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De Commissie Zending 
Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking (CZWO) 
onderhoudt namens de Protestantse 
Gemeente van Amstelveen-Bvt sinds 
1997 contacten met de Anglicaanse 
kerk in Jeruzalem. De eerste contacten 
werden gelegd in Ramallah waar ds. 
Suheil Dawani toen predikant was. 
Nu is hij de 14e anglicaanse bisschop 
in Jeruzalem. Zijn bisdom omvat 
Jeruzalem, Israël, Palestina, Jordanië, 
Syrië en Libanon. De geschiedenis 
van de kerk begint in de eerste 
helft van de 19e eeuw als Duitse 
zendingsbewegingen hun blik richten 
op Jeruzalem en Israël. Op hun initiatief 
trokken er Anglicanen en Lutheranen 
naar Jeruzalem. De Episcopaalse kerk 

heeft 27 gemeentes en 30 priesters 
voor 7000 gemeenteleden. Het bisdom 
heeft scholen en ruim 30 ziekenhuizen, 
zorgcentra en opvangcentra voor 
mensen met lichamelijke of geestelijke 
beperkingen. Bisschop Dawani pleit 
met hartstocht voor Jeruzalem als een 
open stad voor de drie Abrahamitische 
godsdiensten, Jodendom, Christendom 
en Islam. In zijn ogen zou Jeruzalem 
een oefenplaats van openheid en 
ontmoeting moeten zijn. De kerk staat 
bekend om haar open en oecumenische 
opstelling en haar inzet voor recht en 
vrede voor allen die in het M-O wonen. 
N.a.v. de huidige vredesbesprekingen 
zond zij voor het slagen daarvan 
voorbeden rond die met de volgende 
bede werden afgesloten:

Heer God almogend; Gij hebt alle 
mensen op aarde geschapen tot eer van 
u, 
om U te dienen in vrijheid en vrede. 
Geef ons en alle volkeren volharding 
voor gerechtigheid en de kracht tot 
geduld. Dat al uw mensen hun vrijheid 
gebruiken in overeenstemming met uw 
barmhartige wil, door Jezus onze Heer, 
die met U en de Heilige Geest, één enig 
God, leeft en regeert in de eeuwen der 
eeuwen, Amen.

Op de website van de kerk is actueel 
nieuws te vinden, op de zoekmachine 
tikt u in:
The Episcopal Diocese of Jerusalem, of 
direct: www.j-diocese.org.   

Renger Prent

Vrede voor Jeruzalem..! 
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‘Elias’

Het eerste nummer van Present is goed ontvangen 
in onze gemeente. De redactie is dankbaar voor de 
complimenten en heeft ook goede nota genomen van 
de kritische opmerkingen rondom de leesbaarheid: 
veel gehoord werd dat de letters wat aan de kleine 
kant zijn hier en daar. In dit nummer proberen we al 
aan de bezwaren tegemoet te komen.
U vindt de telefoonnummers van de wijkkerken op 
pag. 4 toegevoegd aan de adressen.
Op 31 oktober is de Nationale Bijbelzondag (zie 
www.bijbel10daagse.nl). Daarom is het thema 
van dit nummer dan ook De Bijbel. Verschillende 
artikelen en de column zijn er aan gewijd. Dit keer 
hebben we voor het eerst in de rubriek Agenda een 
aantal activiteiten uitgelicht die in de verschillende 
wijkkerken plaatsvinden maar waarin ook anderen 
zeker zijn geïnteresseerd. Ook voor het eerst enkele 
pagina’s met interviews over…bijbellezen. Janet 
Parlevliet schreef het.
De Israëlzondag was op 3 oktober en viel een beetje 
‘buiten de tijd’ van deze Present.
Maar op pag. 2 leest u over de vrede voor Jeruzalem. 
Renger Prent schreef het.
De foto spreekt ook dit keer boekdelen.
Uitdrukkelijk wijzen wij op de website van onze 
gemeente: www.protestantsamstelveen.nl en,  
als u een computer hebt, abonneer u gratis op de 
wekelijkse Nieuwsbrief die u van alle actuele nieuws 
voorziet en informeert over de kerkdiensten en zoveel 
meer. De webmaster Cor van der Pijl selecteert 
zorgvuldig het nieuws. De predikanten leveren 
beurtelings een behartenswaardige overpeinzing en 
ook vindt u ‘de preek van de week’ om nog eens na 
te lezen. Via de website kunt u doorlinken naar uw 
wijkkerk.

Blijft u uw commentaar leveren want dat kan de 
kwaliteit van Present alleen maar ten goede komen. 
Veel leesplezier.
Namens de redactie  Jaap Doolaard 

Inhoud

Colofon
Contact: redactie.present@
protestantsamstelveen.nl 
020 - 6413648   

Redactie: Jaap Doolaard 
(eindredactie), Willeke 
Koops, Sieb Lanser, Janet 
Parlevliet en Jeanette 
Schuijt.
Redactieadres:  p/a 
Kruiskerk, van de Veerelaan 
30A, 1181 RB Amstelveen

Present wordt kostenloos 
toegezonden aan alle 
financieel bijdragende 
leden van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen 
Buitenveldert. Een keer per 
jaar wordt men uitgenodigd 
een donatie te doen als 
bijdrage in de kosten van het 
kerkblad.
Anderen kunnen zich 
opgeven als betalend 
abonnee bij voorkeur 

via abonnementen@
protestantsamstelveen.nl of 
telefonisch bij het kerkelijk 
bureau. 

Abonnementsprijs: 
€ 25,-- p.j.
Een abonnement opzeggen 
dan wel een adreswijziging 
doorgeven gaat via ditzelfde 
email-adres of d.m.v. een 
schriftelijke melding aan het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau:  
telefoon 641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen
e-mail: kerk.buro.
amstelveen@planet.nl
Geopend di –do 9-12.30 uur

Kerkelijke bijdragen: 
bankrekeningnummer 

54.93.16.523 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert.

Medewerkers aan dit 
nummer: Marianne Bogaard, 
Jan Bossenbroek, Klaas van 
Gelderen, Mieke Hellema, 
Janet Parlevliet, Renger 
Prent, Hans Reijenga, Hans 
van Strien, Marco Visser, de 
wijkredacties, de PJR.

Vormgeving en Druk: 
Reprovinci, Schoonhoven; 
BDU, Barneveld

Het volgende nummer komt 
uit op 13 november 2010
Inleverdatum kopij:  uiterlijk 
22 oktober  2010

Website:  
www.protestantsamstelveen.nl.

Maandblad van de Protestantse Gemeente Amstelveen  Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar 
oktober 2010, jaargang 1, nummer 2
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ZONDAG 10 OktOber

Eerste collecte: Diaconie, 
werelddiaconaat

Tweede collecte: Kerk, eredeinst & 
pastoraat in onze 
gemeente

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds S.H. Lanser
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A. Doolaard  
(HA en m.m.v. het Kruiskerkkoor)
Pauluskerk
10.00 uur: ds G.D. Kamphuis, 
Amersfoort
18.30 uur: ds A. van Vuuren
Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Dorpskerk.
19.30 uur: meditatieve viering
Dorpskerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Dorpskerk. 

De Buitenhof
10.30 uur: ds R. Kranenborg
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A. Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor H. Dornseiffen 

ZONDAG 17 OktOber

Eerste collecte:  Diaconie, wijkdoel
Tweede collecte: Kerk, wijkwerk

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds H.U. de Vries
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H. Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds R.H. Kieskamp, Lienden
18.30 uur: ds W.C. Meeuse, Bilthoven
Handwegkerk
10.00 uur: drs R.J. Prent
Dorpskerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds J.J.A. Doolaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor A. Nolet
Kapel VUmc
10.00 uur: ds J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: Leger des Heils 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: Leger des Heils

ZONDAG 24 OktOber

Eerste collecte:   Diaconie, Sti. De 
Regenboog

Tweede collecte: Kerk, vorming & 
toerusting in onze 
gemeente

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.L. Schoch
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
19.00 uur: cantatedienst. Liturg:  
ds. P. Masmeijer
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Dorpskerk
10.00 uur: ds. M. Visser (m.m.v de 
cantorij)
Paaskerk
10.00 uur: mw. drs. M. Kraak, Wilnis

De Buitenhof 
10.30 uur: mw. drs. K.E.A.Wijkstra
Vreugdehof 
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor K. Maasland
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor K. Maasland

  

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Pauluskerk 
W.van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909

Dorpskerk 
Dorpsstraat 36
020 - 6413999

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Zorgcentrum 
Groenelaan, 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende 
Meesters



54 5 jaargang 1 | nummer 2

ZONDAG 31 OktOber

Eerste collecte: Diaconie, individuele 
ondersteuning

Tweede collecte: Kerk, werk van de 
generale synode 
en bovenplaatselijk 
werk

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U. de Vries 
Kruiskerk 
10.00 uur: ds J.J.A. Doolaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds A. van Vuuren
18.30 uur: ds F. Maaijen, Putten
Handwegkerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard
Dorpskerk
10.00 uur: ds S.Zijlstra, Heemstede
Paaskerk
10.00 uur: ds A.A. van den Berge-
Geudeke (HA)

De Buitenhof 
10.30 uur: ds J.J. van Thiel
Vreugdehof 
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds F.R. Brommet
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor P. de Blot

ZONDAG 7 NOvember

Eerste collecte:  Diaconie, diaconale 
bewustwording 
jongeren

Tweede collecte: Kerk, zending

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U. de Vries (HA)
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H. Lanser (HA)
Pauluskerk
10.00 uur: ds A. van Vuuren
18.30 uur: ds G.T immer, Heteren
Handwegkerk
10.00 uur: ds G.J. de Bruin
Dorpskerk
10.00 uur: ds M. Visser (m.m.v. koor 
‘Caritas’)
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard

De Buitenhof 
10.30 uur: ds S. van der Hoek
Vreugdehof 
10.15 uur: ds M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A. Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds A.A. van den Berge-
Geudeke
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: ds A.A. van den Berge-
Geudeke

The Military Hospitaller Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem.
Op 13 november a.s. zal een kerkdienst en Investituur worden 
gehouden in de Kruiskerk met als voorgangers de predikanten 
Janssen, de Bruin en pastoor Bartels.
De dienst begint om 15.00 uur en medewerking wordt verleend 
door het koor ‘Anthem’ o.l.v. Leo Kramer. Iedere belangstellende is 
welkom. Informatie: www.st-lazarus.net.

PRESENT administratief
• PRESENT wordt automatisch toegezonden aan onze 
gemeenteleden die jaarlijks via Kerkbalans financieel bijdragen. 
Niettemin PRESENT ten onrechte toch niet ontvangen?

• PRESENT wel ontvangen maar dan ten onrechte meer dan 
éen exemplaar?

• Wilt u een abonnement op PRESENT omdat er voor elke 
wijkgemeente enkele pagina’s zijn ingeruimd en om die reden 
de uitgave van de wijkbrieven PiO (Pelgrimskerk), Sjofar 
(Kruiskerk), De Zuidwester (Dorps- en Handwegkerk) en die van 
de Paaskerkgemeente zijn gestaakt of uiterlijk aan het eind van 
dit jaar wordt beëindigd zodat u wel op de hoogte blijft?

• PRESENT wel ontvangen maar u stelt bij nader inzien toch 
geen prijs op toezending?

In al deze gevallen –voozover u nog niet hebt gereageerd bij het 
verschijnen van het eerste nummer-, kunt u dat telefonisch bij 
het kerkelijk bureau melden (tel. 6413648 alleen van dinsdag 
t/m donderdag van 9 – 12.30 uur) of via email: abonnementen@
protestantsamstelveen.nl 
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Een dichte Bijbel?
Moed der wanhoop
Maar deze kleine anekdote 
speelt niet in de tegenwoordige 
of toekomende tijd. Zij werd 
mij eens verteld door een 
gemeentelid in het Noorden 
van Groningen. Die had het 
verhaal weer van haar vader, 
die ouderling van dienst was 
op de betreffende morgen. Het 
moet ergens aan het begin van 
de vorige eeuw zijn geweest, in 
een dorp aan de waddendijk.
Ik was verrast. Niet eerder 
had ik mij gerealiseerd dat de 
geschiedenis van onze kerken 
ook andere beelden kent 
dan die van volle diensten en 
plichtsgetrouw kerkbezoek. 
De gemeente van Christus is 
lang niet altijd vanzelfsprekend 
geweest. Naast bloeiperiodes 
kent zij net zo goed tijden en 
plaatsen waar een kleine groep 
met de moed der wanhoop is 
blijven samenkomen. Soms 
tegen de klippen op.

Een Woord voor de wereld
Waar hebben gelovigen 
eeuwenlang de inspiratie 
vandaan gehaald om toch door 
te gaan, kun je je afvragen. 
Om te blijven vieren, om 
vernieuwingsbewegingen op 
gang te brengen, en vooral 

om te blijven geloven in de 
toekomst? Uit persoonlijke 
verhalen van mensen die 
in de kerkgeschiedenis een 
belangrijke rol hebben gespeeld 
weten we dat de Bijbel daarin 
van onschatbare waarde is 
geweest. Meer dan eens heeft 
zij mensen het licht doen zien 
en nieuwe wegen geopend.  
Dat was niet alleen zo in de tijd 
van de grote kerkhervormingen, 
met Luther en Calvijn. Dat 
was bijvoorbeeld ook zo in het 
midden van de vorige eeuw. 
De Tweede Wereldoorlog had 
ook de kerken flink door elkaar 
geschud. Maar juist daardoor 
ging men zich afvragen waar 
het in de kerk om zou moeten 
gaan. Iemand die daar heldere 
gedachten over had was de 
theoloog J.C. Hoekendijk. Hij 
las in de Bijbel een evangelie 
dat niet zozeer voor de kerk, 
maar veeleer voor de wereld 
bestemd was. Dat Woord 
moest niet alleen op de kansel 
worden verkondigd, maar had 
voor de hele samenleving iets 
te betekenen.  

Een dienstbare kerk
Prachtig is het om in onze 
tijd, meer dan een halve 
eeuw later zijn woorden te 

De kerkdienst ging niet door. Er waren 

buiten de predikant en de ambtsdragers maar 

twee mensen komen opdagen. Te weinig om mee 

te kunnen vieren…de Bijbel bleef dicht.

Wie de prognoses leest en de kerkelijke 

ontwikkelingen volgt zou kunnen denken 

dat dit een toekomstscenario is. Steeds meer 

kerkgebouwen in Nederland zullen hun deuren 

moeten sluiten in de komende decennia. 

Kanselbijbels raken dakloos. Met alle pijn die daar 

onvermijdelijk mee verbonden is. 
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lezen. Leerzaam ook. Want volgens 
Hoekendijk (in 1950!) eigenen de 
kerken zich het Evangelie vaak teveel 
toe. En zitten zij het daardoor in 
de weg, omdat ze vooral zichzelf 
in stand willen houden: “de 
oproep tot evangelisatie is vaak 
ongeveer hetzelfde als een oproep 
de  ‘christenheid’ te herstellen…
En de urgentie berust vaak alleen 
maar op een opgejaagd gevoel van 
onveiligheid, doordat het zekere 
bestaan van de kerk in gevaar komt.”
Maar daar gaat het niet om. Het gaat 
erom dat de Bijbelse boodschap van 
vrede en recht, van een heilzaam 
samenleven van alle mensen, in de 
wereld terecht komt. De kerk mag 
daaraan dienstbaar zijn, dat is haar 
taak. De nadruk ligt echter niet op 
haar voortbestaan. Die ligt op Gods 
Koninkrijk zoals dat in de Bijbel naar 
ons toekomt. En ‘naar ons’ dat is: 
naar alle mensen, wereldwijd.

De Bijbel open
Zulke gedachten klinken voor mij 
zestig jaar na dato nog steeds 
actueel. Ze helpen me ook om bij 
de kern te blijven in alle kerkelijke 
ontwikkelingen van de 21e eeuw. 
Want voordat je het weet ben je 
meer met het behoud van de kerk 
bezig dan met het leven van de 
Bijbelse woorden. En krijg je het idee 
dat met het verdwijnen van de kerk 
ook God uit Nederland verdwijnt… 
Hoekendijk stelt daarin uitdagende 
vragen: zijn we er vooral op uit om 
onze eigen toekomst te garanderen, 
of durven we zonder garanties 
te spreken over Gods toekomst? 
Geloven we eigenlijk wel dat de 

aanwezigheid van de Eeuwige onze 
kerkelijke vormen overstijgt?
Natuurlijk, er zullen plaatsen 
gecreëerd moeten worden waar 
de Bijbel opengaat. Juist om deze 
vragen te blijven stellen. Want we 
leren op geen andere manier over 
het Koninkrijk der hemelen. In de 
Bijbel komen God en de wereld 
samen. Het getuigenis van de 
Bijbelschrijvers is een bron van 
hoop voor wie wij als mensen 
zouden kunnen zijn, en waartoe 
de schepping bedoeld is. Maar 
dat dat een kansel is, dat is geen 
uitgemaakte zaak. 

Kerk in deze wereld
Begrijpt u me niet verkeerd. 
Een zondagse dienst waarin dit 
boek centraal staat is en blijft 
een groot goed. Ik zou nog lang 
zo willen blijven vieren. Maar 
stel nou dat er over honderd 
jaar ergens een kerkgebouw is 
waarvoor zich op zondagmorgen 
maar twee mensen verzamelen… 
Laten we de Bijbel dan dicht? Of 
hebben we intussen gezocht naar 
andere manieren waarop de Bijbelse 
boodschap gehoord en gedaan 
kan worden? In huiskamerverband 
bijvoorbeeld, zoals eens de 
apostelen. Of op een ander tijdstip, 
in een andere context?
Wij zitten middenin ingrijpende 
ontwikkelingen als kerkelijke 
gemeente. Die hebben onder andere 
het sluiten van kerkgebouwen met 
zich meegebracht. In de Bankraskerk 
zal de Bijbel in de vorm van de 
Tenach (de wet, de profeten en 
de geschriften) gelukkig blijven 

opengaan. En wie weet zal ook in 
de Dorpskerk Bijbelse taal blijven 
klinken, dat is nog niet bekend. Als 
protestantse gemeente moeten wij 
het boek dáár echter sluiten, en dat 
brengt verdriet en boosheid met zich 
mee. 
Toch is dat in het licht van de Bijbel 

niet het laatste woord. Want zelfs 
als de kerk in onze maatschappij 
steeds minder bestaansrecht lijkt te 
krijgen blijft het Evangelie spreken 
van een rechtstreekse lijn van God 
naar de wereld. Het is aan ons om 
daarin iedere keer weer opnieuw 
onze houding te bepalen. Om op 
een eigentijdse manier handen en 
voeten en stem te geven aan die 
boodschap.  En vooral: ons erdoor 
te laten inspireren. Niet uit een 
behoefte aan verandering, maar uit 
een verlangen om dienstbaar te zijn 
aan het Koninkrijk. En daarin aan de 
wereld. Tenslotte doen we dat al zo’n 
tweeduizend jaar.

Ds. Marianne Bogaard
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uit de algemene kerkenraad

Scriba gezocht

Aangezien de AK na de 

zomerpauze voor het eerst weer 

op 27 september bijeenkomt en de 

inleverdatum voor kopij al eerder 

noodzakelijk is, berichten wij hierover 

in het volgende nummer en volstaan 

wij ditmaal met een dringende oproep. 

Per 1 januari 2011 ontstaat er in de algemene 
kerkenraad (AK) een scribaatsvacature  aangezien 
de ambtstermijnen van de huidige scriba dan 
verstreken zijn. Het is duidelijk dat voor een goed 
functioneren van de AK een spoedige vervulling 
van deze vacature geboden is. Daarom zoekt de 
AK op korte termijn een scriba (m/v).

Hij/zij is ambtsdrager en maakt als zodanig 
deel uit van (het moderamen van) de algemene 
kerkenraad. Hij/zij bereidt samen met andere 
leden van het moderamen de maandelijkse 
vergaderingen van de AK voor. En samen met 
wederom de andere leden van het moderamen 
is hij/zij verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het beleid. Ook draagt hij/zij zorg voor het 
leggen en onderhouden van contacten met de 
wijkkerkenraden, de andere centrale colleges, 
andere kerken en overige instellingen waarmee 
onze Protestantse gemeente  een band heeft. 
In voorkomende gevallen treedt hij/zij op als 
vertegenwoordiger van de AK in commissies, 
werkgroepen en andere vergaderingen.

Een geschikte kandidaat voor deze functie zou 
een gemeentelid zijn die
•	 betrokken	is	bij	het	werk	van	onze	PG	in	een	

of meer geledingen;
•	 oog	heeft	voor	de	stedelijke	functie	van	de	AK	

en de andere centrale organen;
•	 beleidsmatig	kan	denken	en	werken;
•	 belangstelling	heeft	voor	

veranderingsprocessen;
•	 bereid	is	tijd	te	geven	aan	dit	werk;
•	 gevoel	heeft	voor	menselijke	verhoudingen;
•	 in	teamverband	kan	samenwerken.

De benoeming geldt kerkordelijk in principe voor 
4 jaren.

Voor een goede voortgang van de taak van de 
AK -leiding te geven aan het geheel van onze 
Protestantse gemeente -, zou het een goede 
zaak zijn als de komende vacature op korte 
termijn kan worden vervuld. Is dat iets voor u? 
Bent u geïnteresseerd om voor een aantal jaren 
bestuurlijk en organisatorisch werk binnen onze 
gemeente op u te nemen, aarzel dan niet contact 
op te nemen.  
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door 
de heer M. Melissen, voorzitter van de AK 
(tel. 6418157) of waar het organisatorische 
zaken betreft bij de huidige scriba (J. Reijenga; 
tel.4560291)
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‘En nu nog een week van 
de Bijbel,’ dachten ze bij het 
Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG). ‘Nee,’ riep er iemand aan 
de vergadertafel, ‘dat moeten 
we niet doen, want dan landen 
we ooit nog eens in een column 
in een ridicuul rijtje met ons 
mooie initiatief. Laten we er 
een 10-daagse van maken. 
Dan vallen we leuk op!’ Aldus 
geschiedde. Het NBG lanceerde 
de Bijbel10daagse. Een Nationale 
Bijbelzondag mocht natuurlijk niet 
ontbreken. Die is dit jaar op 31 
oktober. 

Bij dit soort dingen weet ik niet 
of ik nu moet lachen of moet 
huilen. Daarom doe ik het 
afwisselend. Een Bijbelzondag, 
een week van de Bijbel, een 
Bijbel10daagse – dat is voor 
de kerk net zoiets als dat een 
basisschool een week van het 
onderwijs zou organiseren. 

De kinderen 
zouden eens 
vergeten 
waarvoor ze op 
school zitten. 
Het is net 
zoiets als dat 
een houthakker 
een week 
van het hout 
organiseert. 
Zegt de ene 
houthakker 
tegen de 
andere: Laten we het eens over 
hout hebben!

Als het op 31 oktober Nationale 
(jawel!) Bijbelzondag is, waar 
moet het dan op 7 november 
over gaan? Over de nestkast? 
De kerk hééft toch alleen maar 
de Bijbel? Of is dat nu juist het 
probleem van onze kerk vandaag: 
dat de Bijbel er maar een beetje 
bij bungelt? En dat die nodig 
gepromoot moet worden? 

Ik doe een voorstel: die hele 
Bijbel10daagse laten we voor 
wat die is, inclusief Nationale 
Bijbelzondag. En in plaats 
daarvan houden we de kalender 
van de synagoge in de gaten. 
In oktober viert de synagoge 
namelijk Simchat Torah, het feest 
van de Vreugde van de Tora, de 
Vreugde om de Leer, het Plezier 

aan het Boek. Op de zondag 
daarna zouden wij daaraan 
kunnen denken, en zouden wij 
dat op onze manier een beetje 
mee kunnen vieren. (Simchat 
Torah was dit jaar op vrijdag 1 
oktober; op 3 oktober had dat 
dus mooi gekund.) 

Op Simchat Torah wordt de Thora 
uitgelezen, om meteen weer bij 
het begin te beginnen. Om aan 
te geven: lezen is wat wij doen, 
iedere sjabbat, en als we aan het 
eind zijn, staan we aan het begin. 
De teksten worden plechtig 
voorgelezen, en vervolgens… 
danst de gemeente met de 
Thora-rollen in de armen door de 
synagoge. Hoera, de geschreven 
woorden, daar doen we het 
mee!

Marco Visser

column

Nationale Bijbelzondag?
Iedereen die iets onder de aandacht 

wil brengen, maakt een willekeurige week 

in het jaar tot de ‘week van de…’ Zo is er 

inmiddels een week van de geschiedenis 

en een week van de psychiatrie. Maar ook 

een week van de nestkast en een week 

van de vleeswaren. En een week van de 

teek. Allemaal met een eigen website.

Dansen 
met het 
Boek

Marco Visser
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Alice Stronkhorst (45), voorzitter 
van de wijkkerkenraad van de 
Paaskerkgemeente

“Als ik terugdenk aan vroeger, 
zit ik met de hele familie aan 
tafel in de eetkeuken bij opa en 
oma Stronkhorst. Een snorrende 
kolenkachel met daarop een ketel 
water voor thee en koffie. En dan 
na de maaltijd opa Stronkhorst die 
de Statenbijbel ter hand neemt 
en ons een psalm voorleest. Een 
mooie psalm die hij las als poëzie. 
Hij kende de psalmen bijna uit zijn 
hoofd, want toen zijn ogen slechter 
werden, kon hij ze nog voordragen. 
Boeiend vond ik dat als kind. Van 
de tekst snapte ik niet alles, maar 
ik begreep wel dat die psalm 
over belangrijke dingen ging. Ook 
herinner ik me de eerbied waarmee 
het lezen en luisteren gepaard ging. 
Nu ik dit vertel, zit ik opnieuw in de 
eetkeuken en komen de luchtjes 
mij tegemoet. 
Ik heb een foto gemaakt van mijn 
opa al voorlezend. Hij was toen al 
92 jaar. Mijn moeder heeft daar een 
schilderij van gemaakt. Ook mijn 
ouders lazen voor uit de bijbel. Er 
was ruimte om vragen te stellen en 

ik begreep dat je op verschillende 
manieren naar een verhaal kon 
kijken. Dat je al pratend over 
bijbelverhalen tot inzicht komt, wat 
die verhalen te vertellen hebben. 
Wij als kind mochten een mening 
hebben. 

De boeken van Nico ter Linden 
zoals ‘Het verhaal gaat’ vind ik 
prachtig om te lezen. Per verhaal 
krijg je een mooi zicht op alle 
laagjes, op de zeggingskracht van 
een Bijbelverhaal. Dat helpt me 
om woorden te vinden, als mijn 
kinderen vragen hebben.   

Tot mijn 20ste was Jozef mijn 
lievelingsverhaal. Hij klom vanuit de 
put op tot onderkoning en toch wist 
hij zichzelf te blijven. Dat maakte 
indruk op mij. Later waren het de 
verhalen van Mozes en het boek 
Prediker die ik graag las. 

Als het over het nieuwe testament 
gaat, dan schiet het verhaal van de 
12-jarige Jezus mij als eerste te 
binnen. Het boeit mij, dat hij op die 
leeftijd zo’n sterke drang en zo’n 
focus heeft om zich te verdiepen in 
de Thora dat hij alles om zich heen 
vergeet.  

De bijbel is voor mij een zeer 
boeiend en wijs boek. In elke 
levensfase zijn er weer nieuwe 
ontdekkingen in de verhalen en 
zie ik nieuwe leidraden voor mijn 

relatie met God, mezelf en mijn 
medemens.” 

Lucas 2: 41-51 De twaalfjarige 
Jezus in de tempel, een fragment 
Zijn ouders gingen jaarlijks voor 
het pesachfeest naar Jeruzalem. 
Toen hij twaalf jaar was, maakten 
ze weer hun gebruikelijke 
pelgrimstocht. Na afloop van het 
feest vertrokken ze naar huis, maar 
Jezus bleef in Jeruzalem achter 
zonder dat zijn ouders het wisten…
Na drie dagen vonden ze hem in de 
tempel, waar hij tussen de leraren 
zat, terwijl hij naar hen luisterde en 
hun vragen stelde. Allen die hem 
hoorden stonden versteld van zijn 
inzicht en zijn antwoorden…. 

Erik Schouten (45) vice-voorzitter 
van de kerkenraad van de 
Kruiskerkgemeente

“Bij elke maaltijd werd er vroeger 
bij ons thuis uit de bijbel gelezen. 
Vader en moeder lazen uit de 
Statenbijbel voor. Tussen de middag 
– als ik het me goed herinner – 
werd uit de kinderbijbel van Anne 
de Vries voorgelezen. Dat vond ik 
een mooie kinderbijbel, later werd 
dat die van Evert Kuijt. 

We waren thuis orthodox, van de 
Gereformeerde Bond. We waren 
echt anders: we hadden geen 
televisie, we gingen naar een 

Een drietal interviews over: hoe de bijbel 

vroeger werd gelezen, over wat je raakt in de 

bijbel, favoriete bijbelverhalen, over de rol die 

de bijbel vroeger speelde en nu speelt.

De Bijbel
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andere school dan de kinderen uit de buurt. 
Niet dat we in een andere wereld leefden, 
dat niet. Mijn ouders waren open naar 
anderen. Ze hadden sterke opvattingen over 
hoe het moest in het leven, maar wel met 
een zekere mildheid. 

De bijbel verrast mij iedere keer. Ik kan me 
geen leven voorstellen zonder bijbel. De 
bijbel hoort bij mijn leven zoals mijn familie 
en ademen. Vroeger was het een boek dat 

van kaft tot kaft 
Gods woord was. 
De betekenis 
ervan lag wel 
zo’n beetje vast. 
Nu zet ik daar 
vraagtekens bij. 
Ik wil de verhalen 
niet vastpinnen 
op één betekenis. 
Iedere tijd werpt 

een nieuw licht op de bijbel. Iedere tijd heeft 
zijn eigen vragen, en ieder mens is anders. 
Toch blijft die bijbel voor mij een boek met 
gezag. Ik leg niet makkelijk iets naast me 
neer uit de bijbel. Mijn houding is in eerste 
instantie die van luisteraar. Ik luister naar 
Gods woord.
Mijn vrouw en ik lezen regelmatig de nieuwe 
bijbelvertaling ’s avonds na het eten. Door 
de moderne vertaling lees je de verhalen 
opnieuw. We kijken elkaar soms verbaasd 
aan: kende jij dat verhaal?

In mijn studententijd kwam ik in aanraking 
met het werk van de theoloog Van Ruler. 
Hij schetste voor mij het beeld van een 
God die er lol in heeft dat hij mensen 
heeft geschapen op een bolletje dat aarde 
heet. In mijn opvoeding lag de nadruk op 
bekering, op het hiernamaals. Door Van 
Ruler kreeg ik meer oog voor het hier en nu, 
voor het gewone leven. Het gewone leven, 
voor Gods aangezicht. Om het filosofisch 

te zeggen: de zin van het zijn is het zijn. 
Het boek Prediker is één van mijn meest 
geliefde bijbelboeken. Prediker met dat grote 
relativeringsvermogen, hij relativeert alles 
wat er te relativeren is. Maar God staat nooit 
ter discussie.
Dat zijn en dat relativeren weerspiegelt zich 
ook in mij. In mijn werk ben ik een gedreven 
mens, maar diep daaronder zit een grote 
ontspannenheid.” 

Prediker 9: 7 Dus eet je brood met vreugde, 
drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet 
alles wat je doet allang met welbehagen aan. 

Marleen Jongeneel (48) jeugddiaken inde 
Kruiskerkgemeente en voorzitter van de 
diaconie 

“De bijbel en het geloof neem je heel 
serieus, dat kreeg ik mee van thuis. Dat 
doen Han, mijn man en ik, nog steeds. Ik 
kom uit een orthodoxe, hervormde familie. 
Van jongs af aan heb ik heel veel met het 
geloof. Mijn opa en oma waren mijn grote 
voorbeelden. Ik was zoekende en wilde de 
bijbel heel graag lezen. Teksten zoals ‘maak 
mij uw wegen bekend’ en ‘God liefhebben 
zoals je naaste’ daar was ik als jong meisje 
mee bezig. 

Ik begreep niets van al die verschillende 
kerken, van al die verschillende tradities. 
Uiteindelijk kwam ik  tot de slotsom: elke 
kerk heeft wel iets goeds in zich. En voor 
mezelf dacht ik: het gaat om Jezus als 
redder. En langzamerhand werd hij mijn 
voorbeeld. 

Ik ben een éénpitter en in mijn studententijd 
bleken er meer te zijn die zoekende 
waren. Met elkaar zaten we in een 
bijbelstudiegroep. Dat was de tijd waarin ik 
keuzes maakte: vanaf mijn 18de begon ik de 

bijbel te lezen, echt te lezen. En ik besloot 
naar de kerk in ons dorp te gaan. Ik had 
daarom gebeden: God, wilt u me helpen 
om u lief te hebben en om van de bijbel te 
houden.  

In het begin waren het vooral de 
Psalmen die me boeiden. Voor mij zijn dat 
levensliederen waarin ik mezelf herken. Mijn 
favoriete verhaal is dat van de Barmhartige 
Samaritaan. 
Er zijn voor je naaste, daar draait het voor 
mij om. Van wie ben ik de naaste? Zo kreeg 
ik dat laatst mee in een preek. En niet: 
wie is mijn naaste? Nee, juist andersom. 
Van wie ben ik de naaste. Je mag met 
God meewerken door voor  zieken, armen 
en gevangenen te zorgen. Zo staat het in 
Matteüs: ‘Alles 
wat jullie voor hen 
gedaan hebben,  
hebben jullie voor 
mij gedaan.’ Daarom 
wilde ik ook graag 
diaken worden. 

Ik probeer net zoals 
de vader in het 
verhaal van de verloren zoon mijn armen 
wijd open te houden voor de ander. Ook naar 
mijn kinderen. Niet dat ik alles van ze pik 
hoor! Maar ik ben best kritisch en dat is niet 
altijd goed. Ik streef ernaar niet oordelend 
of negatief te zijn. En daarbij helpt mij de 
gedachte dat ook mijn onvolmaaktheden 
vergeven worden.”  

Matteüs 25 verzen 35 en 36
Want ik had honger en jullie gaven mij 
te eten, ik had dorst en jullie gaven mij 
te drinken. Ik was een vreemdeling, en 
jullie namen mij op,  ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar 
mij toe.
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Dit deed me denken aan twee 
leuzen uit het jongste kerkelijk 
verleden: “Vol van hoop” en “Het 
kan !”.  Die moeder had één van de 
tienduizenden kleine ondernemers 
kunnen zijn, die Oikocredit 
wereldwijd met een 
microkrediet steunt.
Sinds ruim een jaar 
valt er weer met 
regelmaat in de kerkelijke pers iets 
te lezen over Oikocredit. Eind juni 
2009 werd namelijk een hernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst 

getekend tussen de Protestantse 
Kerk en Oikocredit. Het doel hiervan 
was duidelijk: meer geld in de vorm 
van leningen  beschikbaar stellen 
voor de ontwikkeling van armen en 
gemarginaliseerden in deze wereld. 
Geld van gemeenten en diaconieën, 
van de landelijke kerk, maar met 
name ook van gemeenteleden.

Ook individuele 
christenen doen mee.
Het is goed om 
de positie van die 
gemeenteleden of, 
beter gezegd, particulieren te 
benadrukken. Want, toen in 1975 
Oikocredit (nog onder de naam 
EDCS) vanuit de Wereldraad van 
Kerken werd opgericht, kwam vanuit 
80 lidkerken van de Wereldraad 
nog niet voldoende geld los om 
een levensvatbare organisatie op te 
richten. 
De “ontwikkelingsbank van de 
kerken” mocht van de Wereldraad  
pas van start gaan als er 5 miljoen 

dollar als startkapitaal 
aanwezig was.  Dat 
kapitaal kwam 
er pas toen er in 

verschillende landen - Nederland 
voorop - steunverenigingen werden 
opgericht. Hierdoor werd het ook 
voor particulieren mogelijk om geld in 

de “kerkelijke ontwikkelingsbank” te 
investeren. Zo kwam het benodigde 
startkapitaal wel bij elkaar. Het 
hoofdkantoor werd weliswaar in 
Nederland gevestigd, maar de 
steunverenigingen bevinden zich 
behalve in West-Europa ook in 
Canada, de V.S, Mexico en Japan. Het 
gaat dus om een zeer internationale 
zaak! 

Gert van Maanen, één 
van de mensen die bij 
de oprichting betrokken 
was en later zijn hoge 
positie bij een bekende 

bank opgaf om een aantal jaren 
directeur van Oikocredit te worden, 
zei eens over het waarom van deze 
kerkelijke ontwikkelingsbank: “Het 
doel was om de kerken een eigen 
beleggingsinstrument te geven dat 
meer gebaseerd was op de Bergrede 
dan op Wall Street en Damrak “, 
zodat een deel van het “spaargeld” 
van de kerken ingezet kon worden 
voor  armoedebestrijding in de derde 
wereld en Oost-Europa. Niet met 
giften (daar is het werelddiaconaat 
voor) , maar met leningen. Want 
het ging om geld van de kerken, 
dat belegd moest worden maar niet 
verloren mocht gaan. Inmiddels 
gaat het in nog veel sterkere mate 
om geld van particulieren, dat ook 
niet verloren mag gaan. Driekwart 

Woensdagavond 8 september 

zond de NCRV een documentaire uit 

over Tanzania. Daarin reizen we als 

kijkers mee met een volle trein naar de 

hoofdstad Dodoma. In de trein vraagt 

filmmaker Rob Hof een aantal reizigers 

naar hun reisdoel en idealen. 

Ik werd getroffen door de 

krachtige positieve uitstraling van een 

jonge moeder met twee kinderen: ”Ik 

ga naar de stad om een beter leven 

voor mijn kinderen te kunnen bereiken; 

dat ze naar school kunnen en later 

studeren.”  Het straalde van haar af dat 

ze daarvoor alles zou inzetten. 

Oikocredit, een 
internationale zaak!

Meer Bergrede dan 
Wall Street

35 jaar OIKOCREDIT 
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van het kapitaal van Oikocredit is van de 
steunverenigingen afkomstig!

Kerkelijk spaargeld voor de armen.
Oikocredit investeert nu wereldwijd in mensen 
die niet terecht kunnen bij een gewone bank, 
omdat ze geen onderpand bezitten. En dat, 
terwijl in een ontwikkelingsland soms 100 
euro al voldoende is om een klein bedrijfje op 
te zetten; om wanhoop en frustratie om te 
zetten in kansen en een inkomen. 
Oikocredit vraagt niet om giften, maar om 
een deel van het kerkelijke of persoonlijke 
spaargeld of vermogen om te zetten in 
microkredieten via Oikocredit Nederland, de 
Nederlandse steunvereniging. Spaargeld dat 
armen kansen geeft!
Vaak is er twijfel uitgesproken over de 
terugbetalingmogelijkheden van de arme 
 microkrediet - ontvangers, maar die 
bedenkingen zijn altijd gelogenstraft. 
Inmiddels ondersteunt Oikocredit al rond de 
500 plaatselijke microfinancieringsinstellingen, 
die met elkaar zo’n 17 miljoen mensen 
van microkredieten voorzien! Oikocredit 
blijkt geen wonderboom die na één dag al 
weer verdort (zie het boek Jona), maar een 
mosterdzaad, dat is uitgegroeid tot een boom 
die velen bescherming biedt, en zelfs in tijden 
van kredietcrisis, smeltende beurskoersen en 
teruglopende rendementen, z’n bladeren niet 
laat vallen. 
Wie wil niet graag een blaadje aan zo’n boom 
zijn?
Klaas van Gelderen, Centrale ZWO-commissie

Informatie over Oikocredit:  
www.microkrediet.nl of 030 - 234 10 69

Do/ 04–11
Kruiskerk
Klaas van Gelderen vertelt 
over Oikocredit, aanvang 
20.00 uur
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Van de diaconie

Maatschappelijke stage
Naast het “gewone” werk zijn we ons 
aan het oriënteren over deelname aan de 
maatschappelijke stages voor scholieren. 
Deze stages zijn in dit schooljaar nog in 
een experimentele fase. Vanaf september 
2011 wordt het verplicht om deze in het 
schoolprogramma van VMBO, HAVO 
en VWO op te nemen als brug naar de 
samenleving. Totaal moeten de leerlingen 
48 - 72 uur stage lopen, die zowel voor hen 
zelf als voor de samenleving waarde dienen 
te hebben.
Met hulp van een professionele 
medewerker, door JOP gedetacheerd 
bij de Protestantse Jeugdraad van onze 
gemeente, wordt bekeken welke activiteiten 
we binnen en buiten onze kerkmuren 
kunnen aanbieden. Daarmee krijgen de 
jongeren meer zicht op het kerkelijk leven 
en ouderen meer contact met jongeren en 
hun leefwereld. We houden u op de hoogte 
over het verdere verloop, waarbij ook uw 
medewerking wel nodig zal zijn.

Helpen waar geen helper is
Intussen is er in augustus een 
onvoorstelbaar grote ramp in Pakistan 
geweest. De natuurrampen lijken steeds 
vlugger op elkaar te volgen. 
Het College van Diakenen heeft al voordien 
besloten om daarbij een bepaalde lijn 
te volgen. Als er nationale acties zijn via 
SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) 
worden er vanuit onze diaconie geen extra 
collectes georganiseerd. Iedereen kan 
via SHO (banknummer 555) doneren zo 
veel men maar wil en kan. Kerk in actie is 
één van de deelnemende organisaties en 
is thans samen met ICCO als voorzitter 
verantwoordelijk voor het leiden van de 
acties. De giften op 555 gaan via lokale 
hulporganisaties rechtstreeks naar de 
slachtoffers; dus niet naar overheden met 
alle risico’s van dien.
Alle kleine (en grote) bedragen zijn 
zeer welkom. De diaconie beveelt de 
rampenacties via SHO van harte bij u aan!
De diaconie zal zich op andere acties 
richten, waar geen grootschalige hulp 
geboden wordt, helpen waar geen helper is, 
nationaal en internationaal.

Niets gedaan en toch in de cel! Protest 
van Kerk in Actie.
Tenslotte nog een oproep uit het blad 
Diakonia, het vakblad voor diakenen. Er is 
al meerdere malen kritiek geleverd door 
Amnesty International en door de V.N. op 
het vreemdelingenbeleid in Nederland, 
met name op de vreemdelingendetentie. 
Jaarlijks worden nog steeds acht- tot 
tienduizend vreemdelingen met veel 
kinderen zonder enig strafbaar feit 
onderworpen aan een strafrechtelijk regime 
in detentie. Ze moeten 16 - 21 uur per dag in 
de cel verblijven en mogen in tegenstelling 
tot strafrechtelijk gedetineerden niet 
werken of onderwijs ontvangen of met 
verlof bij het overlijden van een familielid. 
Kerk in Actie zal een oproep van Amnesty 
International aan de regering steunen om 
deze vreemdelingendetentie in te perken en 
het regime te verbeteren. 
Daarnaast wordt men, dus ook ons, 
verzocht om groetenkaarten aan de 
gedetineerden te sturen om hen steun en 
belangstelling te tonen. De kaarten kunnen 
gestuurd worden naar Amnesty International 
(Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam), 
die verdere bezorging regelt. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: www.amnesty.
nl/vreemdelingendetentie.

De Diaconie Amstelveen Buitenveldert zal 
u regelmatig informeren over diakonale 
onderwerpen.

Mieke Hellema,voorzitter.

Inmiddels is het werk van 

de diaconie na de zomermaanden 

weer volop aan de gang. In het 

eerste nummer van Present heeft 

u ons gemist daar de kopij al 

tijdens het zomerreces ingeleverd 

moest worden. 

Maar, hier zijn we dan!
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college van kerkrentmeesters
De inkomsten uit de vrijwillige kerkelijke 
bijdragen 

In de eerste Present hebben wij u wat 
verteld over de bestemming van de 
kerkelijke bijdrage. Deze keer iets over de 
vrijwillige bijdrage zelf, die natuurlijk anders 
dan de foto suggereert via betaling per 
bank bij de kerk terecht komt dan via de 
collectezak. Maar de symbolische betekenis 
ervan is duidelijk.

Een overzicht
Voordat wij kerkelijke bijdragen kunnen 
uitgeven, moeten wij deze eerst ontvangen. 
U ziet hieronder een 
overzicht van de 
ontvangen bijdragen per 
wijk. Jammer genoeg zijn 
wij afhankelijk van externe 
partijen die de gegevens 
periodiek (maar voor ons 
vertraagd) aanleveren. 
In september moet de 
oktoberbijdrage voor het 
kerkblad worden ingeleverd. Op het moment 
van het schrijven van dit stukje beschikken 
wij over de cijfers tot en met juli 2010. Deze 
cijfers staan gerubriceerd per wijkgemeente 
in toegezegde en tot dan toe ontvangen 
bedragen. Tevens wordt informatiegegeven 
over het aantal betalende adressen met 
daarachter de gemiddelde bijdrage per 
betalend adres (elk betalend adres wordt 
Betalende Pastorale Eenheid genoemd -BPE-
). Dat overzicht vindt u op deze pagina.
Wij zijn ons ervan bewust dat het aantal 
leden van de Handwegkerk/Dorpskerk 
enigszins wisselt; de wijkgrenzen zijn 
aangepast, maar in de ledenadministratie 
is dat nog niet helemaal verwerkt. De 

genoemde verdeling per wijkgemeente is 
naar ons idee een realistische inschatting. 
Daarnaast is het goed te melden dat 
de sluitingsdienst van de Bankraskerk 

plaatsvond op 13 juni 2010.

Wat zeggen de cijfers?
Wat zouden we van deze 

cijfers kunnen zeggen? Welke 
richting gaat de hoogte van de 

vrijwillige kerkelijke bijdrage uit?

Kort en bondig samengevat: over 
2010 is € 650.000 aan bijdragen toegezegd, 
waarbij 1962 betalende adressen gemiddeld 
€ 331 inbrengen (en dat is € 27,58 per 
maand). Door wat spontane betalingen 
hopen we dat de totale bijdrage voor 2010 
uitkomt op € 670 000. Uit het overzicht 
valt ook op te maken dat toezeggingen per 
maand, per kwartaal, per halfjaar en per 
jaar worden overgemaakt. U ziet dat van de 
toezeggingen een bedrag van bijna  
€ 180 000 nog moet worden ontvangen in 
de maanden augustus tot en met december. 
Om aan te geven hoe de ontwikkeling over 
de afgelopen 2 jaar is geweest: in 2008 
rapporteerde  het College € 761.000 (van 
2121 BPE) in de jaarrekening en over 2009 

was dit € 724.000 (van 1961 BPE). Een 
terugval van € 91.000 in twee jaar.

Personele en andere gevolgen.
Uiteraard komen de inkomsten uit vrijwillige 
bijdragen in een geheel ander licht te staan 
als we kijken naar de opbrengst van de 
verkoop van de Bankraskerk; maar dat is 
een eenmalige bate voor 2010. Overige 
inkomsten genereren wij uit de verhuur van 
zalen en gebouwen. Deze inkomsten lopen 
echter ook terug, daar de vervreemding 
van kerkgebouwen leidt tot meer kerkelijke, 
dus niet commerciële, activiteiten in de 
overblijvende gebouwen.

Tenslotte
Als gevolg hiervan heeft het College het 
eigen bestand van betaalde medewerkers 
moeten saneren. Nu zijn wij driftig op zoek 
naar mogelijkheden om de overige kerkelijke 
uitgaven meer in lijn te brengen met de 
inkomsten. Hierover een volgende keer 
meer, met een financieel doorkijkje naar 
geschatte inkomsten/uitgaven richting 2020.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan W. Bossenbroek, voorzitter

Hans van Strien, penningmeester
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Dorpskerk
Vanuit de kerkenraad

Als kerkenraad van de 
Dorpskerkgemeente staan 
wij voor de taak om naar de 
aanstaande sluiting van de 
kerk toe te werken, en ook 
om daar al aan voorbij te 
kijken. We zullen proberen dit 
zo zorgvuldig mogelijk, met 
elkaar, te doen. Wij hebben, 
zoals elders al geschreven, 
een integratie van Paaskerk- 
en Dorpskerkgemeente voor 
ogen. Op dit moment zijn er 
volop gesprekken over en weer, 
tussen allerlei geledingen.

Op het moment van de 
kopijsluitingsdatum van deze 
Present, zijn veel dingen 
al wel bedacht, maar nog 
niet besproken en besloten. 
Over de besluiten van de 
kerkenraadsvergaderingen 
die zijn geweest, en van 
de gemeenteavond van 22 
september bericht ik u in de 
volgende Present.

Met het oog hierop wordt 
op 15 en 16 oktober een 

‘beraadsweekend’ gehouden 
voor de kerkenraden van 
Amstelveen-Zuid, geleid door 
gemeenteadviseur Lydia 
Roosendaal. We zullen hoe dan 
ook samen naar de toekomst 
moeten kijken en daar zal het 
in dit weekend ook over gaan. 
Over de pijn van het sluiten van 
een kerk, over de dingen die 
behouden moeten blijven, maar 
ook over het neerzetten van iets 
nieuws, en wat dat dan precies 
moet zijn. Leidraad hierbij zijn 
het eerdere gesprek hierover 
van 29 mei en de uitslag van 
het bezinningsproces. Wij 
hopen op een goed weekend.

Een hartelijke groet,
Ilse Meester

Vanuit het verteluur

De vakantie is achter de rug. 
Iedereen heeft een fijne 
tijd gehad en is weer veilig 
teruggekeerd. Een domper is 
wel dat dominee Visser ons 
verteld heeft dat de Dorpskerk 

gesloten gaat worden. Hij heeft 
ons (de kinderen) gevraagd 
goed na te denken over: hoe 
nu verder. Het valt niet mee om 
daarop een antwoord te geven, 
maar de kinderen hebben 
beloofd erover na te denken. 

Intussen zijn we bezig met 
de verhalen die Jezus heeft 
verteld, die wij gelijkenissen 
noemen. Met name over het 
verhaal van het verloren schaap 
had ds. Dubbing een mooie 
vergelijking. Hij gaf aan dat 
een legpuzzel zonder dat ene 
laatste stukje niet compleet 
is, zoals ook de kudde van de 
schaapherder niet compleet 
is zonder dat ene verdwaalde 
beestje. Een van de kinderen 
merkte op dat je toch makkelijk  
een nieuw schaapje kunt  
kopen. Na enig nadenken had 
ze toch wel door dat het nieuwe 
schaapje het verdwenen/
verdwaalde schaapje niet kan 
vervangen, dat een nieuw 
schaapje niet hetzelfde is .

De kinderen van het verteluur 
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hebben samen met hun ouders 
en de leiding genoten van een 
heerlijke BBQ. We hadden 
hiervoor de beschikking over de 
tuin van Ilse en Paul Meester. 
Het weer was ons reuze goed 
gezind, we konden tot laat in de 
avond buiten zitten. Die avond 
hebben de volwassenen en de 
kinderen op een andere wijze 
met elkaar gecommuniceerd. 
Met  elkaar spelen en op de 
trampoline springen is toch 
iets heel anders dan naar een 
verhaal luisteren en iets leuks 
knutselen.

De laatste maanden van het 
jaar breken aan, inmiddels is 
het zomerse weer omgeslagen 
naar iets dat erg op de herfst 
lijkt, het waait hard en af 
en toe valt er een bui. Deze 
aankomende donkere dagen 
brengen toch ook wel een hoop 
gezelligheid. Wij vertrouwen 
op een paar goede laatste 
maanden waarbij wij mogen 
weten het allemaal niet alleen 
te hoeven doen.

Met een hartelijke groet,
Trix van Ankeren, namens het 

verteluur

Bij de diensten

Op 24 oktober zal de cantorij 
ons voorgaan in het loflied in 

de Dorpskerk. Op 31 oktober 
is het hervormingsdag. Een 
dag om te gedenken! Sicco 
Zijlstra heten wij welkom 
als onze voorganger. Op 7 
november wederom een 
bijzondere muzikale dienst, 
nu met medewerking van het 
interkerkelijk koor Caritas uit 
Aalsmeer. Het zijn diensten om 
je op te verheugen. 

En leest u mee op 
dinsdagavond! In de 
meeleeskring lezen wij alvast 
de tekst van de zondag. We 
stellen onze vragen, gaan 
in gesprek met de tekst en 
met elkaar. Het is altijd weer 
een mooie en intensieve 
voorbereiding op de dienst. 
En trouwens, wie niet bij de 
zondagse dienst kan zijn, 
is evengoed welkom bij de 
meeleeskring. U bent dan toch 
maar mooi een uur lang door 
een tekst heen gekropen… 
Dit najaar kan de bijbelkring 
helaas niet doorgaan. Ik heb 
goede herinneringen aan onze 
avonden over Jona en Hosea in 
het vorige seizoen, maar ik heb 
de komende maanden helaas 
geen tijd voor de voorbereiding, 
vanwege een teveel aan andere 
dingen. Wellicht dat ik na januari 
weer een volgende serie kan 
aankondigen. De deelnemers 
aan de bijbelkring wil ik in het 
bijzonder uitnodigen om bij de 

meeleeskring aan te schuiven.

Voor wie het vast wil noteren: 
meelezen staat gepland op: 
19 oktober, 2 november, 16 
november en 7 december. 
Steeds van 20:00 tot 21:00 
uur in de consistorie van de 
Dorpskerk. Graag tot dan!

Tenslotte

Toen ik enige weken geleden 
het Amstelveens Nieuwsblad 
opensloeg, zag ik tot mijn 
verbazing en ontroering een 

Wij gedenken

Op 24 augustus overleed Stan Murczak, 85 jaar 
oud. Een goede bekende in de Dorpskerk, met 
zijn kenmerkende accent en de pretlichtjes in zijn 
ogen. Een mens die gemist wordt – wij gedachten 
hem in een dienst van woord en gebed in de 
Dorpskerk. We hoorden Psalm 23: ‘Gij zijt bij 
mij…’ 

En op 2 september overleed Joukje Lems-
Schuurmans. Zij verbleef al enige tijd in het 
Zonnehof in het nieuwe Bovenkerk. De laatste 
jaren wist ze veel niet meer, hadden haar man en 
haar kinderen al steeds een beetje afscheid van 
haar moeten nemen. Zelf was ze soms somber. 
Maar tegelijk behield ze haar goede vertrouwen. 
Toen wij afscheid van haar namen hoorden wij 
woorden van Paulus: ‘Wees in geen ding bezorgd’.
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gedicht van onze ‘stadsdichter’ Koos 
Hagen met de titel ‘Dorpskerk’. Ik 
heb contact met de auteur gezocht 
om hem te vragen of ik zijn tekst 
hier of daar door mocht geven. 
Dat mocht. U kunt het gedicht op 
deze pagina’s lezen, evenals een 
gedicht uit 1987, dat verschenen is 
in de uitgave ‘400 jaar Hervormde 

Gemeente Amstelveen/Buitenveldert’ 
uit 1987. Daar is het het derde in een 
drieluik van gedichten, die samen de 
geschiedenis van Amstelveen en de 
Amstelveense kerk vertellen. 
Koos Hagen is niet alleen 
stadsdichter, hij was o.a. ook 
redacteur bij de daklozenkrant 
Z, en bij ‘Kantlijn’, de schrijfclub 

van Amsterdamse daklozen. 
Indrukwekkend werk. En: hij is 
meelevend bij onze protestantse 
gemeente in Amstelveen-Zuid. Het 
leek mij mooi en terecht dat zijn stem 
ook in dit blad zou klinken. 

Een hartelijke groet!
Marco Visser

AMSTELVEEN/A.D. 1987

Het dorp bestaat niet meer
De Amstel en het water zijn bedwongen
de armoe is voorbij en overal verspreid
staan kerkgebouwen klein tussen kantoren
die van geloof getuigen in de nieuwe tijd

Zo groot is de verdraagzaamheid
dat niemand ketters meer weet aan te wijzen
Waar golven sloegen raast de welvaart voort
en aan de Poel verrijzen eetpaleizen

De doden zijn naar Amsterdam verhuisd
en Vredeveld ligt er verlaten bij
De bliksem trof de toren op de kerk
die heel voorzichtig op de grond herbouwd is
Beneden staat de klok die nooit meer luidt
heroverd maar gescheurd voor iedereen te kijk

De snelweg giert brutaal langszij
Duizenden vliegen dagelijks voorbij
en stijgen op de vleugels van verlangen
op ongenade uitgeleverd aan de maatschappij

De klokken en het orgel klimmen minder hoog
het volle werk komt niet meer uit de kerk
toch klinken elke zondag de gezangen

Koos Hagen (in: 400 jaar Hervormde Gemeente 
Amstelveen/Buitenveldert)

Dorpskerk

Het zoveelste gebouw maar toch
sinds 1319 kerkt men op deze plek
waar het gezang verstommen zal met kerst
alleen nog Jingle Bells kerstavond op het plein
orgel wordt discodreun, pasen een eitje
voor hemelvaart inchecken via internet
en dan naar Schiphol Plaza

De zondagsstroom heeft zich verlegd
van Oude Dorp naar kloppend Stadshart
waar de gelovigen nu samenkomen
bij duizenden, men sjokt naar Blokker
huppelt naar H&M en shopt bij Douglas
Mexx en Promiss, worshipt bij Esprit
aanbidt en offert, looft en prijst
godsbeelden van de nieuwe tijd

Annakerk, Dorpskerk, het is over
KPMG is onze kathedraal
geen kerkelijke twist meer, winkeliers
strijden nu om een plek onder de zon
van Unibail-Rodamco de Almachtige
die eerst ons hart veroverd heeft
en weldra onze ziel koopt, ons regeert.

Koos Hagen, stadsdichter.
(Amstelveens Nieuwsblad, 8 september 2010)
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Handwegkerk
Vol van hoop (gaat) verder
Met enorme vreugde kijken we terug 
op een prachtige gemeentezondag op 
12 september jl.
‘Vol van hoop’ was het thema van die 
zondag. Ds. Wim Janssen ging voor 
in de eredienst en gaf de volgende 
woorden mee:
‘hoop is…
althans een beetje…
geloven in de dingen die je niet ziet,
maar waar je naartoe leeft op je beste 
ogenblikken.
Hopen is als het ware geloven door je 
ooghaartjes:
alles wat er te zien is, valt weg…
alleen het scherpst belichte
blijft…’
Wim maakte ons duidelijk dat er 
verschil is in hopen op….waar je niks 
aan kunt of voor doen…en hopen 
waar je wel degelijk zelf iets kan doen. 
De preek zal ons nog lang heugen: 
over Mozes op de berg Nebo en wat 
daar gebeurde, wat Mozes te zien 
kreeg en dat God met een kus Mozes 
tot Zich nam en hoe dat ons raakt 
vandaag de dag.

Marcel den Dulk kon weer muzikale 
dienst doen en een ad-hoc koor zong 
als lijsters in de lente. Rolinka Buis, 
Jacco Bos en Wessel Sinnige werden 
door Daan Bookholt namens

de kindernevendienst uitgezwaaid en 
welkom geheten door de jongeren en 
begeleiders van de jongerendiensten. 
De drie hadden een mooi aandeel in 
de dienst.

We vierden de Maaltijd van de Heer.
Ik mocht als ouderling van dienst ook 
op de voorste bank zitten. Eerst zat ik 
midden tussen de kinderen en later 
midden tussen de jongeren. Werkelijk, 
ik kan niet uitdrukken wat een 
geluksgevoel me dat gaf. Ik voelde de 
energie van de kerk van dan…Fijn dat 
de jeugd zo talrijk aanwezig was.

Na de dienst gingen we vol hoop 
verder. Met acht workshops speurden 
we naar wat hoop betekent voor de 
omgeving om ons heen, voor ons 
als geloofsgemeenschap en waar 
we hoop uit putten voor onszelf. 
Aansluitend een lunch ‘vijf broden en 

twee vissen’, dat wil zeggen: wat een 
ieder die deelnam van huis meebracht 
voor de lunch om met elkaar te delen. 
Het was en meer dan voldoende en 
heerlijk.

Al met al een prachtige aftrap van 
het nieuwe seizoen en hulde aan 
allen die zich inspanden om deze 
gemeentezondag te organiseren.

In de avond van die zondag de eerste 
meditatieve viering naar de wijze van 
Taizé na de zomerstop. Een flinke 
groep jongeren uit Ter Aar kwam 
meevieren, ook om te bekijken of
Taizévieringen iets voor de kerk in Ter 
Aar kan zijn.

In de week eropvolgend kon ds. Gert 
Jan de Bruin, godzijdank, zijn werk 
gedeeltelijk hernemen. 

Op volle toeren
Inmiddels draait de kerk op volle 
toeren. Om te beginnen voelen wij 
ons diep verbonden met de lieve 
mensen van de Dorpskerkgemeente. 
Zij en wij verliezen de geliefde 
Dorpskerk. We hopen dat we samen 
met hen en de lieve mensen in de 
Paaskerk de kerk in Amstelveen Zuid 
in de komende tijd kunnen winnen. 
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Voor onze totale PKN gemeente 
in Amstelveen Buitenveldert is de 
krimp heftig met het sluiten van de 
Bankraskerk en de Dorpskerk. De 
klokken van beide kerken kussen ons 
met hun randschriften, respectievelijk: 
´non potest non laetari qui sperat in 
domino (het is niet mogelijk je niet 
te verheugen als je je hoop vestigt in 
de Heer)’ en ´het woord des Heren 
blijft in eeuwigheid`. De klok van 
de Bankraskerk is overigens recent 
weggehaald en krijgt een plekje in de 
Kruiskerk.

Inmiddels heeft u van ons C.E.T. 
ongetwijfeld gehoord over de ‘SPEK-
avond’ voor de wijkkas op zaterdag 
9 oktober. Vanaf 19.00 uur bent u 
welkom in de kerk, liefst met volle 
beurs, om te bieden op aangeboden 
diensten, te genieten van optredens 
of plaats te nemen in de HIP-stoel: 
een luxe zitplaats met bediening 
voor Handweg Important Persons. 
De volgende dag zijn we welkom in 
de Dorpskerk voor een gezamenlijke 
ZWO-viering.
De kerkenraden van de drie 
kerken in Amstelveen Zuid zijn het 
weekend daarna op stap voor een 
beraadsweekend op Hydepark. 

Was het maar weer Advent
En dan zitten we al weer in de herfst 
en bijna komt de wintertijd. De 
dagen korten. Was het maar weer 
Advent… Maar tot dan houden 
we de eredienst ook gaande en 
is er veel te doen in het vormings 
en toerustingwerk. De drie kerken 
brachten een vol najaarsprogramma 

uit in een mooie folder. Graag wil 
ik u attenderen op de avond van 9 
november a.s. in de Handwegkerk.
Dan ontvangen wij professor Henk de 
Roest. Hij gaat het gesprek met ons 
aan en wij met hem naar aanleiding 
van zijn recent gepubliceerde boek 
´een huis voor de ziel, gedachten 
over de kerk voor buiten en binnen.` 
Een goed vervolgmoment op het 
bezinningsproces en het onderzoek 
van Motivaction, naar kerk zijn in 
Amstelveen anno 2010 en verder.

We zien uit naar Sint Maarten op 
11 november a.s. De kinderen gaan 
in de vroege avond al zingend met 
lampionnen door de straten.

Voor de actualiteiten en om zaken na 
te kijken dan wel op te zoeken kunt 
u terecht op onze website, www.
handwegkerk.nl

Mag ik ten slotte alle mensen die zich 
inzetten voor de kerk een keer heel 
hartelijk danken en zeker die mensen 
die zich enorm inzetten voor de kerk. 
Ik sta soms paf van hoeveel inzet 
sommigen brengen en ook nog met 
een kwaliteit van heb ik jou daar.

Met lieve en broederlijke groet,
Gerben Drost, voorzitter kerkenraad 

Handwegkerkgemeente
gerben.drost@hetnet.nl

Ik hoop op…..
Op de startzondag was er voor de 
kinderen van de kindernevendienst 
gelegenheid om kaartjes te kleuren, te 
puzzelen of een speurtocht te doen. 

Alles rondom het thema ‘hoop’. Op de 
kaartjes werden wensen geschreven 
die de gemeenteleden hadden 
bedacht. Alle kaartjes werden aan met 
heliumgevulde ballonnen vastgemaakt 
en aan het eind van de startzondag 
losgelaten, want hoop doet zweven. 
De veelkleurige ballonnenmassa 
was mooi om te zien opstijgen en 
de wensen op de kaartjes waren ook 
mooi. 

Hieronder volgen zomaar een paar van 
die wensen: 
Ik hoop op….
•	 Vrede	op	deze	wereld,	vooral	voor	

Israël en Palestijnen
•	 Enthousiasme	om	als	gemeente	

de toekomst in te gaan
•	 Nieuw	zeil	in	de	kerk
•	 Dat	we	een	vredige	en	gezellige	

kerkgemeenschap mogen zijn en 
blijven, waar iedereen zich thuis 
voelt



2120 21 jaargang 1 | nummer 2

•	 Een	heel	mooi	kerkelijk	jaar	met	
mooie liederen en veel zingen

•	 Beweging
•	 Dat	de	ouderen	interesse	hebben	

en houden voor de jongeren
•	 De	laatste	strohalm	die	altijd	

binnen handbereik is
•	 Veel	wijsheid
•	 Beterschap	voor	ds.	De	Bruin
•	 Een	goede	regering	met	veel	

aandacht voor alle mensen van alle 
religies

•	 Dat	er	veel	mensen	zijn	om	de	
kinderen in India te helpen

•	 Zegen
Namens de kindernevendienstleiding, 

Hans Wesdorp

Vanuit de Jongerendienst 
Op zondag 5 september kwam 
de 12+ voor het eerst bij elkaar na 
de zomervakantie. We zijn direct 
naar onze nieuwe stek gegaan: de 
pastorie. Over een tijdje zullen we al 
onze spulletjes verhuizen vanaf de 
Bovenkant naar de pastorie.
Zondag 12 september (startzondag) 

zijn Wessel, 
Rolinka 
en Jacco 
overgevlogen 
vanaf de 
kindernevendienst. Natuurlijk ging 
het overvliegen weer op een ludieke 
manier met als thema: Of je nu lang, 
kort, dik of dun bent… Of je nu wel 
of niet gereguleerd bent… Of je nu 
sportief of een studiebol bent… Of je 
nu piepstil of juist superdruk bent… 
Na het overvliegen breekt een nieuwe 
tijd voor je aan. Al swingend kwamen 
we de kerk in op het nummer ‘Brand 
new day’. Na de dienst hadden 
de jongeren een aandeel in de 
gemeentezondag. Zij leidden een 
workshop met als titel ‘De hoop van 
de toekomst’. De jongeren legden in 
een korte presentatie uit wat ze zoal 
bij de 12+ diensten doen. 
In deze drukke maand september 
gaan we het laatste weekend ook nog 
op PJR Tienerweekend. Dat zal weer 
heel leuk worden. Er gaan weer heel 
wat tieners mee uit de verschillende 

kerken. Ook dit jaar 
zit het programma 
vol met sportieve, 
grappige, diepzinnige, 
creatieve en gezellige 
activiteiten. In het 
volgende nummer 
leest u hier vast meer 
over!

Namens de 
jongerendienstleiding, 
Edith van Amsterdam

Gedragen
Nu al weer zo’n vijf maanden 
geleden (25 mei): onze dochter 
Eline (15) werd aangereden door 
een vrachtwagen en raakte ernstig 
gewond. Onbegrijpelijk hoe je leven in 
één klap kan veranderen. Alles op zijn 
kop, alledaagse dingen zijn niet meer 
vanzelfsprekend. Maar ongelofelijk ook 
hoe er vanaf de eerste dag met ons 
is meegeleefd: de vele, vele kaartjes, 
waarin u schreef dat u voor ons bad 
en Eline en ons daarmee bemoedigde. 
Het was en is een heel bijzondere 
ervaring om te mogen merken dat 
ook over grote kilometerafstanden 
heen mensen dichtbij zijn. De 
Handwegkerkgemeente hebben 
we eens te meer als een warme 
betrokken familie mogen ervaren.
Inmiddels durven we weer vooruit te 
kijken. Eline verbaast iedereen door 
al stukken te lopen. Natuurlijk is zij er 
nog lang niet. Het revalideren kan nog 
lang duren. Maar toch is zij inmiddels 
– zij het met een aangepast rooster – 
ook weer naar school gegaan. Naast 
haar schoolprogramma volgt zij nog 
een revalidatieprogramma, dichtbij 
haar school in Heemstede.
Zo komt het ‘gewone leven’ steeds 
een stapje dichterbij.

Wat ons bijzonder heeft geraakt 
deze maanden is de warmte van de 
gemeente om ons heen. Zoveel echt 
meeleven, gedeeld verdriet in de 
moeilijke ziekenhuisperiode. Maar ook 
gedeelde vreugde bij thuiskomst en 
de voortdurende bemoediging, nu nog 
steeds. 
De gemeente zoals God die 



Kruiskerk
Uit de Kerkenraad  
De plannen die we in het voorjaar 
gemaakt hebben voor (na) de fusie 
hebben in de zomerperiode soms 
rust gehad. Zo is wel het drieluik uit 
de Bankraskerk opgehangen, maar 
het kruis nog niet. Dat gaat nu gauw 
gebeuren. Ook van de plannen voor de 
ontmoetingsruimte achter in de kerk 
hebt u nog niets gemerkt. Dat komt ook 
omdat nu wel duidelijk is geworden dat 
de monumentenstatus ook voor het 
interieur geldt. Maar de plannen van 
de herinrichtingcommissie vonden op 
de wijkkerkenraad van 20 september 
goedkeuring zodat de uitvoering spoedig 
kan beginnen. Als allerlaatste elementen 
zijn nu ook de klok en de vlaggenmast 
naar de Kruiskerk overgebracht. Op 

1 september is het gebouw van de 
Bankraskerk formeel aan de Joodse 
gemeente overgedragen. Het orgel is 
verkocht naar een kerk in Portugal en 
wordt daarop mede door Frits Heil op 17 
oktober in gebruik genomen.
Ook het plan voor het houden van 
geloofsgesprekken wordt werkelijkheid. 
Erik schreef daar de vorige keer al over.
Door alle veranderingen zijn er nog 
al wat mensen, van wie de taak 
verdwenen is of die met een taak 
stoppen.. We bedanken al die mensen 
op een feestelijke avond op 19 november 
a.s.in de Kruiskerk. Er zal eten en 
drinken zijn en Kees Posthumus, ras 
verhalenverteller, zal in ons midden zijn.
Wat de ambtsdragers betreft namen 
we op 26 september afscheid van 

Ans Windgassen, Ant de Haan, 
Corine Waaning, Geb Gijzenberg, 
Hein Koningen, Jaap Seeleman en 
Anna Uiterwijk. Hein blijft gelukkig 
als pastoraal medewerker in z’n wijk 
werkzaam, Ant blijft bezoekwerk doen in 
Nieuw Vredeveld. De familie Gijzenberg 
verhuist naar Amsteram, de termijn van 
de dames zit er op. Jaap is na een zware 
ziekte wel aan de beterende hand, maar 
denkt toch niet z’n werk als ouderling-
kerkrentmeester weer te zullen 
oppakken. Speciaal een woord van dank 
voor de ex-scriba van de Bankraskerk, 
Anna Uiterwijk, die zich met hart en 
ziel zich heeft ingezet voor het reilen en 
zeilen van onze gemeente, zeer bedankt 
daarvoor!. Als hulp voor scriba Aart 
Appelhof zouden we heel graag iemand 
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ongetwijfeld bedoeld heeft. En die 
gemeente heeft u ons laten voelen. Een 
gemeenschap vol liefde voor elkaar, in 
verbondenheid met de liefde van God 
voor zijn mensen.
Lieve mensen, dank jullie wel voor zoveel 
liefde! De afgelopen maanden hebben wij 
ons gedragen gevoeld! 

Eline, Christiaan, Willemijn, Rozemarijn, 
Marcel en Ineke den Dulk 

Chauffeurs gezocht
Voor de rijdienst ouderenvervoer zijn 
we dringend op zoek naar twee nieuwe 
chauffeurs. Gerrie van den Berg heeft 
aangegeven op korte termijn te willen 
stoppen en zelf stop ik aan het eind van 
het jaar. Als chauffeur heb je één keer 
in de maand dienst om een of twee 
ouderen op te halen voor de kerkdienst 
en na afloop weer terug te brengen. 
Je zit in een vaste groep chauffeurs 

en haalt in principe steeds dezelfde 
mensen op.
Ook zoek ik nog een opvolger voor de 
taken die ik als coördinator heb.Behalve 
aanspreekpunt bij vragen stel je twee 
keer per jaar het rooster op.
Interesse? Ik hoor het graag.

Groeten, Bouke van der Wal
Tel: 06-5028 2836, 

email: F2hbvdw69@hetnet.nl



uit de voormalige Bankraswijk willen 
vinden. Wie zou zich willen melden? 
Als nieuwe ambtsdragers begroeten we 
Belia de Geus als ouderling in de wijk 
van Ant de Haan (wijk 1, buurt 31), en 
Gerjan van Schaik, die kerkrentmeester 
was maar nu ouderling-kerkrentmeester 
wordt. Herbevestigd worden Tiny 
Groen (wijkouderling) en Ab de Bruijn 
(diaken). Arie Groen is bereid gevonden 
kerkrentmeester te worden. Eigenlijk 
deed hij het bijbehorende werk al lange 
tijd, nu krijgt hij ook de titel. Riet van 
Donselaar gaat bezoekwerk doen in de 
wijk van Tiny Groen.
Fijn dat er zoveel mensen zijn die helpen 
bij het dragen van onze gemeente.

Onze voorgangers hebben, samen 
met pastor Tom Buitendijk van de Titus 
Brandsma-parochie, een aantrekkelijk 
vormings- en toerustings-programma 
gemaakt, we hopen elkaar daarbij te 
ontmoeten.

Een hartelijke groet voor u allen
Rudie van Balderen

Bij de diensten
Op zondag 7 november is er een 
bijzondere themadienst in verband met 
het 35-jarig bestaan van Oikocredit. 
Voorafgaand aan deze zondag houdt 
Klaas van Gelderen op donderdag 4 
november om 20.00 uur in de Kruiskerk 
een informatieavond over het werk van 
Oikocredit. Hopelijk voelen we ons met 
velen betrokken het werk dat Oikocredit 
doet. Veel mensen zijn geholpen met 
microkredieten en wij kunnen op een 
verantwoorde manier (een deel van) 
ons geld beleggen. Liturgie vieren, 

God loven, voorbede doen, is nooit 
een vrijblijvende aangelegenheid. Zie 
het artikel over Oikocredit elders in dit 
nummer.

Vorming & toerusting
Zie voor het totale programma van 
V&T het boekje van de Kleine Raad van 
Kerken Amstelveen-Noord/Buitenveldert. 
Di. 26 okt., 2, 9 en 16 nov.: 10.00 uur 
‘Rond het evangelie van de zondag’ (Tom 
Buitendijk), Titus Brandsmakerk;
wo. 27 okt.: 10.00 uur ‘Ouderen rond 
de Schrift’ (Paul Koopman), Titus 
Brandsmakerk;
do. 21 okt. en 11 nov.: 10.00 uur 
‘Pauluskring’ (Tom Buitendijk), Titus 
Brandsmakerk;
wo. 27 okt.: 20.00 uur Bijbelavond over 
‘de vrouwen van Paulus’ (Sieb Lanser), 
Kruiskerk;
di. 19 okt. en 9 nov.: 10.00 uur Bijbelkring 
over de Openbaring van Johannes (Sieb 
Lanser), Kruiskerk;
wo. 20 okt. en 10 nov.: 14.30 uur 
Bijbelkring over de Openbaring van 
Johannes (Sieb Lanser), Kruiskerk;
wo. 3 nov.: 20.00 uur Gespreksgroep 
over Carel ter Linden, ‘Wandelen over 
het water’ (Sieb Lanser), Kruiskerk;
do. 21 okt.: 14.00 uur Bijeenkomst over 
‘De tijd te vriend houden’ (Jaap Doolaard 
/ Sieb Lanser), Kruiskerk;
ma. 1 nov.: 14.00 uur ‘Allerzielen Alom’ 
(Renger Prent), Titus Brandsmakerk;
wo. 20 okt.: 20.00 uur Gespreksgroep 
3040plus (Jaap Doolaard / Marleen 
Jongeneel), Kruiskerk;
do. 4 nov.: 20.00 uur Klaas van Gelderen 
vertelt over het werk van Oikocredit, 
Kruiskerk;
ma. 8 nov.: 20.00 uur Film ‘Central do 

Brasil’ (Jaap Doolaard), Kruiskerk.

Een bericht van het Kruiskerkkoor
Woensdag 15 september is het koor 
van de Kruiskerk van start gegaan. Een 
nieuw koor met bekende leden, want 
dit koor is ontstaan na de fusie van de 
Nieuwe Kruiskerkgemeente met de 
Bankraskerkgemeente! Onze naam 
zal vanaf nu zijn: Kruiskerkkoor, een 
samenvoeging van beide namen. 
Onder enthousiaste leiding van Frits 
Heil hebben we de eerste repetitie al 
volop gezongen, en vast wat liederen 
verkend voor onze eerste dienst op 10 
oktober aanstaande. We hadden dit keer 
geen pauze, maar gebruikten de tweede 
helft van de avond om elkaar beter te 
leren kennen onder het genot van een 
hapje en een drankje. Het was een zeer 
geslaagde avond!
We hopen dan ook dat er nog mensen 
zijn die ons koor willen komen 
versterken! Schroom niet en kom eens 
mee repeteren: elke woensdagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur in de 
Kruiskerk.
De eerstvolgende zondagen dat we 
zingen zijn 10 oktober en 21 november.

Namens het bestuur, Jellie Snijders

Rommelmarkt:  5 november 2010
Vrijdag 5 november wordt de jaarlijkse 
rommelmarkt in de Kruiskerk gehouden. 
Vanaf woensdag de 3e november 
beginnen we met het sjouwen van 
planken en schragen om de kerk tot een 
markt om te bouwen.
Bij deze roepen we gemeenteleden op 
zich aan te melden als medewerker/
ster bij deze, wel vermoeiende, maar 
erg gezellige gemeente activiteit. Vanaf 
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half oktober liggen er in de kerk lijsten 
waarop u kunt aangeven op welke tijden 
u zich beschikbaar stelt in deze week. Al 
kunt u maar een paar uurtjes helpen, alle 
hulp is welkom
We denken aan: opzetten van de 
kramen, uitstallen van de te verkopen 
spulletjes en natuurlijk op vrijdag de 
verkoop van al de ingebrachte goederen. 
Ook kunt u ons van uw bakkunsten laten 
genieten door zoete of hartige taarten 
te bakken die we in het restaurant 
verkopen
Inbrengen van goederen kan vanaf 
woensdagochtend 3 november.
Groot meubilair kunnen we niet plaatsen, 
dus houdt het bij handzame spullen.
Indien u niet in staat bent zelf uw spullen 
te brengen, dan kunt u bellen met dhr.
Jan Fransen, tel. 6431097.

Voor de rommelmarktcommissie, 
Anthony Melissen tel. 6418157

VAN DE WIJKDIAKONIE

Ouderentocht

Op 1 september was er vanuit de 
Kruiskerk het jaarlijkse uitje voor de 
ouderen uit onze gemeente. Samen met 
de Pelgrimskerk reisden we met twee 
bussen.
Het was fijn dat ds. Sieb Lanser en 
Gepke de Bruijn mee gingen om te 
helpen.
Om  8.30 uur vertrokken we en de 
eerste stop was in Abbenes voor de 
koffie.
Daarna reden we via een mooie route 
dwars door het Groene Hart.
Het was schitterend weer en wat kan 
Holland dan toch mooi zijn!

In Rotterdam aangekomen genoten we 
in ‘ De Nachtegaal’ van een warme lunch 
en aldus gesterkt stapten we weer in 
de bus voor een rondrit door  de stad. 
Door de oorlog is er veel verwoest en 
historische gebouwen zijn schaars, 
maar ook zo’n moderne stad heeft zijn 
charmes. We hadden een  leuke gids die 
overal een verhaal bij wist te vertellen.
Daardoor gaat zo’n stad leven en 
we hebben hier dan ook goede 
herinneringen aan.
Op de terugweg deden we Schoonhoven 
aan. Wie nog fut had ging hier wat 
wandelen en het zilverwerk, waar dit 
plaatsje om bekend is, bewonderen. 
Voor anderen was een terrasje aan de 
Lek een prima plekje om in de zon te 
zitten. Daarna op huis aan en tegen 
zessen waren we weer terug. Het was 
een lange dag geweest maar van de 
deelnemers hebben we alleen maar 
positieve reacties gekregen.

Tiny Groen, Anke de Koning.

Gastvrije gemeente tijdens het 
buurtfeest in Elsrijk 

Op 12 september was er een gezellig 
buurtfeest in het Kruiskerkpark en in de 
Kruiskerk. 
Voor de Kruiskerkgemeente was het 

buurtfeest een mogelijkheid om mee 
te doen aan de activiteiten in de buurt. 
De Kruiskerkgemeente wil graag naar 
wegen zoeken waarop we meer van 
betekenis kunnen zijn voor de buurt 
waarin we kerk zijn. Waren we in het 
verleden wat naar binnen gericht, daar 
willen we nu verandering in brengen. 

Ook de welzijnorganisaties van 
Amstelveen willen graag samenwerken. 
Het wijkplatform van Elsrijk, olv 
buurtopbouwwerker Irma Vroegop van 
de Stichting Cardanus, de welzijns- 
organisatie van Amstelveen e.o., 
organiseerde het buurtfeest. Sieb Lanser 
en de diaconie deden vanaf het begin 
mee met de organisatie. De aanleiding 
was te vieren dat alle speeltuinen in 
de wijk opgeknapt zijn. Het buurtfeest 
was ook om de buurtbetrokkenheid te 
vergroten. Er werd hard samengewerkt 
om het feest door te kunnen laten gaan. 
De Kruiskerk bood ruimte voor het open 
podium, de mogelijkheid om de toren te 
beklimmen en een prijsvraag over het 
aantal raampjes in de kerkmuren. Daarbij 
waren er gastvrouwen en gastheren 
en konden bezoekers informatie krijgen 
over het kerk interieur en de pilaar 
schilderingen. 

En dan de dag zelf. Terwijl de gemeente 
zong tijdens de kerkdienst, werden er 
buiten rond de kerk kraampjes opgezet. 
Het voelde als een mooi contrast en 
wat fijn dat bij de koffie de Cardanus 
vrijwilligers en de Kruiskerkmensen door 
elkaar door de Pauluszaal liepen. 
En iedereen was in spanning 
omdat het regende. Het eerste uur 
waren de bezoekers voornamelijk 
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Kruiskerkmensen. Gelukkig werd het 
droog en verscheen de zon. De meeste 
bezoekers kwamen vanaf een uur of 
twee.  Er was een ontspannen en 
gezellige sfeer met veel drukte. Groot en 
klein liepen heen en weer van activiteit 
naar optredens in de kerk en weer 
naar snoepwinkeltje op wielen of naar 
poffertjeskraam. 
Er was een open podium met 
verrassende talenten. Onze organist 
Frits Heil bespeelde het orgel en Bart 
Poesiat, Aart Appelhof, Joke Hartman en 
Semaria Worede hadden een muzikale 
bijdrage. Frederik was de geluidsman en 
van grote waarde voor de optredens van 
de kinderen. Het torenbeklimmen trok 
ongeveer 150 mensen, onder wie veel 
kinderen. Sommige kinderen vonden dit 
zelfs de belangrijkste attractie van het 
buurtfeest. Een anekdote: In de toren 
hangt een touw waarvan iedereen dacht 
dat dat wel van de klok zou zijn. “Mogen 
we daar aan trekken?” Dat mocht. Wat 
zij niet wisten was dat het touw een paar 
verdiepingen hoger vastgeknoopt zit, 
want de klok gaat al vele jaren elektrisch.
 Een bezoekster zei positief getroffen 
te zijn door de open sfeer. Ze is van 
plan binnenkort een kerkdienst mee te 
maken. En een Kruiskerk gemeentelid 
zei: “Het leukst vond ik al die 
buurtbewoners over de vloer in de kerk. 
Het bevordert zichtbaar het gevoel van 
de buurt dat de kerk in hun wijk ook een 
beetje voor hen is. “ Of het kerkpubliek 
en buurtbewoners zich mengden is 
nog wat onduidelijk. Wat ons betreft 
kunnen we terugkijken op een geslaagd 
buurtfeest in alle opzichten.  We staan 
open voor eventuele vervolgactiviteiten.
Tot slot: Alle medewerkers hartelijk dank 

voor jullie inzet! 
Namens de Diaconie van de Kruiskerk,  

Marijke Labohm

Afscheid van Bankras
Na een officieel afscheid is er nog een 
tijd van informeel afscheid nemen. Er 
zijn altijd groepen of mensen die je om 
verschillende redenen apart gedag wilt 
zeggen. Voor mij kwam daar een einde 
aan omdat ik plotseling op meerdere 
zondagen en door de week beschikbaar 
moest zijn voor de Handwegkerk, 
in elk geval tot mijn vakantie eind 
september/begin oktober Daardoor was 
ik onverwacht ‘uit beeld’. Maar ik beloof 
dat van uitstel geen afstel komt. We 
ontmoeten elkaar wel weer. 
Renger Prent

Van koster Henk Waterham….

Het afscheid van de Bankrasgemeente 
was groots  en meeslepend. Echt een 
Bankrasfeest met zeer verrassende 
elementen.
De start met een volle (letterlijk) 
kerkdienst met dominee Jaap Doolaard. 

De gekozen liederen die al eeuwenlang 
de lofzang gaande houden. De rake 
toespraken die een koster hebben 
neergezet die met hart en ziel verbonden 
is met zijn gemeente. Dat is ook zo!
De kinderen, hoe klein ook in getal, die 
met heuse spandoeken op het podium 
verschenen.
De familiegebeurtenis met de eigen 
inbreng. De indrukwekkende rijm en het 
lied van zwager Harry Houthuijsen. En…. 
als klap op de vuurpijl een Gazellefiets 
(13,9 kg) net ontwikkeld, waarmee 
de kilometers moeiteloos worden 
weggetrapt.

Het cadeau van de gemeente
Met veel plezier moet ik er wel een 
aparte alinea aan toevoegen.
De gebruikers van de Bankraskerk 
hebben allen op geheel eigen wijze 
afscheid genomen van de koster. Van al 
deze momenten heb ik veel terug gezien 
en gelezen in de A5-jes verwerkt door 
Anna Uiterwijk in de klapper KOSTER 
HENK. Naast de creatieve verwerking 
heeft u allen ook nog diep in de buidel 
getast of gebankierd. Bij het afscheid op 

In memoriam 
Na een ernstige ziekte overleed op 18 augustus Hendrik (Henk) Kluvers 
(Smeenklaan 87, Amstelveen), in de leeftijd van 80 jaar. Al snel na de verhuizing 
vorig jaar werd hij ernstig ziek. Hij had het er erg moeilijk mee. De vraag naar het 
‘waarom?’ kwam boven. Henk vond het moeilijk zijn vrouw Henny achter te moeten 
laten, na een huwelijk van ruim 57 jaar. Hij heeft altijd hard gewerkt in verschillende 
functies en was gek op auto’s, vooral oldtimers. Over zijn gevoelens en zijn geloof 
sprak hij moeilijk, gesloten als hij was. Maar het speelde wel een rol in zijn leven 
en bij ieder bezoek vroeg hij om een gebed. De uitvaartdienst is gehouden op 24 
augustus in de Kruiskerk, met als lezingen Psalm 90 en Johannes 11. Aansluitend 
vond de teraardebestelling plaats op de algemene begraafplaats te Aalsmeer. 

Sieb Lanser
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Paaskerk
ROND DE DIENSTEN
Het nieuwe seizoen is ‘van start’ 
gegaan. Beter gezegd: we hebben 
een doorstart gemaakt en pakken 
na de zomerstilte activiteiten en 
vergaderingen weer op. Dat geldt 
natuurlijk niet voor de diensten, want 
ook in vakantietijd zijn we blijven 
vieren! Om onze startzondag  van 
12 september een extra feestelijk 
tintje te geven waren er na de dienst 
verschillende ‘workshops’: zingen, 
schilderen en bloemschikken. Jong 
en oud namen deel, en wie niet 
meedeed ontmoette elkaar bij een kop 
koffie of de afsluitende lunch.  Ook de 

twaalfplusgroep was deze zondag weer 
aanwezig. Wilm Merckel, die de groep 
járen begeleid heeft, nam afscheid. 
Dank Wilm! We zijn blij dat Inke Otting 
de komende maanden  met de groep 
aan de slag wil gaan.  Welkom in deze 
rol! Daarnaast zullen de wat oudere 
jongeren een actievere rol gaan spelen 
in de ‘leiding’. 
Op 10 oktober is er een gezamenlijke 
ZWO-dienst van de kerken in Zuid. In 
de dienst zal er speciale aandacht zijn 
voor Bangladesh. Ds. Connie Tjon a San 
uit Suriname, die voor een periode van 
studieverlof in Nederland is, is als gast 
aanwezig, samen met drie diakenen 
van de Hervormde Kerk van Suriname. 
Voor de diakenen is het de laatste 
dag van een uitwisselingsproject  met 
onder meer de Protestantse diaconie 
van de Bijlmer. Ik zal zelf voorgaan. 17 
oktober gaat  ds. Jaap Doolaard in de 
Paaskerk voor.  We zijn blij hem eens in 
ons midden te kunnen verwelkomen.  
De cantorij werkt mee aan de dienst. 
Ook de voorganger van 24 oktober, drs. 
M. Kraak, heeft voor ons een nieuw 

gezicht. Eveneens welkom! De laatste 
zondag van oktober, de 31e, gaat een 
predikant voor die zeer bij ons ‘thuis’ is, 
ds. Arianne van den Berge. Wij vieren 
dan het avondmaal.  Een zondag later, 
7 november,  is  de oogstdienst, waarin 
ik weer zelf voorga. Aan het begin 
van de dienst vertrekken de kinderen 
met meegebrachte ‘oogst’ naar één 
van de tehuizen. U wordt van harte 
uitgenodigd iets mee te nemen, bijv. 
fruit.

VANUIT DE KERKENRAAD
Het komende seizoen staat in het teken 
van de ontwikkelingen in Amstelveen-
Zuid. De sluiting van de Dorpskerk  
als plek waar de protestantse kerk 
haar diensten viert, hebben een grote 
impact. De kerkenraad heeft zich in de 
september vergadering gebogen op 
de taken die voor ons liggen. Het gaat 
daarbij om:
• Migratie van een groot deel  van 

de Dorpskerkgemeente en de 
Paaskerkgemeente naar een nieuwe 
situatie 

zondag 6 juni kon al een bedrag worden 
genoemd van € 1072,=. Na de vakantie 
kwam er bericht dat nog een bedrag van 
€ 685,= is bijgeschreven.
Hier ben ik stil van en laat tot mij 

doordringen dat ik een geheel eigen 
plaats in de Bankrasgemeente heb 
ingenomen en gekregen. 
Veel dank en met veel genoegen zal 
ik samen met Janny de CD-opname 

van  Frederik de Vries zo af en toe 
beluisteren. Ik sluit af met de spreuk 
VREDE EN ALLE GOEDS.

Uw gastheer in ruste Henk Waterham

Startzondag: Samen kransen maken
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• Verder ontwikkelen van een visie 
op de kerkelijke aanwezigheid in 
Amstelveen-Zuid in samenwerking 
met de Dorpskerkgemeente en 
Handwegkerkgemeente 

• Meedenken over een kerkelijke 
presentie in Westwijk

In het weekend van 15/16 oktober gaan 
de kerkenraden van de drie kerken in 
Amstelveen-Zuid naar Hydepark om 
elkaar goed te leren kennen en  zich 
gezamenlijk te beraden op de toekomst. 
Deze bijeenkomst staat onder leiding 
van Lydia Roosendaal, adviseur van het 
landelijk dienstencentrum van de PKN.  
Op de gemeenteavond van donderdag 
4 november vanaf 20.00 uur praten we 
u als gemeenteleden bij en horen we 
graag wat u ervan vindt. 
Kringen Paaskerk 
Bijbelkring: Rondom de psalmen
Op donderdagochtend in het 
benedenhuis van de Paaskerk van 10 - 
11.30 uur.
Datum: 28 oktober.
Begeleiding: Miep Habing, tel. 647 3574

Vrouwengespreksgroep: 
Om de week op dinsdagmiddag van 
14:30 - 16:30 uur in het benedenhuis 
van de Paaskerk.
Inlichtingen: Adrie v.d. Breggen, tel. 641 
8220.

Gebedsgroep:
We komen elke 2e en 4e 
maandagavond bij elkaar. 
Data: 25 oktober en 8 november.
Plaats: in het benedenhuis van de 
Paaskerk van 19:00-20:30 uur.
Inlichtingen: Freja Slot, tel. 645 5948

Huisbijbelkring
Ongeveer 1 keer in de 6 weken komen 
we op woensdag- of donderdagochtend 
van 10.00 uur tot 11.30 uur bij iemand 
thuis bij elkaar. Data worden vermeld 
op het weekbulletin van de Paaskerk.
Inlichtingen: Clara Timmermans, tel.643 
8348

Ontmoetingsavond in het 
benedenhuis van de Paaskerk: 
Donderdag 11 november: Prof. T. Baarda 
over de roeping van Nathanaël.
Het vierde evangelie wijkt in veel 
opzichten af van de voorafgaande 
evangeliën. Dat heeft in vroeger tijd 
sommigen wantrouwig gemaakt. In 
de tweede eeuw waren er (o.m. in 
Rome) gelovigen, die meenden dat 
men dat evangelie niet in de kerk zou 
moeten lezen, omdat het ketters was. 
Toch heeft dit evangelie zich in de 
kerk een vaste plaats verworven, en 

werd wel als het ‘geestelijk’ evangelie 
beschouwd. Toch bleven de verschillen 
met Mattheüs, Markus en Lukas de 
aandachtige lezers bezig houden. Het 
‘roepings’-verhaal in Joh. 1:35-51 is 
wel zeer verschillend van wat we bij 
Mattheüs (4:18-22) en Markus (1:16-
22), vgl. Lukas (5:1-11), lezen. In onze 
bijeenkomst op 11 november zullen we 
proberen de vertelling van Johannes 
nauwkeurig te lezen, met name de 
toespitsing op Nathanaël’s gesprek met 
Jezus, om na te gaan of we er achter 
kunnen komen waarom Johannes zijn 
eigen verhaal geeft en wat hij zijn lezers 
met zijn visie op de roeping van de 
discipelen wil doorgeven.
Tijd: van 19.30 - 21.30 uur.
Commissie Toerusting/Kringwerk 
Paaskerk,

Ds. M. Bogaard, mw. G.W.A. 
Stronkhorst, mw. I. Beers

In memoriam 
27 augustus overleed in zorgcentrum Groenelaan Cootje Roos-
Janssen. Zij werd 89 jaar.  In de afscheidsbijeenkomst op de 
begraafplaats Eykenduinen op 2 september herinnerden wij ons haar 
als een opgewekte en hartelijke vrouw, die praktisch uitdrukking gaf 
aan haar vaste geloof. De familie Roos wensen wij veel sterkte toe.
Op vrijdag 3 september werd in de Paaskerk een dankdienst gevierd 
voor het leven van Gjalt van der Meulen. Familie, vrienden en 
gemeenteleden hadden kort daarvoor afscheid van hem genomen. 
Gjalt overleed op 30 augustus. Een leven lang, maar zeker ook in 
de laatste moeilijke jaren, heeft zijn geloof hem gedragen.  Van dat 
geloof zongen wij in psalmen en gezangen. We zullen ons hem 
herinneren als een betrokken en trouw gemeentelid.  Hun beide 
dochters en verdere familie  wensen wij veel sterkte toe.
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Pelgrimskerk
Bij de diensten

In de dienst van 31 oktober willen 
we degenen die in het jaar daarvoor 
gestorven zijn voor Gods aangezicht 
gedenken. We vieren dan het 
avondmaal, de communie met de 
Heer die door zijn dood ons het 
leven geeft en ons voorgaat naar zijn 
toekomst. Vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis zal aan de dienst 
meewerken.
In de dienst van 14 november hoopt 
de cantorij haar medewerking te 
verlenen.

Kring voor jongere gemeenteleden

Het lijkt me als nieuwe predikant 
van Buitenveldert goed om jongere 
gemeenteleden (en die categorie 
is in de Pelgrimskerkgemeente 
heel breed: van zo’n 20 tot 60 jaar) 
de gelegenheid te geven elkaar te 
ontmoeten en in gesprek te raken 
over zaken die ons geloof en ons 
leven betreffen. Daartoe worden drie 
avondbijeenkomsten georganiseerd, 
die afzonderlijk maar ook na elkaar 
kunnen worden bezocht, en wel op 
dinsdagavond 9 november, 11 januari 
en 8 maart, van 20.00 tot ongeveer 
21.30 uur in de Pelgrimskerk. 
Welkom!

In memoriam 
Cornelis Vlaanderen (29 september 1924 – 30 augustus 2010)

Kees Vlaanderen  was een markante man. Hij was 16 jaar toen de 
oorlog begon. De bombardementen in Kassel, waar hij te werk gesteld 
was, en het verlies van zijn boezemvriend tegen het einde van de 
oorlog hebben op zijn leven een onuitwisbaar stempel gedrukt. Voor 
twee zaken, placht hij later - met de hem kenmerkende humor - te 
zeggen, was hij het meest dankbaar: de bevrijding én de vrije zaterdag.
Met dat laatste gaf hij impliciet aan dat zijn werk bij een 
assurantiemakelaardij niet zijn passie was. Hij maakte er carrière, 
maar veel liever was hij bezig met zijn hobby’s: het bijeenzoeken en 
determineren van planten, schilderen, fotograferen, lezen, orgelspelen 
en vissen. Eén hobby noem ik apart: zijn liefde voor de sterrenkunde. 
Vanaf zijn balkon op Dikninge, tuurde hij, met behulp van een scherm 
dat het stadse licht moest weghouden, door een sterrenkijker de 
hemel af. En wanneer hij met zijn vrouw Toos de vakantie van het gezin 
op Texel plande, koos hij die periode uit waarin de maan zich weinig liet 
zien, zodat hij op zijn vakantieadres de hemel zo scherp mogelijk kon 
waarnemen.
We hebben hem op Zorgvlied begraven met woorden uit Psalm 8 
en Romeinen 8. Psalm 8, omdat Kees Vlaanderen zich herkende in 
de verwondering van de door de grootsheid van de sterrenhemel 
bevangen dichter. En Romeinen 8, omdat Paulus ons daarin verzekert 
dat de schepping zelf - die schepping die door Kees Vlaanderen werd 
geobserveerd en vastgelegd! - zal delen in de opstandingsheerlijkheid 
van Gods kinderen.
In de dienst hebben we gebeden ook voor zijn vrouw, met wie hij 
innig verbonden was, maar die door haar geestelijke achteruitgang de 
begrafenis niet kon bijwonen.
Moge Kees Vlaanderen in de vrede van Christus geborgen zijn.

Ds. H.U. de Vries
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PASTORPRAAT
 1. In de vorige Present was ik 
wat voorbarig, maar nu is het 
winterprogramma echt in Uw bezit 
(blauw). Steeds raadplegen waar U 
aan mee kan doen en tot eind mei 
bewaren! Tot ziens!
2. Op 11 september j.l.de 
Welzijnsmarkt, waar wij met De 
Goede Herder samen een kraampje 
hadden vol met flyers, folders, 
gebedskaartjes enz. en reeds 
Winterprogramma’s. Daar was er ook 
al veel belangstelling voor.
Soms was men alleen nieuwsgierig 
en soms was er een goed gesprek, 
maar tegen 4 uur was de kraam 
aanzienlijk leger!
3. Veel namen zult U in deze 
rubriek nooit vinden, kijk daarvoor 
vooral op het prikbord in de 
Ontmoetingsruimte, maar....wel 
een enkele keer een uitzondering; 

Nel Velthorst, die zo actief de 
ouderentocht begeleidde op wo.1 
sept.j.l., werd op do.2 sept. lelijk 
aangereden. Wat een gedwongen 
rust! Wij leven met je mee, 
Nel, net als met al diegenen die 
noodgedwongen thuis of elders 
zijn en met ziekte en pijn te maken 
hebben. Beterschap! U weet toch dat 
elke zondag de gemeente ook aan U 
denkt in gebed?
4. Oproep: Er wordt door veel 
mensen veel werk verzet in de 
kerk, maar.... wilt U toch nog eens 
meedenken of U iemand weet die 
graag iets zou willen doen, tijd vrij 
heeft?
5. Onze stad is weer overspoeld met 
studenten en ze zoeken allemaal een 
kamer. Heeft U soms een plek voor 
een aardige, rustige student? Belt 
U mij over punt 4 en 5?  6427703 Ik 
wacht af!

 namens werkgroep pastoraat,Wil 
Kruijswijk
 
GESPREKKEN IN DE TREIN
Door omstandigheden reisde ik 2 
dagen in sept. j.l. langdurig met de 
trein. Op weg naar het hoge noorden 
omringde mij een luid kwetterende 
groep jonge meiden (17/18/19 jaar). 
Hun denkwijze boeide mij;
...””ik vind toch dat als je een vaste 
vriend hebt, je toch een eigen leven 
moet opbouwen...”” Allen stemden 
ermee in.
...””mijn oma overleed in de vakantie, 
85 jaar, maar ik heb er geen vrede 
mee. Ze wilde nog zo graag, niet 
eerlijk...”
Niemand zei wat, iedereen knikte 
flauwtjes.
...”mijn oma stierf deze winter, ik 
ben een half jaar gestopt met mijn 
studie...”

In memoriam: Christiaan Hendrik Tadema (25 juli 1930 – 4 september 2010)

Het is vier maanden geleden dat Mieke Tadema op 
de leeftijd van 53 jaar stierf.. Ze woonde aan de De 
Boelelaan 657. Kanker was er de oorzaak van dat ze 
haar leven uit handen moest geven. We begroeven 
haar op 15 mei op Westgaarde na een dienst in de 
Aula van de begraafplaats. Mieke was een steun 
en toeverlaat voor haar ouders, die vlak bij de 
Pelgrimskerk wonen op Ter Hooge 4-1. Vader Chris 
Tadema werd al jaren in toenemende mate beperkt  in 
zijn mogelijkheden door een ernstige longaandoening, 
die hem letterlijk de adem afsneed. Op 4 september 
stierf hij in het St.Lucas-Andreas ziekenhuis, 
‘moegestreden’ staat er op de rouwbrief. Hij was 
pas 80 jaar geworden. Op 9 september was  de 

gang dus opnieuw naar Westgaarde waar Christiaan 
Hendrik Tadema vlak bij zijn dochter aan de aarde 
werd toevertrouwd…om te rusten in de aarde nu alles 
was volbracht. De afbraak van het lichaam is niet het 
laatste, zo leerden ons de troostwoorden uit 2 Cor. 
5:1, maar de woning die God maakt in de hemel. Zijn 
vrouw, Fennie Tadema – Kuiper, moet in de avond van 
háár leven de weg naar de toekomst gaan, wetend 
dat “de mensen van voorbij niet worden vergeten…
bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan 
komen…De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn 
vrij.”

ds. Jaap Doolaard
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...”hoezo, heb je haar 
verzorgd?”...” welnee... maar ik 
kon het niet, ik was verlamd...”
Men knikte instemmend en er 
ontspon zich een gesprek over 
de studieschuld die ze nu had, 
twee bijbaantjes en een vader 
die ook een deel betaalde. Wat 
iedereen logisch vond, maar wel 
gênant als je al 19 jaar bent.
...”ik moest een week op mijn 
nichtje passen van 4 jaar, ik zag 
er vreselijk tegenop, maar het 
was heel gezellig. Ik dacht dat 
kleine kinderen heel vervelend 
waren, zeuren over eten en naar 
bed gaan... net als ik. Ik was 
altijd alleen of bij mijn vader of 
bij mijn moeder...”
Wij naderden onze bestemming, 
de spanning steeg of de 
vriendjes wel bij de trein zouden 
staan, want dat hadden ze 
beloofd.  Al telefonerend liepen 
ze door de trein. “Waar sta je 
dan, bij de roltrap? Die is daar 
niet, waaaaar dan...? buiten bij 
je scooter, waarom niet op het 
perron...Hoor je mij nog?”
 
Op de tocht naar het zuiden 
stapten stapten een vader en 
zijn zoontje van amper vier jaar 
in, vader voorzien van een laptop 
en zoonlief met een lolly en 
een doosje lego. Vader sloeg 
zijn laptop open en verdiepte 
zich erin. Het ventje ging lego 
bouwen. Na een half uurtje 
proberen zei hij; “pappa, kijk 
eens bij WWW.LEGO.NL wat je 
met deze blokjes eigenlijk kan 

maken?” Ik schoot in de lach, 
maar vader merkte niets en zei 
afwezig: “Welnee, dat kan niet.” 
Het kind nam zijn lolly en ging 
naar buiten kijken.
 

Wil Kruijswijk

“Van hoofdstad naar hofstad 
en weer terug” 
excursie Den Haag dinsdag 24-
08-2010

Met zestien mens sterk 
vertrekken we van Station 
Amsterdam –Zuid. In een 
zonnig Den Haag worden we 
opgewacht door de zeventiende 
deelnemer, Wil Vos. Zij neemt 
ons mee de Schilderswijk in, 
haar werkterrein.
Onze eerste bezoek is aan de 

Stichting Fakonahof. Daar een 
Haags Hopje bezocht, een 
gebouwtje op één van de vele 
pleinen dat wordt gerund door 
vrijwillige buurtbewoners. Het 
is de hele week open voor de 
omwonende kinderen en er zijn 
mogelijkheden voor sport en 
spel, uitleen van speelgoed en 
sportattributen, maar ook een 
kopje koffie en gezelligheid voor 
de ouders. Grote evenementen 
zoals het sinterklaasfeest 
worden in een sporthal gevierd. 
Het vrijwilligerswerk heeft een 
prijs gekregen: een Appeltje 
van Oranje voor de nieuwbouw 
van het Hopje en de opening is 
verricht door Prinses Maxima.
Onze volgende bestemming is 
bewonersorganisatie De Paraplu, 
ook in de Schilderswijk, een 
zgn. Krachtwijk. Onze gids Wil 
Vos werkt daar. Haar taak is de 
verschillende groepen in de wijk 
te laten samenwerken en de 
integratie te bevorderen. 
Zo is er een probleem met 
hoge energiekosten in een 
wooncomplex, waarbij 
sommige bewoners  enige 
duizenden euro’s per jaar meer 
moeten betalen. De oorzaak 
is gebrekkige isolatie en 
verouderde ketels waardoor 
veel warmte verloren gaat. Het 
probleem bestaat al jaren en  
kan moeilijk opgelost worden, 
want de woningbouwcorporatie 
heeft geen geld voor nieuwe 
investeringen. Het oog bedriegt 
dus: de wijk ziet er rustig en 
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modern uit, maar er ligt hier 
en daar huisvuil, er is armoede  
en er zijn spanningen met 
jongeren. 
We eten baklava en andere 
Turkse koekjes bij de koffie en 
de thee. 
Onderweg naar het nieuwe 
stadhuis gaan we langs het 
Van Ostadehofje. Het stadhuis 
heeft het grootste atrium van 
Europa. Door zijn witte kleur en 
koele uitstraling heet het in de 
volksmond het IJspaleis. 
Vervolgens gaan wij via het 
Binnenhof naar de Ridderzaal, 
waar de troon staat en de 
troonrede wordt uitgesproken 
op de derde dinsdag in 
september. Daar hangen in de 
kap de kopjes die alles hoorden 
toen het nog de rechtszaal was 
van de graven van Holland.
Daarna gaan we naar de 
Tweede Kamer,waar wij grondig 
worden gecontroleerd door de 

beveiliging: zelfs de jas moet uit 
en de riem en het horloge af. 
In de plenaire zaal legt de gids 
uit dat links van de voorzitter de 
linkse partijen zitten en rechts 
de rechtse partijen. 
Wij blijven nog even wandelen 
door het centrum van de stad 
en bekijken de tentoonstelling 

van Europese natuurfoto’s aan 
de Hofvijver. Op het Lange 
Voorhout bewonderen we 
de beelden van de Spaanse 
beeldhouwer Manolo Valdés en 
de Belg Kim De Ruysscher.
Tenslotte gaan we via Paleis 
Noordeinde, het oude stadhuis 
en de Jacobs- of Grote Kerk 
richting restaurant en proeven 
nog iets van de Haagse sfeer in 
de Passage, een monumentale  
winkelgalerij. 
Vermoeid komen we aan bij ‘t  
Goude Hooft, waar het diner 
ons weer krachten geeft om de 
thuisreis te aanvaarden.
Tevreden over de vele 
wisselende aspecten van een 
levendige hofstad, gezien op 
een van de weinige stralende 
dagen in augustus, arriveren we 
weer in Buitenveldert.

Eveline W. I. Doorenbosch



Adressen om te weten
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Agenda

Elke vrijdag van 16.30 uur tot 18.00 uur 
“Kannen en Kruiken” in de Pelgrimskerk.     
Eerste vrijdag van de maand, tevens 
gezamenlijke maaltijd “Kostje geKocht”.
Verder in de Pelgrimskerk, tenzij anders 
vermeld:

oktober 
di 19 Bijbelkring Handelingen P 14.00
wo 20 Bijbelbezinning P 10.00
zo 31 cantatedienst

november 
di 02 Bijbelkring Handelingen P 14.00 
vr 05 Kostje gekocht P 18.00  
do 04 Dag van de dialoog op Walborg 
vr 05 Nacht van de Bijbel, Thomaskerk   
  20.30 
ma 08 ‘The Mission’, videofilm  G 20.00
di 09 Jongere gemeenteleden 
  ontmoeten elkaar P 20.00 
wo 10 Kerk en Synagoge P 20.00 
   Rabbijn Van der Kamp, ond.: 
  Hedendaags Joods leven in 
  Amsterdam
do 11 Het Woord spreekt  G 20.00
zo 14 dienst met de cantorij. 
  Psalmbewerkingen van Willem 
  Vogel
zo 14 Koffie drinken Walborg 15.00 

Meer informatie in het winterprogramma 
dat bij de laatste PiO is verschenen en ook 
in de  Pelgrimskerk is te vinden.

Pelgrimskerk: Van Boshuizenstraat 
560
Postadres: Backershagen 12, 1082 
GT, Amsterdam, tel. 642 49 95 

Koster: Dhr. S.P. Doolaard
Website: www.pelgrimskerk.nu
Mailadres: pelgrimskerk@chello.nl

Wijkkas: 
Giro 660904, t.n.v. Wijkkas 
Protestants Buitenveldert, Amsterdam

Predikant: ds. H.U. de Vries, 
Missisippi 24,
1186 HT Amstelveen. 
Tel. 020-6869 141.
mail: hudevries@xs4all.nl.
Scriba Wijkkerkenraad: 
Dhr. A. Lodder,
Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, 
tel. 642 4567

Scriba Wijkdiaconie: Dhr. D. Westra, 
tel. 644 35 20
Postadres: Kastelenstraat 307-1, 1082 
EH, Amsterdam

Kopij Present: 
h.stok10@kpnplanet.nl tel. 6442570
voor het novembernummer uiterlijk 21 
oktober
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Ma/ 11-10
London River
Filmavond met nagesprek in de 
Kruiskerk
aanvang: 20.00 uur
Spoorloos zijn de kinderen van 
Ousmane, een Afrikaanse moslim 
die in Frankrijk leeft en van mevr. 
Sommers, r.k. van Guernsy. Zijn ze 
slachtoffer van de explosie in Londen 
van 7 juli 2005? We volgen ze op 
hun zoektocht en in hun (terechte?) 
hoop…

Zo/ 24-10
Groninger kerkdienst in 
Amsterdam

Thema naar het boek Ruth: ‘Uw volk is 
mijn volk’
De dienst wordt geleid door ds. Harry 
Donga. Christiaan de Vries speelt orgel 
en er is een koor. De collecte is voor het 
Wereldhuis www.wereldhuis.org 

Uiteraard is er na de dienst koffie 
en Groninger koek en zingen we het 
Gronings volkslied. Voor en na de 
dienst kunt u kunst bekijken. Wat voor 
kunst? Hou www.luthersamsterdam.nl 
in de gaten.
Plaats: de Oude Lutherse Kerk aan het 
Spui
Aanvangstijd: 10.30 uur

Zo/ 24-10
Cantatedienst 
Uitgevoerd wordt muziek van
Johann Sebastian Bach
koor- en orgelwerken,met o.a. het 
motet Jesu, meine Freude
Matinencantorij  o.l.v. Anton Pauw
Peter Ouwerkerk, orgel 
Liturg: ds. Pieter Masmeijer
Plaats Kruiskerk, Van der Veerelaan 
30a, Amstelveen.
Tijd: 19.00 uur.

Zo/ 31-10
Cantatedienst in de 
Pelgrimskerk 
Requiem van Maurice Duruflé (1902-
1986)     
Vocaal ensemble ‘Linguae 
atque Cordis’ met soliste en 
instrumentalisten o.l.v. Bert ’t Hart, 
cantor-organist
Liturg: ds. H.U. de Vries
Plaats: Pelgrimskerk, Van 

Boshuizenstraat 560, Amsterdam- 
Buitenveldert 
Aanvangstijd:10.30

Ma/ 8-11
Central do Brasil
Filmavond met 
nagesprek in de 
Kruiskerk
aanvang: 20.00 uur
Een tweede film in 
het thema spoorloos 
– nu volgen we Nora 
die eigenlijk tegen 
haar zin op zoek gaat 
met een nog kleine jongen naar diens 
vader die ergens in het noordoosten 
van Brazilië moet zijn. 

Zo/ 14-11
Meditatieve viering naar 
de wijze van Taizé, tienjarig 
jubileum. 
Plaats: Handwegkerk. Aanvang: 19.30 
uur. Vooraf worden in De Achterkant 
enkele liederen ingestudeerd. De zang 
wordt ondersteund door de klanken 
vleugel, hobo, klarinet, viool en fluit. 
Muzikale leiding: Vincent Dorenbos. 
Voorganger: ds. Maarten Aalders
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Mensen Jeugdraad in het zonnetje!

PJR

We gaan twee mensen missen 
bij de PJR. 
Herma Hemminga heeft een 
aantal jaren de Bankraskerk 
vertegenwoordigd in het 
PJR bestuur en besloten 
om nu te stoppen met het 
jeugdraadwerk. Herma, hartelijk 
dank voor je inzet voor het 
jeugdwerk

Huub den Dunnen heeft, na 38 
jaar de jeugdraadpenningen te 

hebben beheerd, aangegeven 
dat hij wil stoppen.
Begonnen als penningmeester 
bij de Stichting Hervormde 
Jeugdraad, daarna bij de 
Gereformeerd Hervormde 
Jeugdraad en de laatste 
jaren bij de PJR . Huub heeft 
zeer accuraat kasboeken vol 
geschreven, begrotingen en 
jaarrekeningen opgesteld. 
Maar ook gezorgd dat de 
jeugdwerkmensen in de wijken 

financieel niets te kort kwamen 
en dat er geen cent teveel werd 
uitgegeven bij de jeugdraad.
De PJR weg uit ’t Open Hof en 
Huub geen penningmeester 
meer, dat is echt even wennen 
voor hem en voor ons.
Huub, heel veel dank voor je 
trouwe en enthousiaste inzet 
voor de jeugdraad in al die 
jaren. 

Een nieuw begin met een sportieve 
start. Op zondag 5 september heeft 
de nieuwe tienerdienstgroep van 
de Kruiskerk elkaar nog beter leren 
kennen bij Boerengolf.
Laverend tussen schapen, koeien 
en ezels door, over hekken, 
slootjes en koeienvlaaien, was 
het die middag even onveilig in de 
Bovenkerkerpolder bij Clara Maria. 
Met veel pret werden de 10 holes 
gelopen en kwamen er natuurlijk 
ballen in de sloot terecht. Het komt 
dan op teamwork aan om die bal er 
uit te halen. Ze hebben, met veel 
plezier, laten zien dat ze dat kunnen.
Dat wordt helemaal leuk daar in die 
Kruiskerktienerdienst!

De Kruiskerktieners slaan hun slag!
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DE TIENERDIENST AGENDA!

Wanneer? Waar ?
zondag 17 oktober: tienerdienst in de Kruiskerk; 
tienerdienst voor de Handwegkerk in de Pastorie 
Handweg 119 

zondag 7 november: Kruiskerk Handwegkerk

zondag 14 november: Kruiskerk
Paaskerk  in het benedenhuis

Het thema in deze tienerdiensten is ‘De mensen en het 
boek’. Over de Bijbel en de Koran.
Na deze themaserie gaan de tieners op bezoek in de 
moskee in Amsterdam om Moslim leeftijdgenoten te 
ontmoeten en met elkaar te ontdekken wat het geloof in 
God – Allah voor jonge mensen betekent. 

Doe jij ook een Maatschappelijke Stage??
Zit je op de middelbare school en moet je daarvoor een 

Maatschappelijke Stage doen? Dat kan ook in de kerk! 
Mogelijk heden genoeg! Ik zou graag met je willen 
nadenken waar je goed in bent of juist wat je zou willen 
leren, om te kijken of er een geschikte stage voor jou 
te vinden is in de kerk. Om je vast warm te maken de 
volgende ideeën: 
•	 Kerk	in	beeld:	ofwel	foto’s	maken	van	(één	van	de)	

kerken en hier een mooie folder of site van maken.
•	 Oppassen	tijdens	de	kerkdienst
•	 Meehelpen	met	een	actie	voor	een	goed	doel
•	 Provideractiviteiten	zoals	Makom	en	de	

adventspakjesactie
•	 Onderhouden	van	de	site	van	de	PJR
•	 Zelf	een	actie	organiseren	voor	kinderen	en/of	

jongeren
Er is nog veel meer te verzinnen – alles kan en mag. 
Interesse? Mail of bel Hanna Oosterlee: h.oosterlee@jop.
nl of 0651362719

Inke Otting en Hanna Oosterlee

Eens binnen kijken op Handweg 119?

Op zondag 17 oktober a.s. staat van 16.00 uur tot 18.00 de deur 
van de oude pastorie, naast de Handwegkerk, open voor iedereen.
De Protestantse JeugdRaad houdt officewarming en ook bij het 
Kerkelijk Bureau kan een kijkje genomen worden.
Hartelijk welkom op de mooie werkplek van twee kerkelijke 
organisaties.  



Dinsdag 9 november
Professor Henk de Roest over zijn recent 

gepubliceerde boek ‘Een huis voor de ziel, 
gedachten over de kerk voor buiten en binnen’. 
Plaats: Handwegkerk (De Achterkant), aanvang 

20.00 uur.

PB

C.O.V. Amstelveen
Opgericht 1 november 1963

Dirigent: Corné Mooibroek

CONCERT CHRISTELIJKE ORATORIUMVERENIGING 
AMSTELVEEN

Op vrijdag 12 november 2010 geeft de Christelijke 
Oratoriumvereniging Amstelveen haar jaarlijkse concert

Uitgevoerd wordt het oratorium 

ELIAS 

van Felix Mendelssohn-Bartholdy

Medewerkenden zijn:
Elma van den Dool, sopraan
Liesbeth van der Loop, alt

Kevin Doss, tenor
Joep Bröcheler, bas

Met  begeleiding van het orkest  Philharmonia, Amsterdam

Het geheel staat onder leiding van Corné Mooibroek

Het concert vindt plaats in de KRUISKERK, Van der Veerelaan 
30A te Amstelveen

Kaarten à €17,50 (CJP/65+ €15.--) zijn verkrijgbaar via de 
koorleden, aan de zaal, of via telefonische reservering op  

020-645 27 05 


