezierige omstandigheden kan de 
balans tussen rust en arbeid verstoren, 
ook een structureel tekort aan rust 
kan daarin een rol spelen. Wie aan 
slapeloosheid lijdt, weet hoezeer 
gebrek aan rust het welbevinden 
kan aantasten. Een tekort aan rust 

gedurende een 
langere periode 
kan zelfs leiden 
tot een serieuze 
ontwrichting van 
onze gezondheid. 
Vijandige 
ondervragers 
weten dat maar 
al te goed en 
gebruiken een 
regelmatig 
onderbroken 
nachtrust graag 

als martelwerktuig om ondervraagden 
tot bekentenissen te dwingen.

De heilzame balans tussen arbeid 
en rust
De Heilige Schrift spreekt slechts 
spaarzaam over de combinatie arbeid 
en rust. Het Hebreeuwse woord 
voor rust dat in dit verband opklinkt, 
sjabbat, bepaalt ons bij het begin van 
de Bijbel, waar God na zes dagen 
scheppen op de zevende dag rust 
van het werk dat Hij tot stand heeft 
gebracht (Genesis 2:2). De goddelijke 
balans van zes dagen arbeiden en één 
dag rusten wordt maatgevend voor het 
levensritme van zijn mensen: ook zij 
zullen (met hun huispersoneel en vee) 
na zes dagen arbeid één rustdag in 
acht nemen (Exodus 20:8-11). 
De zevende dag immers is als enig tijd-
ruimtelijk scheppingselement door God 

apart gezet (geheiligd), zodat degenen 
die deze dag onderhouden zullen delen 
in de zegen die de dag van Godswege 
heeft meegekregen (Genesis 2:3). 
Dat in het Nieuwe Testament het 
belang van de sabbat als strikt te 
vieren rustdag wordt gerelativeerd 
(Kolossenzen 2:16v), heeft alles te 
maken met de overtreffende plaats 
van Christus als weg tot behoud, maar 
doet niets af aan de waarde van een 
heilzame balans tussen arbeid en rust. 
Ja, de cadans ‘6+1’ blijkt zo heilzaam 
te zijn, dat het vervangen van dit ritme 
tot conflict leidde met het biologisch 
levensritme van de mens.

Hemelse rust
Worden aan het begin van de Schrift 
arbeid en rust ter sprake gebracht, aan 
het einde daarvan lijkt dat nogmaals 
te gebeuren. In de Openbaring van 
Johannes lezen we in de tweede 
van de zeven zaligsprekingen die dit 
boek bevat de bekende woorden: 
‘Zalig zijn de doden die in de Heer 
sterven. […] Dat zij rusten van hun 
moeiten, want hun werken volgen hen 
na’ (Openbaring 14:13). De hemelse 
rust die hier beloofd wordt, is echter 
niet een rust na (levenslange) arbeid. 
De ‘moeiten’ zien op doorstane 
tegenstand en verdrukking waarin 
vervolgde christenen staande zijn 
gebleven. Hun ‘werken’ die met hen 

Rust en arbeid zijn idealiter met elkaar in evenwicht. Raakt de balans ver-

stoord, dan wordt ons welzijn aangetast. In de eerste plaats denk ik daarbij 

aan een overmatige hoeveelheid werk. Daardoor kunnen we ‘over-werkt’ of 

opgebrand (‘burn-out’) raken, hoewel deskundigen ons verzekeren dat niet de 

hoeveelheid werk op zich de meest verstorende factor is, maar de omstandig-

heden waaronder het betreffende werk plaatsvindt. Wie geen plezier beleeft 

aan het werk dat hij of zij verricht en zich dagelijks door een flink aantal ver-

plichtingen heen moet worstelen, zal eerder ‘omvallen’ dan degene die lange 

dagen maakt en ’s avonds laat voldaan het licht van de werkplek uitdoet.

Rust
Harmen U. de Vries
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meegaan naar het onvergankelijke 
leven bestaan uit hun uitingen van 
trouw aan hun Heer, uitingen van zo 
grote waarde dat God ze blijvend zal 
gedenken.

Vertroostende rust
De rust die we aan het eind 
van de Bijbel tegenkomen is de 
vertroostende rust die na een 
moeizaam christenleven volgt op 
getoonde trouw aan Christus. Hij is 
van een ander karakter dan de rust 
die we tegenkwamen aan het begin 
van de Schrift, de verkwikkende rust 
die na een volle werkweek volgt op 

gedane arbeid. Toch horen voor een 
christenmens beide vormen van 
rust bijeen. De sabbatsrust die God 
na het voltooien van zijn schepping 

onderhoudt en die wij in zijn navolging 
in acht mogen nemen, wijst vooruit 
naar een grotere en blijvende 
sabbatsrust, een sabbatsrust die in 

het jodendom tot beeldspraak werd 
voor het herschapen leven van Gods 
toekomst. ‘Er blijft’, zegt de schrijver 
van de Hebreeënbrief veelbetekenend 
‘een sabbatsrust voor het volk van 
God’ (Hebreeën 4:9).

Moge de rust van het vakantieseizoen 
dat voor de deur staat voor ons de 
werking hebben van een lange sabbat: 
een verkwikkende periode na een 
jaar van bezig zijn en werken. En 
moge diezelfde rust bij alle moeite die 
we desondanks blijven ervaren ons 
vertroostend vooruitwijzen naar de 
sabbatsrust die komt.

Het begin van de Bijbel, 
waar God na zes dagen scheppen 

op de zevende dag rust.
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Josje Dijkstra: ‘Actief 
ruimte maken voor God’ 
Dick Aanen

Rust is een groot goed, maar je moet 
die rust wel daadwerkelijk zoeken. 
‘Ik moet in elk geval mijn best 
ervoor doen’, vindt Josje, die in het 
recente verleden ouderling was in de 
Kruiskerk. 
‘Rust is in deze gejaagde 
samenleving niet meer automatisch 

voorhanden. We 
hebben allemaal 
een propvolle 
agenda. Je moet 
verschillende 
ballen in de lucht 
houden: omgaan 
met je vrienden, 
op zondag naar 
de kerk, op de 
hoogte blijven 
van het nieuws, 
sporten, enz. 
Alles moet op 

alle gebieden. Juist als je stil bent, 
merk je hoe onrustig je bent. Dan zie 
je waarmee je allemaal bezig bent.’

Dagelijkse meditatie
Josje vindt rust door dagelijks veertig 
minuten te mediteren. ‘Het is de 
kunst van het mediteren om die sores 
van alledag te laten voor wat ze zijn.’
Ze had tot voor kort een druk leven 
als psychotherapeute bij het Sinaï 
Centrum in Amstelveen. Eind mei 
ging ze met pensioen. ‘Heerlijk, ik 
heb me voorgenomen om de dag te 
beginnen met lezen en mediteren.’ 
Josje is al twintig jaar lid van de 
meditatiegroep Pètach in Utrecht, een 
organisatie die is gebaseerd op de 
yoga-, meditatie- en gebedspraktijk uit 
de joods-christelijke traditie. 

Chevetogne
Een paar keer jaar gaat ze naar 
het klooster. Met een groep 
gemeenteleden van de Paas- en 
Kruiskerk bezocht Josje onlangs 
nog het klooster Heeswijk-Dinther. 
Twee keer per jaar trekt ze zich 
met leden van Pètach terug in het 
internationale benedictijner klooster 
van Chevetogne in de Belgische 

Ardennen. ‘Het bijzondere is dat de 
helft van de monniken de liturgie 
leeft en viert volgens de Byzantijnse 
ritus, het andere deel volgen de 
Latijnse ritus. Het is uniek dat dat 
daar samengaat. In het klooster 
volgen we diensten die urenlang 
duren en die je grotendeels staand 
doorbrengt. Met de Utrechtse groep 
beoefenen we de praktijk van Lectio 
Divina, een aandachtige manier 
om de Bijbel woord voor woord te 
lezen. Eigenlijk is het biddend lezen. 
Dat vergt rust, omdat je steeds 
de neiging hebt om snel door die 
teksten te gaan. Je wilt nieuwe 
dingen lezen, want dat bevredigt 
immers je nieuwsgierigheid. Maar de 
kunst is om een beetje te kauwen op 
de tekst. Dat is niet altijd makkelijk. 
Het kan soms een langere tijd duren 
voordat een betekenis echt tot je 
doordringt.’
Tijdens haar verblijf in het klooster 
komt Josje weer even in de sfeer 
van het mysterie. ‘Dan merk ik bij 
mezelf: dit is wat ik wil, hier gaat het 
om. Waarom vergeet ik dat steeds? 
Het zakt ook wel weer wat weg na 
verloop van tijd. Toch: hoe vaker ik ga, 
hoe meer er iets blijft hangen.’

Meditatie, kloosterbezoek en 

aandachtig Bijbellezen zijn belangrijke 

pijlers in het geloofsleven van Josje 

Dijkstra. ‘Door het zoeken van rust 

word je actief ontvankelijk voor wat 

God wil in je leven.’

interview
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‘Beeld van God’
De dagen in het klooster zijn voor 
Josje belangrijk om letterlijk weer 
ruimte te maken voor het geloof. 
‘Tijdens de momenten van rust word 
je eraan herinnerd dat je als mens 
een beeld van God bent. Daar leven 
we makkelijk aan voorbij. Er is zoveel 
afl eiding in het leven. Je bent de hele 
tijd gebiologeerd door alles wat je 
nastreeft. We worden meegesleurd 
door alles wat het leven te bieden 
heeft. Daar gaat al je energie in als 
je niet oppast. Door meditatie neem 
je meer afstand van al je wensen en 
behoeften aan comfort, vermijden 
van pijn enz. Er moet een beetje 
ruimte ontstaan. In die ruime kan 
er iets geschieden. Dan kun je brug 
worden tussen hemel en aarde. Je 
wordt actief ontvankelijk voor wat 
God wil in je leven. Het uitgangspunt 

is: ‘Uw wil geschiede, daar maak je 
ruimte voor.’

Aandacht
Meditatie is volgens Josje ook een 
manier om meer aandacht te hebben 
voor de gewone dingen in het leven. 
‘Vanmorgen merkte ik opeens dat er 
een klein vogelnestje in de muur van 
mijn huis zat. Dat nestje zat er al een 
tijdje, maar ik was er even aan voorbij 
gegaan: niet geluisterd, druk met 
andere dingen. Maar op een ochtend 
hoor ik opeens het gepiep van de 
kleine vogeltjes. Daar word ik stil van. 
Kijk nou toch hoe mooi!’

Mysticus
De boekenkast van Josje staat vol 
met werken over de Bijbel en mystiek. 
Ze is een bewonderaar van de laat-
middeleeuwse theoloog Meester 

Eckhart en de zestiende eeuwse 
Spaanse mysticus Johannes van het 
Kruis. Maar ook het recentere werk 
van de Nederlandse priester Henri 
Nouwen behoort tot haar favoriete 
leesvoer. ‘Boeken over mystiek 
hebben zo’n enorme gelaagdheid, daar 
krijg je nooit genoeg van. Nouwen 
stelt het contact met God, het hogere, 
voorop. Hij zegt: Als de mensen toch 
eens konden geloven dat ze geliefd 
zijn, in al hun gebrekkigheid. Als 
je dat toch eens echt zou kunnen 
geloven, zou de wereld er een stuk 
beter uitzien. Daar word je nederig 
van. Je neemt het leven makkelijk 
als  vanzelfsprekendheid en zelfs 
maakbaar, maar het is mooi om het 
wonder dat het leven is te blijven zien. 
En dat van dit geheimenis God het 
begin en het einde is, schrijft Huub 
Oosterhuis.’
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college van kerkrentmeesters

Solidariteitskas
Cor Waringa

Sommige gemeenten lopen tegen 
grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het 
niet, maar wel aan menskracht, ruimte 
of geld. Voor die gemeenten is er de 
Solidariteitskas. Gemeenten met een 
doordacht plan, met goede fi nanciële 
onderbouwing, kunnen een beroep 
doen op ondersteuning vanuit de 
Solidariteitskas. Het doel is versterking 
en aanvulling van gemeenten, zodat ze 
vitaler en krachtiger in de samenleving 
staan. Inmiddels zijn er 250 projecten 
uitgevoerd. Op deze pagina een 
voorbeeld van het koopvaardijpastoraat. 

Kerken uit het hele land dragen 
verplicht bij aan dit fonds – per belijdend 
gemeentelid per jaar. Als Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 

vragen wij een bijdrage van € 10 per lid 
per jaar. Van de totale opbrengst dragen 
wij € 11.195 af aan de Solidariteitskas 
van de PKN. Het overblijvende bedrag 
is voor onze eigen gemeente, dus ook 
voor úw wijkkerk. Mogen wij rekenen 
op uw bijdrage? Zo helpt ook ú mee aan 
de opbouw en het voortbestaan van 
de gemeenten en het bovenplaatselijk 
werk binnen de Protestantse Kerk in 
Amstelveen en Buitenveldert, maar ook 
landelijk.

Deze weken vinden alle belijdende 

leden van onze gemeente een 

envelop met acceptgirokaart voor de 

Solidariteitskas in de bus. In de kerken 

ligt een foldertje met tekst en uitleg. Het 

woord solidariteitskas zegt het eigenlijk 

al: solidair zijn als het echt nodig is. 

Koopvaardijpastoraat: iedereen aan boord?
De koopvaardij is van groot economisch belang voor ons land, maar een ongeziene 
wereld. En dat terwijl het voor de zeevarenden belangrijk is gezien en gehoord te worden. 
‘Zeevarenden zijn niet zielig. Maar er is wel heel wat gaande’, betoogt koopvaardijpastor 
Helene Perfors. ‘Het is een harde wereld. Een wereld waarin geld verdienen de hoogste pri-
oriteit heeft. Voor de mens is er dan weinig ruimte. En juist dat is belangrijk. Aan boord is er 
wel de ruimte van de zee, maar verder veel beperking. Er is beperkte leefruimte, fi nanciële 
ruimte, psychische ruimte, ruimte om je te ontwikkelen, en ga zo maar door. Als koopvaardij-
pastor kun je als het ware ademruimte bieden, lucht brengen.’ Tussen alle zakelijke dingen 
door, komt ook de dominee aan boord. Vanuit het evangelie kun je dan gewoon eens vragen: 
‘Hoe gaat het met je? Ik merk dat rituelen, zegenende handelingen, geweldig kunnen verbin-
den. Zo ben je een soort veiligheidsventiel. Even de druk eraf. Als dominee mag ik dit mooie 
werk doen, deze vorm van categoriaal pastoraat, mede dankzij de Solidariteitskas.’

Opbrengsten Actie 
Kerkbalans t/m maart 2017

Begroot € 463.000
Toegezegd t/m mei € 369.049
Ontvangen t/m mei € 267.075
Spontane bijdragen t/m mei € 78.341
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Stadsdominee?
Werner Pieterse

Amstelveen is een dorp, maar een 
dominee hier is geen dorpsdominee. 
In die zin zijn alle predikanten hier 
natuurlijk stadsdominee. Maar in 
het werk buiten de grenzen van de 
kerkelijke gemeente ben ik mijzelf 
met nadruk zo gaan noemen: het 
verwoordt de ambitie om dominee 
voor heel de stad te zijn. Niet alleen 
voor wie naar de kerk komt of lid is. 

Bovendien, ook niet onbelangrijk, past 
het mooi bij 'stadsdichter'. Contouren 
zijn het inderdaad. Het gaat om 
experimenteren en proberen, soms 
het voordeel van de twijfel, soms 
meer dan dat. Met drie belangrijke 
onderdelen. 

Ten eerste is er de Bijbel. Oude 
bronnen op onverwachte plekken. 
Afgelopen najaar las ik drie avonden 
Genesis bij boekhandel Venstra. 
Dit najaar start een nieuw 'project'. 
In zeven avonden '7 verhalen die 
iedereen gelezen moet hebben'. 
Opnieuw op een onverwachte plek. 
Op deze avonden is nieuwsgierigheid 
belangrijker dan geloof.

Ten tweede het project stadsHART. 
Het begon als denken over een 
stiltecentrum. Nu echter de 
herinrichting van het stadshart 
Amstelveen dichterbij komt, heeft onze 
groep er bij de gemeente Amstelveen 
met succes voor gepleit om in die 
herinrichting plaats te maken voor stilte, 
bezinning, inspiratie en ontmoeting. 
Muziekschool, boekhandel Venstra, 
bibliotheek, open universiteit, regionale 
TV Amstelveen en de gemeente zijn 
enthousiast. Het wordt geen kerk of 
stiltecentrum, wel een plek waar oude 
bronnen en verhalen op een nieuwe 
manier tot leven komen. Vandaar dat 
we de PGA-B hebben gevraagd te 
investeren in een startupper, die de 
inhoud van die plek verder met ons 
vorm kan geven. De eerste schetsen 
van de architect zijn al binnen.

Ten derde een talkshow. Amstelveen 
heeft sinds januari 2017 een eigen 
talkshow: BV-Amstelveen. Het is 
een maandelijkse programma waar 
een groep enthousiaste doeners en 
denkers – onder andere stadsdichter 
Matthijs den Hollander, directeur van 

de vrijwilligers centrale Frans Huissen 
en allroundvrijwilliger Joop Siemers – 
bekende en onbekende Amstelveners 
voor het voetlicht brengen. Zo kwamen 
Mathilde Santing, Mirjam van’ t 
Veld, Mpho Tutu en Meester Ruud al 
langs. Als stadsdominee sluit ik het 
programma maandelijks af met een 
column. Die gaat over meer dan de 
waan van de dag: Bijbelwoorden, 
levensvragen, Pasen. Vanaf september 
is dit programma er weer iedere laatste 
maandag van de maand, om 17.00 uur 
in Grand Café Oude Dorp.
 
Waar leidt al dit werk toe? Misschien 
niet meteen tot meer kerkbezoek 
of tot nieuwe dopelingen. Maar 
voor velen leidt het wel tot een 
hernieuwde kennismaking met de 
oude bronnen van ons geloof. De 
eerste signalen 
zijn hoopgevend. 
Een paar reacties: 
‘als dit de kerk 
is!’, ‘bent u echt 
dominee, is het 
geen act?’, ‘ik wil 
de verhalen weer 
leren kennen, 
ik ben ze kwijt 
geraakt’, ‘wees 
niet verbaasd als 
ik een keer naar 
de kerk kom’.

Het werken aan vernieuwing valt uiteen in twee delen ‘jeugd en 

scholen’ en het 'werk in de stad'. Over het tweede, wat collega Lanser 

in het voorwoord van de vorige Present de contouren van een 

‘stadsdominee’ noemde, vertel ik u hier graag meer. 
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Take a Dive 
& Talk about Life!
Jakob Stolk & Vallery Linger

De sfeer was heerlijk ongedwongen 
en op het veld versierd met lichtjes 
stond de ‘Tree of Wisdom’ die volhing 
met wijsheden. Op hooibalen en 
het terras kon je chillen, voor het 
podium losgaan op de muziek. Voor 
de actievelingen was er nog een 
rodeostier en natuurlijk waren er 
nodige hapjes en drankjes. 

De ballenbak was dé plek voor 
een goed gesprek en waardevolle 
ontmoeting met de studenten. 
Vele studenten maakten gebruik 
van deze mogelijkheid, namen een 
duik in onze ballenbak, pakten er 
een bal met een zingevingsvraag uit 
en raakten verzeild in een boeiend 
gesprek. Daarna kregen ze een kaart 
mee met de spreuk ‘ik wil met jou in 
de ballenbak’, waarmee ze anderen 
konden uitnodigen samen een duik te 
nemen in deze bijzondere ballenbak. 
Velen van hen hopen we binnenkort 
terug te zien op onze wekelijkse 

voed- en broedplaats, waarbij we 
eten en praten met elkaar. Deze 
dag smaakte zeker naar meer! Wij 
hebben besloten dit seizoen af te 
sluiten met een Ball Pit BBQ op 
Uilenstede. Hopelijk met prachtig  
weer en met diezelfde ongedwongen 
sfeer.

Ziel & Zaligheid pakt uit met 
opening nieuwe seizoen?! 
Vorige maand organiseerden we 
vanuit Ziel & Zaligheid de workshop 
Zinvol Crowdfunden. Dat deden we 
samen met Geloof in je Project, Taizé 
Amsterdam, New Connective en de 
Keizersgrachtkerk. Stel je loopt rond 
met een prachtig idee om de wereld 
een stukje mooier te maken, maar 
het ontbreekt je aan geld, wat doe 
je dan? Dan ga je dus crowdfunden! 
We hadden een boeiende mix van 
studenten en studentenwerkers die 
op deze avond afkwamen, van een 
theoloog tot een filmmaker, jongeren 
van Taizé, mensen van een project 
voor kansarme jongeren en een 
Faith Café. We hebben geproefd 
aan de mogelijkheden van zinvol 
crowdfunden en wisselden ideeën 
uit.

Met deze quote en onze zingevingsballenbak waren we aanwezig 

op het Uilenfest, hét jaarlijkse festival op Uilenstede, georganiseerd 

door de bewonersvereniging. Het thema van dit jaar was Cirque 

d’Uilenstede en onze ballenbak paste perfect in dit speelse thema. 
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Dankzij deze avond besloten we zelf 
ook te gaan crowdfunden, zodat we 
tijdens de opening van het nieuwe 
seizoen extra uit kunnen pakken! 
We willen een openingsfestival 
organiseren in samenwerking met 
Hart op de Tong, een initiatief met 
popartiesten van de Keizersgrachtkerk 
en New Connective, de ‘Dit geeft 
zin’ expositie van Thomas Hontelez, 
een Eerlijk Eten kookworkshop 
van Wilbert van der Kamp en een 
‘Hemelexperience’ van Bob Venus. 
Wij gaan weer aan de bak met onze 
ballenbak en de voed- en broedplaats. 
Zo zal in het nieuwe seizoen iedere 
student weten dat we er zijn! 
We vragen een ieder bij te dragen aan 
dit mooie initiatief. Voor iedere donatie 
hebben we een bijzondere beloning. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van een 
Meet & Greet met de hoofdpersonen 
van ons festival, een gratis maaltijd 
tijdens een voed- en broedplaats, 
een plek bij de Generatieproeverij, 
een duik in de ballenbak, een 
gepersonaliseerde ballenbakbal voor 
mee naar huis, we kunnen het zo 
gek niet bedenken of u kunt ervoor 
doneren! Wacht dus niet langer en 
bezoek www.geloofi njeproject.nl of 
neem contact met ons op!

Bel: Jakob Stolk, 06-37288215 
of mail naar: 
studentenwerkuilenstede@gmail.com. 

Wilt u doneren voor de crowdfunding? 
Dit kan op IBAN NL29TRIO0776 487 620 
van Stichting Geloof in je project, 
heel belangrijk dat u bij omschrijving 
Ziel & Zaligheid Event vermeld.
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college van diakenen

Diaconiedag
Ginus Trof

De dag begon met ontmoeting 
en kennismaking met de nieuwe 
diakenen. Daarna volgden enkele 
mededelingen vanuit het College over 
speerpunten die in het vernieuwde 
beleidsplan worden opgenomen, zoals 
het jeugdwerk. Met jeugdwerker 
Nienke gaan wij ons de komende jaren 
inzetten om de jongeren niet alleen 
diaconale activiteiten aan te bieden, 
maar ook de achterliggende gedachte 

van diaconaat bij te brengen. Verder 
spraken we over de instelling van de 
functie van diaconaal medewerker. 
Wellicht is dit een oplossing voor de 
moeilijk te vinden personen voor het 
diakenambt. Het College van Diakenen 
komt met een discussievoorstel om 
hier binnen de wijkdiaconieën verder 
over te praten. Ook over de route om 
te komen tot het nieuwe beleidsplan 
zijn afspraken gemaakt. Daarna volgde 
een wereldlunch, gekookt door een 
aantal bezoekers van het Wereldhuis. 
Het was een mix van gerechten uit 
Egypte en Sierra Leone. Ik kan u 
vertellen dat ik weinig momenten heb 
meegemaakt dat ik zo culinair exotisch 
mocht genieten. De stelling: als katten 
muizen, mauwen ze niet, werd geheel 
bewaarheid. 

Arend leidde ons vervolgens door de 
geschiedenis van de Amsterdamse 
Diaconie. Al vanaf het ontstaan van de 
Diaconie in het verre verleden bestaat 
een band met vreemdelingen. 
Annet vertelde ons meer over het 
Wereldhuis. Ongedocumenteerden die 
gebruik maken van de Amsterdamse 
bed-bad-broodregeling zijn hier overdag 
te vinden. Zo’n honderd mensen maken 
er gebruik van. In het Wereldhuis 
kunnen zij in alle rust nadenken over en 
bouwen aan hun toekomst. Er is een 
spreekuur waarin mensen geholpen 

worden – in de wirwar van regelgeving 
– hun weg te vinden, bijvoorbeeld 
bij het regelen van een eventueel 
terugkeer naar het land van herkomst. 
Verder biedt de veilige structuur van het 
Wereldhuis een basis om talenten te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld door muziek 
te maken, te schilderen en te koken. Er 
zijn taallessen en er is medische hulp. 
Door samen vrijwilligerswerk te doen, 
vergroten mensen zonder papieren hun 
sociale netwerk en hun perspectief op 
een betere toekomst. 

Er was ook gelegenheid om enkele 
bezoekers van het Wereldhuis te 
ontmoeten. Aan de hand van tien 
vragen volgde een gesprek. De 
antwoorden op die vragen gaven ons 
een inkijk op het leven van elkaar. 
De middag werd afgesloten met een 
rondleiding. 

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

Begin juni hielden de diakenen van de 

vier kerken van de PGA-B hun jaarlijkse 

bijeenkomst. Deze keer in het gebouw 

van de Diaconie in Amsterdam: het 

Wereldhuis. Al vele jaren steunen wij 

dit huis met uw collectegeld. Arend 

Driessen en Annet Kouwenhoven waren 

deze dag onze gastheer en gastvrouw. 

Op zaterdag 6 mei 2017 is Sams 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood gehouden in Amstelveen-
Buitenveldert. De jaarlijkse 
inzameling via de deelnemende 
kerkelijke gemeentes heeft 
ruim 5700 kilo aan kleding en 
huishoudtextiel opgeleverd! 

Alle kledinggevers, inzame-
laars en pr-medewerkers 
hartelijk dank namens de 
organisatie!
Met de geldelijke opbrengst 
verleent Cordaid Mensen in 
Nood hulp in de vorm van een 
wederopbouwprogramma aan 
500 Nepalese gezinnen die in 
tentenkampen verblijven na 
verwoestende aardbevingen en 
overstromingen twee jaar geleden.
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Septembertocht 
woensdag 6 en 13 september 
De commissie Septembertocht

Hierbij nodigen wij u uit voor de 
Septembertocht op woensdag 6 of 
13 september. Voorheen stond deze 
tocht bekend als de ouderentocht, 
maar de commissie wil graag een 
grotere groep gemeenteleden in de 
gelegenheid stellen om deze gezellige 
dag mee te maken. Voortaan zullen wij 
de tocht als Septembertocht onder uw 
aandacht brengen. 

Net als voorgaande jaren gaan de 
gemeenteleden van de Kruiskerk en 
de Pelgrimskerk gezamenlijk op stap. 
De septembertocht van Noord is op 6 
september. De leden van de Paaskerk 
volgen hetzelfde programma op 13 
september. De busreis start om 8.45 
uur bij uw kerk en rond 17.30 uur 
komen we daar ook weer terug.

Het programma
Dit jaar gaan we dubbel genieten. 
Allereerst gaan we naar Ridderkerk, 
naar het chocoladeatelier Van 
Noppen. Hier worden we ontvangen 
met koffi e en een spécialité de la 
maison (gebakje van het huis) en 
een demonstratie van chocolade 
naar bonbon. Bij een demonstratie 
hoort ook proeven. Dat wordt dubbel 
smullen. 

Smullen wordt het ook als we naar 
Zuid-Beijerland rijden voor een 
heerlijk diner bij Restaurant de 
Eendrachtshoeve. ‘s Middags schepen 
we in bij Rederij Spido voor een 75 
minuten durende tocht over de Maas. 
We weten dat velen van u hier enorm 
van genieten. 

Kosten en aanmelden
Het uitstapje kost € 56,00. U wordt 
verzocht dit bedrag te storten per giro 
of bank op NL32 INGB 0000 526 833 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert met 
vermelding: Septembertocht Noord. 

Mocht de prijs een belemmering zijn om 
mee te gaan, neem dan contact op met:

voor de Pelgrimskerk: 
mevr. A. de Koning, tel. 6455347
voor de Kruiskerk: 
mevr. L. Kieft, tel. 6472586 
voor de Paaskerk: d
hr. J.W. Meij, tel. 6479961.

Ook voor extra informatie kunt u met 
hen contact opnemen. Aanmelden kan 
via de aanmeldingsformulieren die u 
aantreft in de kerk.

woensdag 6 en 13 september 
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Het is niet vreemd dat in een 
prestatiemaatschappij als de onze 
mensen snakken naar rust. We 
knappen een uiltje, reizen per 

stiltecoupé, gaan graag en veel op 
vakantie of nemen een sabbatical 
op. En zeg nu zelf: er is niets zo fijn 
als met de benen omhoog, drankje 
binnen handbereik, onbekommerd 
in het zonnetje zitten. Het 
'Zwitserlevengevoel' is zelfs één 
van de bekendste en succesvolste 
reclameslogans ooit.

Toch gaat rusten dieper dan lekker 
lanterfanten om vervolgens weer 
een race tegen de klok te beginnen. 
Rust heeft eveneens te maken met 
innerlijke kalmte, met loslaten en 
je openstellen. Je openstellen voor 
wie of wat? Voor gebed, voor God 
en voor je medemens, zouden de 
monniken zeggen. Deze vorm van rust 
heeft niets te maken met vrije tijd na 

gedane arbeid, zodat we er weer flink 
tegenaan kunnen. Rust als christelijk 
(zondags)ritueel van contemplatie en 
gebed is nergens concreet op gericht, 
maar wil slechts laten gebeuren.

Een beetje zweverig, vindt u misschien. 
Gezwets van wereldvreemde 
monniken over bidden, een spirituele 
levenshouding en voedsel voor de 
ziel. Bovendien zijn protestanten, 
gelovig of niet, behept met een 
calvinistisch arbeidsethos dat weinig 
ruimte laat voor ledigheid als des 
duivels oorkussen. Laten we het 
echter eens proberen: stil zijn, ons 
bezinnen en het niets doen vieren. 
Want werken vraagt om bidden, zodat 
we in de hectiek van alledag onze rust 
kunnen bewaren.

Ora et labora, wisten Middeleeuwse 

monniken al. Bid en werk. Nou, werken 

doen we nog steeds - en hoe. Geld ver-

dienen, carrière maken, kinderen groot 

brengen, het huishouden runnen en ga 

zo maar door. Er is tegenwoordig iets 

grondig mis als je niet druk bent en dat 

via Facebook aan iedereen laat weten. 

Maar hoe zit het met ora? Met bidden, 

contemplatie en de rust die daarmee 

gepaard gaat?  

column

Sssst...!
Ronald van Steden
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Sssst...!
Paaskerk
Zingen in de kerk
(Toen kreeg Jakob een droom. Hij 
zag een ladder die op aarde stond, 
Genesis 28: 12)

Ik stuitte op dit fraaie gedicht van 
Willem Barnard terwijl ik bezig was 
de viering op zondag in de diaconale 
vakantieweek voor te bereiden. Al jaar 
en dag ben ik als pastor betrokken bij 
dit werk van de kerk. Voor het eerst 
maak ik dit jaar een muziekweek 
mee in Lunteren. ‘Met muziek meer 
mens’ hebben we de vakantieweek 
genoemd. Uiteraard zal het thema 
terugkomen in de dienst. Zoveel 
zingende mensen in de Bijbel. Over 
zingen en muziek maken is het nodige 
te zeggen. In de laatste viering voor de 
zomer in dagcentrum Westwijk kropen 
Willeke Koops en ik om beurten achter 
de piano, omdat ons vaste bestand 
van pianisten elders was. Het ging 
haar goed af. Heel genadig deden 
mensen naar mij er het zwijgen toe. 
Als het om zingen gaat, zijn we allen 
min of meer ervaringsdeskundigen. 
Slechts een enkeling houdt de lippen 
stijf op elkaar. Voor Barnard is zingen 
niet alleen uiting maar ook inning van 
geloof, heeft het voor hem ook met 
bevrijding te maken.

Zomerperiode
Er staan weer zomerse ontmoetingen 
op stapel. Geen vergaderingen 
zijn er de komende periode. Geen 
extra vieringen op de eerste en 
derde zondag van de maand. De 

gemeentestartzondag is op zondag 
10 september. Met elkaar hebben 
we gekeken naar het rooster en zijn 
vakanties op elkaar afgestemd. Dat 
wil zeggen dat we, op drie dagen na, 
steeds met z’n tweeën aanwezig zijn 
in juli en augustus.

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

Wanneer ik zing met allen om mij heen,
dan wordt mijn adem van mij afgenomen.
Alleen zó kan ik weer op adem komen,
niet meer van mij alleen, maar algemeen.

Zingen, dat doe je niet uit volle borst, -
je zingt inademend, omdat je leeg bent,
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen
het ‘nee’, je zingt zoals je drinkt: van dorst.

Het lied is daar wanneer ik nergens ben,
komt naar mij toe als een gezant van verre,
het neemt me op in het gezang der sterren,
het spreekt een taal die ik van-zelf niet ken.

Het telt niet mee, het geldt als nutteloos,
zijn waarde past niet in de aard der dingen,
maar het wordt nieuw van gloed als wij 
het zingen,
al kwam het ook uit oeroude doos.

Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik.
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren,
zal ik tot de gevleugelden behoren,
er groeit een halleluja uit een snik.

De toonladder van Jakob daalde neer
waar ik verdwaalde. Hoor, sublieme schreden
gaan op en af en waar ik lig beneden
staat, mij vertroostende, naast mij de Heer.

De lofzang is een scala van de vrede.
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De één zal na drukke maanden naar 
rust verlangen, voor een ander zal de 
zomer misschien te rustig zijn. Een 
hartelijke groet, mede namens de 
collega’s.

Gert Jan de Bruin

Uit de kerkenraad
Nadat we de vergadering van april 
hadden overgeslagen, omdat er weinig 
en zeker geen urgente agendapunten 
waren, ging de meivergadering wel 
door met een waslijst aan veelal kleine, 
praktische punten. 
Toch zat er één rode draad in de 
agenda, namelijk de toekomst. 
Dat begon al met de opening door 
ds. Pieterse. Zoals gemeld op de 
gemeentevergadering verzorgt hij in 
het kader van vernieuwing (kerk naar 
buiten) bij de samenkomst van de BV 
Amstelveen in het Oude Dorp een 
column, die door deze en gene al de 
preek van de week wordt genoemd. 
Hij las in de vergadering de laatste van 
deze columns voor met de vraag: ‘is 
dit een preek?’. U kunt deze vinden 
op https://www.facebook.com/
bvamstelveen/ en ik beveel u aan deze 
te lezen. De kerkenraad is stellig van 
mening dat door deze activiteit de oude 
Bijbelverhalen en de bijbehorende 
christelijke normen en waarden voor 
het voetlicht gebracht worden. 

Tijdens deze vergadering was extra 
tijd ingeruimd voor de Diaconie. Daarin 
kwam aan de orde dat de centrale 
diaconie een prachtig informatief 
jaarverslag heeft gemaakt, waarin 
duidelijk wordt hoe met weinig 
mensen ongelooflijk veel wordt 

bereikt. Ik doe een beroep op u om het 
te lezen en uw mening erover te laten 
horen aan de diakenen. 
We spraken over de seniorenmiddagen 
die de diaconie elk jaar in de zomer 
organiseert. Aan de ene kant neemt de 
belangstelling langzaam maar zeker af 
door ‘concurrentie’. Dit is op zich goed 
nieuws, want daaruit blijkt dat er voor 
senioren voldoende alternatieven zijn 
die er aan bijdragen dat zij midden in 
de samenleving kunnen blijven staan. 
Aan de andere kant wordt het binnen 
onze gemeente ook moeilijker om 
met name nieuwe ‘trekkers’ voor deze 
organisatie te vinden. De vraag die zich 
dus opdrong is: hoe nu verder met deze 
activiteit in de toekomst? We denken 
aan integratie en coördinatie met het 
ontmoetingspastoraat in de vorm van 
een programma met één activiteit per 
maand. 
Op praktisch gebied liet de Diaconie 
weten dat de Voedselbank gekozen is 
als bestemming voor de rommelmarkt 
in september. Met zo’n aansprekende 
bestemming wil ik u oproepen 
waardevolle overbodige spullen op 
te sparen en in september aan de 
rommelmarkt te doneren.

Het volgende onderwerp betrof het, 
voor ons jammerlijke, bericht dat 
Ellen Kok per 1 juli stopt met haar 
werkzaamheden als pastoraal werker 
in onze wijkgemeente. De aanleiding 
daarvoor is een positieve, namelijk 
dat haar andere deelbetrekking in een 
voltijdse betrekking met vast contract 
kan worden omgezet. De kerkenraad 
toonde alle begrip voor haar beslissing 
en sprak nogmaals waardering uit voor 

het werk dat Ellen tot nu toe heeft 
gedaan. Een mooi voorbeeld daarvan 
was de uitnodiging aan 28 personen, 
die zij thuis bezocht had, voor een 
kennismakingbezoek aan de Paaskerk 
waaraan door 12 personen gehoor 
werd gegeven. Met een rondleiding 
door ds. Marianne Bogaard en een 
uitleg en demonstratie van het orgel 
door Leo Kramer werd dat een zeer 
geslaagde bijeenkomst. 
De vraag is hoe nu verder? De 
kerkenraad stemde in met het voorstel 
van beide voorzitters om de Algemene 
Kerkenraad te verzoeken om te mogen 
werven voor de vervanging van Ellen 
voor het resterende jaar.

Volgens afspraak presenteerde 
Brigitte van Stal een overzicht van 
ambtsdragers die het einde van hun 
termijn naderen. Per 1 september 
zijn dat er nogal wat: Albert van 
Blaaderen, Carla Verwoerd, Marijke 
Bossenbroek, Jan van Schaik en beide 
voorzitters. Natuurlijk zijn we heel blij 
dat Elly Merckel bereid is gevonden 
het voorzitterschap op zich te nemen. 
Maar het mag duidelijk zijn dat zij steun 
nodig heeft en in ieder geval een aantal 
mede ambtsdragers. 
Ik doe dan ook een beroep op u om 
met de kerkenraad mee te zoeken 
naar kandidaten en begin dan bij uzelf. 
Mocht u niets voelen voor de rol van 
ambtsdrager, weet dan dat we ook 
zoeken naar vrijwilligers voor een taak 
in de AK, de Protestantse Jeugd Raad 
en de geldwervingscommissie.
Zoals aangekondigd op de 
gemeentevergadering heeft de 
kerkenraad nagedacht over een 
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andere taakindeling van het ambt. We 
denken aan een onderscheid tussen 
ambtsdragers die meer gericht zijn op 
het representeren van de gemeente 
tijdens de viering en ambtsdragers 
met een meer bestuurlijke rol. Voor 
de eersten zullen er slechts vier grote 
kerkenraadsvergaderingen per jaar 
zijn waarvan twee voedend, lerend en 

inspirerend om zo de vergaderdruk tot 
een absoluut minimum te beperken. 
In de grote kerkenraadvergadering van 
juni hopen we daar een besluit over te 
kunnen nemen, zodat we op die basis 
kunnen werven.
Ik hoop dat we met zijn allen een 
goede vakantieperiode mogen beleven.

Peter van Leeuwen

Zomerse seniorenmiddagen
De eerste diaconale bijeenkomst 
in de zomer voor senioren is op 
donderdag 20 juli en zal verzorgd 
worden door musicus Marcel den 
Dulk. Op 22 augustus is er een 
lunch + quiz. Voor deze tweede 
bijeenkomst willen we graag weten 
op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. We ontvangen daarom graag 
uw opgave van te voren. Het tijdstip 
van de bijeenkomsten wordt nog 
nader bekend gemaakt. Inlichtingen 
en opgave bij Nelleke de Bres of 
Marijke Bossenbroek, tel. 6412654 of 
6453525.

Alida Haverlach-Tuttel
Op 6 juni overleed Alida Haverlach-Tuttel. Ali 
was een trouw bezoeker van de Dorpskerk. 
Ze woonde op de Graaf Albrechtlaan. 
Sommigen van u zullen haar misschien ken-
nen uit de tijd dat haar man Bob koster was 
van de Kruiskerk. Hij overleed plotseling in 
1994, dat bleef een groot verdriet. 
Na de sluiting van de Dorpskerk kwam Ali 
naar de Paaskerk, waar ze, zoals velen na 
aanvankelijke aarzeling, haar plek vond. 
Ze genoot van de vele contacten. Ze was 
sociaal en had een groot gevoel voor 
humor. Na een val kon ze helaas niet meer 
thuis blijven wonen en verbleef ze in het 
Zonnehuis, de laatste maanden in Alkmaar, 
dichter bij familie. Haar neven en nichten 
hebben de laatste jaren goed voor haar 
gezorgd. Samen hebben we de dienst in 
de Paaskerk voorbereid, waarin Psalm 121 
centraal stond. 

Ds. Werner Pieterse

Jaarlijkse Rommelmarkt
Op zaterdag 23 september is van 10.00 tot 16.00 uur de 43e rommelmarkt 
in de Paaskerk. Komt u ook? Dit jaar is een deel van de opbrengst bestemd 
voor de Voedselbank Amstelveen. 
De bijeenkomst voor medewerkers is gepland op woensdagavond 
6 september om 19.30 uur. Op deze avond kunt u zich aanmelden en 
tevens uw ideeën laten weten. Ook zijn we altijd op zoek naar mensen die 
winkeliers willen bezoeken om die te vragen bij wijze van sponsoring prijzen 
voor het rad van fortuin beschikbaar te stellen.
Inleveren van goederen kan op woensdag 20 september van 11.00 tot 20.00 
uur. Samen willen we van de 43e rommelmarkt weer een succes maken!
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Kring literatuur
De kring literatuur komt in het seizoen 
2017-2018 weer drie keer bijeen: op 
de donderdagen 2 november, 18 
januari en 22 maart, ook nu weer om 
15.00 uur in het benedenhuis van de 
Paaskerk. De leiding is wederom in 
handen van ds. Gert Jan de Bruin en 
Els van Geel. U bent van harte welkom, 
maar we gaan er wel van uit dat u het 
aangekondigde boek hebt gelezen. 
Voor 2 november is dat Aan het eind 
van de dag van Nelleke Noordervliet. 
Graag aanmelden voor 25 oktober bij 
Els van Geel, emvangheel@hetnet.nl of 
020-6471098.

Overvliegen
De kinderkerk neemt deze maand 
afscheid van Tess van Amsterdam, 
Sjoerd Teitsma en Jonas en Sytske 

Waringa. Zij gaan na de zomervakantie 
naar de middelbare school en dus ook 
naar de 12+groep. Een aantal van hen 
heeft inmiddels ervaring opgedaan bij 
de 12+groep omdat ze het afgelopen 
jaar met het theaterweekend 
meededen. 
Vanuit de kinderkerk geven wij de 
kinderen die afscheid nemen een 
rugzakje mee met bagage. Wij kozen 
voor een gedichtenbundel van Karel 
Eykman Een knipoog van u zou 
al helpen. Daarin staat bij iedere 
psalm een gedicht in eigentijdse 
bewoordingen. De ouders kozen ieder 
een gedicht uit om in de overvlieg-
dienst aan hun kind voor te lezen. Ik 
geef u een van de gedichten mee: een 
zegenbede voor mijn dochter/zoon:

Jij weet het, mijn kind
echt goed gelovig ben ik niet
maar daarom kan ik je nog wel 
toewensen
dat je wat hebt aan Gods woorden.

Dat je daarop kan rekenen als je steun 
nodig hebt.
Dat je daarin kan schuilen als je 
onderdak zoekt.
Dat het je helpt vertrouwen te vinden.
Dat het je bijlicht door tunnels heen.
Dat je richting vindt als je de weg niet 
weet
zodat hij nabij is, als jij ver bent.

God geve je vrede, voortdurend en in 
ieder opzicht.
Zoiets bedoel ik
bij wijze van spreken
ongeveer.

Arjen Teitsma

12+dienst
De afgelopen weken was de opkomst 
erg wisselend, waardoor niet alle 
jongerendiensten konden doorgaan. 
We hopen dat het straks weer wat 
rustiger wordt voor de jongeren en ze 
kunnen komen, want de diensten die 
we samen hadden waren erg goed en 
gezellig. 

We spraken over onzekerheid, drugs 
en de dood naar aanleiding van een 
interview met zanger Jebroer. 
We bezochten een dienst van 
Crossroads. Leuk om te zien hoe 
andere jongeren in Amstelveen hun 
geloof beleven. Een andere zondag 
bekeken we een spraakmakende 
aflevering van RTL-Latenight, 
waarin rapper Boef aan de tand 
gevoeld werd. Deze rapper had hele 
beledigende vlogs gemaakt, maar 
beterde later zijn leven. We spraken 
over de vraag of het mogelijk is je 
fouten te verbeteren en je naam te 
zuiveren. We lazen wat hierover in de 
Bijbel staat en dachten na over wat 
vergeving is. 

Op zondag 18 juni vliegen vier 
jongeren, Tess, Sijtske, Jonas en 
Sjoerd, over van de kinderkerk naar 
de 12+groep. We heten hen nu alvast 
van harte welkom! Ze zijn natuurlijk 
ook van harte welkom op het PJR-
weekend van 14-16 juli. We gaan dan 
met elkaar naar Blaricum, waar we 
overnachten in blokhutten en allerlei 
gezellige activiteiten gaan doen. 
Inschrijven kan al! Stuur een mail naar 
nienke@pga-b.nl.

Edith van Amsterdam

Agenda
Juli
Do  20  Seniorenmiddag

Augustus
Di  22  Seniorenmiddag
Di  29  19.30 uur  Voorbereiding Umbriëreis

September
Wo  06 19.30 uur Medewerkersavond 
   rommelmarkt
Do  07  15.00 uur  Ontmoetingspastoraat 
   (Dignahof)
Zo  10 10.00 uur Startzondag
Wo  20 11-20.00 uur Inleveren spullen 
   rommelmarkt
Zat  23 10-16.00 uur Rommelmarkt
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
In de mei-vergadering hadden 
we twee visitatoren op bezoek. 
Gebruikelijk is dat elke gemeente 
eens in de vier jaar bezocht wordt, 
vooral ter bemoediging en om van 
elkaar te leren.
Zij spraken eerst met iedere 
voorganger apart, toen met de 
kerkenraadsleden tezamen zonder 
de voorgangers, tenslotte met de 
gehele wijkkerkenraad. Van de 
gelegenheid voor gemeenteleden 
om met de visitatoren te spreken, 
werd geen gebruik gemaakt. Ds. A. 
Parmentier spreekt haar bewondering 
uit voor ons beleidsplan, de vele 
activiteiten en het mooie schriftelijke 
materiaal dat daarbij gebruikt wordt. 
We bespraken ook onze zorgen. 
De krimp en veroudering van het 
vrijwilligersbestand zullen doorzetten. 
Daarom zijn er moeilijke keuzes nodig: 
wat blijven/gaan we doen en vooral, 
wat doen we niet meer.
Na dit uitvoerige gesprek was onze 
energie op en hebben we alle andere 
punten naar de volgende vergadering 
verschoven.
De vergunning om als experiment 
tijdelijk een aantal van de voorste 
banken weg te halen is afgewezen, 
omdat de tekening niet aan de 

voorwaarden voldeed. Inmiddels is er 
een nieuwe tekening gemaakt en de 
vergunning opnieuw aangevraagd. We 
wachten opnieuw af.

In de pinksterdienst werden Els 
Stam als diaken en Han Jongeneel 
als wijkouderling bevestigd en ikzelf 
tot ouderling-voorzitter herbevestigd. 
We hadden een feestelijke dienst 
met een aandeel voor de cantorij, een 
goed moment voor een bevestiging.

Rudie van Balderen

Van de diaconie
Op 3 juni hebben we samen met 
de diakenen van de Paas- en 
Pelgrimskerk een inhoudelijke 
diaconale dag doorgebracht in 
het Wereldhuis van de centrale 
diaconie van Amsterdam waar 
uitgeprocedeerde asielzoekers 
overdag worden opgevangen en hun 
bezigheden hebben. De collecte op 
de zondag erna voor dit Wereldhuis 
had een mooie opbrengst.
De avondmaalsviering op zondag 
11 juni was extra feestelijk met het 
mooie tafelkleed dat door de kinderen 
beschilderd was met Bijbelverhalen. 
Kinderen, bedankt!
Intussen zijn we al druk bezig met 
voorbereidingen voor de jaarlijkse 

bustocht in september, waarvoor 
binnenkort de inschrijving zal 
beginnen.

Lamkje Sminia

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06-21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 06-20 33 98 08,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938, 06-50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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De jonge Kruiskerk
Op 10 juni was alweer de derde editie van het Grootste 
Bijbelverhaal van Amstelveen. Met hulp van illustrator 
Maaike Beekman beschilderde we een groot tafelkleed 
voor de liturgische tafel in de Kruiskerk. De oudere 
kinderen konden meewerken aan het schilderen van een 
grote afbeelding van de wonderbare spijziging. De jongere 
kinderen maakten met sjablonen en verf allerlei plaatjes 
op het kleed die met eten te maken hadden. De kinderen 
werkten heel geconcentreerd. Het werd een mooi 
kleurrijk geheel, en we hadden samen met (groot)ouders 
en kinderen een gezellige middag. Op zondagochtend 

kon iedereen het kleed bewonderen in de viering, en 
hebben we samen avondmaal gevierd. Voor de kinderen 
van de basiscatechese (10-12 jaar) was deze dienst ook de 
afsluiting van een project over het avondmaal.

Momenteel zijn we in de stuurgroep De jonge Kruiskerk 
bezig om een nieuw programma samen te stellen 
voor de komende tijd. Daarover meer in de volgende 
Present. Dan vertel ik u ook graag welke activiteiten 
we in het komende schooljaar samen met de Roelof 
Venemaschool willen organiseren.

Mirjam Buitenwerf
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van het Oecumenisch Beraad 
Amstelveen-Noord

Do/ 06-07 Film: 'West Side Story'
Deze wereldberoemde musical vertelt 
het tijdloze verhaal van Romeo en Julia, 
geplaatst in de achterbuurt van New 
York in de jaren 50. Een feest voor het 
oog, het oor en uiteindelijk het hart. 
Tijd: 14.00 uur Plaats: Kruiskerk

Do/ 13-07 Bustocht
Dit jaar gaan we naar Weert en Handel. 
In Weert bezoeken we de St. Martinus-
kerk. Twee gidsen leiden ons daar rond. 
Tegenover de kerk is het Gemeente-
museum Jacob van Horne, een 
religieus museum dat in een vaste 
collectie uitleg geeft over Franciscus 
van Assisi en zijn orde in Nederland. De 
entree is € 4,00 (met museumjaarkaart 
gratis). 
Handel is het oudste Maria-
Bedevaarts-oord in Noord Brabant. De 
geschiedenis daarvan gaat terug tot 
1368. We bezoeken de kerk van Onze 
Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. 
Achter de kerk ligt een processiepark 
waarin het 'wonderbare putje' ligt. Het 
water hiervan zou geneeskrachtige 
werking hebben. Ook hierover vertelt 
een gids.

08.15 uur, Verzamelen bij de Titus 
Brandsmakerk, vertrek om 08.30 uur
Om ongeveer 18.00 uur keren we 
huiswaarts, aankomst tussen ca. 19.30 
en 20.00 uur.

De kosten voor deze busrit zijn € 55,- 
(+ toegang museum, indien geen 
museumjaarkaart).
Opgeven uiterlijk 6 juli (!) bij Tonneke 
van der Mede en overmaking van het 
bedrag op NL97 INGB 0002 2148 21.

Wo/ 19-07 Dagprogramma in de 
Titus Brandsmakerk en Haarlem
Op 13 mei 2017 werden de 
Nederlandse bisdommen toegewijd 
aan het Onbevlekt Hart van Maria. 
Daarom vertonen we op 19 juli 
de DVD van het theaterconcert 
‘De Mariamonologen’, een mooie 
voorstelling van Ineke ter Heege, 
Elise Mannah en Elly Zuiderveld. 
Zij vertellen nieuwe, moderne verhalen 
over Maria op een ontroerende, maar 
ook humoristische manier en zingen 
hun eigen Marialiedjes. Zelf zeggen 
zij over de voorstelling: ‘Wij spiegelen 
ons aan haar. Want wie is Maria voor 
ons, vrouwen van nu?’ Lunchpakket 
zelf meebrengen.
Om 13.00 uur verzamelen bij de 
bushalte Oranjebaan. Daar nemen we 
de bus naar Haarlem om de 'Nieuwe 
Bavo' te bezoeken. Een uitstekende 
gids staat om 14.00 uur klaar om ons 
rond te leiden.
De entree (Inclusief Kathedraal-
museum, koffi e/thee) is € 4,00.
Graag opgeven of u de hele dag 
of een gedeelte van de dag het 
programma wilt volgen. 
Aanvang ochtend: 10.00 uur. 
Plaats: T. Brandsmakerk.

Wo/ 26-07 Een duinwandeling 
van twee uur 
We vertrekken vanaf de Titus 
Brandsmakerk om 13.30 uur naar 
1e Leijweg 9 in Vogelenzang. Na de 
wandeling eten we met elkaar een 
pannenkoek in het restaurant aldaar. 
Opgave bij Renger Prent of Tonneke 
van der Mede in verband met het 
vervoer.

Do/ 03-08 Lezing 'kathedralen en 
basilieken in Nederland'
Ter afsluiting van ons 
zomerprogramma een boeiende 
lezing over kathedralen en basilieken 
door dhr. Hugo Kolstee.Toen hij bij 
'toeval' in een basiliek kwam, ging 
er een wereld voor hem open. Hij 
heeft een prachtig boekje geschreven: 
'Alle kathedralen en basilieken van 
Nederland', dat te koop is in de 
boekhandel.

Na de lezing is er een gezellige borrel 
om ongeveer 17.00 uur. Kosten lezing 
en borrel zijn € 5,-. Na de borrel is er 
een gezamenlijke maaltijd. De kosten 
daarvoor zijn  € 11.50 p.p. 
Tijd: 15.30 uur 
Plaats: Titus Brandsmakerk, 
opgave bij Tonneke van der Mede.

Contactpersonen
Tonneke van der Mede: tel.6413388, 
vandermede.derooij@planet.nl 
Renger Prent: tel. 6439418, 
rengerprent@gmail.com

Zomerprogramma
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Adriana Margaretha Utermöhlen
Zacht en kalm overleed op 20 mei, vier 
dagen voor haar 98ste verjaardag, Ada 
Utermöhlen. Enkele jaren geleden is ze 
voor een schoolproject geïnterviewd 
over de oorlog. Toen de oorlog uitbrak, 
woonde ze in Apeldoorn en werkte daar 
in een apotheek. Daarna vertrok ze naar 
Amsterdam om daar in een apotheek te 
werken. In november 1944 werd haar 
ouderlijk huis beschoten waarbij haar 
ouders gewond raakten. Ada keerde 
naar huis terug om voor haar ouders 
te zorgen. Een voor haar bedreigende 
tijd brak aan toen de familie kort daarna 
een Duitse offi cier kreeg ingekwartierd. 
In 1949 trouwde ze, maar dit huwelijk 
duurde slechts zestien jaar. Ze was 
een unieke moeder voor haar beide 
zoons. Muziek betekende veel voor 
haar. Enkele jaren geleden moest ze 
van haar fl at aan Bijdorp verhuizen naar 
het Zonnehuis. Haar benen wilden niet 
meer en een rolstoel was noodzakelijk. 
Ada wilde bij de Kruiskerk blijven horen. 

Sieb Lanser

Jan Heese
Op vrijdag 26 mei overleed Jan 
Christiaan Heese op 91-jarige leeftijd. 
Hij was de architect van de Bankraskerk, 
de eerste ‘samen-onder-één-dak-kerk’ 
in Amstelveen. Het gebouw moest een 
open indruk maken met de uitstraling 
van een ontmoetingscentrum. Voor de 
zondag ging men uit van voornamelijk 
aparte diensten, waarvoor 200 tot 500 
zitplaatsen nodig zouden zijn. Of de 
architect een kerkzaal wilde bedenken 
waarin 200 mensen zich niet verloren 
zouden voelen in een ruimte voor 700 

mensen. En het budget was beperkt. 
Het werd een bungalow-achtig gebouw, 
met een multifunctionele kerkzaal 
met grote ‘zitkuil’, omsloten door het 
liturgisch centrum en twee nevenruim-
ten. Er werd veel gebruik gemaakt van 
natuurlijke materialen. 
Jan Heese kon goed luisteren en deed 
dat ook. Hij had een voortreffelijk geheu-
gen en onthield zonder aantekeningen 
alles wat op de vergaderingen ter spra-
ke kwam. In 1994 heeft hij zich intensief 
bezig gehouden met de herinrichting 
van de kerk. Hij had het uiteraard moei-
lijk met de verkoop van het gebouw. 
Toch kwam hij, toen zijn gezondheid 
dat nog toeliet, met enige regelmaat 
naar de Kruiskerk. Het afscheid van Jan 
Heese was op donderdag 1 juni op be-
graafplaats Westerveld te Driehuis.

Renger Prent, Gabe Wierda

Harmke Ven-Jong
Op 28 mei overleed Harmke Ven-Jong, 
88 jaar en sinds 5 april 2013 weduwe 
van Henk Ven. Harmke was een spran-
kelende, ondernemende en humorvolle 
vrouw, die snel met een kwinkslag 
het ijs kon breken. Ze had een sterke 
eigen mening, wat soms voor en soms 
tegen haar werkte. Alles kon, fl exibel 
tot en met. Sinds 1985 woonden ze in 
Amstelveen, nadat ze de groentewin-
kel in Amsterdam voorgoed sloten. De 
vele jaren die Harmke en Henk samen 
met pensioen waren, waren één groot 
feest na het harde werken. Ze geno-
ten van het leven met kinderen en 
kleinkinderen. Met de caravan trok-
ken ze door Europa. Harmke belandde 
in Amstelveen in het bestuur van de 

NCVB, was vrijwilliger bij Brentano en 
zong met Henk in het Bankraskerkkoor.
‘Wat heb ik toch een rijk leven gehad, 
verzuchtte ze vaak dankbaar. 'Je gaan 
en komen zal Hij bewaren' was haar 
levensspreuk. In mei 2016 brak ze thuis 
haar heup en verhuisde ze naar Nieuw-
Vredeveld. Haar lichaam werd de laatste 
weken brozer. 
Op 26 mei brak ze haar andere heup. 
Op haar sterfbed waren haar laatste 
woorden: ‘Geniet van het leven!’ Op 3 
juni is ze, na een dienst in de Kruiskerk, 
bij Henk in het graf gelegd.

Peter Ven

Catharina Seelemann – Schipper
Op 8 juni overleed Tineke Seelemann, 
84 jaar oud. Haar jeugd was niet ge-
makkelijk, omdat haar moeder al jong 
overleed. Later trouwde ze met Arthur 
Seelemann, die in 2013 overleed. Ze 
was heel creatief en maakte mooie 
kunstvoorwerpen, o.a. beeldjes; bij 
haar thuis aan het Westelijk Halfrond 
stond een mooie verzameling. In de 
Bankraskerk was ze actief in de kunst-
commissie en bij de zondagse bloemen-
dienst. Ook heeft ze een aantal jaren 
het beschrijven van de steentjes voor 
overleden gemeenteleden verzorgd. 
Toenemende dementie maakte twee 
jaar geleden opname in verpleeghuis 
Groenelaan noodzakelijk. Op de rouw-
kaart citeren de kinderen enkele regels 
uit het lied ‘La mamma’ van Charles 
Aznavour: Y’a tant d’amour, de souve-
nirs / Autour de toi, toi, la mamma / Y’a 
tant de larmes et de sourires / A travers 
toi, toi, la mamma / Que jamais, jamais, 
jamais / Tu nous quitteras...

Sieb Lanser
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
In de zomertijd gaat een aantal weken 
gastvoorgangers voor. Sommigen van 
hen zijn door mijn lange – gelukkig 
beëindigde – periode van afwezigheid 
u echter zo vertrouwd geworden, dat 
zij geen vreemde gasten meer zijn. Ik 
vermeld van de komende zondagen hier 
alleen dat op 30 juli ds. Lanser in ons 
midden het heilig avondmaal hoopt te 
bedienen.

Zomerkring
Dinsdag 11 juli komt onder mijn leiding 
de zomerkring rond het apocriefe 
Bijbelboek Jezus Sirach voor de derde 
maal bijeen. Op het programma: Sirachs 
praktische aanwijzingen met betrekking 
tot zelfbeheersing en geduld, pro-actief 
denken, en omzien naar armen en 
beproefden. Al wie geïnteresseerd is in 
deze prikkelende joodse wijsheidsleraar, 
is welkom. Plaats: Pelgrimskerk. Tijd: 
14.00 – 15.30 uur.

Ds. De Vries

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad gaat akkoord met de 
voorstellen voor het 25-jarig jubileum 
van onze cantor-organist. Dit jubileum 
vieren we in de Pelgrimskerk op 
zondag 1 oktober. De cantorij levert een 
bijdrage aan de kerkdienst. Mogelijk 

treedt ook vocaal ensemble ‘Linguae 
atque Cordis’ op. Verder zal er een 
tentoonstelling zijn van schilderijen van 
Bert ’t Hart. De feestelijke bijeenkomst 
duurt tot 15.00 uur.
Een commissie, in overleg met de 
kosters, zorgt voor de organisatie. Er 
wordt nog een begroting opgesteld.
Zaterdagavond 30 september zal er, 
onder leiding van Bert ’t Hart, een 
concert zijn in de Engelse kerk, waaraan 
een sextet meewerkt. De kerkenraad 
staat garant voor € 300.
De heer Van Silfhout neemt de taak van 
gebouwbeheer van mevrouw Hopman 
over. Daar zijn we heel blij mee. Voorts 
is mevrouw Hellema bereid gebleken 
interim-voorzitter van de diaconie te 
blijven. Ze zal daarom deel blijven 
uitmaken van het moderamen. Het 
wordt steeds moeilijker om in vacatures 
te voorzien. Mede door uitvallen van 
mevrouw Jongkind is het dienst-doen in 
de VUmc-kapel een probleem geworden.
September nadert en dan denken 
we sinds een paar jaar ook aan 
ziekenzegening. De belangstelling loopt 
echter iets terug. Er wordt voorgesteld 
om in de reguliere dienst van 
10 september bij de voorbede expliciet 
gelegenheid te bieden om de zegen te 
ontvangen.
De diaconie heeft contact gelegd 

met het diaconaal centrum ‘Stap 
Verder’ in Amsterdam ZO. Het 
betreft hulp aan mensen die niet de 
basisbenodigdheden hebben voor een 
menswaardig bestaan. De diaconie 
vraagt aan de kerkgangers in de 
zomermaanden, waarin geen fruit 
wordt gebracht naar het Stoelenproject, 
toiletartikelen (zeep, shampoo, 
tandpasta, tandenborstel, wasmiddelen 
e.d.) te ‘offeren’ in een krat bij de ingang 
van de kerk. Bij inkopen kunnen we 
denken: 1 + 1 voor Stap Verder! 
Hoofdpunt van de agenda was de 
bijstelling van onze beleidsnota. 

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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In verband met de ziekte van onze 
predikant lieten we dit vorig jaar rusten. 
De nota bestaat uit een algemeen deel 
en besluit met het noemen van een 
aantal speerpunten. 
Het algemene deel opent met een 
visie: ‘De opdracht aan de gemeente is 
om in woord en daad te getuigen van 
de bevrijdende liefde van God. Deze 
opdracht betreft de gemeenteleden 
onderling en de medebewoners, niet 
alleen in Buitenveldert, maar ook 
regionaal, landelijk en wereldwijd. 
Uiteraard is het noodzakelijk om voor 
deze opdracht samenwerking met 

anderen te zoeken, respectievelijk 
bestaande samenwerking voort te 
zetten.’ Daarna wordt aangegeven 
hoe die visie gestalte krijgt. De 
speerpunten zijn elk jaar wat anders. 
Tot voor kort werd hierin uiteraard 
ons Uilenstedeproject genoemd. We 
volgen nu met spanning of en hoe dat 
voortgezet wordt.

Adri Lodder

Pastorpraat
Thema is rust? Waarom eigenlijk? 
Omdat de feestdagen voorlopig voorbij 
zijn? De avonden nog lang licht zijn? 
Hoe kijken we terug op de afgelopen 
weken? Geïnspireerd? Ja, dat was de 
openluchtdienst in het Beatrixpark, 
10.00 uur op Hemelvaartsdag met o.a. 
lied 793 uit het liedboek. Rustig? Ja toch 
wel, al spetterden de kleinsten in het 
pierenbad en kwetterden de vogels in 
de bomen. We zongen mee! 
Op 2 juni voegden wij ons na de maaltijd 
in de Pelgrimskerk bij De Goede Herder. 
Eén van Hart en één van Geest, ter 
voorbereiding op het Pinksterfeest! Op 
4 juni was het dan ook zeer feestelijk in 
de Pelgrimskerk, inspirerende liturgie, 
cantorij, viool, samenzang.
‘s Middags van 16.00 tot 17.30 uur aan 
het Spui organiseerden de kerken een 
bijeenkomst in de binnenstad; Babel aan 
de Amstel. In de oude Lutherse kerk: 
als het dan met de 180 nationaliteiten 
moeilijk verbinden is, misschien via de 
muziek? 
Wereldhuis: Fusion Band, New Gospel 
Sensation, Marokkaanse rapper.....het 
kwam allemaal samen en wij genoten 
ervan! We ontvingen een houten tulp...
was dat nu de Pinkstervlam of...tulpen 

uit Amsterdam....of beide?
7 juni: eerst storm en regen. De storm 
bleef een beetje maar in de Hoftuin 
zongen de Straatklinkers of er niets 
aan de hand was. En in een party tent 
speelde men: het op reis gaan. Nergens 
thuis of ergens thuis. Begon juni nu 
rustig? Nou nee, nergens rustig. 
Inspirerend? Ja, dat zeker. De kerken 
lieten ook overal van zich horen....op 
de radio hoorde ik een soldaat van het 
Leger des Heils zeggen: ‘Ik ga nu met 
pensioen. Het geeft mij rust dat er 
nu genoeg nachtopvang is. Niemand 
mag op straat slapen, want daar word 
ik onrustig van. Heb ik altijd voor 
gestreden. Toch, 't blijft opletten! Niet al 
teveel rust.’
Het zomerprogramma gaat door tot 
half september, let u op? Er is weer 
van alles te doen, bijvoorbeeld op 7 
juli de maaltijd buiten. Heeft u zich al 
opgegeven? En 4 augustus maaltijd in 
de Pelgrimskerk (misschien in de tuin?) 
maar wel geïnspireerd op Luther. Lees 
de gele flyer. Doe met iets mee, dan 
hebben we een mooie zomer!
Van harte hopen we dat de zieken en 
zij die aan huis zijn gebonden, ook wat 
geïnspireerd raken van mooi weer of 
een inspirerend stukje om te lezen. 
Bijvoorbeeld de preek die u door een 
goede fee (engel?) uit onze gemeente 
elke week in de bus of via de mail 
ontvangt of u luistert zondags mee, er 
zijn veel mogelijkheden. Rustig is het 
niet. Waarom eigenlijk? Hoe gaan we 
daarmee om?
Een goede zomer toegewenst en als er 
iets is: trek aan de bel en weet u elke 
zondag zeker in gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

Cor Somers
Op een rustige, zonnige zaterdagmorgen 
in juni kwamen we bijeen op de R.K. 
Begraafplaats Buitenveldert bij de gezongen 
uitvaartdienst voor Cor Somers. De dienst 
werd geleid door pastor Phil Kint. Cor was lid 
van De Goede Herder kerk.
Maar... Cor was voor ons ook een trouw 
bezoeker van de vrijdagmiddagbijeenkomsten 
Kannen&Kruiken in de Pelgrimskerk. Vooral 
na het overlijden van zijn geliefde vrouw 
Miep, ruim drie en een half jaar geleden, 
sloeg hij haast nooit meer een vrijdag over. 
Wij leerden hem kennen als een gezellige 
prater met vaak gesprekken die er toe de-
den! Cor is 87 jaar geworden. Tezamen dank-
ten wij voor zijn leven dat velen tot zegen is 
geweest. Wij missen hem! 
Bovenaan de rouwkaart stond uit Romeinen 
14: 7 en 8 en dat zong ook het koor:
Niemand leeft voor zichzelf / niemand sterft 
voor zichzelf / wij leven en sterven voor 
God onze Heer / aan hem behoren wij toe.

Wil Kruijswijk
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Vr/ 07-07 Maaltijd buiten
In de zomer eten we in het Amstelpark 
of het Amsterdamse Bos. We 
vertrekken om 17.30 uur vanaf de 
Pelgrimskerk (met of zonder auto). 
Kosten € 10,00 voor een pannenkoek 
en een drankje. S.v.p. uiterlijk woensdag 
ervoor opgeven i.v.m. reserveren bij Wil 
of Irene. U hoort dan ook waar we eten.

Ma/ 10-07 Film: Gran Torino
Walt Kowalski (Clint Eastwood), is 
een knorrige oorlogsveteraan en oud 
fabriekswerker die net zijn vrouw heeft 
verloren en slecht contact heeft met 
zijn zoons. Ook zijn buren ziet hij amper. 
Ooit was het nog een goede buurt, maar 
nu wonen er voornamelijk Aziatische 
immigranten om hem heen. En daar 
moet Walt helemaal niks van hebben. 
Als op een nacht zijn prachtige auto, 
een Gran Torino, bijna wordt gestolen 
door zijn buurjongetje volgt een serie 
gebeurtenissen die het leven van Walt 
én zijn buren voorgoed zal veranderen... 
Regie: Clint Eastwood. Aanvang 14.00 
uur in de Achterzaal van De Goede 
Herder.

Di/ 11-07 Het goede leven volgens 
Jezus Sirach
Bijbelkring van ds. De Vries, van 14.00 
tot 15.30 uur

Wo/ 19-07 Zingen met Nelly
Onder leiding van Nelly Versteeg zingen 
we liederen uit het Liedboek. Tijd: 14.30 
– 16.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wo/ 26-07 Tentoonstelling: 1917, 
Romanovs en Revolutie in de 
Hermitage
1917 was hét kantelpunt in de 
Russische geschiedenis. Het jaar 
waarin er een einde kwam aan 
driehonderd jaar Romanov-dynastie. 
De tentoonstelling 1917, Romanovs & 
Revolutie in de Hermitage vertelt het 
tragische verhaal van Tsaar Nicolaas 
II, zijn vrouw Alexandra en hun 
kinderen, die na het uitbreken van de 
revolutie in opdracht van Lenin werden 
doodgeschoten. Wat betekende dit 
voor Rusland? Wat gebeurde er met 
de bezittingen van de Romanovs? 
Hoe reageerden kunstenaars op de 
gebeurtenissen? 
De Hermitage Amsterdam reist een 
eeuw terug in de tijd en kijkt met ogen 
van toen naar het jaar 1917. 
Vertrek 10.00 uur bij halte lijn 51 
(Van Boshuizenstraat). Opgave 
vooraf bij pastor Kint: tel: 6420843 of 
0613624227. Neem uw kortingskaart 
mee (bijv. museumkaart).

Ma/ 31-07 Nabespreking 
Hermitage
Mede naar aanleiding van ons bezoek 
aan de tentoonstelling (Romanovs en 
Revolutie) in de Hermitage belicht Phil 
Kint de geschiedenis van Rusland in 
de periode 1850-1914 en gaat hij in 
op vragen die de tentoonstelling bij 
bezoekers oproept. Datum: maandag 
31 juli van 14.30 – 16.00 uur in de 
Achterzaal van De Goede Herder. 

Vr/ 04-08 Aan tafel met Luther!
Zomermaaltijd waarin wij vijfhonderd 
jaar reformatie vieren. We trekken 
feestelijke kleding aan (bijvoorbeeld iets 
uit de vorige eeuwen). We eten samen 
aan een tafel, vol liefde – vol verrassing 
– en een tafel vol, voor iedereen. Wilt 
u nadenken over een tekst, wens of 
stelling voor het kerkelijk leven in deze 
tijd? Schrijf het op en we plakken ze 
allemaal op een deur. Inloop vanaf 16.30 
uur. Kosten € 8,00 voor de maaltijd en 
een drankje. Opgave uiterlijk zondag 
30 juli bij Irene, Janny of Wil.

Telefoonnummers
Wil Kruijswijk: tel. 642 77 03, Irene 
Hillers: tel. 642 82 43, Janny Schuijt: tel. 
644 10 65

Mailadressen
Wil Kruijswijk: wilkru@xs4all.nl, Janny 
Schuijt: janny.schuijt@upcmail.nl

Zomerprogramma

Kannen en Kruiken: elke vrijdag 
van 16.30 tot 18.00 uur: 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 
en in het zomerprogramma.
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PJR
Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

Agenda
9 juli Kliederkerk
14-16 juli PJR Tienerweekend

Weet jij al of je mee gaat naar Taizé? Een week Taizé betekent 
een ontmoeting met duizenden jongeren van over de hele wereld 
en een week meeleven met de ongeveer honderd broeders van 
Taizé. Een bijzondere reis en voor veel jongeren een onvergetelijke 
ervaring! De week waarin wij gaan is een speciale week voor 18 
tot 35 jarigen. Het idee van deze week is om jongvolwassenen die 
vaak dezelfde vragen hebben, in het licht van het geloof elkaar te 
laten ontmoeten en te laten praten over de toekomst. 
Opgeven kan tot 10 juli 2017! Check voor meer informatie en om 
je op te geven de site: www.pjramstelveen.nl Heb je vragen of wil 
je iets overleggen? Neem dan contact op met Nienke!

TAIZÉ

Als afsluiting van het seizoen dit keer Kliederkerk op locatie! 
We gaan met elkaar naar het Amsterdamse bos om samen 
te genieten van de natuur en het verhaal van de schepping te 
ontdekken. Klieder, vier, struin, ontdek en geniet samen met ons 
van al het moois dat deze wereld ons te bieden heeft en waar we 
dan ook zuinig op mogen zijn. Meer informatie vind je op: 
https://www.facebook.com/KliederKerkAmstelveen/ 

KLIEDERKERK – IN HET BOS
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PJR
Agenda
9 juli Kliederkerk
14-16 juli PJR Tienerweekend

GRACELAND FESTIVAL 
Dansen, luisteren, kamperen, ontmoeten en relaxen op het (zoals zij het 
zelf omschrijven) festival voor de idealist en de realist, de criticus en de 
positivist, de kerkganger, de kerkloze en de kerkplanter. Het festival biedt 
van 18 t/m 20 augustus een programma vol muziek, kunst, debat en 
theater op terrein de Paasheuvel in Vierhouten: www.gracelandfestival.nl/ 

KLIEDERKERK – IN HET BOS
Zin in de zomer, maar nog geen plannen? 

Misschien zit hier iets tussen!

Zin in zomer?

DE POPTEMPEL
De Poptempel is een ontdekkingsreis 
voor jongeren van 17-25 jaar rond 
popmuziek, festivals en het geloof. Je 
hoeft er niet voor weg, je kan gewoon 
vanuit je luie stoel lezen, luisteren en 
ontdekken welke seculiere popsongs 
wel degelijk een diepere betekenis 
hebben en je inspireren, troosten of in 
beweging brengen:
https://www.facebook.com/poptempel/

LET THE 
MUSIC PLAY
Hét spel waar alles draait 
om muziek en geloven. Dus 
nodig je vrienden uit voor een 
avondje bij je thuis en deel, 
vertel en verwoord door middel 
van muziek waar jij in gelooft. 
Te koop via: www.webwinkel.
pkn.nl of te leen bij Nienke.
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘Niet zo veel, maar het zou best leuk 
zijn om met een groep mensen uit de 
kerk een dienst in elkaar te zetten. Over 
iets wat leeft in de gemeente, waar je 
dan zelf over nadenkt en mooie teksten 
en liederen bij uitzoekt. Echt een dienst 
die uit de gemeente ontstaat. Al was 
het maar één keer per jaar.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘De dienst op zondagmorgen, dat vind 
ik echt een samenbindende factor, 
mooi ook met de cantorij of het koor 
erbij. Ik vind het gezellig dat er voor de 
dienst al mensen in de kerk zijn. De 
Pelgrimskerk gaat om 9.00 uur open 
voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Ze kunnen naar binnen voor koffie 
en een praatje. De kerk hoeft geen 
inloophuis te zijn, maar ik ben voor een 
kerk waar je altijd terecht kunt. Dat de 
kinderopvang bij ons in het gebouw zit 
vind ik ook heel leuk, met die kleine 
wurmen en al die schoentjes op een 
rij. De gemeente is nu heel hecht. Dat 

is langzaam zo gegroeid. Samen met 
mensen iets doen, dat mag absoluut 
niet verdwijnen.’ 

Wat heb jij ontvangen? 
‘Toen ik plotseling in het ziekenhuis 
lag, had ik niks bij me. Mensen van de 
kerk en De Buitenhof kwamen langs 
met kleding en namen spullen voor 
me mee. Ik hoefde me helemaal geen 
zorgen te maken. Ook mensen met 
wie ik niet zo veel om ging stonden 
er opeens. En stapels kaarten heb ik 
gekregen.’
 
Wat wil je doorgeven? 
‘De warmte. Dat je niet hoeft te 
vragen ‘wil je me helpen’, maar dat je 
kan zien dat iemand iets nodig heeft. 
En dat ik nog steeds voor iemand 
kan inspringen. Zo doe ik af en toe 
boodschappen voor de buren. Ik heb 
mijn ouders verzorgd. Na hun over-
lijden kwamen andere familieleden 
langs met problemen. Dat was niet 
altijd makkelijk. Ik heb me ook wel 
eens schuldig gevoeld: waarom heb 
ik dit niet gezien of dat niet gezegd. 

Maar ik weet heus wel dat ik niet de 
hele wereld op mijn nek kan nemen. 
ik wil alleen zo graag dat iedereen een 
beetje gelukkig is.’
 
Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert? 
‘Sinds mijn operatie is een gezongen 
versie van psalm 139 mijn lied: Gij 
kent mijn naam / gij weet wat ik denk 
/ gij kent mijn stil verdriet / gij hoort 
mij als ik roep. In het ziekenhuis gaf 
me dat een enorme rust. Ik besefte 
dat ik niet altijd voor iedereen klaar 
hoef te staan als ik het niet kan. Een 
Bijbelfiguur met wie ik me identificeer 
is natuurlijk Martha. Je kan mensen 
soms meer vertellen door iets te 
doen. Ik snap Martha zo goed! Ik ben 
nog steeds pissig dat ze berispt werd. 
Maar misschien bedoelt Jezus alleen 
maar: neem eens een beetje tijd voor 
jezelf.’ 

Mijn kerk!
Willeke Koops

Willy Dorst (67) is lector in de Pelgrimskerk. Ze was diaken en 

vrijwilliger in De Buitenhof. Drie jaar geleden verloor ze een van haar 

benen, waardoor ze nu niet meer alles kan wat ze zou willen doen. Ze 

woont al vijftig jaar in Buitenveldert, in de flat waar ze vroeger met 

haar ouders woonde. Willy is een nieuwsgierige doener.

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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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

 Do/ 06-07  Film: 'West Side Story'
Deze wereldberoemde musical vertelt 
het tijdloze verhaal van Romeo en Julia, 
geplaatst in de achterbuurt van New York 
in de jaren 50. Prachtige choreografi eën, 
schitterende muziek en de wereldberoemde 
songs maken de fi lm nog altijd een feest 
voor het oog, het oor en uiteindelijk het hart. 
Tijd: 14.00 uur.

 Vr/ 07-07  Maaltijd buiten
We eten in het Amstelpark of het 
Amsterdamse Bos. Vertrek om 17.30 uur 
vanaf de Pelgrimskerk (met of zonder auto). 
Kosten € 10,00 voor een pannenkoek en 
een drankje. Zie verder pagina 27.

 Zo/ 09-07  Kliederkerk in het bos
Zie pagina 28.

 Ma/ 10-07  Film: Gran Torino
Met Clint Eastwood als knorrige oorlogs-
veteraan en oud fabriekswerker. Regie: 
Clint Eastwood. Aanvang 14.00 uur in de 
Achterzaal van De Goede Herder.

 Di/ 11-07  Het goede leven
 volgens Jezus 
 Sirach
Bijbelkring met ds. De Vries, van 14.00 - 
15.30 uur.
 
 Do/ 13-07  Bustocht
Uitstapje naar Weert en Handel. 
Zie uitgebreid programma op pagina 23. 
Opgeven uiterlijk 6 juli!

 Vr-zo/ 14 tot 16-07  PJR weekend 12+

 Wo/ 19-07  Dagprogramma in de 
 Titus Brandsmakerk en 
 Haarlem
Zie voor uitgebreid programma pagina 23.

 Wo/ 19-07  Zingen met Nelly 
 Versteeg
We zingen liederen uit het Liedboek. Tijd: 
14.30 - 16.00 uur.

 Do/ 20-07  Zomerse 
 seniorenmiddag
Met musicus Marcel den Dulk. 

 Wo/ 26-07  1917, Romanovs en 
 Revolutie in de 
 Hermitage
Zie voor uitgebreid programma pagina 27.

 Wo/ 26-07  Een duinwandeling
Vertrek om 13.30 uur bij de Titus 
Brandsmakerk naar Vogelenzang. Opgave bij 
Renger Prent of Tonneke van der Mede.
Zie verder pagina 23.

 Ma/ 31-07  Nabespreking
 Hermitage
Na ons bezoek aan de tentoonstelling in de 
Hermitage belicht Phil Kint de geschiede-
nis van Rusland in de periode 1850-1914 
en gaat hij in op vragen die de tentoonstel-
ling oproept. Tijd: 14.30 - 16.00 uur in de 
Achterzaal van De Goede Herder. Zie ook 
pagina 27.

 Do/ 03-08  Lezing 'kathedralen en 
 basilieken in Nederland'
Een boeiende lezing over kathedralen en basi-
lieken. Met dhr. Hugo Kolstee, die enige jaren 
bouwkunde studeerde. Aansluitend borrel om 
17.00 uur en evt. gezamenlijke maaltijd. Kosten 
lezing en borrel zijn € 5,00, maaltijd € 11.50 
p.p. Tijd: 15.30 uur. Plaats: Titus Brandsmakerk, 
opgave bij Tonneke van der Mede.

 Vr/ 04-08  Aan tafel met Luther!
Zomermaaltijd waarin wij vijfhonderd jaar 
reformatie vieren. We trekken feestelijke 
kleding aan (bijvoorbeeld iets uit de vorige 
eeuwen). Wilt u nadenken over een tekst, 
wens of stelling voor het kerkelijk leven in 
deze tijd? Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten 
€ 8,00 voor de maaltijd en een drankje. 
Opgave zie pagina 27.

Noteer alvast!

 Wo/ 06-09  Bijeenkomst 
  medewerkers 
  Rommelmarkt
Om 19.30 uur. 

 Za/ 23-09  Jaarlijkse 
  Rommelmarkt 
Van 10.00 tot 16.00 uur. Inleveren 
van goederen kan op woensdag 20 
september van 11.00 tot 20.00 uur.
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Penelope Umbricom, 541.795 
Suns from Sunsets from Flickr 

(partial) 1/26/06 (2006-ongoing)

Waarom maakte ik laatst die foto van 
de schitterende zonsondergang in 

Oostkapelle en plakte die in een appje? 
Hoe naïef te denken dat het een uniek 
moment was. Ik deed wat miljoenen 
doen, iedere dag opnieuw. Wat een 
cliché! En waarom? Internet heeft 

miljoenen betere beelden dan die van 
mijn appje. Hoe makkelijk om daar cy-
nisch over te zijn. Kijk ze toch met hun 

apparaatjes gericht naar de zon!
En toch - al die beelden getuigen van 

unieke momenten van rust, verstilling, 
schoonheid, ontroering.

Wie dit ziet móet het delen, ‘zoals een 
ouder een kind wijst naar de lucht’. Zo 
mooi ís de wereld. En daarom nemen 

wij, al lang geen kind meer, foto's: 
kijk, zo mooi kan de wereld zijn. Want 
wie dat ziet, ziet iets van hoop aan de 
horizon, iets van troost, dag in dag uit. 

541.795, 6, 7 etc. keer.

Werner Pieterse


