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Dit gedicht ‘Genesis’ van de hand van 
Ida Gerhardt (1905-1997) verscheen in 
de bundel ‘Het Sterreschip’ die in1979 
uitkwam. In die jaren kon Gerhardt 
zich geheel wijden aan wat zij als haar 
roeping zag, het dichten. Genesis 
noemt zij haar gedicht over de laatste 
levensfase en dat betekent zoveel 
als wording, geboorte. Geboorte 
is voor de dichteres meer dan na 
negen maanden gedragen te zijn het 
levenslicht zien.

De ouderdom is voor Gerhardt niet 
alleen een groeiend onvermogen om 
namen te onthouden of op het perron 
te rennen naar een vertrekkende 
trein, maar ook een nieuw vermogen, 
om veraf te zijn van plannen en 
getallen. Een mens wilde in jonger 
jaren misschien zoveel, maar die 
plannenmakerij mag nu worden 
losgelaten. Er komt tijd en ruimte om 
te zien wat eerder niet gezien werd, 
waaraan voorbij geleefd werd. Alsof 

er in eerder jaren een sluier lag over 
wat er waargenomen werd. Maar de 
mist trekt op, er is een opengaan van 
vergezichten. 
Wat ontroerend dat Ida Gerhardt de 
laatste levensfase niet met financiën 
verbindt (in het heersende tij wordt 
over ouderen gesproken als een 
kostenpost) maar met mogelijkheden, 
een nieuw kunnen. In één woord: 
Genesis.

Gert Jan de Bruin

Oud worden is het eindelijk vermogen
ver af te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering van ogen
voordat het donker van de nacht gaat vallen.
Het is een opengaan van vergezichten,
een bijna van gehavendheid genezen;
een aan de rand der tijdeloosheid wezen.
Of in de avond gij de zee ziet lichten.
Het is, allengs, een onomstotelijk weten
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen,
wanneer men van u schrijven zal: ‘ontslapen’.
Wanneer uw naam op aarde is vergeten.

Ida Gerhardt

Genesis
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Inhoud
In de herfst laten bomen hun bladeren los. 
Dat gaat vanzelf, in de natuur. De herfst is het 
seizoen van ‘loslaten’. Maar bij mensen gaat 
dat niet vanzelf. Deze Present gaat over losla-
ten. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee 
te maken: je ouders, je partner, je kinderen, je 
werk, je huis. Arianne Geudeke schrijft er over in 
haar hoofdartikel. En jawel: loslaten kun je leren. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 
november, gedenken we onze gemeenteleden, 
onze geliefden, die we moesten loslaten. Ook 
Werner Pieterse schrijft over de herfsttijd – een 
aparte categorie in ons liedboek – en vraagt 
aandacht voor lied 712, waarmee we ons naar 
het einde van het liturgische jaar zingen. Einde 
maar ook nieuw begin, want direct hierna begint 
Advent, een tijd van verwachting. Vanwege haar 
pensionering moet Jany Steur haar werk op het 
kerkelijk bureau loslaten. Het was voor haar een 
geschenk, dat ze nu mag doorgeven aan haar 
opvolgster: Ankie Harte. Met beiden vindt u een 
interview. Je kunt materiële dingen loslaten en 
ze wegbrengen naar het afvalbrengstation, maar 
waarom is het goed om los te laten, voor wat of 
wie maak je plaats? – lees de column van Erik 
Schouten. Hebben leden van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert moeite 
hun euro’s los te laten? Wat kan de algemene 
kerkenraad loslaten in gerichtheid op de toe-
komst? Vragen die worden opgeroepen door 
de bijdrage van Melis Melissen. Vluchtelingen 
hebben letterlijk alles los moeten laten; Ginus 
Trof schrijft over een kennismaking met nieuwe 
Amstelveners. Welnu, al mogen ruwe herfststor-
men woeden, laat alles maar even los en lees 
deze Present. De redactie wenst u veel leesple-
zier; dit blad laat u niet los. 

Sieb Lanser 
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Colofon
Contact 
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 6413648 

Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur:
Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, 
Janet Parlevliet, Nel Velthorst 
en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 
1181 RB Amstelveen

Abonnementen
Financieel bijdragende leden 
van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
ontvangen Present kostenloos. 
Een keer per jaar vragen wij 
u een donatie te doen als 
bijdrage in de kosten.

De abonnementsprijs bedraagt 
€ 27 per jaar.

Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar, december 2017, jaargang 8, nummer 9

Wilt u een abonnement? 
Stuur dan een mail naar 
abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 

Adreswijzigingen en opzeg-
gingen? Graag schriftelijk of 
per mail doorgeven bij het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Geopend di, wo, do 
van 9.00 tot 12.30 uur.

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. NL53 ABNA 0549 316
523 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Medewerkers aan dit nummer: 
Gert Jan de Bruin, Arianne 
Geudeke, Ankie Harte, Nienke 
van der Heiden, Melis Melissen, 
Ineke Norel, Werner Pieterse, 
Hans Reijenga, Erik Schouten, 
Janny Schuijt, Jany Steur-van 
Harten, Yvonne Teitsma, Ginus 
Trof, Lineke Wichmann, Gabe 
Wierda, wijkredacties. 

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Kerst - Verwondering
inleveren kopij: 27 november
op de mat: 19 december

Nr 1, 2018 – Recht door zee
inleveren kopij: 8 januari
op de mat: 30 januari
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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/ 26-11
 

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser, gedachtenisdienst met 
de cantorij  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en 
ds. W.T. Pieterse, gedachtenisdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 25.11) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen

Zo/ 03-12
1e adventszondag

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk & kerkgroei

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries en pastor 
Ph. Kint, oecumenische viering 

De Buitenhof
(za 02.12) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 10-12 
2e adventszondag

1e collecte: Diaconie, stichting Derde 
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, landelijk pastoraat

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a.d. IJssel
18.30 uur: ds. J. Geene, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen

De Buitenhof
(za 09.12) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Data inleveren en verschijnen Present

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kerst - Verwondering
inleveren kopij: 27 november
op de mat: 19 december

Nr 1, 2018 – Recht door zee
inleveren kopij: 8 januari
op de mat: 30 januari
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Zo/ 17-12 
3e adventszondag

1e collecte: Diaconie, kerstgaven en attenties
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen 
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. J.J.A. Doolaard, Zeist  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
14.30 uur: kerst sing-in  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, muzikale dienst: 
Ceremony of carols   

De Buitenhof
(za 16.12) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen

Vindt u het ook zo leuk als de postbode komt in december? 
In deze digitale tijd is zo’n echt kaartje in de hand 
hartverwarmend. De nieuwe adventskalender geeft u de 
gelegenheid iedere dag tijdens Advent iemand blij te maken 
met zo’n kaartje.
Aan de hand van het thema ‘Kwetsbaar als een kind’ is er elke 
dag een bijzondere tekst met passend beeld, voor wie een 
moment van bezinning of meditatie zoekt. Alle bladen van de 
kalender kunnen als losse kerstkaart worden gestuurd. De 
adventskalender brengt u iedere dag van de adventstijd een 
stapje dichter naar Kerst. De teksten sluiten aan bij het thema van 
de kerstcampagne van Kerk in Actie ‘Geef hoop aan een kind op 
de vlucht’. De kalender is te bestellen a € 6,99 in de webwinkel 
van de Protestantse Kerk: www.webwinkel.pkn.nl/kerst.

Adventskalender  

Vanaf 29 november biedt de website www.kerst020.nl 
een overzicht van activiteiten rondom Advent en Kerst in 
Amsterdam en Amstelveen. Via fi lters (datum, het stadsdeel, 
trefwoorden) kunnen bezoekers van de site gemakkelijk en snel 
zoeken naar een kerstviering die bij hen past. Verder kunt u – als 
u zich aanmeldt – in de adventsperiode dagelijks automatisch 
per e-mail een dagtekst ontvangen.

Kerst020.nl  

Inspirerende bijeenkomsten waarin verstil-
ling en verdieping centraal staan. Met Nico 
Sjerps. Op woensdagen om 10.00 uur in 
de Kruiskerk. Data: 6, 13 en 20 december. 
2018: 10, 17, 24 en 31 januari, 7, 14 en 21 
februari. Info en opgave: Nico Sjerps: 
06 21254699, nsjerps@ziggo.nl.

Christelijke meditatie
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Loslaten vind ik lastig.
De tuin en het speeltuintje voor de 
deur zijn niet genoeg meer voor mijn 
jongste zoon. Hij wil verder weg met 

zijn vriendjes. Naar 
het schoolplein of 
het voetbalveld. 
Uit mijn zicht. Laat 
ik hem gaan?
Mijn oudste zoon 
is uitgenodigd 
voor een feestje 
in het buurdorp 
en deelt mee 
dat het wel laat 
(=vroeg) zal 
worden, maar hij 
komt gewoon 

zelf op de fiets naar huis. Laat ik hem 
gaan?

Ik herinner mij een regel uit het 
gedicht voor ons kind van Geert 
Boogaard: ‘Je bent gedragen om 
verlost te worden, gekomen om te 
gaan’ en weet dat ik mijn kinderen niet 
vast mag houden maar los moet laten 
en hun eigen weg moet laten gaan.

Loslaten is minder vrezen 
en meer beminnen
Nelson Mandela

Vroeg of laat krijgen we er allemaal 
mee te maken. Met loslaten. Moeten 
loslaten. Je ouders, je partner, je 
kinderen, je werk, je dromen, je huis.

De herfst is het seizoen van 
‘loslaten’. Buiten laten de bladeren 
los en vallen op de grond. Juist in 
het seizoen van de herfst denken 
wij aan hen, onze geliefden, die wij 
los moesten laten. Op Allerzielen en 
Allerheiligen of de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar.

Hoewel ik zelf, zoals gezegd, niet sterk 
in loslaten ben, heb ik in mijn werk 
in het ziekenhuis veel te maken met 
mensen die moeten loslaten. 

Herfst

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

Rainer Maria Rilke

‘Ik ben oud, achter in de tachtig, 
maar ik wil nog niet dood,’ zei een 
oude stervende dame tegen mij. Ik 
begreep dat niet goed. We weten 
toch allemaal dat er een einde aan 
ons leven komt en hoe ouder je 
wordt, hoe dichterbij dat komt. Toen 
we spraken over de Eeuwige die 
met ons gaat en voor ons zorgt vanaf 
de wieg tot over het graf zei ze: ‘Ik 
geloof dat voor mezelf, maar zorgt Hij 
ook voor mij kinderen?’

‘Hij zorgt voor hen ook als u dat niet 
meer kunt’, zei ik. En er kwam een 
rust over haar. Toen pas besefte ik 

Eerlijk gezegd ben ik zelf heel slecht in 

loslaten. Ik hecht en hang aan de zomer 

en het duurt ieder jaar even voor ik kan 

genieten van de pracht van de herfst. 

Dit jaar duurde het kunnen loslaten van 

de heerlijke zomermaanden zo lang 

dat ik te laat was met kastanjes zoeken. 

Toen ik eindelijk zover was dat ik mijn 

jaarlijkse ronde kastanjebomen ging 

lopen, waren de takken leeg en op de 

grond vond ik geen prikkelhulzen en 

glimmende kastanjes meer. 

Loslaten kun je leren
Arianne Geudeke, geestelijk verzorger Ziekenhuis Amstelland/predikante PKN
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dat de moeder het leven niet los kon 
laten, omdat ze haar kinderen vast 
wilde houden.

‘We hebben elkaar nog één keer stevig 
vastgepakt, toen moest ik hem laten 
gaan’, zei een vrouw wier man in het 
ziekenhuis stierf.

We zijn geboren om te leven. Om lief te 
hebben. Een geliefde wil je vasthouden. 
Het leven wil je vasthouden. Soms 
tegen beter weten in. 

Menselijkerwijs gesproken lijken 
‘loslaten en vasthouden’ een paar te 
zijn. Maar als ik denk aan woorden 
van Jezus moet ik toch een andere 
conclusie trekken. Tegenover 
‘loslaten’ staat niet ‘vasthouden’, maar 
‘vertrouwen’.

Denk je dat je door je zorgen te 
maken iets aan je levensduur kunt 
toevoegen? Maak je geen zorgen 
voor de dag van morgen, want de 

dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan 
zijn eigen last. De hemelse vader 

weet wat je nodig hebt. 

Jezus

Loslaten in vertrouwen. Ook dat zie ik 
gebeuren in het ziekenhuis. Mensen 
kúnnen elkaar, of het leven, loslaten. 
In vertrouwen dat het leven goed 
was. En soms in het vertrouwen dat 
het goed gaat worden na de dood. In 
vertrouwen dat geloof, hoop en liefde 
eeuwigheidswaarde hebben. Dat ons 

leven meer is dan hier en nu. Hoe moeilijk 
ook, vertrouwen in wat was of wat komt, 
in de kracht van je geliefde of de handen 
van de Eeuwige, helpt met loslaten.

Loslaten moet je leren. Loslaten kún 
je leren. Volgend jaar gaat mijn man de 
Kilimanjaro in Tanzania beklimmen. Een 
vriendin zei tegen me: ‘Dat je hem laat 
gaan!’ Denkend aan mijn eigen artikel 
glimlach ik en weet dat ik hem niet vast 
wíl en mág houden, maar dat ik hem zal 
laten gaan in vertrouwen. Vertrouwen 
in zijn voorbereidingen, kennis en 
kunde. Vertrouwen in de Eeuwige die 
meegaat, waar we ook gaan.

Wie kan loslaten
in vertrouwen
ontmoet 
de vreugde van het hart.
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Herfsttijd
Werner Pieterse

Eén lied dat duidelijk maakt hoe 
seizoenen zeker wel passen in de 
liturgie is wat mij betreft 712. Dit 
prachtige herfstlied zongen we 
afgelopen maand twee keer in de 
Paaskerk. In het eerste couplet legt de 
dichter een prachtige verbinding tussen 
de zomer van uitbundige groei en de 
verstilde herfst. Je ziet de lege akker 
met lage mist voor je. In de coupletten 
twee en drie zingen we naar de oogst, 
die zowel dankbaarheid geeft als tot 

verantwoordelijk-
heid roept; het 
vierde couplet 
verbindt alles met 
het Avondmaal. Je 
leest dat er een 
groot dichter aan 
het werk is en we 
kunnen het ook 
niet anders dan he-
lemaal zingen (zo-
als dat volgens mij 
voor de meeste 
liederen geldt).

Met dit lied zingen we ons naar het 
einde van het liturgische jaar. Een 
ingetogen tijd die wordt afgesloten 
met de gedachteniszondag. De 
zondag waarop we de overleden 
gemeenteleden gedenken. We 
branden kaarsen bij het noemen van de 
namen en wie wil kan een eigen kaars 
aansteken ter nagedachtenis aan een 
dierbare die afgelopen jaar of eerder is 
overleden. In die dienst in de Paaskerk 
lezen we Jesaja 65: 17vv. Vele eeuwen 
eerder dan Johannes in het laatste 
Bijbelboek, ziet hij het visioen van een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Met deze belofte gedenken we wie 
we missen en we noemen hun naam 
voor de Levende. We hopen dat juist 
deze zondag ook zij voor wie de kerk 
geen vertrouwde plaats (meer) is zich 
welkom zullen weten in ons midden.
In de rooms-katholieke traditie worden 
de overledenen op 2 november, 
Allerzielen, herdacht. De media 
besteden ook rond die dag met 
minder kerkelijke rituelen aandacht aan 

afscheid en rouw. Ieder jaar komt de 
gedachte op om in de toekomst daarbij 
aan te sluiten. Dat zou mooi kunnen 
zijn, maar anderzijds markeert juist de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar de 
overgang naar Advent zo mooi. Ik ken 
gemeentes die als slotlied standaard 
lied 444 zingen, met het accent op het 
eerste woord. Nu – nu we de namen 
hebben genoemd, het oude jaar 
afloopt – daagt het in het oosten. Het 
verwachten van het feest van geboorte 
begint. Niet dat het nu helder licht is, 
de langste nacht moet nog komen, 
maar het duister begint te wijken, de 
verwachting is er al. Het begint met 
het lied.

Het leesrooster spreekt ook over 
zondag van de voleinding, waarbij 
teksten over de eindtijd, het vergaan 
van de wereld, de laatste dagen, 
worden aangeboden – u begrijpt dat 
die thematiek, hoe spannend ook, 
op onze gedachteniszondag op de 
achtergrond blijft. Deze dag zingen we 
lied 730: Heer herinner u de namen. 
Dat er Een is die - als een belofte ons 
gegeven - de namen herinnert van hen 
die we missen, hoe onvoorstelbaar dat 
ook moge zijn en hoe zwak ons geloof 
daarin op sommige dagen ook is, juist 
dat brengt ons bij elkaar op de grens 
van advent om te bidden, te gedenken, 
te horen en te zingen.

Herfsttijd is een aparte categorie in het liedboek. Het seizoen krijgt vier antifo-

nen (711) en drie liederen: 712 tot en met 714. Van de vier seizoenen krijgt zo de 

herfst de meeste aandacht. Opvallend. Er is geen winter, ook geen lente. Die tijd 

heeft genoeg aan de liturgische tijd: advent, kerst, veertigdagen, pasen, pinkste-

ren, trinitatis. Ook de lange zomer krijgt maar vier antifonen en geen lied. Achtte 

men het bezingen van de seizoenen niet helemaal gepast in de liturgie? 
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Lied 712: 
Het jaar neigt zich tot stille groet

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

tekst Jan Willem Schulte Nordholt



10

De kerk, onbetaalbaar? 
Melis Melissen

Ds. Bogaard opende de vergadering 
met het lezen van het bekende stuk uit 
Matteüs waarin Jezus de vraag stelt: wie 
denken jullie dat Ik ben? Vervolgens las 
zij een stuk met drie soorten antwoorden 
op deze vraag, waarbij een verbinding 
werd gemaakt met onze missionaire 
presentie. De AK besloot in de volgende 
vergadering daarover door te praten.

Positie AK en wijkkerkenraden
Het gesprek met de taakgroep was 
eigenlijk merkwaardig, want de meeste 

aanwezige AK-leden 
maken ook deel uit 
van die taakgroep. 
Maar als AK-lid kun 
je de vragen waarop 
de taakgroep een 
antwoord zoekt 
vanuit een an-
dere invalshoek 
bekijken. Bram 
Schriever leidde 
dit onderwerp in 
met een presen-
tatie vanuit de 

Protestantse Kerk in Nederland over wat 
kerkordelijk de verhouding is tussen een 
algemene kerkenraad en wijkkerkenra-
den en wat voordelen en nadelen van 
centralisatie dan wel decentralisatie zijn. 
Gaandeweg de presentatie stelde hij 
daar kritische vragen bij, omdat het in 
de presentatie toch vooral ging over 
het overeind houden van de bestaande 
structuren en vormen van kerk zijn. In de 
AK leefde eigenlijk breed de gedachte 
dat we het met die bestaande vormen 
in Amstelveen en zeker in Buitenveldert 
niet zo heel lang meer zullen volhouden, 
en dat er nieuwe vormen nodig zijn. Een 
relevante vraag is dan ook: hoe richt je 
het kerkelijke bestuur zodanig in, dat het 
nieuwe vormen van kerkelijke aanwezig-
heid bevordert, desnoods naast de be-
staande wijkgemeenten. Het pregnantst 
is de situatie in Buitenveldert. Zoals het 
lid uit die wijk formuleerde: ‘twaalf jaar 
geleden hadden we nog kunnen ver-
nieuwen, nu niet meer. Maar twaalf jaar 
geleden zagen we de urgentie niet’. 
De AK hoopt voor het eind van dit 
jaar het advies van de taakgroep te 
ontvangen.

Taakstellende verhoging kerkelijke 
bijdragen 
Vervolgens bespraken we de begroting 
opgesteld door het college van kerkrent-
meesters, daarbij geassisteerd door de 
penningsmeester, Andries Smeding. De 

meeste posten zijn vrij onvermijdelijk, of 
zijn prognoses waarvan we uiteindelijk 
wel zien op welk bedrag die uitkomen. 
Maar een paar posten gaven aanleiding 
tot discussie. 

Allereerst de kerkelijke bijdragen. De 
conceptbegroting gaf hiervoor het trend-
matige getal van € 455.000, bijeenge-
bracht door 1.264 leden, een gemiddelde 
van € 360. Maar de AK had in septem-
ber besloten dat we gaan investeren in 
het beter leren kennen van onze leden. 
Uiteindelijk dient dat te leiden tot meer 
leden die financieel bijdragen – slechts 
de helft van de aangeschreven adressen 
draagt bij – en een verhoging van de toch 
gemiddeld vrij lage bijdrage in onze ge-
meente. De AK heeft deze post daarom 
taakstellend verhoogd naar € 500.000. 
Zoals hierboven al vermeld, denkt de AK 
daarnaast dat investeren in vernieuwing 
noodzakelijk is voor een blijvende pro-
testantse aanwezigheid in Amstelveen 
en Buitenveldert. Daar heeft de AK een 
bedrag van € 150.000 voor begroot, 
waarover nog overleg met het CvK 
plaatsvindt. 
Dat alles levert een tekort op van circa 
€ 500.000. Als wij nu ons vermogen 
echter niet investeren in onze toekomst, 
dan hebben wij over tien jaar nog wel 
een vermogen, maar geen toekomst. 
Dat scenario te vermijden ziet de AK als 
zijn taak. 

In oktober besprak de AK twee onder-

werpen: de verhouding algemene 

kerkenraad en wijkkerkenraden, dit in 

aanwezigheid van de Taakgroep positie 

AK, en de begroting 2018. 

uit de algemene kerkenraad
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Come Together...
Marijke Bossenbroek

Op 4 november waren statushouders 
en Amstelveners uitgenodigd elkaar 
te ontmoeten bij spel en maaltijd. 
De diaconale vrijwilligers van het in 
2016 opgerichte Diaconaal Platform 
Amstelland hielden Open Huis in 
de Paaskerk. Iedereen nam eten 
mee, variërend van pannenkoeken, 
aardappelsalade tot Syrische lekkernijen 
en veel zoetigheid!
De sjoelbakken en rummikub trokken 
kinderen en volwassenen...
Op uitnodiging was een asielzoeker uit 
Zeewolde aanwezig, die het verhaal 

van zijn vlucht uit Afghanistan voor 
ons op papier gezet had. Een verhaal 
van zovelen. Met een kort meditatief 
moment sloten wij de dag af en zongen 
‘Bless the Lord my soul, who leads me 
into life’. Wat een verbondenheid.
In diezelfde week woonden wij als 
Platformleden een symposium bij van 
de gemeente Amstelveen. Ook daar 
kwamen de statushouders aan bod en 
voerden wij rondetafelgesprekken met 
veel organisaties die zich bezighouden 
met deze families. Er zijn veel 
mensen actief onder wie taalcoaches, 

medewerkers van buurthuizen en 
VluchtelingenWerk. Vanuit de burgerlijke 
gemeente zoekt men naar manieren om 
mensen te huisvesten, en zodoende 
aan de wettelijke taakstelling te 
voldoen. Beide bijeenkomsten hebben 
ons, de mensen van het Diaconaal 
Platform, geïnspireerd om ook verdere 
stappen te zetten.

college van diakenen

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

AdventPakjesActie 17 december
Nienke van der Heiden

Op zondag 17 december organiseren 
de Diaconie en de PJR voor de 
24ste keer de AdventPakjesActie. 
De kerstpakketjes die tijdens deze 
actie gemaakt worden, zijn ieder jaar 
weer een lichtpuntje voor meer dan 
honderd dak- en thuisloze bezoekers 
van inloophuis Makom en nachtopvang 
Stichting Stoelenproject. 

Verzamelt u mee? Op 17 december 
kunt u in de Kruiskerk, Paaskerk 
en Pauluskerk spullen inleveren. 

Voor de kerstpakketjes zijn kleine 
verzorgingsproducten nodig, zoals 
kleine fl esjes shampoo, doucheschuim 
of scheerschuim, kleine tubes 
tandpasta, tandenborstels, kammen 
en sokken, wanten, mutsen, sjaals en 
ondergoed (geen gebruikte kleding).  
Het inloophuis en de nachtopvang 
zijn daarnaast ook heel blij met 
houdbaar broodbeleg (zoals pindakaas, 
chocopasta en jam), blikken en pakjes 
soep, kleurpotloden, viltstiften, papier, 
dam- of schaakspellen, dominostenen, 

kaartspelen en fi lms op dvd. 
Een fi nanciële bijdrage is ook welkom 
en kan overgemaakt worden op 
gironummer: NL32 INGB 0000526833 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, onder 
vermelding van AdventPakjesActie 2017.
 
Helpende handen zijn welkom! Als u 
mee wilt helpen om de kerstpakketjes 
te maken en de spullen te sorteren, 
dan zien wij u graag om 11.30 uur in de 
Kruiskerk.
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Ervaren wat loslaten 
met mij doet…
Willeke Koops

Als scriba kwam Jany al vaak op 
het kerkelijk bureau. Daarom vroeg 
administrateur Jan Buchner haar of ze 
er als vrijwilliger wilde komen werken. 
In 2007 kwam ze officieel in dienst 
als secretarieel medewerker. ‘Het 
was een cadeautje’, vertelt ze. ‘Ik was 

in 1974 gestopt 
met werken en nu 
kreeg ik na 33 jaar 
zomaar weer een 
baan.’ Ze maakte 
in haar werkzame 
leven veel 
veranderingen 
mee: 
wisseling van 
administrateurs, 
reorganisatie 
van het kerkelijk 
bureau, een 

professionaliseringsslag, digitalisering, 
en de verhuizing naar de mooie 
pastorie aan de Handweg. Haar werk 
veranderde ook. ‘Toen ik aangenomen 
werd, was ik de secretaresse van de 
administrateur. Nu ben ik, eh… was 
ik, het eerste aanspreekpunt. Vaak 
werkte ik alleen. Op deze plek moet 
je zelf je werkzaamheden bepalen, 
beslissingen nemen en ook wel eens 
overleg hebben met het College 
van Kerkrentmeesters. Dat vraagt 
grote verantwoordelijkheid. Gelukkig 
is er ondersteuning van het KKA 
(Kantoor Kerkelijke Administratie) in 
Amersfoort voor de financiële zaken 
en is er iemand die hier op kantoor de 
ledenadministratie doet.’ 

Werkdag
Ze schetst een beeld van haar 
werkdag. ‘Die begint met het lezen 
en zo mogelijk beantwoorden van 
mails: facturen, vragen over kerkelijke 
bijdragen, verhuisberichten en 
meer. Daarmee ga ik dan aan slag. 
Belangrijk is dat je niet alles tegelijk 
doet. Dat valt niet mee op zo’n plek, 
want vaak gaat de telefoon of er komt 
iemand langs. Vooral op dinsdag kan 
het hier druk zijn. Na de mail volgt 

de papieren post: bankafschriften 
bekijken, rekeningen sorteren, 
facturen bij opdrachtgevers checken.’ 
Daarnaast het ledenbestand bijwerken 
en in januari de toezeggingen voor 
de Actie Kerkbalans nalopen. Daar zit 
heel wat werk aan vast. En dan 
nog de administratie van 
collectebonnen. ‘Ik hoop dat veel 
meer mensen de collectebonnen 
aanschaffen,’ wil ze nog even kwijt, 
‘want dat heeft beslist voordelen. 
Bovendien wordt het steeds lastiger 
om contant geld te storten bij de 
bank.’ 

Signaalfunctie
Als vrijwilliger in de kerk ontwikkelde 
Jany de nodige pastorale voelsprieten, 
die ze goed kon gebruiken in haar 
baan. ‘Als ik mensen aan de telefoon 
krijg met een probleem, ga ik het 
gesprek aan en soms vraag ik of het 
goed is om dit door te geven aan 
een predikant. Ook zie je soms op 
toezeggingsformulieren duidelijke 
veranderingen. Dan informeerde 
ik naar de oorzaak. Je hebt een 
signaalfunctie. Het is hier niet alleen 
een administratief kantoor, het is ook 
kerk zijn.’ 

Stoppen met werk waaraan je al je 

aandacht en liefde hebt gegeven. 

Jany Steur-van Harten, als secretarieel 

medewerker de spil van het kerkelijk 

bureau, moet eraan wennen. Na bijna 

elf jaar gaat ze met pensioen. Ze heeft 

haar werk als een geschenk ervaren.

interview
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Aan een ander overlaten
Het voelt voor Jany vreemd dat ze 
straks niet meer betrokken is bij dat 
werk. ‘Eerst hoopte ik dat ze zouden 
vragen of ik nog een poosje door 
wilde gaan. Dan had ik ‘ja’ gezegd, 
want het werk heeft mijn hart. In 
het voorjaar werd duidelijk dat de 
sollicitatieprocedure in gang was gezet 
en net voor mijn vakantie hoorde ik dat 
er een opvolger was. In de eerste week 
van mijn vakantie werd ik me bewust 
dat ik ging stoppen. Dat deed wel wat 
met mij. Het was geen angst voor 
leegte, en ook niet dat het niet goed 
zou gaan. Het was meer het gevoel 
dat je dingen waarmee je zo lang bent 
bezig geweest aan een ander moet 
overlaten. Je kent zoveel mensen, je 

weet welke dingen er spelen en wat 
er gedaan moet worden. En dan denk 
je: hoe pakt een ander dat op? Toen 
heb ik de computer opgeschoond en 
kasten opgeruimd, want iemand die 
hier begint, moet weten waar wat 
te vinden is. Maar goed, dat is dus 
loslaten. Ik heb opgeschreven: loslaten 
van datgene wat je met zoveel liefde, 
aandacht en zorg hebt mogen doen. 
Zie dat als een geschenk waaraan jij 
jouw bijdrage hebt mogen geven en 
dat je nu mag doorgeven. Zo zie ik het 
en zo moet ik het ook doen. Ik houd 
dingen graag zelf in de hand, maar tot 
mijn eigen verbazing kan ik het loslaten. 
Loslaten betekent ruimte geven. 
Toen Ankie Harte na de zomer op het 
kerkelijk bureau begon, liet ik haar op 

mijn plek zitten en ging ik tegenover 
haar zitten. Zo kon ik een beetje 
meekijken zonder controlerend te zijn. 
Zij pakte het goed op.’ 

Laten gebeuren
‘En nu laat ik alles maar een beetje 
op me afkomen, ik heb geen echte 
plannen. Ik wil gaan sporten en 
misschien gaan schilderen. En één 
keer in de week met Sjef op stap, 
als hij tijd heeft… Eerst ga ik afstand 
nemen, want ik vind het moeilijk om 
het een los te laten en direct weer 
iets anders op te pakken. Dan ben ik 
bang dat dingen, wat het kerkenwerk 
betreft, door elkaar gaan lopen. En dat 
moet niet. Ik ga eerst ervaren wat dit 
loslaten met mij doet.’ 
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Even voorstellen... 
Yvonne Teitsma

We zijn heel nieuwsgierig naar de 
nieuwe medewerker op het kerke-
lijk bureau. Wie ben je, waar kom 
je vandaan en wat doe je naast dit 
werk?
‘Ik ben 61 jaar en woon in Aalsmeer. Ik 
ben getrouwd en heb drie kinderen, van 
wie er nog één thuis woont. Ik zit in het 
CDA-bestuur als secretaris en ben actief 
in de Open Hof Kerk. In de Open Hof 
Kerk zijn we bezig met het opzetten van 
buurtbakens. Er zijn vijf pilots, waarvan 
ik er één begeleid. Dit is hopelijk ons 

antwoord voor het 
steeds minder 
beschikbaar hebben 
van ambtsdragers 
om toch te kun-
nen blijven om-
zien naar elkaar. 
Een buurtbaken 
zorgt ervoor dat 
gemeenteleden 
elkaar beter kun-
nen leren kennen, 
zodat ze meer met 
elkaar omgaan en 

omzien naar elkaar. Verder geef ik leiding 
aan de Open Hof keuken, een maande-
lijkse maaltijd met als doel ontmoeting. 
Daarnaast zorg ik voor mijn moeder, die 
in een zorgcentrum in Aalsmeer woont’.

Waarom heb je op deze functie 
gesolliciteerd?
‘Ik was per 1 mei werkloos en zocht naar 
een nieuwe baan. Toen ik de advertentie 
zag was ik meteen enthousiast. Ik heb 
veel vrijwilligerswerk gedaan in de kerk. 
Ik ben onder andere hoofd van de kinder-
nevendienst geweest en voorzitter van 
de diaconie. Met mijn ervaring en kennis 
van de kerk en mijn administratieve erva-
ring, dacht ik direct: dit is voor mij’.

Ankie, wij zijn blij dat je je talenten 
voor de kerk wilt inzetten. Je draait 
nu een maand mee op het kerkelijk 
bureau, dat is dus nog niet zo lang. 
Toen je begon aan deze functie had 
je vast een doel voor ogen? Wat wil 
je de komende periode bereiken?
‘Ik wil doorkrijgen hoe het bestuur van 
de kerk werkt en graag mijn steentje 
bijdragen om verbindingen te leggen. Ik 
wil als een spin in het web het CvK en 
CvD zo goed mogelijk ondersteunen, 
zodat zij hun werk kunnen doen en de 
beslissingen kunnen nemen die zij moe-
ten nemen. Ik stap er fris in. Ik ben zelf 
vrijwilliger en ben me heel bewust van 
de inzet van vrijwilligers’. 

Sinds september werkt Ankie Harte op 

het kerkelijk bureau. Zij is de opvolger 

van Jany Steur-van Harten, van wie wij 

afscheid namen op 29 oktober. Graag 

stellen we Ankie aan u voor. 

college van kerkrentmeesters
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column

Afval-
brengstation

Erik Schouten

Je kunt er al je rommel achterlaten, 
de verschillende materialen netjes 
gescheiden. De medewerkers houden 
op een ontspannen manier toezicht en 
hebben zichtbaar plezier in hun werk. 
Eigenaren van dikke Volvo´s en van 
kleine japannertjes willen hetzelfde: 
weg met die troep!

Ik bezoek het afvalbrengstation 
gewoonlijk de dag voordat we met 
zomervakantie gaan, dat zal mijn beeld 
kleuren: opgeruimd op reis! Maar het 
zit dieper: ik ontdoe me graag van wat 
spullen.
Auke van der Woud beschrijft in zijn 

boek De nieuwe mens: de culturele 
revolutie in Nederland rond 1900 
de opkomst van de ‘cultuur der 
dingen’, met haar spiegelruiten, 
mode- en koffi epaleizen. Door 
industriële massaproductie 
verwerden gebruiksgoederen tot 
verbruiksgoederen: je vervangt spullen 
niet alleen als ze kapot zijn, maar ook 
als je ze zat bent of als de heersende 
mode je iets nieuws opdringt. Het 
morele kader uit de negentiende eeuw, 
gevormd door klassieke deugden als 
wijsheid en matigheid, door de tien 
geboden en tal van leefregels, werd 
langzaam maar zeker ingewisseld voor 
een materialistische levenshouding  
met een fi xatie op ‘wat voor ogen 
is’. Rond 1900 was reclame een 
wetenschap geworden, die op een 
effectieve manier wist in te spelen op 
de altijd kijkgrage mens en het geloof 
dat men door het kopen van spullen 
gelukkiger wordt.
Het menselijk vermogen is echter 

te beperkt om de oneindige stroom 
producten bij te houden, je loopt 
voortdurend achter de feiten aan. 
Al snel kregen veel mensen last van 
een overbelast zenuwstelsel, met 
zenuwziekte (‘neurasthenie’) als gevolg. 
Je kunt de wereld winnen, maar 
schade lijden aan je ziel.

Het is niet toevallig dat de abstracte 
kunst aan het begin van de twintigste 
eeuw een hoogtepunt bereikt. Schilders 
als Malevitsj en Mondriaan oefenen 
in de kunst van het loslaten van de 
materiële wereld en vinden de essentie 
terug. In 1913 maakt Malevitsj zijn 
beroemde schilderij ‘Zwart vierkant’. 
Hij verbeeldt daarmee ‘het gelaat van 
God’. ‘De mens heeft een leegte in 
zich waar God precies in past’, schreef 
de middeleeuwse mysticus Meester 
Eckhart. Zes eeuwen later laat Malevitsj 
zien hoe die leegte eruit ziet: als een 
zwart vierkant. Daarom is het goed om 
los te laten en plaats te maken.

Het afvalbrengstation aan 

de Grutterij behoort tot mijn 

favoriete plekken in Amstelveen. 

Ik voelde me er sneller op mijn 

gemak dan tussen de blingbling 

van het Stadshart. 
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Paaskerk
Uit de wijkkerkenraad
‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik 
ben?’ (Matteüs 16:15). Dat is de titel 
van het eerste hoofdstuk uit het zeer 
lezenswaardige boek ‘Back to ba-
sics’ oftewel ‘Terug naar de kern’ van 
Nynke Dijkstra en Sake Stoppels. Ds. 
Werner Pieterse is met een aantal 

gemeenteleden een serie gesprekken 
begonnen aan de hand van dit boek. 
Dit najaar houdt een aantal (deels 
andere) gemeenteleden op een viertal 
vrijdagavonden geloofsgesprekken 
met elkaar. In die gesprekken delen zij 
hun zekerheden en twijfels, hun erva-
ringen en ook niet-ervaringen met het 
geloof. Beide soorten van gesprekken 
tussen gemeenteleden vormen wat 
mij betreft de basis voor veel meer van 
dit soort gesprekken in 2018. Want als 
we het hebben over ‘Back to basics’, 
dan heeft dat toch in de allereerste 
plaats betrekking op vragen als ‘wat 
geloof je?’ en ‘wat betekent je geloof 
voor jou in je (dagelijks) leven?’. Het 
delen met elkaar van antwoorden (of 
juist ook het zwijgen) op dit soort vra-
gen is van belang voor je eigen groei 
in geloof, voor het geloof binnen onze 
gemeente en voor hoe we met ande-
ren buiten de gemeente over geloof 
(kunnen) spreken. 

Paaskerk 2022 
Vanwaar deze bijzondere inleiding, 
zult u zich waarschijnlijk afvragen. 
Welnu, in de kerkenraad hebben we 
een besluit genomen over een notitie 
‘Paaskerk 2022’. In de vorige Present 
heb ik hier al over geschreven. Als je 
niet uitkijkt met dit soort notities, die 
deels gaan over de inzet van mensen 

en beschikbare middelen, ben je bezig 
met het besturen van het ‘kerkelijke 
bedrijf’. En natuurlijk, dat is ook een 
deel van het werk van een kerkenraad. 
Maar als we vergeten om met elkaar 
geloofsgesprekken te voeren, dan 
wordt het weliswaar een bijzonder 
bedrijf maar wel een bedrijf. Voor een 
gemeente van Christus is het spreken 
over het geloof met elkaar en (wellicht 
met veel schroom) ook met anderen 
hét bewijs dat de christelijke traditie 
nog altijd een bron is van leven en 
doen leven. Vandaar dus mijn inleiding. 
De kerkenraad heeft besloten tot het 
instellen van een (tijdelijke) Taakgroep 
Paaskerk 2022, die een aantal belang-
rijke onderdelen uit de notitie verder 
uitwerkt. In het voorjaar van 2018 
komen we hier in een gemeenteverga-
dering uitgebreid op terug.

Gesprek met een delegatie uit de 
algemene kerkenraad (AK)
Mede geïnspireerd door het rapport 
van de Protestantse Kerk in Nederland 
‘Kerk 2025’ heeft de AK een taakgroep 
ingesteld die eind dit jaar met een 
advies moet komen over de bestu-
ring van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert. Wat moet 
de rol worden van de AK en wat de 
rol van de wijkkerkenraden? Gaan 
we naar één kerkenraad voor heel 

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. 
Elly Merckel-Timmer, tel. 6478004. 
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
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Adriana Elfferich-van der Maarel
Op zondag 1 oktober overleed Jeanne Elfferich op 
86-jarige leeftijd in Utrecht. In de Paaskerk keken 
we tijdens de afscheidsdienst naar haar leven 
met het woord pelgrimage in het achterhoofd. 
Naar de wegen die zij is gegaan, soms te voet, 
als verwoed wandelaarster. Haar weg begon in 
Delft, een gezin met zeven zussen en broers. Jong 
verloor ze haar ouders. Later kwam ze door het 
werk van haar man in Amstelveen te wonen. Niet 
gemakkelijk was het voor haar om het vertrouwde 
Delft waar beide families woonden, te moeten ver-
laten. Nog enkele verhuizingen volgden. Jeanne 
vond steeds weer een kring van mensen met wie 
ze kon optrekken. Op zondag was er de kerkgang. 
Misschien was Jeanne een van de mensen die 
liever over het geloof zong dan er over sprak. In 
het uur van afscheid hebben we gedankt voor wie 
zij was, bovenal voor haar zorgzaamheid.

G.J. de Bruin

Dirk Krommenhoek
Op 3 oktober is Dirk Krommenhoek overleden 
in de leeftijd van 98 jaar. Hij was adjudant bij de 
marine, heeft lang gediend, bracht de oorlogsjaren 
in Engeland door en werd later uitgezonden naar 
Indië en Nieuw-Guinea. Hij was 70 jaar getrouwd 
met Tiny. In 1990 kwamen zij in Westwijk wonen, 
in 2016 moesten ze naar De Luwte verhuizen. 
In Amstelveen is hij lang actief geweest als 
contactpersoon, vaste deelnemer aan de senio-
renkring en – zolang dat ging – bezochten Tiny en 
hij graag de Dorpskerk. Voor de kaart had hij de 
volgende tekst opgegeven: ‘Dank u Heer voor dit 
gezegend leven aan mij gegeven. Neem mij in 
genade aan, om zo naar uw Hemelrijk te mogen 
gaan’. Dat geeft uitdrukking aan zijn diepe gelovig 
verstaan van het leven. Bij het afscheid in de aula 
van Zorgvlied lazen wij Psalm 138 daarbij en klein-
kinderen en een achterkleinkind spraken goede 
woorden over hun (over)grootvader.

Renger Prent 

Amstelveen-Buitenveldert of leggen 
we meer verantwoordelijkheden 
neer bij de wijkkerkenraden en ma-
ken we een kleine AK met minder 
verantwoordelijkheden? De heren 
Rudie van Balderen en Ginus Trof 
uit de taakgroep ondervroegen de 
kerkenraad over dit onderwerp. De 
kerkenraad was tamelijk helder in 
zijn standpunt. Samengevat: één 
kerkenraad lost het bemensen van 
de verschillende posities niet op. 
Betrokkenheid van de mensen bij 
de eigen kerk zal daarmee verslap-
pen. Misschien moeten we kijken 
naar een bestuurlijke vorm die 
tussen één kerkenraad en drie wijk-
kerkenraden in zit. Met dit laatste 
wordt bedoeld dat de drie kerken 
met elkaar samenwerken waar 
dit maar enigszins kan. Dat deel 
bestuur je dan ook alleen vanuit de 
AK. De rest van de verantwoorde-
lijkheden ligt bij de wijkkerkenraden. 
Eind van het jaar weten we meer 
over het advies dat de Taakgroep zal 
uitbrengen aan de AK.

Drie soorten 
kerkenraadsvergaderingen 
We waren in de kerkenraad al 
gewend aan twee soorten ker-
kenraadsvergaderingen, de kleine 
kerkenraad (KKR) en de grote ker-
kenraad (GKR). Twee jaar geleden 
hebben we hiertoe besloten om 
de vergaderdruk voor een deel van 
de kerkenraadsleden te halveren. 
Hier komt nu vanaf januari 2018 nog 
een nieuw soort vergadering bij, 
de zogeheten extra grote kerken-
raad (afgekort: EGKR). Deze EGKR 

houden we twee keer per jaar (in 
plaats van een GKR). In deze EGKR 
worden dan ook alle ambtsdra-
gers voor de vieringen verwacht. 
Want zoals het er nu naar uitziet, 
mogen we begin 2018 een aantal 
gemeenteleden bevestigen in het 
ambt (diaken of ouderling) voor 
de vieringen. Deze ambtsdragers 
hebben beperkte bestuurlijke taken 
binnen de gemeente maar zijn wel 
degelijk lid van de kerkenraad. Zij 
krijgen dus de stukken voor alle 
vergaderingen en kunnen, als zij dat 
willen, meebesluiten. Dit laatste 
kan dan ‘op afstand’, aangezien we 
in de kerkenraad hebben besloten 
bepaalde besluiten per e-mail aan 
kerkenraadsleden voor te leggen.

U ziet, er zit nog voldoende toewij-
ding, creativiteit en uithoudings-
vermogen in onze gemeente. 
Terugkomend op mijn inleiding 
wens ik u toe dat u dit najaar of vol-
gend jaar kunt deelnemen aan één 
of meer van de genoemde gesprek-
ken met andere gemeenteleden. 
‘Terug naar de kern’, gewoon omdat 
niet alles moet, maar wel datgene 
wat vreugde geeft en het Evangelie 
doet leven.

Pieter Licht
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Bob van Ankeren
Onverwacht snel kwam er op 16 oktober in 
het AvL een einde aan het leven van Bob van 
Ankeren. Bob werd 81 jaar. Hij groeide op om de 
hoek van de Dorpskerk, als oudste in een gezin 
van vier kinderen. In dat gezin kreeg hij het geloof 
mee en de waarde van de familieband. Daaraan 
gaf hij uiting zonder veel woorden. 
Als tiener maakte hij kennis met Els. Zij kozen 
voor elkaar. De huwelijkstekst die zij in 1959 
meekregen luidde: ‘Dient elkander door de 
liefde’. Die tekst heeft Bob geleefd. In zijn eigen 
gezin, met zoon Peter en dochter Marjon, in zijn 
familie én in de kerk. Hij heeft vele taken vervuld, 
van ambtsdrager en koorlid tot lid van commis-
sies en geldteller bij de rommelmarkt. Tijdens de 
dankdienst voor zijn leven, voorafgaand aan de 
crematie, lazen wij over de liefde waarin God zelf 
zich laat kennen. We zullen Bob missen.

Ds. Marianne Bogaard

Fennechien van der Vaart-Schuitema
Op 21 oktober overleed in Belmonte Fennie van 
der Vaart. 95 jaar geleden werd zij geboren in 
Emmer-Compascuum, als derde meisje in een 
gezin van acht kinderen waarin het geloof een 
vanzelfsprekende plek had. Toen Fennie 25 was 
overleed haar moeder. Daarop kwam zij naar 
Amstelveen. Ze werkte in Vredeveld en leerde 
Wim van der Vaart kennen. In 1955 werd hun 
huwelijk ingezegend. Zij trokken naar Epe, om 
te werken in het pension van een broer. Drie 
jaar later werden ze beheerder van een kerkelijk 
gebouw in IJmuiden. Na die periode keerden zij 
terug naar Amstelveen en sloten zich aan bij de 
Dorpskerk. Wim was actief als koster. 
Fennechien kon door haar gezondheid steeds 
minder. Dat was niet gemakkelijk. Wat steun gaf, 
tot het laatst, was het geloof. Bij het afscheid 
aan de Startbaan lazen en zongen wij ‘De Heer is 
mijn Herder’. Daarna volgde in stilte de crematie.

Ds. Marianne Bogaard

We zetten de traditie voort, samen zingen 
van advent naar kerst. In een elk jaar vollere 

kerk zingen we bekende en mooie, nieuwe advent- 
en kerstliederen, luisteren en zingen mee. 

Zondagmiddag 
17 december om 14.30 uur 

Met medewerking van:
Anthem   |   Dirk Out, orgel

Peter van Dongen, piano   |   Leo Kramer, dirigent

Er worden werken uitgevoerd van Bob Chilcott, 
Philip Stopfort, John Rutter, Hector Berlioz, John Hopkins. 

Ds. Werner Pieterse draagt kerstgedichten voor. 

Dat wordt twee maal drie kwartier genieten. 
In de pauze is er – ook traditie – glühwein.

Plaats: Paaskerk, Augustinuspark, Amstelveen.
Toegang is vrij! Vrijwillige bijdrage welkom.

 Kerst Sing-In



19 december 2017

Oecumenische vespervieringen
Op de donderdagen 7, 14 en 21 de-
cember hebben we een drietal oecu-
menische vespers, samen met de pa-
rochianen van de geloofsgemeenschap 
St. Urbanus/H. Geest. Mooi om op 
weg naar Kerst die gebedsmomenten 
met elkaar te beleven. We beginnen in 
de Paaskerk, op 14 december gaan we 
naar de St. Urbanus, op 21 december 
zijn we weer in de Paaskerk. De ge-
bedsdiensten beginnen om 19.30 uur 
en duren ongeveer een half uur. Naar 
het zich laat aanzien, lezen we uit het 
profetenboek Jesaja.

G.J. de Bruin

Rommelmarkt 2017 / 2018 
Misschien wat laat, eind november 
nog een terugblik op de rommelmarkt 
van september. Maar inmiddels heb-
ben we geëvalueerd en een datum 
gepland voor volgend jaar, zaterdag 22 
september 2018. Deze datum kunt u 
alvast in uw agenda noteren. 
Het was een mooie zonnige zaterdag 
de 23e september, de dag van de 43e 
rommelmarkt in de Paaskerk. Alles liep 
gesmeerd en het was een bruisende 
dag. Wij willen de vele handen die met 
groot enthousiasme hebben gehol-
pen deze zaterdag en de voorgaande 
dagen enorm bedanken. 
De netto-opbrengst was ruim € 6300! 
Een aanzienlijk deel gaat naar de 
Kledingbank Amstelland en een aantal 
andere goede doelen. 

De rommelmarktcommissie

Vanuit de jongerendienst
Zoals u in de vorige Present kon lezen, 
zijn we al een aantal weken bezig met 

het thema ‘ouder worden’. In septem-
ber hebben we gesproken over de 
generatiekloof en in oktober hebben 
de jongeren zelf ondervonden hoe het 
is om oud te worden. Met een gebit in 
(van snoep) en een leesbril op hebben 
we gedeeld op welke manier we naar 
oudere mensen kijken. We spraken 
over gezondheid, eenzaamheid, zelf-
kennis en de arbeidsmarkt. Ook het zo 
lang mogelijk jong en fi t blijven kwam 
ter sprake. De tieners vonden dat maar 
onzin. 

Ook in de Bijbel staat het nodige over 
ouderen. In Spreuken 23: 22 bijvoor-
beeld: ‘Luister naar je ouders, ook als 
ze oud zijn. Heb respect voor hen, 
want zij hebben je het leven gegeven.’ 
We lazen nog vijf andere Bijbelteksten 
en hadden het daarover.
 
Aan het einde van deze jongeren-
dienst keken we naar een fi lmpje op 
Youtube. We zagen dat een kleinzoon 
zijn honderdjarige oma verraste met al-
lerlei bijzondere uitstapjes. Ze kochten 
eerst witte sneakers voor haar, gingen 
naar een karaokebar en daarna naar de 
kermis. Ze deden allerlei dingen die 
een honderdjarige normaal gesproken 
niet snel doet. 

Tot slot, jammer om te melden, 
maar we nemen afscheid van Lianne 
Verburg als leiding van de jongeren-
dienst. Ze kon haar taken in de kerk 
niet goed meer combineren met 
haar opleiding en stage. We bedan-
ken Lianne voor drie jaar inzet bij de 
12plus!

Edith van Amsterdam

Agenda
November
Di  21 20.00 uur Kleine Kerkenraad
Wo  22  19.00 uur Gebedskring
Do  23  15.00 uur  Ontmoetingspastoraat 
   (Dignahof)
Zo  26 16.00 uur Kliederkerk
Ma  27 20.00 uur Kring zestigers 
   (bij Roeltje Mentink)
Wo  29 15.00 uur Ontmoetingspastoraat 
   (De Bolder)
Wo  29 20.00 uur Oecumene vandaag 
   (Titus Brandsmakerk)

December
Di  05 18.00 uur Community 
   (bij Janet Parlevliet)
Wo  06  19.00 uur Gebedskring
Do  07 19.30 uur Vesper
Wo  13 19.30 uur Kring vijftigers
Do  14 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  14 14.00 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Kastanjefl at)
Do  14 20.00 uur Kring dertigers oost
Do  14 18.00 uur Buurttafel met Jan 
   Schalke van de wijngaard 
   Amsteltuin
Do  14 19.30 uur Vesper (St. Urbanus)
Zo  17 14.30 uur Kerst sing-in
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Op 16 oktober kwam Nelly Versteeg 
ons namens de taakgroep positie AK 
vragen stellen om te inventariseren 

welke bestuursstructuur voor de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert het meest wenselijk is. 
Het betreft hier de rol van de wijk-
kerkenraad en de rol van de alge-
mene kerkenraad. Er zijn verschillende 
modellen denkbaar, waarover we 
hebben gediscussieerd. Soevereiniteit 
in eigen kring (wijken bijna zelfstandig) 
met daarnaast formeel overleg met 
de PGA-B als geheel ziet men toch als 
meest wenselijk. De taakgroep moet 
de AK straks een advies geven over 
deze zaak. 
De diaconale zondag: complimenten 
waren er voor de wijze waarop de 
kinderen door diakenen werden toe-
gesproken. Of de diaconale zondag zal 
blijven is nog de vraag.
We stelden de werkplannen 2017 en 
2018 van onze predikanten vast, om 
een overzicht te krijgen van hun tijds-
besteding en hen te behoeden voor te 
veel taken. Aandachtspunt is het aantal 
uitvaartdiensten dat Sieb leidt, zeker 
nu hij ook consulent in Ouderkerk 
a/d Amstel is. Gelukkig leiden Ria en 
Renger ook al een aantal uitvaarten.
Bep Boekestijn stopt per 1 januari als 
ouderling voor de diensten in de VU-
kapel; bedankt daarvoor, Bep.
Mirjam vertelde dat de middag over 
Esther een succes was. Er waren 

ongeveer 25 kinderen met evenveel 
(groot)ouders. Het liep goed, de kinde-
ren speelden vol verve het verhaal uit 
en na afl oop was er een gezamenlijke 
maaltijd. Op zaterdag 4 november was 
er opnieuw een activiteit voor kinde-
ren: lampionnen maken voor het feest 
van St. Maarten.
Volgens Ria blijkt uit een peiling onder 
jongere ouderen dat bij velen het 
(verkeerde) idee leeft dat de Herberg 
alleen bedoeld is voor erg oude 
mensen. Ze wil proberen de groep 
jongere ouderen bij de organisatie te 
betrekken. Er lijkt weer belangstelling 
voor een politiek/maatschappelijk café 
(Montpensier).
De scriba zal een bericht van overlij-
den voortaan via mail doorgeven aan 
de kerkenraadsleden en aan de leden 
van de pastoraatsgroep. Zij kunnen 
het bericht dan verder verspreiden. 
Zo bereikt het ook de mensen die de 
zondagse afkondiging gemist hebben. 

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk
Adventskransen maken, 
25 november, 16.00-17.00 uur
Advent is de tijd waarin we toeleven 
naar de komst van Jezus. Op zater-
dagmiddag 25 november maken we 
samen een adventskrans voor thuis 

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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op tafel. Met vier kaarsjes, zodat je in 
de adventstijd op iedere zondag een 
kaarsje kunt aansteken. Ook krijgen ou-
ders een handreiking hoe ze thuis met 
hun kinderen de Bijbelverhalen over de 
geboorte van Jezus kunnen lezen. Deze 
activiteit is voor kinderen van 3 tot 12 
jaar en hun (groot)ouders. Aanmelding 
graag uiterlijk donderdag 23 november 
bij Mirjam Buitenwerf, 06-20339808, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

Van de diaconie 
We kijken terug op mooie activiteiten 
van de afgelopen maand: de feestelijke 
diaconale zondag van 15 oktober met 
medewerking van Marijke van Reedt 
Dortland, de goed gevulde collectezak-
ken op 22 en 29 oktober voor resp. 
Soedanese vrouwen en de Rohingya, 
de ontmoetingsbijeenkomst met 
nieuwe Amstelveners op 4 november 
in de Paaskerk, de eerste SAT-maaltijd 

van dit seizoen met presentatie door 
Lamkje over haar solidariteitsreis naar 
Palestina (mét groetenkaarten van ons 
allen en geld voor Palestijnse organisa-
ties), en de Landelijke Diaconale Dag 
in Utrecht die enkele diakenen hebben 
bijgewoond. Vooruitkijkend maken we 
ons al weer op voor de acties rond 
Kerst, waarvan we u via Kruispuntjes 
op de hoogte zullen houden.

Lamkje Sminia 

Johanna Rosina Heitlager-van der 
Mark
Op 3 oktober overleed An Heitlager (Van 
Heuven Goedhartlaan 839), twee dagen na 
haar 86e verjaardag. Meer dan 61 jaar was 
zij de innig geliefde levensgezel van Pieter; 
voor hem is het een groot verlies. Voor 
Willem en Clary was zij een fantastische 
moeder. Ze was een opgewekte vrouw, 
toegankelijk, sportief, die hield van zingen. 
An had een sterk geloofsvertrouwen en 
stond liefdevol in het leven. Samen hebben 
zij en Piet bewust en open naar het einde 
toegeleefd, want An kreeg al anderhalf 
jaar geleden te horen dat ze ongeneeslijk 
ziek was. Tot voor drie maanden bleef haar 
toestand relatief goed.
 
Tijdens de uitvaartdienst op 11 oktober in 
de aula van Zorgvlied stonden de woorden 
van Huub Oosterhuis centraal, die ook op 
de rouwkaart stonden: Niemand leeft voor 
zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij 
leven en sterven voor God onze Heer, aan 
Hem behoren wij toe (Liedboek 961, naar 
Romeinen 14:7,8). 

Sieb Lanser

Project kerstkinderkoor, november en december
Houd je van zingen? Maar je wilt niet elke week oefenen? Doe dan mee 
met het kerstkinderkoor (voor kinderen van 6 tot 12 jaar)! Onder leiding 
van Henk Trommel, dirigent en organist van de Kruiskerk, studeren jullie 
leuke en mooie kerstliedjes in. Tijdens de adventmiddag voor ouderen 
op 14 december mogen jullie laten horen wat je kunt. Belangstellenden 
zijn daar natuurlijk van harte welkom. Het kinderkoor zingt ook tijdens de 
viering op kerstochtend (maandag 25 december om 10.00 uur). We oefe-
nen op woensdag 29 november, 6 en 13 december van 16.30-17.15 uur 
in de Kruiskerk. Het optreden is op donderdag 14 december rond 15.30 
uur. Zing je mee? Aanmelding graag uiterlijk 27 november bij Mirjam 
Buitenwerf, 06-20339808, buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

Project kerstkinderkoor, november en december
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Open huis op 5 december: 
‘Vol verwachting klopt ons hart’
De herberg is, in decembersfeer, 
geopend van 9.30 tot ca. 13.00 uur. 
Na de koffi e kunt u kiezen uit verschil-
lende onderdelen: samen in gesprek, 

meedoen aan een gezelschapsspel of 
werken aan een creatieve opdracht. 
U bent daarna welkom bij de lunch 
waarbij ‘de stoel’ gelegenheid biedt 
voor een mooi verhaal, een gedicht 
of een eigen anekdote in de geest 

van december. Opgave voor de lunch 
vinden we prettig, maar ook als u 
spontaan blijft eten is dat prima. Info 
en aanmelding: Anita Pfauth of Ria 
Keijzer.

Ria Keijzer

Alle ouderen en belangstellenden uit kerk en buurt zijn 
welkom bij een sfeervol en origineel themaprogramma 
met samenzang, muziek, teksten, verrassingen en on-
derlinge ontmoeting:
• 14.00 uur: koffi e en thee met een traktatie en mooie 

Klezmermuziek in de kerkzaal. 
• 14.45 – 16.00 uur: podiumprogramma. Onderdeel 

hiervan is een optreden van het kerstkinderkoor o.l.v. 
cantor-organist Henk Trommel. Aan het einde is er een 
verrassing voor de donkere dagen.

• 16.00- 16.30 uur: ontmoeting met een hapje en een 
drankje.

In verband met de catering wordt opgave vooraf op 
prijs gesteld, maar ook spontaan bent u welkom. Als u 
vervoer wenst kunt u dat bij opgave doorgeven (liefst 
vóór 7 december).
Informatie en opgave: Ria Keijzer, 06-50 22 82 50, keijzer@
kruiskerk-amstelveen.nl of Anna Uiterwijk, 020-6473020. 
Vanaf 26 november liggen er intekenlijsten in de kerk. 

Toegang is vrij, maar een gift in de collecte tijdens die 
middag stellen we zeker op prijs. 

Kinderen die aan het kinderkoor willen meedoen kunnen 
zich opgeven bij ds. Mirjam Buitenwerf, buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl. Op 29 november is de eerste 
repetitie. 

Er worden mooie uitnodigingskaarten gedrukt, wilt u dat 
er een kaart naar iemand toegaat die u kent en die daar 
zeker prijs op stelt, geef dan namen en adressen aan mij 
door voor 29 november of neem vanaf die datum zelf 
kaarten voor hen mee uit de kerk. 
Beschouwt u vooral deze berichtgeving in Present als 
een persoonlijke uitnodiging aan uzelf om erbij te zijn. 
Het wordt een bijzondere middag en wie weet is dit een 
goede gelegenheid om eens iemand mee te vragen die 
niet eerder kwam of niet uit zichzelf op zo’n programma 
toestapt. Dank u wel! 

Ria Keijzer

Adventmiddag 
14 december
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij 
anders vermeld. Meer informatie in het boekje 
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2017 – 2018

November
Di 21 14.00 - 16.00 Studiekring 1 en 2 Petrus 
   (Pelgrimskerk)
Wo 22 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Wo 22 19.15 - 19.45 Gebedsgroep
Do 23 10.00 - 12.00 Kring ‘Geraakt door de Bijbel’
Za 25 16.00 - 17.00  Adventskransen maken: 
   kinderactiviteit
Zo 26 10.00 uur Tienerdienst
Zo 26 20.00 uur Kruiskerk Concert
Wo 29 16.30 - 17.15 Project kerstkinderkoor
Wo 29 20.00 - 22.00 Maarten Luther in woord 
   en beeld: Lezing 
   (Titus Brandsma)
Do 30 20.00 - 22.00  Gespreksgroep over 
   ‘Mintijteer’

December
Zo 03 10.00 uur Tienerdienst
Di 05 09.30 - 11.30 het Open huis
Wo 06 14.30 - 16.00 Bijbelkring Matteüs
Wo 06 16.30 - 17.15 Project kerstkinderkoor
Do 07  10.00 - 12.00  Kring ‘Geraakt door de Bijbel’
Zo 10 10.00 uur Tienerdienst
Di 12 14.00 - 16.00 Studiekring 1 en 2 Petrus 
   (Pelgrimskerk)
Wo 13 16.30 - 17.15 Project kerstkinderkoor
Wo 13 19.15 - 19.45 Gebedsgroep
Do 14 14.00 - 16.00 Adventsmiddag met 
   kerstkinderkoor
Do 14 20.00 - 22.00 Kring ‘Een gebroken wereld’
Zo 17 10.00/11.00 Adventspakjesactie
Zo 17 10.00 uur Tienerdienst
Zo 17 17.00 - 18.00 Muzikale vespers
Ma 18 20.00 - 22.00 Meditatief Bijbellezen
Wo 20 16.30 - 17.15 Kinderkoor

Op vrijdag 24 november geeft de Christelijke Oratorium 
Vereniging Amstelveen een uitvoering van het Oratorium 
Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Kruiskerk. 
Aanvang: 20.00 uur Toegangsprijs: 
€ 20,00/ 65+: € 17,50 inclusief koffi e of thee in de pauze.
Kaarten te verkrijgen bij de koorleden en aan de zaal.

Zondag, 26 november, vieren we met koor en orkest van Het 
Bach Ensemble Amsterdam onze vijfjarige samenwerking met 
een prachtig jubileumconcert. Op deze laatste zondag van het 
kerkelijk jaar brengen we Bachs Trauerode (BWV 198), terwijl 
van zijn familielid Johann Michael Bach diens bewerking van 
het koraal Jesu meine Freude klinkt in het motet Halt, was du 
hast. Van Buxthehude horen we Jesu, meines Lebens Leben. 
Het orkest speelt Johann Sebastian Bachs derde Orkestsuite 
(BWV 1068). Aanvang 20.00 uur, toegang € 17,50, jongeren € 
15,00. Inclusief drankje na afl oop. 

Zondag 17 december is er 's middags om 17.00 uur een muzi-
kale vesper waarin de Vespercantorij, solisten en een barok-
orkest o.l.v. Henk Trommel een adventscantate van Gottfried 
August Homilius uitvoeren: Auf, auf, ihr Herzen seid bereit.

Universiteitskoor
Aan het eind van die week, op zaterdagmiddag 23 december, 
geeft het vermaarde koor van het Royal Holloway College van 
de Universiteit van Londen een kerstconcert. Prachtige arrange-
menten van bekende en onbekende songs en carols, maar ook 
originele composities van o.a. Palestrina, Scheidt, Brahms, Lloyd 
Webber en Britten. Dirigent is Rupert Gough, organist Liam 
Condon. Aanvang 15.30 uur, toegang € 22,50, jongeren € 15,00. 
Tot en met 3 december geldt een vroegboekkorting van € 2,50.

Aart Appelhof



24

Pelgrimskerk
Bij de diensten
De dienst van zondag 26 november 
zal, anders dan op de meeste laatste 
zondagen van de maand, géén dienst 
zijn van Schrift en Tafel. We vieren het 
avondmaal een week later, tijdens 
een oecumenische dienst in ons 
kerkgebouw.
Zondag 3 december heten we de 
parochianen van De Goede Herder 
welkom in de Pelgrimskerk. Zoals 
we dat gewoon zijn, vieren we deze 
eerste adventszondag in oecumenisch 
verband. Pastor Koot zal voorgaan 
tijdens de dienst van het Woord. 

Ikzelf hoop voor te gaan tijdens de 
tafeldienst. Gezien het aantal te 
verwachten kerkgangers zullen we 
de maaltijd van de Heer niet zittend 
vieren, zoals we dat sinds de zomer 
doen, maar staande in een kring.
De dienst van zondag 17 december, 
de derde adventszondag (zondag 
‘Gaudete’, ‘Verblijd u’), heeft een 
bijzonder muzikaal karakter. We volgen 
evenals voorgaande jaren op deze 
derde adventszondag de liturgie van de 
anglicaanse ‘Ceremony of Lessons and 
Carols’ (‘Plechtige viering van lezingen 
en adventsliederen’). Een negental 
nauwkeurig gekozen Bijbellezingen 
wordt afgewisseld met bijpassende 
liederen of muziekstukken, zodat 
zonder preek of overdenking duidelijk 
wordt hoe God in het Kerstkind naar 
ons omziet. Een extra feestelijk 
karakter krijgt de dienst door de 
medewerking van vocaal ensemble 
‘Linguae atque Cordis’, dat het 
Magnifi cat in D van Felix Mendelssohn 
Bartholdy en Engelse adventsmuziek 
ten gehore zal brengen.

De brieven van Judas en Petrus
In de afgelopen bijeenkomsten 
van de winterbijbelkring over de 
brieven van Judas en Petrus waren 
ook enkele geïnteresseerden van 

buiten Buitenveldert en Amstelveen 
aanwezig. Fijn dat dat mogelijk is! De 
volgende bijeenkomsten vinden plaats 
op dinsdag 21 november en dinsdag 
12 december (de laatste samenkomst 
dus drie weken na de vorige!), van 
14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Waren de 
eerste drie kringbijeenkomsten gewijd 
aan Judas en 2 Petrus, nu komt naast 
2 Petrus ook de grootste en inhoudelijk 
rijkste eerste brief van Petrus aan bod. 
Plaats: Pelgrimskerk. Welkom!

Ds. De Vries

Pastorpraat
November, de bladeren laten los 
en vliegen om onze oren. Ergens 
hoor ik een geweldig geknetter van 
een hovenier met een bladblazer. 
Hoe moet dat nu met die miljoenen 
insecten? Zij krijgen een tsunami over 
zich heen, terwijl ze zich net aan het 
verstoppen waren voor de winter. 
Natuurbeheer predikt: zuinig zijn op 
onze insecten, ‘t is vogelvoer en de 
schoonheid van de vlinders, overleven 
ze dit wel? Beetje blad laten liggen, 
netheid een beetje loslaten. 
We moeten er levenslang in oefenen. 
Op hoge leeftijd belanden we soms 
op een andere woonplek of leren over 
ander voedselgebruik: leven met de 
planeet. In het Winterprogramma (in 

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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de Bijbel staat veel over loslaten!) had 
en heeft het veel aandacht. Als u het 
niet bij kon wonen, vraag er dan eens 
over aan uw bezoek.

We kunnen niet zonder het meedenken 
en meedoen met elkaar. Vanaf deze 
plek wil ik dan ook bedanken voor de 
drie rollators die ons zijn aangeboden. 
Voorlopig zijn we uit de brand en hopen 
zo dat, als mensen mee kunnen rijden 

naar de kerk zonder hun rollator, er wel 
op kunnen rekenen dat er één klaar 
staat in de kerk voor gebruik.
Pieter Zuidema gaf een uitstekende 
toelichting bij de expositie van Bert ‘t 
Hart. Loslaten en je kijkt opnieuw naar 
het wit, het krachtige zwart en alle 
andere natuurkleuren, zodat elke bos 
bloemen erbij past. Kijk goed waar het 
u aan doet denken. Ook brengt Bert, 
als musicus, ons allemaal improvisaties 

en eigenlijk hoeft daar geen tekst bij of 
vindt u dat stiekem toch prettig om de 
fantasie op gang te brengen? 

Allen een inspirerende kerstvoor-
bereiding toegewenst, zondag en in de 
week (9 december). Beterschap voor 
de zieken en aandacht ook voor hen 
die aan huis gebonden zijn. Weet: elke 
zondag zijn de gebeden mede voor u.

Wil Kruijswijk

500 jaar protestant
Op dinsdag 31 oktober luisterden 
35 mensen in de Pelgrimskerk 
naar de lezing ‘500 jaar 
protestant ‘ van Gerrit Oud. Hij 
nam ons mee langs de eerste 
jaren van de reformatie, van 
Wittenburg via Worms naar de 
Wartburg. Stormachtige jaren 
waarin Maarten Luther onder 
andere ‘De vrijheid van een 
christen’ schreef en het Nieuwe 
Testament in het Duits vertaalde. 
Vervolgens probeerde Gerrit Oud 
Luthers vrijheidsbegrip in de 
context van onze tijd te plaatsen 
aan de hand van het werk van 
Dietrich Bonhoeffer.
De aanwezigen werden aan het 
werk gezet met de vraag: Wat 
betekent voor u vrijheid en liefde. 
Tot slot las Gerrit Oud lied 790; 
Het lied van de liefde en wees hij 
op de prachtige bewerking van 1 
Korintiërs 13 door Karel Eykman 
aangeduid als Zonder liefde ben 
je nergens (staat na lied 790 in 
het Liedboek).

Wat betekent liefde voor u? Wat betekent vrijheid voor u?

Zonder liefde zijn we 

als een blinkend cymbaal
Zonder liefde zijn we 

Liefde is onvoorwaar-
delijk gaan waar je 
voor gekozen hebt

Vrijheid is elkaar de ruimte geven

Liefde is onvoorwaar-

Liefde is waar men 
ongedwongen alles 
voor elkander doet

Wat betekent vrijheid voor u?

Vrijheid is elkaar de ruimte geven

Vrijheid is in Christus 
met niets daartussen

Liefde is waar men 

Liefde is onbaatzuchtig Liefde is onbaatzuchtig 

Liefde is VrijheidLiefde is Vrijheid

Zonder liefde is 
er geen leven

Zonder liefde is 

Vrijheid is elkaar 
volledig aanvaarden

Liefde geeft geloof 

om door te gaan

Vrijheid is elkaar de ruimte geven

Vrijheid is elkaar 

Vrijheid is vrij van 

belemmeringen, vrij tot 

maken van eigen keuzes

volledig aanvaarden

Vrijheid is jezelf kunnen 
zijn zonder geweld

Vrijheid is op aarde 

ver te zoeken

zijn zonder geweld

Vrijheid is op aarde 

Vrijheid is van mening 
verschillen zonder 

vervelende consequenties
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De Sint
Ook dit jaar gaan we weer pakjes maken 
voor de mensen die het stoelenproject 
bezoeken. We doen dit op woensdag 
29 november. De pakjes gaan dan 
op zondag 3 december mee met het 
fruit. Doet u ook weer mee? Sokken, 
dassen, mutsen, handschoenen en 
kleine chocoladeletters zijn welkom. Of 
eventueel een kleine fi nanciële bijdrage. 
Dank u wel!

Irene Hillers

Herinnering aanmelden 
adventsviering 
De adventsviering is op zaterdag 9 
december. Denkt u aan het inleveren 
van het strookje voor deelname? Graag 
voor 1 december deponeren in het kistje 
dat staat bij de ingang van de kerk.

De adventscommissie

Bericht van onze penningmeester
In verband met de tijdige afronding 
van de wijkkasgegevens 2017 wordt 
u verzocht nota’s over het jaar 2017 
voor 14 december 2017 bij mevrouw 
Bruinsma in te dienen. 
Het adres is: Keverberg 62, 
1082 BE Amsterdam. 
Email: cabruinsma@hetnet.nl.

Mevrouw Bruinsma

Winterprogramma
Ma/ 27-11 Film: Monsieur Lazhar
Canadees drama over een Algerijnse im-
migrant die als invalkracht op een school 
zijn leerlingen helpt bij het verwerken 
van een gezamenlijk verdriet. Tijd: 14.00 
uur in De Goede Herder.

Wo/ 29-11 Sintpakjes maken voor 
Stoelenproject
Helpt u mee? Sokken, dassen, mutsen, 
handschoenen en kleine chocoladeletters 
zijn welkom. Of eventueel een kleine 
bijdrage. 

Vr/ 01-12 Kostje gekocht
Tijd: 18.00 uur.

Zo/ 03-12 Oecumenische viering 1e 
advent
Met de maaltijd van de Heer. 
Voorgangers: Pastor Koot en ds. H.U. de 
Vries. Tijd: 10.30 uur.

Wo/ 06-12 Traditie Begijnhof
Bezoek aan de Alledagkerk op het 
Begijnhof. Vanaf 12.30 uur zingen we tien 
minuten met Rob van Dijk en volgen de 
dienst tot 13.00 uur. Daarna koffi e/thee 
(gratis) en lunch (zelf meenemen) voorin 
de kerk. We lopen naar het Amsterdam 
Museum voor de tentoonstelling die is 
samengesteld door de Burgemeester 
van Amsterdam, Eberhard van der Laan. 
Het was zijn persoonlijke visie op de 
stad. De tentoonstelling is gratis te be-
zoeken t/m 7 januari. Opgeven bij Wil of 
Irene. Tijd: vertrek om 12.00 uur met lijn 
5 op de Strawinskylaan bij Station Zuid. 
We stappen uit op het Spui.

Za/ 09-12 Adventsbijeenkomst
De jaarlijkse adventsviering in de 
Pelgrimskerk, aanvang 11.00 uur. 

Di/ 12-12 Bijbelkring 
De brieven van Judas en Petrus. 
Tijd: 14.00 uur.

Do/ 14-12 Het Woord spreekt
Tijd: 16.00 uur in De Goede Herder.

Zo/ 17-12 Ceremony of Lessons and 
Carols
Vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ 
zingt het Magnifi cat in D van Felix 
Mendelssohn Bartholdy en Engelse ad-
ventsmuziek. Bert ’t Hart, cantor. Liturg: 
Ds. H.U. de Vries. Tijd: 10.30 uur.

Ma/ 18-12 Boeteviering 
In deze viering proberen we te kijken naar 
onszelf en vragen wij God om vergeving 
voor onze verwijdering van zijn liefde. 
Tijd: 19.30 uur in De Goede Herder.

Ieder woensdag: Morgengebed
Tijd: 9.00 uur in De Goede Herder.
Iedere vrijdag: Kannen en Kruiken
Een praatje onder het genot van 
een drankje. Tijd: 16.30 - 18.00 uur.
Eerste vrijdag van de maand: 
Kostje geKocht
Tijd: 18.00 uur. Kosten € 7,00. 
Opgave uiterlijk woensdag ervoor.

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

De Sint
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Wat zou jij willen veranderen in 
de kerk?
Niks tot bijna alles! God is voor mij de 
Ene, die op vele manieren gediend 
kan worden. Voor mij is het vinden 
van eenheid belangrijk. Dat geldt voor 
zowel de diensten als voor de organi-
satie van de kerk. 
Verder zou bescheidenheid ons 
sieren. We moeten ons de zaken 
niet willen toe-eigenen. Zo ook 
deze rubriek ‘Mijn Kerk!’, dat is een 
privéverhaal.

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
Voor mij is de kerkdienst een oefening 
in liturgie en lofprijzing. Deze moet 

raak, liefst meeslepend zijn. Het gaat 
mij om het kyrie, gloria en de zegen. 
De liturgie moet op dat punt een een-
heid zijn. Ook de thematische aanpak 
in dienst en geschrift vind ik uitste-
kend. Daardoor is er variatie. 

Wat heb jij ontvangen?
Het geloof is voor mij een gave van 
God. Ik ervaar dat als een cadeautje. 
Ik vergelijk het wel eens met mijn 
nieuwe fi ets waarmee ik vroeger naar 
school ging. Ik kon ermee voor de dag 
komen en poetste hem dan ook gere-
geld tot hij er weer glimmend uitzag.
 
Wat wil jij doorgeven?
Het geheim dat God er is voor mij en 

voor jou. Dat is de kern van het evan-
gelie. Voor mij gaat dat via de poëzie. 
Poëzie maakt dat ik mij een gelukkiger 
mens voel en dat gevoel wil ik graag 
met anderen delen. Zo heb ik bijge-
dragen aan de totstandkoming van 
veel thematische bloemlezingen. Op 
deze manier kan ik datgene wat mij 
ontroert, delen...

Heb je een verhaal dat jou 
inspireert?
Het verhaal van Zacheüs, de tollenaar. 
Jezus roept Zacheüs, die door de 
mensen met de nek werd aangeke-
ken. Jezus zoekt hem op en ontbiedt 
hem. Zacheüs laat zich ontbieden. 
Voorbeeldig, vind je ook niet?

Mijn kerk!
Lineke Wichmann

Gabe Wierda, 85 jaar en ruim zestig jaar getrouwd met Marie, is Fries en 

bracht zijn jeugd door in Ylst. Na de mulo volgde hij de kweekschool. 

Zijn werkzame leven startte hij als onderwijzer in Sneek. Naast zijn 

belangstelling voor de poëzie was hij ook politiek geëngageerd. Dit 

bracht hem op een congres in Engeland, waar hij de Deense Marie 

ontmoette. De vonk sloeg over. Leergierige Gabe studeerde in de 

avonduren: eerst klassieke talen, daarna geschiedenis en Nederlands. 

Gabe ging als leraar Nederlands door het leven, zijn lessen begon 

hij steevast met poëzie. Een tijdlang woonde het echtpaar Wierda in 

Groningen, waar Gabe werkte als adjunct-directeur aan de Kweekschool 

voor Kleuterleidsters. Sinds 1979 wonen ze in Amstelveen, waar Gabe 

zijn loopbaan beëindigde als directeur van de Pabo. De familie begon in 

de Bankraskerk en behoort nu tot de gemeente van de Kruiskerk. 

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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PJR

Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

Agenda
Elke woensdag Kinderkoor (Kruiskerk)22 november Twintigers Amstelveen  (18-29 jaar)
25 november Adventskransen maken  (Kruiskerk)
26 november Kliederkerk (Paaskerk)29 nov, 6 & 13 dec Kinderkerstkoor (Kruiskerk) 23 nov, 14 & 21 dec 16+ groep (Paaskerk)17 december AdventPakjesActie en  gezamenlijke Tienerdienst  (Kruiskerk)

24 december Kinderkerstfeest 
 (Kruiskerk en Paaskerk)1e Kerstdag 2de Kerstdienst voor  kinderen en jongeren  (Paaskerk) 11.00 uur

woensdagmiddag 16.30 - 17.15 uur
Het kinderkoor zingt allerlei kinderliedjes (christelijk 
en niet-christelijk) en zingt af en toe tijdens een 
bijzondere viering in de kerk. De kinderen oefenen 
wekelijks op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.15 
uur in de Kruiskerk (behalve in de schoolvakanties). 
Henk Trommel is de (kinderkoor)dirigent en pianist. 
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en houd je van 
zingen? Kom dan gerust een keer kijken of je het 
leuk vindt! Meer informatie bij dominee Mirjam 
Buitenwerf, 06 2033 9808 of buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl.
In de adventstijd kunnen kinderen die voor een 
kortere tijd mee willen zingen meedoen aan 
het kinderkerstkoor. Tijdens de adventsmiddag 
voor ouderen op 14 december en tijdens de 
kerkdienst op kerstochtend (Kruiskerk) geeft het 
kinderkerstkoor een klein optreden. 

Voor in de agenda 
Het duurt nog even, maar toch fi jn om alvast 
in je agenda te noteren: het Theaterweekend!
De voorbereidende ‘Aan de Haal met het 
Verhaal’ avonden zijn op maandag 8 januari 
en dinsdag 23 januari en het Theaterweekend 
zelf vindt plaats op 9, 10 en 11 februari!
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woensdagmiddag 16.30 - 17.15 uur

KINDERKOOR
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PJR

Zin om met een leuke groep bij elkaar te komen? Om 
met elkaar te leren uit en spreken over de Bijbel? Samen 
ontdekken waar deze verhalen in ons dagelijks leven nog 
steeds relevant zijn? Altijd al de tekst van je favoriete liedje 
willen vergelijken met de Bijbelverhalen die we lezen? 
Of gewoon eindelijk eens willen kijken of jouw mooiste 
kunstwerk, gekke talent of dat ene ding waar je mee zit 
wel echt alleen van deze tijd is of misschien wel terug te 
vinden is in de Bijbel? Dan is de 16+ groep iets voor jou! 
We hebben nog geen fl itsende naam, maar wel een leuk 
programma bedacht. We komen dit jaar nog drie keer bij 
elkaar: 23 november, 14 en 21 december (jeugdruimte 
Paaskerk). Ben jij erbij? Laat het (via een appje of door ons 
aan te spreken) aan Nienke of Werner weten!

16+ GROEP

29 december 2017

Iedereen krijgt het benauwd bij de gedachte aan de reus 
Goliath, maar de jonge David is niet bang voor hem. Wil 
jij samen met ons meer te weten komen over het verhaal 
van David en Goliat? Ontdek en beleef met ons mee op 
zondag 26 november tijdens Kliederkerk van 16.00 tot 
18.15 uur (inclusief eten). Opgeven voor 23 november bij 
jeugdwerker Nienke van der Heiden. Meer informatie vind 
je op www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.
Kliederkerk is voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar die 
samen door middel van creatieve, sportieve en gekke 
activiteiten Bijbelverhalen willen ontdekken. 

KLIEDERKERK 
DAVID EN GOLIAT

AdventPakjesActie

Op zondag 17 december organiseren de Diaconie en 
de PJR voor de 24e keer de AdventPakjesActie. De 
kerstpakketjes zijn ieder jaar weer een lichtpuntje voor 
meer dan honderd dak- en thuislozen. Help jij dit jaar 
weer mee? We zien je graag tijdens de gezamenlijke 
tienerdienst (Kruiskerk en Paaskerk) en hopen dat 
je daarna mee wilt helpen om de kerstpakketjes te 
maken voor de bezoekers van inloophuis Makom en 
de nachtopvang Stichting Stoelenproject. Kan je niet 
bij de tienerdienst zijn, maar wil je wel meehelpen, 
dan zien we je graag om 11.15 uur in de Kruiskerk!

AdventPakjesActie
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nieuws

Op 29 november komen moderamen en 
synodeleden op bezoek in de nieuwe classicale 
regio Noord-Holland. Doel is om samen het 
gesprek aan te gaan over de inhoud van de 
visienota ‘Kerk2025: waar een Woord is, is een 
weg’.
‘Laten we weer naar de kern gaan; de kerk als een 
plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt, 
geïnspireerd wordt.’ Scriba ds. René de Reuver was 
er heel duidelijk over aan het eind van de laatste 
synodevergadering waar besloten werd dat de 
organisatie van de Protestantse Kerk teruggaat van 
75 naar elf classes. ‘We moeten niet eindeloos 
in het besturen en de papieren blijven zitten, 
maar toekomen aan waar het om gaat: gemeente 
van Christus zijn in deze tijd en samenleving: 
inspirerend, missionair, velen tot zegen.’
U kunt daarover met hem, andere 
moderamenleden en synodeleden uit uw regio in 
gesprek.

Programma bijeenkomst
Vanaf 19.30 uur staat de koffi e klaar. Na de 
opening en een korte terugblik op de laatste 
synodevergadering en inbreng van ds. De Reuver 
is er alle ruimte om op inspirerende en interactieve 
manier bezig te zijn met de inhoud van Kerk2025: 
waarom zijn we kerk, en welke mogelijkheden 
zien we voor kerk- en geloofsvernieuwing in de 
eigen context. De bijeenkomst wordt om 22.00 uur 
afgesloten.
Aanmelden kan tot kort voor de bijeenkomst 
door een e-mail te sturen naar kerk2025@
protestantsekerk.nl met de vermelding ‘aanmelding 
classis regio Noord-Holland’.
29 november, 19.30 uur. In de Ter Coulsterkerk, 
Holleweg 111 in Heiloo

Bezoek aan classis 
regio Noord-Holland

We laten de kinderen 
niet los!
De Stichting Derde Wereld Hulp is in Amstelveen-Buitenveldert 
een bekende naam. Marjo Valkier en Dick en Selma van Ee 
bezoeken in november weer ‘hun’ weeskinderen, want die 
kunnen en willen ze niet loslaten. In de Indiase deelstaat 
Andhra Pradesh, één van de armste streken van India, staan 
twee huizen: Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel. Daarin 
krijgen kinderen een liefdevol onderdak en leren ze op eigen 
benen staan. Dat is het moment van loslaten. 
Ook in India vieren de kinderen in de twee tehuizen Kerst. 
Elk kind krijgt dan een nieuw setje kleding met een persoonlijk 
cadeautje erbij. Wilt u Selma, Dick en Marjo helpen om de 
kinderen een fi jne Kerst te geven? Elk bedrag is welkom.
 
Bankrekeningnummer: NL 81 RABO 0351 8890 86
tnv Stichting Derde Wereld Hulp
Onder vermelding van: Kerst MDS 2017
 
www.sdwh.nl

We laten de kinderen 
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agenda www.pga-b.nl

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden. 
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie. 

Overig

 Vr/ 24-11  Het Oratorium Paulus 
De Christelijke Oratorium Vereniging 
Amstelveen zingt het Oratorium Paulus van 
Felix Mendelssohn Bartholdy. Tijd: 20.00 uur 
Toegangsprijs: € 20,00/ 65+: € 17,50. Kaarten 
verkrijgbaar bij koorleden en aan de zaal.

 Za/ 25-11  Adventskransen maken
We maken samen een adventskrans voor thuis 
op tafel. Zie verder pagina 20.

 Zo/ 26-11  Kliederkerk: 
 David en Goliat
Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Wil jij meer te 
weten komen over David en Goliat? Ontdek 
en beleef met ons mee! Tijd: 16.00 - 18.15 uur 
(inclusief eten) in de Paaskerk. Opgeven voor 
23-11 bij Nienke van der Heiden. 

 Zo/ 26-11  Muziek in de Kruiskerk
Jubileumconcert met koor en orkest van Het 
Bach Ensemble Amsterdam met o.a. Bachs 
Trauerode (BWV 198), een door Johann Michael 
Bach bewerkte koraal Jesu meine Freude, en 
van Buxthehude Jesu, meines Lebens Leben. 
Het orkest speelt Johann Sebastian Bachs 
derde Orkestsuite (BWV 1068). Tijd: 20.00 uur, 
toegang € 17,50 en jongeren € 15,00. 

 Ma/ 27-11  Film: Monsieur Lazhar
Canadees drama over een Algerijnse immigrant 
die als invalkracht op een school zijn leerlingen 
helpt bij het verwerken van een gezamenlijk 
verdriet. Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder.

 Wo/ 29-11  Project kerstkinderkoor 
En op 6 en 13 december. Zie pagina 21 en 28 
voor meer informatie en aanmelden.

 Di/ 05-12  Open huis
De herberg in decembersfeer. Tijd: 9.30 - 13.00 uur.

 Wo/ 06-12  Traditie Begijnhof
Bezoek aan een dienst in de Alledagkerk, op 
het Begijnhof en bezichtigen van tentoonstel-
ling in het Amsterdam Museum. Zie verder 
pagina 26.

 Vanaf Wo/ 06-12  Christelijke meditatie
Zie pagina 5.

 Do/ 07-12  Vesper
Oecumenische vespers, samen met de 
parochianen van de geloofsgemeenschap St. 
Urbanuskerk/Heilige Geestkerk. De gebeds-
diensten duren ongeveer een half uur. We lezen 
uit het profetenboek Jesaja. Tijd: 19.30 uur.

 Za/ 09-12  Adventbijeenkomst
De jaarlijkse Adventsviering. Tijd: 11.00 uur. 
Opgave (uiterlijk 1-12).

 Do/ 14-12  Adventmiddag met 
 kerstkinderkoor
Iedereen is welkom bij een sfeervol en origineel 
themaprogramma met samenzang, muziek, tek-
sten, verrassingen en onderlinge ontmoeting. 
Van 14.00 – 16.30 uur. Opgave bij: Ria Keijzer, 
06-50 22 82 50, keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl 
of Anna Uiterwijk, 6473020. Vanaf 26-11 liggen er 
intekenlijsten in de kerk. 

 Do/ 14-12  Vesper
Tijd: 19.30 uur in de St. Urbanuskerk / 
Heilige Geestkerk, Noorddammerlaan 124, 
Amstelveen.

 Zo/ 17-12  Tienerdienst en 
 AdventPakjesActie
De Diaconie en de PJR organiseren voor de 24e 
keer de AdventPakjesActie. Help jij dit jaar weer 
mee? We zien je graag tijdens de gezamen-
lijke tienerdienst (Kruiskerk en Paaskerk) en 

hopen dat je daarna mee wilt helpen om de 
kerstpakketjes te maken voor de bezoekers van 
inloophuis Makom en de nachtopvang Stichting 
Stoelenproject. Kan je niet bij de tienerdienst zijn, 
maar wil je wel meehelpen, dan zien we je graag 
om 11.15 uur! Tijd: 10.00 uur in de Kruiskerk.

 Zo/ 17-12  Ceremony of Lessons 
 and Carols
Vocaal ensemble Linguae atque Cordis zingt het 
Magnifi cat in D van Felix Mendelssohn Bartholdy 
en Engelse adventsmuziek. Bert ’t Hart, cantor. 
Liturg: Ds. H.U. de Vries. Tijd: 10.30 uur.

 Zo/ 17-12  Kerst sing-in
We zetten de traditie voort, samen zingen van 
advent naar kerst. In een elk jaar vollere kerk 
zingen we bekende en mooie, nieuwe advent- 
en kerstliederen, luisteren en zingen mee. Tijd: 
14.30 uur.

 Zo/ 17-12  Muziek in de Kruiskerk
Muzikale vesper waarin de Vespercantorij, so-
listen en een barokorkest o.l.v. Henk Trommel 
een adventscantate van Gottfried August 
Homilius uitvoeren: Auf, auf, ihr Herzen seid 
bereit. Tijd: 17.00 uur.

 Do/ 21-12  Vesper
Tijd: 19.30 uur.

 Za/ 23-12  Muziek in de Kruiskerk
Kerstconcert door het koor van het Royal 
Holloway College van de Universiteit van 
Londen. Prachtige arrangementen van bekende 
en onbekende songs en carols, maar ook origi-
nele composities van o.a. Palestrina, Scheidt, 
Brahms, Lloyd Webber en Britten. Dirigent: 
Rupert Gough, organist: Liam Condon. Tijd: 
15.30 uur, toegang € 22,50, jongeren € 15,00. 
Vroegboekkorting t/m 3-12: € 2,50.
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(Lucas 1:29)
Polen 1962. Het land is kapot. 
De wereldoorlog heeft heel het land 
getraumatiseerd.
Stalinisme volgt. 
De wijze moederoverste stuurt de 
jonge novice op pad.
Een gelofte kun je immers alleen 
afleggen als je je verleden kent.

Na een lange tocht met haar door 
alcohol en Stalinisme gebroken tante
keert ze terug.
We weten niet of Ida, net als Maria, 
'mij geschiede naar uw woord' zal 
zeggen als bevestiging van haar 
eerdere roeping.
Wel horen we in een lang laatste 
shot terwijl ze het klooster nadert 
Bach:'Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ'

De film 'Ida' van Pawel Pawlikowski won in 
2015 een Oscar voor beste buitenlandse film. 

Still: Ida (Agata Trzebuchowska)

Werner Pieterse


