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Vrijdagavond. De grote zaal stelt 
Nederland voor. Het merendeel van 
de ‘kerkenraders’ staat op de plek van 
Amsterdam en Amstelveen. Slechts een 
enkeling in Brabant, Limburg, Friesland 
of ZuidHolland. De opdracht luidt: wat is 
voor jou de plek waar je ‘groot’ geworden 
bent. Zo leren we elkaar kennen. 

Stenen en parels
Dan gaan we echt aan het werk door 
stenen en parels te benoemen. Elke 
kerkenraad zit apart. Stenen zijn de 
hindernissen op weg naar samenwerking. 
Zoals oude fusiepijn en loyaliteiten, 

gedwongen afscheid van kerkgebouw, 
clubsfeer: je moet erbij horen.
En dan de parels, de kwaliteiten 
zoals humor, bottomup werken, 
pluriformiteit, initiatieven vasthouden, 
veel leden dragen een steentje bij, 
ervaring in fuseren, openheid, je thuis 
voelen door de mensen om je heen. 
Elke kerkenraad presenteert zijn eigen 
stenen en parels. Dit onderdeel werkt 
– ondanks de serieuze ondertoon –  op 
onze lachspieren. De vesper is de stille 
afsluiting van de vrijdag.

Hoe kunnen we als kerkelijke gemeente 
duidelijk herkenbaar zijn? Dat is de 
centrale vraag op zaterdag. In drie 
gemengde groepen gaan we aan de 
slag met drie kernwoorden: modaal, 
traditioneel, experimenteel. Drie profielen 
om op te tuigen en te onderzoeken 
wat ervoor nodig is zo’n viering te 

ontwikkelen. We brainstormen, schrijven, 
discussiëren, lachen. De vonken spatten 
er van af. Het is inspirerend om met 
elkaar te werken en samen een visie voor 
de toekomst te bedenken.  

“Hadden we dit maar veel eerder 
gedaan” verzucht de een. Anderen 
vinden dat we “een grote slag hebben 
gemaakt”, dat dit weekend “passie en 
energie heeft losgemaakt”, “Het is een 
grote uitdaging om breder te kijken”. 
“Laten we meer activiteiten ontwikkelen 
om elkaar beter te kennen.” 
Het was een goed en vruchtbaar week
end. De afspraak wordt gemaakt de 
gemeenten te informeren, te horen en 
te peilen. Centraal daarbij staat de vraag: 
Kunnen we samen verder? 

Janet Parlevliet

 ‘Hadden we dit maar veel eerder gedaan!’  
Kerkenraden van Zuid Amstelveen bijeen op Hydepark 

In het weekend van 15 en 16 

oktober kwamen de kerkenraden 

van zuid bijeen op Hydepark, in 

Doorn. Hieronder een impressie.
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2 Wijkkerkenraden Zuid op 
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 Inhoud, colofon
4 Kerkdiensten
6 Hoofdartikel: De bestem-

ming van onze doden 
9 College van diakenen
10 College van kerkrent-

meesters
11  Novembergedachten
12 Tien jaar Taizé in de 

Handweg

14 Werkgroep Opvang 
Uitgeprocedeerden

15 Ds. Harmen de Vries stelt 
zich voor 

16 Algemene Kerkenraad
17 Dorpskerk
19 Handwegkerk
22 Kruiskerk
26 Paaskerk
30 Pelgrimskerk
34 PJR
35 Agenda

Dit is het 3e en wel het novembernummer van 
Present met als thema ‘Gedenken’. 
De nieuwe dominee van de pelgrimskerk Harmen 
de Vries schrijft het hoofdartikel over de vraag naar 
de bestemming van onze doden. Dat past wel bij 
deze gedachtenismaand, maar wat nog meer is, is 
dat hij zich in het thema uitvoerig heeft verdiept. Er 
verschijnt dan ook binnenkort een boek van zijn hand 
hierover bij uitgeverij Boekencentrum:  Hoe worden 
de doden opgewekt? Op zoek naar de contouren van 
het opstandingsbestaan.
Op pagina 15 stelt ds. De Vries zich ook uitvoerig voor.
Het kerkelijk leven is volop aan de gang, zoals wel 
duidelijk wordt uit allerlei activiteiten die gemeld 
worden in de wijkberichten, die dit keer wel 16 
pagina’s beslaan. 
De kerkenraden van ‘Zuid ‘ zitten midden in 
de bezinning op de toekomst als binnenkort 
de Dorpskerk dicht gaat en zij een nieuwe 
samenwerking moeten vormgeven. Op verschillende 
plaatsen leest u daarover.
November is ook de maand van de Spiritualiteit, ooit 
door Trouw daartoe uitgeroepen.
In dit nummer krijgt dat de aandacht in het artikel van 
dr. Maarten Aalders over 10 jaar Taizé diensten in de 
Handwegkerk.
Ook de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden 
(WOU) vraagt aandacht en geld dat nu meer dan ooit 
nodig lijkt nu er een verharding valt te verwachten 
van het beleid tegenover deze vaak ‘papierlozen’ die 
niet zelden maandenlang gevangen zitten zonder een 
misstap begaan te hebben.

De lezer zal opgemerkt hebben dat de leesbaarheid 
van ons blad al verbeterd is. De redactie blijft streven 
die nog te laten toenemen en staat open voor 
(opbouwende) kritiek.

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, 
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Amstelveen

Abonnementen:
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bureau. 
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Kerkelijke bijdragen: 
bankrekeningnummer 
54.93.16.523 t.n.v. Protestantse 

Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Medewerkers aan dit 
nummer: Maarten Aalders, Jan 
Bossenbroek, Jaap Doolaard, 
Klaas van Gelderen, Mieke 
Hellema, Janet Parlevliet, Cor 
van der Pijl, Hans Reijenga, 
Hans van Strien, Harmen de 
Vries, de wijkredacties, de PJR.

Vormgeving en Druk: 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Het volgende nummer komt uit 
op 18 december 2010
Inleverdatum kopij:  uiterlijk 26 
npvember  2010

Website: 
www.protestantsamstelveen.nl

Maandblad van de Protestantse Gemeente Amstelveen  Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar. November 2010, jaargang 1, nummer 3



54

ZONDAG 14 NOvember

Eerste collecte:  Diaconie, Kerk-in-Actie 
t.b.v. landelijk diaconaat
Tweede collecte:  Kerk, communicatie: 
onze gemeente-naar-buiten

Dorpskerk
10.00 uur: ds S.H. Lanser 
Handwegkerk
10.00 uur: ds J.J.A. Doolaard
19.30 uur: meditatieve viering 
Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds P.A. van Ankeren, Wognum 
(m.m.v. de cantorij) 
Pauluskerk
10.00 uur: ds A. van Vuuren
18.30 uur: ds C.B. Stam, Woudenberg 
Pelgrimskerk
10.30 uur: dr G.Manenschijn

De Buitenhof
10.30 uur: mw ds H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor A. de Ceuninck van 
Capelle
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor W. Berendsen 

ZONDAG 21 NOvember

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

Dorpskerk
10.00 uur: ds M. Visser 
Handwegkerk
10.00 uur: ds G.J. de Bruin 
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A. Doolaard en ds 
S.H.Lanser (m.m.v. het Kruiskerkkoor)
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard  
(m.m.v. koor Alegría)
Pauluskerk
10.00 uur: ds A. van Vuuren
18.30 uur: ds A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor A. Nolet
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A.A. van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor H. Dornseiffen

ZONDAG 28 NOvember

Eerste collecte:  Diaconie, 
voedselproject
Tweede collecte:  Kerk, kerk- zijn 
in nieuwe wijken en oude buurten 
(landelijk doel)

Dorpskerk
10.00 uur: ds A.G.L. van Nieuwpoort
Handwegkerk
10.00 uur: ds H. van Tilburg 
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A. Doolaard
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard (HA)
Pauluskerk
10.00 uur: ds J.P.Ouwehand
18.30 uur: ds A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U. de Vries

De Buitenhof 
10.30 uur: ds A.A. Schrage-Buitenbos
Vreugdehof 
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A. Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor P. de Blot

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Dorpskerk 
Dorpsstraat 36
020 - 6413999 

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W.van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Zorgcentrum Groenelaan, 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters
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ZONDAG 5 DeCember

Eerste collecte:  Diaconie, wijkdoel
Tweede collecte:  Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Dorpskerk
10.00 uur: ds J.J. van Thiel
Handwegkerk
10.00 uur: ds P.A. de Bres
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds M. Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds A. van Vuuren
18.30 uur: ds M. Maas, Hasselt
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U. de Vries 

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

ZONDAG 12 DeCember

Eerste collecte:  Diaconie, kerstgaven en 
attenties
Tweede collecte:  Kerk, landelijk 
pastoraat en toerusting

Dorpskerk
10.00 uur: ds M. Visser
Handwegkerk
10.00 uur: ds G.J. de Bruin
19.30 uur: meditatieve viering
Kruiskerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard
19.00 Cantatedienst m.m.v. van de 
Matinencantorij, liturg ds J.J.A. 
Doolaard
Paaskerk
10.00 uur: ds A.A. van den Berge-
Geudeke
Pauluskerk
10.00 uur: ds A. van Vuuren
18.30 uur: ds A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds M. Elbers

De Buitenhof 
10.30 uur: drs R.J. Prent
Vreugdehof 
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds L.C. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor K. Maasland
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor K. Maasland

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

• PRESENT wel ontvangen maar dan ten 
onrechte meer dan één 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), die 
van de Paaskerkgemeente inmiddels is 
gestaakt en het laatste nummer van De 
Zuidwester (Dorps en Handwegkerk) 
eind november/begin december verschijnt 
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 – voorzover u nog 
niet hebt gereageerd bij het verschijnen 
van de eerste 2 nummers – kunt u 
dat telefonisch bij het kerkelijk bureau 
melden (tel. 6413648 alleen van dinsdag 
t/m donderdag van 9  12.30 uur) of (nog 
handiger) via email: abonnementen@
protestantsamstelveen.nl. 
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De bestemming van onze doden

Harpspelende zielen?
Sommige gelovigen aarzelen om 
een antwoord op deze vragen te 
geven. Wat we in ons leven hier 
en nu hebben, weten we; wat 
er daarna komt, moeten we nog 
maar zien.
Anderen die een dergelijke 
terughoudendheid te mager 
vinden, komen met een meer 
vastomlijnd antwoord. De es
sentie van de christelijke hoop is 
voor hen dat na het sterven het 
lichaam weliswaar vergaat, maar 
de ziel eeuwig voortleeft bij God. 
Deze voorstelling wordt door 
velen gedeeld, maar gaat eerder 
terug op het platonische idee 
van een onsterfelijke ziel dan op 
de bijbelse boodschap. Voor altijd 
harp spelende ‘zielen’ komen we 
in het toekomstscenario van het 
Nieuwe Testament niet tegen, 
wél mensen in een verheerlijkt 
lichaam, die God dienen in een 

bestaan dat niet langer bedreigd 
wordt door aftakeling of dood.

Opstanding is per definitie  
lichamelijk
De toekomstverwachting die 
we in het Nieuwe Testament 
aantreffen vindt haar ijkpunt in 
de opstanding van Jezus uit de 
dood: Hij is de eerste, zijn ge
meente zal volgen in zijn spoor. 
Dat Jezus met lichaam en al 
verrezen is, mag ons, moderne 
gelovigen, tegen de haren instrij
ken, het is geheel conform de 
joodse opstandingsverwachting 
die zich in de tijd tussen de Bij
belse testamenten ontwikkeld 
heeft. Opstanding is in de joodse 
literatuur per definitie opstanding 
van het lichaam. Omdat God de 
mens met een lichaam heeft 
geschapen om als mens tussen 
de mensen te kunnen functione
ren, staat Jezus met lichaam en 
al op, en zal er bij de herschep
ping voor degenen die achter 
Hem aan verrijzen opnieuw een 
lichaam zijn. Met minder kan 
een mens niet toe, wil hij mens 
blijven zoals God hem van “den 
beginne” bedoeld heeft.
Het Nieuwe Testament, en met 
name de apostel Paulus, getuigt 
ervan dat onze toekomst ligt in 
een onvergankelijk lichaam, en 
dat ons vernieuwde lichamelijke 
bestaan zijn ‘habitat’ zal vinden 
in een getransformeerde schep
ping. De moeite die wij daarmee 

hebben, zegt veel over ons on
vermogen te geloven in een God 
die in staat is het werk van zijn 
handen te recreëren, alsmede 
over de mate waarin wij de klas
sieke tendens het geestelijke 
superieur te achten boven het 
lichamelijke tot op de dag van 
vandaag omarmen.

Een solide lichaam
Dat wij ‘belast’ zijn met een een
zijdig geestelijke voorstelling om
trent het leven voorbij de dood, 
blijkt keer op keer wanneer wij 
de Bijbel lezen. Ik geef een voor
beeld. 
Er is een prachtig en troostrijk 
gedeelte in een van de brieven 
van Paulus, dat dikwijls bij begra
fenissen en crematies gelezen 
wordt; ik geef het hieronder in 
een eigen vertaling weer: 

1Want wij weten dat, als ons 
aardse tent-huis wordt afge-
broken, wij een gebouw van 
God hebben, een niet met 
handen gemaakt, eeuwig huis 
in de hemelen. 2Want hierom 
zuchten wij ook, daar wij 
verlangen met onze woning 
uit de hemel overkleed te 
worden 3 – als we tenminste 
ervan uitgaan dat we, be-
kleed, niet naakt bevonden 
zullen worden. 4Want als 
mensen die in de tent verke-
ren, zuchten wij inderdaad be-
zwaard, om reden dat wij niet 

In de maand november gedenken talrijke 

christelijke geloofsgemeenschappen degenen die 

hun in het afgelopen jaar ontvallen zijn. 2 november 

is het Allerzielen, 21 november de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar: de dag waarop in vele protestantse 

gemeentes de overledenen herdacht worden. Wat 

geloven wij, als het gaat om het voortbestaan van 

degenen die ons ontvallen zijn? Welke hoop koesteren 

wij met betrekking tot hun lot?
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uitgekleed, maar overkleed 
willen worden, opdat het ster-
felijke door het leven verslon-
den wordt. 5Hij nu die ons juist 
daarvoor toebereid heeft is 
God, Hij die ons de Geest als 
vooruitbetaling gegeven heeft. 
(2 Korintiërs 5: 1-5)

Wat is het “eeuwig huis in de 
hemelen” dat volgens Paulus 
voor ons klaarstaat wanneer wij 
komen te sterven? Een plekje 
in de hemel, denkt bijna iedere 
gelovige die dit gedeelte leest. 
Maar als “tent” in de (para)bij
belse traditie beeld is voor het 
vergankelijke lichaam, en als het 
sterven kan worden aangeduid 

met de afbraak van dit lichame
lijke “tenthuis”, dan moet het 
“gebouw in de hemelen” staan 
voor een nieuw lichaam dat in de 
hemel voor ons gereed ligt. Dit 
nieuwe lichaam is in verschillen
de opzichten een beter lichaam 
dan het huidige: meer solide, 
zoals een gebouw meer solide 
is dan een tent; behorend bij de 
komende wereld van God (“niet 
met handen gemaakt”), besten
dig (“eeuwig”) en onvergankelijk 
(delend in het onsterfelijke leven, 
vs. 4b).
Het bijzondere is dat Paulus ver
wacht dat dit nieuwe lichaam, 
als was het een kledingstuk, 
over het oude lichaam heen 

wordt aangetrokken: hij verlangt 
ernaar “overkleed te worden” 
(vs. 2). Waar wij geneigd zijn zo 
ontlichaamd mogelijk over het 
bestaan aan de overzijde van de 
dood te denken, daar spreekt 
Paulus haast over een dubbele 
lichamelijkheid: het nieuwe li
chaam wordt als het ware over 
het oude heen aangedaan. 
Zozeer is Paulus’ toekomstver
wachting gestempeld door de li
chamelijkheid, dat hij alleen maar 
met weerzin kan denken aan de 
mogelijkheid dat hij als ‘naakte 
ziel’ zou moeten voortbestaan in 
een “uitgekleed” bestaan (vs. 4). 
Hij vindt troost in de wetenschap 
dat de Geest reeds is uitgestort, >>
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de Geest die – opnieuw anders 
dan wij geneigd zijn te denken – de 
garantie is van een vernieuwde li
chamelijkheid (vgl. Romeinen 8: 23), 
waarvan Hij de bezielende kracht zal 
zijn. God heeft ons toebereid, zegt 
Paulus, voor het verkrijgen van een 
onvergankelijk lichaam; de Geest die 
wij hebben ontvangen, is dáárvan de 
aanbetaling (vs. 5).

Transformatie tot 
onvergankelijkheid
Het toekomstbeeld dat Paulus 
schetst, waarbij “het sterfelijke 
door het leven wordt verslonden” 
(vs. 4b), verbindt hij elders aan de 
opwekking van de doden bij Jezus’ 
komst. Het is bij diens komst dat 
levende en dode christenen “in een 
ondeelbaar ogenblik” veranderd 
worden en bekleed worden met 
onvergankelijkheid (1 Korintiërs 15: 
51vv). De snelle wijze waarop de 
ene vorm van lichamelijkheid in de 
andere overgaat, kan een transfor
matie genoemd worden. Een derge
lijke transformatie komt ook voor in 
andere joodse literatuur uit Paulus’ 
dagen waar veel fantasievoller wordt 
gesproken over wat komen gaat.

Scheppingsbreed heil
De transformatie die Paulus schetst 
maakt deel uit van de transformatie 
van de schepping. Zijn bekende 
woorden uit Romeinen 8, dat de 
schepping zelf zal delen in de (onver
gankelijke) vrijheid van de heerlijk
heid van Gods kinderen en in haar 
barensnood op het punt staat nieuw 
leven voort te brengen (vs. 21v), 

geven aan dat het in Paulus’ theolo
gie inderdaad om niets minder dan 
een vernieuwde schepping gaat. 

Waar zijn onze doden?
Als de toekomst van de gelovigen 
ligt in een vernieuwd lichaam en in 
een vernieuwde schepping, en als 
de daarvoor benodigde transforma
tie zal plaatsvinden bij Jezus’ komst, 
waar zijn onze doden dan tot het 
zover is?
Het Nieuwe Testament spreekt hier 
terughoudend, juist omdat het de 
nadruk legt op de wederopstanding. 
Toch schrijft dezelfde Paulus die in 
het eerder weergegeven gedeelte 
uit 2 Korintiërs 5 zijn verwachting 
van het bekleed worden met een 
opstandingslichaam onder woorden 
bracht, in de verzen die daarop vol
gen: 

6Wij zijn dus altijd vol goede 
moed, en daar we weten dat 
we, zolang we thuis zijn in het 
lichaam, buitenshuis zijn, ver van 
de Heer – 7door geloof immers 
wandelen we, niet door aan-
schouwen – 8zijn wij, nogmaals, 
vol goede moed, en geven er de 
voorkeur aan buitenshuis te gaan 
uit het lichaam en thuis te komen 
bij de Heer (2 Korintiërs 5: 6-8).

Paulus houdt er rekening mee te 
sterven nog voor de wederkomst. 
Hij verlangt ernaar zijn aardse li
chaam te verlaten en bij Christus 
thuis te komen (vgl. Filippenzen 1: 
23). Het lijkt aldus aannemelijk te 
stellen dat onze doden bij Christus 

geborgen zijn, voorafgaande aan hun 
transformatie tot een nieuwe licha
melijkheid bij zijn komst.

Overgang naar een ‘tijd buiten 
de tijd’?
Is hun tijdelijk verblijf in de hemel, 
los van het aardse lichaam en 
voorafgaande aan de wederop
standing, dan toch lichaamloos? 
Met zekerheid is hierover niets te 
zeggen. Maar er zijn aanwijzingen 
dat in Paulus’ denken het heil dat 
de gelovigen hopen te ontvangen 
bij Christus’ komst en het heil dat 
hun deel zal zijn volgend op hun 
sterven, samenvallen, zodat voor 
de gestorvenen hun thuiskomst bij 
de Heer tegelijk hun wederopstan
ding tot een nieuwe lichamelijkheid 
betekent. Sprekend over het span
ningsveld in Paulus’ theologie tus
sen wat er gebeurt bij het sterven 
en bij de wederkomst, schrijft Mar
kus Bockmuehl: “Misschien is het 
exegetisch de meest omvattende 
en theologisch de meest bevredi
gende oplossing om te zeggen dat 
voor Paulus de doden overgaan in 
een soort tijd buiten de tijd, waar 
het oordeel en de wederopstanding 
en de volle kennis van de verrezen 
Christus beleefd worden als een te
genwoordige werkelijkheid, terwijl 
deze op aarde nog steeds verwacht 
worden.”
Wij mogen onze doden geborgen 
weten bij de opgestane Heer. Zij 
zijn bestemd om te delen in zijn 
verheerlijkte lichamelijkheid.

Ds. Harmen U. de Vries
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Het jaar 2010 is uitgeroepen 
tot het Europees Jaar van de 
bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting. Dit valt samen 
met het tienjarig bestaan van 
de Sociale Alliantie in Nederland 
en het twintig jarig bestaan van 
het Drugspastoraat Amsterdam. 
Beide organiseerden een eigen 
symposium ter ere daarvan. 
Over de Sociale Alliantie een 

volgende keer 
meer. 
Wij zijn 
betrokken bij het 
drugspastoraat 

Amsterdam met financiële 
(en hopelijk ook andere) steun 
vanuit diaconale collecten in 
AmstelveenBuitenveldert.
Het symposium droeg de titel: 
“Zingeving en Gemeenschap”; 
samengevat: “Over de 
betekenis van zingeving en 
gemeenschapsvorming voor 
mensen in de marge en de 
uitdaging voor maatschappelijke 
organisaties en kerken.” 

In de basisvoorzieningen (bed
broodbad) wordt veel beter 
voorzien dan een twintig jaar 
geleden. Er zijn minder daklozen, 
maar niet minder (en wellicht 
meer)  thuislozen. De vraag 
naar zingeving komt meer naar 
voren: het bestaan is meer 
verzekerd, maar hoe geef ik het 
betekenis? Het drugspastoraat 
meent dat zingeving niet alleen 
iets persoonlijks (of religieus) is, 
maar ook te maken heeft met 
gemeenschapsvorming, het 
gevoel ergens bij te horen. Dit 
aspect werd na bijdragen van 
andere sprekers voortreffelijk 
voor het voetlicht gebracht door 
Nelly Versteeg, vanuit de praktijk. 
Het pastoraat probeert de 
eenzaamheid waarbij men zijn 
verhaal aan niemand kwijt kan te 
doorbreken; probeert het verhaal 
zonder oordeel, luisterend, 
steunend en waarderend op 
te vangen en met aandacht en 
vertrouwen in die ander. Dit 
als boodschap van Gods liefde 
die geen mensen afschrijft, die 
vergevend mensen draagt door 
donker naar licht. De Crypte 
vormt daarbij een gemeenschap, 
een soort “vloeibare” kerk met 
komende en afhakende mensen. 
Daarnaast geven ervaringen in 
bedevaartstochten naar Lourdes, 
excursies, enz. even afstand 
van het gewone leven en 
daarmee nieuwe perspectieven 
en verlangens. De tekst van 

de lezingen staat op www.
drugspastoraat.nl.

Als uitdagingen voor de 
toekomst werden onder 
meer genoemd: verbindingen 
leggen met maatschappelijke 
organisaties voor praktische 
hulp; verbindingen leggen met 
lokale geloofsgemeenschappen 
om meer ruimte te geven 
aan eenzame en uitgesloten 
mensen; verbindingen leggen 
tussen zowel christenen als 
nietchristenen. Wat kunnen wij 
als lokale gemeenschappen hier 
aan bijdragen? Hoe doorbreken 
wij nog meer de uitspraak van 
Bertold Brecht: “mensen in het 
donker zien wel de mensen in 
het licht, maar niet andersom”?
Reacties zijn welkom!

Mieke Hellema,
voorzitter College van Diakenen

diaconie en externe contacten

Drugspastoraat
De diaconie heeft niet alleen taken 

binnen de kerkmuren, maar ook daarbuiten. 

Zo geven wij steun aan minderbedeelden 

binnen en buiten de kerkelijke 

gemeenschap. Dat betreft niet alleen 

financiële hulp maar ook het helpen zoeken 

naar de weg in de wet- en regelgeving bij 

overheids- en sociale instanties.

2010, het jaar van de 
armoedebestrijding 
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Het afscheid nemen van mensen 
en afstoten van kerkgebouwen 
is een actie die je liever zo lang 
mogelijk uitstelt, en dat geldt nog 
sterker voor het verminderen van 
de pastorale zorg. Toch is dat pre
cies datgene waarmee het Col
lege van kerkrentmeesters zich 
noodgedwongen moet bezighou

den en waarover 
hij de Algemene 
Kerkenraad moet 
informeren. 
Aan de ene kant 
staan de vrijwil
lige bijdragen: uw 

inzet in geld aan de kerk. Er lijkt 
zich, en dat is hoopgevend, een 
kentering af te tekenen in het 
aantal leden dat wil bijdragen aan 
de kosten van het kerkzijn. Maar 
dat houdt niet direct in dat de bij
dragen als geheel een stijgende 

lijn vertonen. Je hoeft maar om 
je heen te kijken en je ziet voor
beelden die er de oorzaak van 
zijn dat wij als kerk al blij mogen 
zijn dat de inkomsten uit vrijwil
lige bijdragen niet dalen, maar 
gelijk blijven. Toch vinden wij (Al
gemene Kerkenraad en College) 
dat we u er op mogen wijzen 
dat uw bijdrage voor de kerk de 
basis is om voluit verantwoord 
bezig te zijn. Eigenlijk zou het 
wel mooi zijn als we aan het eind 
van dit jaar zouden kunnen vast
stellen dat wij er wat betreft de 
inkomsten uit vrijwillige bijdragen 
helemaal naast zaten en moeten 
rapporteren: de bijdragen zijn niet 
gedaald, maar hoger dan vorig 
jaar…

Dit gezegd hebbende kunnen we 
inderdaad niet om de huidige fei
ten heen. Het afstoten van kerk
gebouwen leidt wel tot besparin
gen, maar lijkt onvoldoende voor 
het doel dat de Algemene Ker
kenraad ons heeft meegegeven: 
we accepteren een fors tekort op 
de kosten van de directe kerke
lijke activiteiten omdat we over 
een stevig vermogen beschik
ken dat ook inkomsten oplevert 
(huren uit beleggingspanden en 
inkomsten uit rente/dividenden 
van effecten en spaarrekenin
gen). Die vermogensinkomsten 
vallen namelijk tegen. De hoogte 
van de rente die ook wij als kerk 

ontvangen is op dit moment niet 
erg hoog. Als er op de middel
lange termijn niets verandert zou
den die inkomsten zomaar met 
de helft kunnen afnemen. En die 
daling komt bovenop de daling 
van de vrijwillige bijdragen. 

Dit beeld van de dubbele daling 
houdt ons bezig. Want dat is op 
dit moment het resultaat van 
onze financiële meerjarenraming. 
Dat hebben wij ook in de stukken 
over de begroting 2011 uiteen
gezet. Als u deze bijdrage leest, 
is die begroting in de Algemene 
Kerkenraad besproken. We gaan 
hier nader op in ter gelegenheid 
van kerkbalans 2011.

U kunt meehelpen dat beeld te 
kantelen. Daar hopen we eigen
lijk een beetje op. Niet op de 
stijgende inkomsten uit beleg
gingen, daarvoor zijn we teveel 
afhankelijk van externe, economi
sche ontwikkelingen. Wel op een 
signaal dat wij als College niet zo 
negatief hoeven te denken over 
uw inzet: de hoogte van de vrij
willige bijdrage, zodat we straks 
zouden kunnen vaststellen dat 
we er in onze meerjarenraming 
echt naast zitten en dat we dat 
stukje huiswerk opnieuw vorm 
moeten geven. 

Jan W. Bossenbroek, voorzitter en 
Hans van Strien, penningmeester

Onze vorige bijdrage in Present eindigde 

met de opmerking dat het College 

sterk heeft moeten snijden in het eigen 

bestand van betaalde medewerkers. 

Daarnaast moeten we driftig op zoek 

gaan naar mogelijkheden om de overige 

kerkelijke uitgaven meer in lijn te brengen 

met de inkomsten. Want op grond van 

demografische ontwikkelingen lijken die 

in de nabije toekomst niet met elkaar in 

overeenstemming te komen. 

Op zoek naar fi nancieel evenwicht

college van kerkrentmeesters

De vrijwillige bijdrage is 
de basis voor gezonde 

kerkelijke financiën
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Wat een prachtige vinding 
is het dan, dat in de joodse 
traditie een begraafplaats 
‘het huis van de levenden’ 
wordt genoemd. In Ouder
kerk aan de Amstel staat 
dat ook aan de ingang. 
Vaak wordt ook wel gebruikt 
‘graven der vaderen’ verta
ling van het Jiddische kei-
werowes, dat ervaar je wel 
indringend als je over de 

oude Joodse begraafplaats 
in Praag wandelt. Daar is 
het graf van de beroemde 
Rabbi Löw en van Franz 
Kafka.
Huis van de levenden is 
ontleend aan Job 30: 23:…
huis van samenkomst van 
alle levenden, Beth chajiem 
in het Hebreeuws, zelfs 
krijgt de begraafplaats in het 
Jiddisch ook wel de naam 

Gut Ort, misschien naar 
aanleiding van Prediker 7: 2 
dat het beter is te gaan naar 
een huis vol rouw, dan naar 
een huis vol feestplezier.

Een begraafplaats als huis 
van de levenden is een 
diepzinnige en troostrijke 
gedachte. Zie daarvoor 
ook het hoofdartikel in dit 
nummer op pagina 6. Maar 
ook de foto van die mooie 
begraafplaats in Halle waar 
een gedachtenisplek is voor 
Georg Friedrich Händel. 
Lang geleden is hij al ge
storven, maar voor wie leeft 
hij niet voort in zijn muziek 
met als een stralend hoog
tepunt het Hallelujakoor uit 
The Messiah. 
En zie hoe onder de vleu
gels van de adelaar op een 
grafmonument een vogel 
nestelde, teken van nieuw 
leven. 

In onze gedachtenisdien
sten noemen we de namen 
van wie gestorven zijn en 
die in onze gedachten en 
herinnering voortleven en 
we niet vergeten zullen. 
Zo is ons gedenken van wie 
ons voorgingen als een huis 
van de levenden. 

Jaap Doolaard

Novembergedachten

Het huis van de levenden  
In november komen 

veel mensen bij de graven. 

Dodenakkers worden ze genoemd 

of wat eufemistisch ‘kerkhoven’, een 

begraafplaats als een tuin bij de kerk. 

Je denkt aan de hof van Jozef van 

Arimathea waar Jezus werd begraven 

en waar Maria van Magdala het 

graf van Jezus leeg aantrof en zich 

beklaagde bij de tuinman…

is het dan, dat in de joodse 
traditie een begraafplaats 
‘het huis van de levenden’ 
wordt genoemd. In Ouder
kerk aan de Amstel staat 
dat ook aan de ingang. 
Vaak wordt ook wel gebruikt 
‘graven der vaderen’ verta
ling van het Jiddische 

oude Joodse begraafplaats ds. Jaap Doolaard
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Geschiedenis
Toen het kerkgebouw aan de 
Handweg in 1999 honderd 
jaar bestond, was dit voor 
sommigen  aanleiding om 
zich af te vragen hoe het 
verder moest. De gemeente 
had de laatste tien jaar een 
grote groei doorgemaakt, 
er gebeurde van alles, maar 
was dit het nu? Wat kon en 

moest er nog meer gebeuren om ook 
de komende honderd jaar goed door 
te komen? Er kwam een beraads
groep, die zich presenteerde met de 

fraai gevonden naam ‘Hemelstorm’. 
Een van de dingen die geconstateerd 
werd, was de behoefte aan spiritua
liteit’, aan vroomheidsbeleving. Het 
‘doenerige’ en ‘praterige’ van de 
protestantse erediensten kon wel 
wat aanvulling gebruiken. Toen in die
zelfde tijd enkele leden vanuit de Titus 
Brandsmaparochie met de vraag kwa
men of het niet mogelijk was Taizévie
ringen te gaan houden in Amstelveen, 
was de beslissing snel genomen. Nog 
in het jaar 2000 vond in de Handweg
kerk de eerste oecumenische Taizé
viering plaats, met medeweten en 
medewerking van de Algemene Ker
kenraad. Die kerkelijke inkadering was 
belangrijk. Het ging niet om de hobby 
van de een of ander, het ging om ere
diensten. Daarmee werd tevens nog 
een andere beslissing genomen. Het 
ging niet om spiritualiteit zonder meer, 
het ging om christelijke spiritualiteit. 
Om een vroomheid die zich gebonden 
wist en zich richtte op Jezus Chris
tus zoals die ons in de Schrift wordt 
getekend. De kerk is immers dat wat 
van Christus is. Nog steeds is dat het 
uitgangspunt.

Waarom Taizé?    
Frère Roger, de oprichter van Taizé, 
vestigde zich in 1940 dichtbij Cluny, 
wat vroeger een beroemd monastiek 
centrum was. In Taizé nam hij politieke 
vluchtelingen, voornamelijk joden, 

op in zijn huis. Ondertussen sloten 
zich enkele broeders bij hem aan, 
en daarmee was de oecumenische 
gemeenschap van Taizé geboren. Dat 
spiritualiteit en maatschappelijke be
trokkenheid geen tegenstellingen zijn, 
bleek ook nu weer. Hun dienstbaarheid 
werd gevoed door een diep doorleefde 
spiritualiteit, gekenmerkt door zang, 
gebed en stilte.

Zingen vorm van gebed
Taizé bleek met name een grote aan
trekkingskracht te hebben op jongeren. 
Honderdduizenden vanuit alle wind
streken zijn de afgelopen jaren naar 
Taizé gekomen. De liederen die in Taizé 
gecomponeerd zijn en in vele talen 
gezongen worden, werden bekend 
over de hele wereld. Frère Roger en 
de zijnen beseften dat zingen een van 
de belangrijkste vormen van gebed is. 
Als slechts enkele woorden herhaald 
gezongen worden, bevordert dat het 
meditatieve karakter van het gebed. 
Deze woorden drukken een basale ge
loofswerkelijkheid uit, die men gemak
kelijk met het verstand kan begrijpen 
en die dan langzaam aan doordringt tot 
het hart en het hele wezen. Vandaar uit 
oefenen ze hun heilzame werkzaam
heid uit. Wie ooit in Taizé is geweest, 
zal dat niet licht vergeten. De liederen 
gaan met je mee. Behalve het zingen 
kreeg ook de stilte een belangrijke 
plaats. Als we de gemeenschap met 

In november 2000 begon de 

wijkgemeente Handwegkerk met 

‘oecumenische meditatieve vieringen 

naar de wijze van Taizé’. Tien jaar 

lang, iedere tweede zondagavond van 

de maand, worden deze meditatieve 

vieringen goed bezocht.  Dit jaar zal 

op gepaste wijze aandacht worden 

besteed aan dit jubileum op zondag 

14 november a.s., in een dienst met 

als thema ‘Overvloed’. Voorganger zal 

zijn dr. M.J. Aalders, de muziek wordt 

verzorgd door de muziekgroep o.l.v. 

Vincent Dorenbos. 

Tien jaar Taizé 
in de Handwegkerk 

Dr. M.J. Aalders
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God in woorden proberen uit te druk
ken, zijn onze mogelijkheden beperkt. 
Gods stem is vaak als een fluistering, 
een ademtocht van stilte. In stilte in 
Gods aanwezigheid zijn, open voor de 
Geest, dat is al bidden. Waarom Taizé? 
Omdat we meenden dat alles wat 
gezocht werd daar kon worden gevon
den: meditatie, gebed, dienstbaarheid, 
en dat alles geworteld in de christelijk 
traditie.

Stilte en muziek
De vieringen in de Handwegkerk wer
den voorbereid door een kerngroep en 
de predikant. Zoals 
gezegd ging het om 
christelijke spirituali
teit. In de Handweg
kerk wordt daarom de 
meditatieve stilte ‘ge
stuurd’. De bijbellezing 
wordt gevolgd door een korte overwe
ging, waarin de voorganger probeert 
met enkele woorden aan te duiden 
wat het thema is van de bijbeltekst en 
wat dat voor de persoonlijke meditatie 
zou kunnen betekenen. Waar komen 
we onszelf tegen in dat verhaal? 
Ook de muziek is in de Handwegkerk 
een wezenlijk aspect van de viering. 
Een grote vreugde was het dan ook 
toen al spoedig na de start van de vie
ringen de oude piano vervangen kon 
worden door een prachtige vleugel en 

dat enkele jongeren bereid bleken om 
hun muzikale medewerking te verlenen 
Met viool, klarinet, hobo en tin whistles 
hebben ze veel aan de sfeer in de vie
ringen bijgedragen. Ze deden ook een 
schat aan ervaring op, juist ook waar 
het aankwam op het improviseren. Je 
‘hoorde’ ze groeien in hun spel. 

Kenmerkend voor onze vieringen en 
enigszins afwijkend van Taizé is de 
ruimte voor de voorbeden waaraan ie
dereen kan deelnemen. Na afloop van 
de viering is er plaats voor een per
soonlijk gesprek en gebed eventueel 

met handoplegging of 
ziekenzalving. Inder
tijd een zeer bewuste 
keuze van de voorbe
reidingsgroep. 
De eerste tijd was 
de opkomst relatief 

groot. Zo’n 80 mensen bezochten de 
vieringen, die ze over het algemeen 
erg waardeerden. Wel was er enig 
commentaar op het feit dat de liede
ren vaak in verschillende talen gezon
gen werden. Niet iedereen wisselt zo 
gemakkelijk van Engels naar Frans of 
van Spaans naar Portugees. Om deze 
reden hebben we veel liederen ook 
vertaald in het Nederlands. In de loop 
der jaren liep het aantal bezoekers wat 
terug, momenteel bezoeken per keer 
zo’n 40 mensen deze vieringen, uit 

allerlei kerken binnen en buiten Am
stelveen. 
Het is velen opgevallen dat er altijd 
wel ‘iets’ gebeurt. Een lied dat sterker 
dan andere liederen doordringt, een 
improvisatie waar je geen genoeg 
van kunt krijgen, een stilte die gevuld 
wordt door Gods aanwezigheid. Het 
is bovendien gebleken dat die erva
ringen zich vaker voordoen naarmate 
mensen zich meer met meditatie en 
gebed bezighielden. Hoe meer men 
investeert in meditatie en gebed, hoe 
meer men in deze diensten ontvangt. 
Velen denken met dankbaarheid aan 
deze vieringen terug en hopen dat de 
diensten nog lange tijd voortgang zul
len vinden. 
 
Praktische informatie
Voorafgaand aan de viering is er vanaf 
19.00 uur gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten in De Achterkant, achter de 
Handwegkerk. Dat is ook het moment 
om nog enige liederen meerstemmig 
in te studeren. Tegen 19.45 uur gaan 
we naar de kerkzaal. Na afloop van de 
viering, die zo’n drie kwartier in beslag 
neemt, is er opnieuw tijd voor ont
moeting. Iedere tweede zondag van 
de maand (m.u.v. juli en augustus). Zie 
ook www.handwegkerk.nl en www.
taize.nl.

Dr. M.J. Aalders

Taizé bleek met name 
aantrekkingskracht te 
hebben op jongeren
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Na het Pardon een sluitende 
regeling voor asielzoekers?

De Werkgroep Opvang Uitgepro
cedeerden (WOU), onderdeel van  de 
Taakgroep Vluchtelingen van de Raad 
van Kerken Amsterdam, is bijna 20 
jaar actief. Met een spreekuur, met 
juridisch advies, (tijdelijke!) opvang, 
taalles.  Dit gebeurt door vrijwilligers, 
namens de kerkelijke gemeenschappen 
van GrootAmsterdam/Amstelveen. 
De hulp van de WOU aan duizenden 
asielzoekers heeft altijd gestaan in het 
licht van  ‘helpen onder protest’. Want 
de hulp aan het grootste deel van de 

omvangrijke clientèle van de WOU is 
een substituut van een overheidstaak.  
Ondanks dat ‘uitgeprocedeerden’  in de 
naam:  het grootste deel van de door 
de WOU geholpen asielzoekers zijn niet 
uitgeprocedeerd. De overheid staat hen 
alleen niet toe het eindresultaat van 
hun asielprocedure in de rijksopvang 
(asielzoekerscentrum) af te wachten.  
Ook de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) protesteerde tegen 
deze scheefgroei.  Zeker de grote 
steden kregen hun portie mee van 
rondzwervende asielzoekers.  
De Raad van Kerken Amsterdam/WOU 
heeft met een aantal hulporganisaties 
in 2000 het initiatief genomen de 
Gemeente Amsterdam om hulp te 
vragen. Dat heeft tot barmhartige en 
ruimhartige donaties van de Gemeente 
geleid.  De WOU als grootste 
hulporganisatie in Amsterdam heeft 
hiermee elk jaar honderden mensen 
geholpen.
In het kader van de Pardonregeling 
heeft de VNG bedongen dat er een 
sluitend rijksopvangsysteem  voor 
asielzoekers zou komen.  In 2010 
is hiermee een begin gemaakt.  
De meeste asielzoekers die in 
de noodopvang van de WOU 

verbleven, konden dit jaar naar 
een asielzoekerscentrum (AZC) 
vertrekken. En op 1 juli 2010 werden 
wijzigingen in de Vreemdelingenwet 
van kracht waarmee rijksopvang 
voor veel asielzoekers weer normaal 
is geworden: bij  het wachten op 
een definitieve beslissing of bij 
voorbereiding van vertrek als je niet in 
Nederland mag blijven.
Een mooi resultaat van jarenlang de 
vinger op de zere plek leggen èn de 
handen uit de mouwen steken.... 
Maar: sluitend is het systeem nog 
niet...!  
Aandringen op een ‘sluitende’ regeling 
blijft nodig en zolang is de hulp nodig. 
Sommigen cliënten hebben ernstige 
lichamelijke of psychische klachten, er 
zijn gezinnen met kinderen….  
De WOU kan met haar kennis van het 
vreemdelingenrecht het perspectief in 
een zaak goed beoordelen.  Procedures 
opstarten die geen kans van slagen 
hebben, doet de WOU niet. Maar 
sommige mensen moet de WOU  
helpen. We zouden ons schamen  hen 
niet te helpen, juist vanwege hun 
perspectief. 
De WOU heeft de afgelopen jaren 
bijzonder ruimhartige financiële steun 

De balans van de Pardonregeling 

uit 2006 is opgemaakt. Reden 

tot blijdschap voor de ruim 

27.000 (ex-)asielzoekers die een 

pardonvergunning kregen.  Is daarmee 

de asielproblematiek opgelost?  Nee. Er 

blijven ook nu nog mensen ‘tussen wal 

en schip vallen’.  Dat betreft asielzoekers 

met perspectief op legaal verblijf.  Al 

zijn het nu veel minder mensen dan 

voorheen. De WOU heeft om hen te 

helpen nog steeds veel geld nodig.

Ondanks verbeteringen blijft hulp van de WOU nodig
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van diaconale instellingen en kerkelijke 
gemeenschappen ontvangen. In onze 
jaarverslagen kunt u lezen hoeveel 
mensen (honderden per jaar) de WOU  
jaarlijks helpt en hoeveel van hen met 
een verblijfsvergunning,  soms ook met 
terugkeer geholpen zijn. Maar helpen van 
asielzoekers is geen (tijdelijk) ‘project’.
Ook komend jaar  heeft de WOU financiële 
ondersteuning heel hard nodig, wil zij 
deze bijzondere hulp namens de kerken 

kunnen voortzetten. Ook voor relatief 
weinig mensen, die zeer sober geholpen 
worden, is veel geld nodig. Dit najaar 
stuurden wij een ‘brandbrief’ aan de 
geloofsgemeenschappen: daar is al door 
sommige goed op gereageerd, maar 
toch… Eenmalige bijdragen zijn welkom, 
maar we hopen ook op gemeenten en 
particulieren die voor langere tijd onze 
hulp financieel zeker willen stellen. En tot 
toelichting zijn we altijd bereid.

Ingrid Schippers         
Spreekuur (ex)asielzoekers 
Raad van Kerken Amsterdam / 
WOU Corvershof
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel.: 020  470 46 98
Email: wou@diaconie.org
Giro: 58 59 674 ten name St 
Vrienden van de Raad van 
Kerken Amsterdam, o.v.v. WOU

Kennismaking met ds De Vries
Op zondagmorgen 18 juli jl. ben ik 
aangesteld als nieuwe predikant 
van de Pelgrimskerk. De redactie 
heeft mij gevraagd mijzelf aan u 
voor te stellen.
Ik ben in 1958 geboren en 
getogen in Enkhuizen, waar mijn 
ouders nog steeds wonen. Ik 
heb in Hoorn het gymnasium 
doorlopen en ben daarna gaan 
studeren aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Van mijn studietijd 
heb ik vijf jaar lang met veel 
plezier gewoond op Uilenstede. 
Het is een bijzondere ervaring 
om nu werkzaam te zijn in dat 
deel van Amsterdam waar ik 
gestudeerd heb en waar ik een 
tijdlang vlakbij gewoond heb.
Mijn eerste pastorale ervaringen 
heb ik opgedaan in een kleine 
gemeente in Gorinchem, waar 
ik enkele jaren als pastoraal 
werker gewerkt heb. Te midden 
van rolstoelen en bedden ben ik 
tot predikant bevestigd: in een 
kerkdienst in een verpleeghuis 

te Vinkeveen, waaraan ik langere 
tijd verbonden ben geweest. De 
Bijlmermeer, waar ik in die jaren 
woonde, heeft nog steeds een 
plaats in mijn hart. De overgang 
naar het oosten van het land 
die daarop volgde, betekende 
wennen aan een nieuwe tongval 
en een andere omgangscultuur. 
In Salland heb ik zowel gewerkt in 
de (toen nog) Gereformeerde Kerk 
van Raalte als in het psychiatrisch 
ziekenhuis ter plekke, een plaats 
van groot leed maar ook van een 
ontwapenende echtheid. Daarop 
volgden ruim dertien jaren wonen 
en werken in AmsterdamWest 
(Bos en Lommer en De Baarsjes), 
in een multiculturele omgeving 
met veel problemen, maar ook 
met bemoedigende initiatieven 
om de gescheiden etnische en 
religieuze eilanden in dit deel van 
Amsterdam te overbruggen. 
Intussen ben ik met mijn partner 
verhuisd naar Amstelveen, 
waar we een prettige woning 

hebben gevonden op een mooie 
fietsafstand van de Pelgrimskerk.
Ik ben blij dat mijn nieuwe 
(deeltijd)betrekking mij de 
gelegenheid geeft te blijven 
studeren, hetgeen voor mij een 
wezenlijk onderdeel van mijn 
leven is. Ik ben gepromoveerd 
op een proefschrift op het 
snijvlak van bijbelse theologie en 
pastoraat (geestelijke verzorging), 
en heb de afgelopen tijd gewerkt 
aan een boek over de ‘contouren 
van het opstandingsbestaan’ dat 
binnenkort uitkomt.
De gemeente van de Pelgrimskerk 
heeft mij uitermate hartelijk 
ontvangen. Samen met de talrijke 
actieve gemeenteleden hoop ik 
de komende tijd me in te zetten 
voor de opbouw van het lichaam 
van Christus in Buitenveldert, 
en – breder – van betekenis te 
kunnen zijn voor de gemeente van 
Amstelveen.

Harmen U. de Vries
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uit de algemene kerkenraad

Kerk(ge)bouwen
De AK vergaderde na de 

zomerpauze voor het eerst weer op  

27 september. Enkele zaken die toen 

zijn besproken, lichten wij eruit:

Intentieovereenkomst
Al enkele jaren achtereen vindt er 
regulier overleg plaats tussen het col
lege van kerkrentmeesters en verte
genwoordigers van onze burgerlijke 
gemeente. Het ging én gaat op hoofd
lijnen om een drietal zaken: 
1) de wens van de burgerlijke ge
meente om het het terrein rondom de 
Dorpskerk – zeg maar het Dorpsplein – 
opnieuw in te richten waarbij de grond 
rondom de kerk wordt betrokken. 
2) Verder heeft de gemeente plaatsing 
van drie van onze kerkgebouwen op 
de gemeentelijke monumentenlijst in 
voorbereiding, te weten Dorpskerk, 
Paaskerk en Handwegkerk. Het is be
kend dat plaatsing op een dergelijke 
lijst voor een eigenaar in het algemeen 
nu eenmaal beperkingen met zich 
meebrengt zodat hierover – gezien de 
grote belangen – zowel door het vorige 
als het huidige college van kerkrent
meesters stevig is onderhandeld waar
bij uiteindelijk is overeengekomen dat 
de monumentenstatus van Dorps en 

Paaskerk beperkt blijft tot het exteri
eur en dat van de Handwegkerk bij 
vervreemding alleen de karakteristieke 
voorgevel behouden blijft. 
3) Het derde punt is de al jarenlange 
bestaande wens binnen onze kerkge
meenschap om in het zuidelijk deel 
van Amstelveen (in de Westwijk) een 
kerkruimte te realiseren. Het resultaat 
op dit moment is dat beide partijen nu 
zover zijn dat er een intentieovereen
komst tot stand is gekomen die zowel 
door de gemeenteraad als door onze 
Protestantse gemeente – kerkordelijk 
is dat de AK – dient te worden goed
gekeurd. Inmiddels is de AK akkoord 
gegaan. Wij wensen ons college van 
kerkrentmeesters veel wijsheid en 
succes toe bij de verdere uitwerking.

Rond de Dorpskerk
In augustus nam de kerkenraad van de 
Dorpskerkgemeente de beslissing om 
zich neer te leggen bij het alweer ruim 
twee jaar geleden genomen besluit 
om de Dorpskerk en de Bankraskerk 
uiterlijk ingaande 1 janauri 2011 te 
sluiten. In de voorgaande nummers 
van Present is hieraan reeds de nodige 
aandacht besteed. De laatste dienst 
in de Dorpskerk, uitgaande van onze 
Protestantse gemeente, zal zijn op 
zondag 9 januari 2011. Maar vanaf zon
dag 16 januari zijn de erediensten van 

Dorps en Paaskerkgemeente gemeen
schappelijk in de Paaskerk. Dat is een 
hoopvol begin van een nieuwe ontwik
keling, met name binnen het deel van 
onze gemeente in AmstelveenZuid. 
Het is de AK zeker niet ontgaan – in
tegendeel zelfs – hoezeer na het be
kendmaken van het besluit tot sluiting 
er binnen de Dorpskerkgemeente een 
scala aan activiteiten is ontplooid om 
te kerk open te mogen houden. De AK 
hoopt echter dat deze vitaliteit er nu op 
gericht kan worden dat bij het komen
de proces van veranderingen – niet al
leen voor de Dorpskerkgemeente maar 
ook voor de overige wijkgemeenten in 
Zuid – op een goede manier mag verlo
pen en de gemeente daarin meegaat. 
Moge dit proces dat ongetwijfeld de 
nodige tijd en energie vraagt van ker
kenraden en gemeenteleden, te zijner 
tijd worden afgerond met een plan dat 
qua gemeenteopbouw voor de huidige 
drie wijkgemeenten in Zuid een goed 
toekomstperspectief biedt en dan ook 
gemeentebreed met vertrouwen tege
moet mag worden gezien.

In het volgende nummer van Present 
(o.a.) wat meer informatie over een 
voorstel van de AK op welke wijze het 
Bezinningsproces een vervolg krijgt.

Hans Reijenga, scriba AK
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Dorpskerk

website: 
www.dorpskerkamstelveen.nl
wijkpredikant: ds. Marco Visser, 
Amsterdamseweg 219 1182 GW 
Amstelveen, tel. 640 5546 
email: Marco.visser@solcon.nl 
voorzitter kerkenraad: Ilse 
Meester, Handweg 103D, 1185 
TV Amstelveen, tel. 6410264
email: ilse@meesteronline.com
scriba: Einte Bonstra, Brusselflat 
111, 1422 VE Uithoorn, tel 0297
520803
email: e.bonstra@zonnet.nl
wijkkas: rekening Rabobank 
38.23.06.848

Vanuit de kerkenraad 

De laatste weken...
Als kerkenraad buigen wij ons 
momenteel over tal van zaken 
die gepaard gaan met de sluiting 

van een kerk. Dat varieert 
van: ‘hoeveel sleutels van het 
kerkgebouw zijn er eigenlijk 
in omloop en moeten weer 
verzameld worden?’ tot: ‘welke 
elementen van onze liturgie 
willen we graag meenemen 
naar de Paaskerk?’ Met elkaar, 
als gemeente, zitten we hier 
nu middenin. Dit proces gaat 
gepaard met emoties en een 
bijzondere intensiteit. Vanaf 
deze plek wil ik dan ook graag 
alle mensen bedanken die zich 
hiervoor inzetten! Het valt soms 
niet mee. 
Samen met de mensen van 
de Paaskerk kijken we naar de 
liturgie, naar vrijwilligers van 
beide gemeenten die samen 
een groep gaan vormen, naar 
het preekrooster voor de eerste 
maanden van het nieuwe jaar, 
enzovoort. Stukje bij beetje krijgt 
alles een plaats.
Omdat het samengaan van 
twee gemeenten een grote 
verandering betekent kan 
dit niet plaatsvinden zonder 
officiële instemming van de 
gemeenteleden. Daartoe 
organiseren wij op dinsdag 
16 november, om 20.00 uur in de 

Dorpskerk een gemeenteavond. 
Hier zal aan u gevraagd worden 
of u in kunt stemmen met de 
weg die wij nu in willen slaan 
waarbij in de tweede helft van 
2011 de fusie gerealiseerd 
wordt. Nadere informatie krijgt u 
via andere kanalen. U bent voor 
deze gemeenteavond van harte 
uitgenodigd!
Een week later, op dinsdag 
23 november om 19:30 uur in 
de Dorpskerk, organiseren wij 
een ontmoetingsavond met 
onze broeders en zusters van 
de Paaskerk. Ook hier bent u 
wederom van harte welkom! 
Kennismaking en informatie 
gaan op deze avond samen.

Amstelveen Zuid
15 en 16 oktober zijn we als 
kerkenraden van Zuid op 
‘Hydepark’ in Doorn geweest, 
elders in deze Present leest 
u daar een impressie van. Wij 
vertrouwen erop dat deze eerste 
aanzet tot samenwerking in 
geheel Zuid een vervolg zal 
krijgen.

Ilse Meester



dinsdag 16 november:
gemeenteavond
om 20.00 uur in de Dorpskerk
alle Dorpskerkgemeenteleden 
hartelijk welkom

dinsdag 23 november 
ontmoetingsavond 
voor gemeenteleden van de 
Paaskerk en de Dorpskerk
om 19.30 uur in de Dorpskerk
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Bij de diensten

Op 7 november hebben wij een 
bijzondere dienst beleefd in 
de Dorpskerk. Op het moment 
dat ik dit schrijf, hebben we 
het nog vóór ons, maar voor 
de lezer van dit blad is een 
terugblik wel op z’n plaats. 
Het koor Caritas uit Aalsmeer 

verleende medewerking en 
onze koster Luit Schreuder deed 
openbare belijdenis van het 
geloof en mocht de heilige doop 
ontvangen. 
Wat is het bijzonder als iemand 
zomaar vol vertrouwen ‘Ja’ en 
‘Ik geloof’ wil zeggen. Het is 
zó bijzonder, dat wij het risico 
lopen dat we het welhaast als 
een heldendaad zien. Maar dat 
is gelukkig niet zo. Hij (of zij) 
staat daar niet omdat hij nu zo 
reusachtig gelooft. Die zegt ‘Ja’, 

omdat er een ánder is die allang ‘Ja’ 
tegen hem gezegd heeft. En dat is 
vele malen gewichtiger. Het woord 
van de God van Israël zelf gaat 
voorop. Wij mogen antwoorden. En 
dat doet Luit. 
Dat doet hij niet in z’n eentje. Want 
degene die daar staat – en alle ogen 
zijn op hem gericht –, hij hoeft daar 
niet alleen te staan. Want hij staat 
midden in een gemeenschap. Het 
‘Ik geloof’ staat in de ruimte van het 
‘Wij geloven’. De geloofsbelijdenis 
van die ene klinkt samen met het 
lied van heel de gemeente. Wij 
zingen wel eens als geloofsbelijdenis 
het lied van Joke Ribbers: ‘Wij 
geloven één voor één, en ook 
samen…’ Maar feitelijk is het 
andersom: ‘Wij geloven samen, en 
(dan vervolgens) ook één voor één.’ 
Het geloof van de gemeenschap 
is er, en draagt jou, ook als jij het 
toevallig even niet zou kunnen. 
Dat is echt zo! En dat te ervaren, 
en dat onder woorden te brengen, 
dat te belijden – dat is geweldig. 
Wij wensen Luit Schreuder, en zijn 
vrouw Anna Marijke, van harte geluk. 
Dat zij gezegend zullen zijn!

Nu gaan wij al weer toe leven naar 
de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Ook dit jaar noemen wij de 
namen van de gemeenteleden 
die in het afgelopen kerkelijk jaar 
gestorven zijn. Als u graag wilt dat er 
iemand uit uw eigen kring genoemd 
en gedacht wordt, laat u het dan 
gerust aan mij weten. Dat kan tot 
woensdag 17 november. 
Op 28 november is de eerste 

adventszondag. Samen met de 
kinderen zullen wij deze weken een 
lied van Sytze de Vries zingen. Zo 
zingen wij ons de goede verwachting 
te binnen:

Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt.
Ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Op eerste advent gaat ds Van 
Nieuwpoort voor. Ook de cantorij 
zingt dan in de dienst. Op tweede 
advent gaat ds Van Thiel ons voor. 
Het is mooi dat wij deze voorgangers 
– voor mij ook in een andere zin 
vóórgangers – nog een keer in ons 
midden mogen begroeten. Op de 
derde adventszondag vieren wij het 
heilig avondmaal met elkaar.

Op 16 november was er de 
meeleeskring gepland. Deze 
gaat niet door, maar wij zien 
elkaar wel in de Dorpskerk: bij de 
gemeenteavond. 

Alle goeds gewenst en graag tot 
ziens!

ds Marco Visser
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Handwegkerk
wijkpredikant: ds. G.J. de Bruin, tel. 
6450616, email: g.j.debruin@hetnet.nl 
(woensdag vrij) 
scriba: Esther Velten, tel. 6455406, 
email: Scriba.hwk@ziggo.nl 
wijkkas: banknummer 93.08.330 
(ING), t.n.v. Handwegkerkwijkkas, 
website: www.handwegkerk.nl 
inleveren kopij Present: Willeke 
Koops, tel. 6403239, email: 
willekekoops@hetnet.nl

Bij de diensten
Op zondag 21 november gedenken 
we onze overledenen en uit die grote 
‘wolk van getuigen’ noemen we 
degenen bij name die het afgelopen 
jaar zijn gestorven. We ontsteken voor 
hen een kaars en misschien ook voor 
degenen van wie we eerder afscheid 
moesten nemen om weer te beseffen 
wat zij ons gegeven hebben en dat zij 
geschreven staan in de palm van Gods 
hand. We hebben die zondag inbreng 
van het koor Anthem onder leiding van 
Leo Kramer. In de periode van advent 
volgen de kinderen in de nevendienst 
een project met lezingen uit of over 
de profeet Micha. Het rooster van 
‘De eerste dag’ wijst ook naar de 
profetieën, vol reikhalzend verlangen, 
uit het profetenboek Jesaja. Nogal wat 
fragmenten hebben de toon van een 
mens die aan een nachtwaker vraagt: 

‘Hoe ver is de nacht?’ We oefenen ons 
om in de actualiteit van elke dag  het 
vroege morgenrood te bespeuren. Met 
woorden van een liedje dat ik eerder 
maakte: ‘Nog voor het kraaien van een 
haan lag ik klaarwakker op mijn bed. 
Hoog aan de hemel stond de maan, 
het duister week voor violet…’ 
Op 12 december, de roze zondag 
in een paarse tijd vieren we de 
Maaltijd en scharen ons rond enkele 
gemeenteleden die dienstwerk op 
zich nemen en rond anderen die aan 
het einde van hun ambtsperiode zijn 
gekomen. 

Liederen voor Kerst
Vlak voor kerstmis willen we op een 
avond met elkaar kerstliederen gaan 
zingen en luisteren naar een enkel 
gedicht. Net als in eerdere jaren kunt 
u meezingen in een cantorij die drie 
woensdagavonden oefent onder 
leiding van Marcel den Dulk, met oog 
op deze kerstzangavond en wel op 
1, 8 en 15 december van 20.00 tot 
21.30 uur. De kerstsamenzang in 
de Handwegkerk is op woensdag 
22 december om 20.00 uur. Neem 
bekenden of buren die van harte iets 
van kerst mee willen krijgen mee! 
Informatie en opgave bij Marieke 
Sinnige (tel. 441 6507).

Groet
Het was voor mij noodzakelijk om 
het na mijn zomervakantie, vanaf half 
augustus enige tijd kalm aan te doen. 
Een enkele bijeenkomst en een enkel 
bezoek. Medio september kreeg ik 
het groene licht om weer voor de helft 
aan de slag te gaan en recent voor 
driekwart. De komende tijd kom ik bij 
herhaling voor de afweging te staan, 
in samenspraak met het moderamen, 
wat wel en wat niet, om uiteindelijk 
te komen tot een evenwichtige 
werkbelasting. Daar heeft het wel 
aan geschort, het afgelopen seizoen. 
Veel dank voor de goede woorden en 
attente kaarten, de afgelopen tijd!

G.J. de Bruin

Wonderen om ons heen…
De bevestiging volgend op een 
ontdekking van een schilderij van 
Rembrandt, ontdekking van enorm 
veel – tot nu toe onbekend – leven 
in de diepzee, dat de Chinezen zich 
stap voor stap open stellen voor de 
navolging van Jezus Christus... Dat 
nieuws raakt me enorm, want het vult 
met hoop.

Never a dull moment in church
Prima, die avond van veiling van 
diensten in de Handwegkerk om de 
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wijkkas te spekken. 
De poen is binnen en in de komende 
tijd worden de diensten vervuld. Dat 
alles onder het kruis! 

Naar Hydepark met kerkenraden 
zuid
Op weg naar Hydepark, de files 
vooraf waren niet mis, werkelijk daar 
samen met de leden van de DPH
kerkenraden. Zonder de inzet van 
kerkadviseur Lydia Roosendaal was 
het niks geworden. We voegden ons 
in het ruime regiem van Hydepark, dus 
met avondgebed, ochtendgebed en 
afsluitende vesper. Wat een beschaafd 
en blank gezelschap. Dat zal de 
volgende keer meer divers zijn.
We hadden een gast uit Suriname 
in ons midden en bij het slot van 
het beraad zei ze, desgevraagd, zich 
echt thuis gevoeld te hebben in ons 
midden. Godlof!

Gemeenten horen
Het ging in het beraad van ‘het is rot, 
maar het mot van God’. 
Zoals: sluiting Dorpskerk, migratie van 
de gemeente van de Dorpskerk naar 
de Paaskerk, waar de gemeente van 

de Paaskerk hen eerbiedig en met 
open armen welkom heet, studie naar 
de oprichting van een centrum voor zin 
zoeken en zin ontvangen in Westwijk
ZuidWest, potdorie dus einde gebouw 
Handwegkerk…, etc.
Het ging vervolgens naar: we willen, 
godzijdank, toewerken naar één 
gemeente in AmstelveenZuid, één 
kerkenraad, met inachtneming van 
invalshoeken als: vernieuwend, kerk – 
nu en klassiek. En daar gaan we onze 
gemeenten over horen!  
Ga er maar aanstaan, lieve mensen 
van de geloofsgemeenschap 
AmstelveenZuid, rond de 
Handwegkerk, Paaskerk en Dorpskerk.

Blija
Na een zondag met kerkinhethout 
op weg naar Blija voor de dankdienst 
en begrafenis van mijn laatst 
overgebleven oom van vaderszijde 
(mijn vader bereikte ten slotte in 1972 
de 53 en deze jongste broer 83). 
Gelukkig had ik mijn oom – ooit mijn 
voogd – op 1 september jl. ontmoet 
en hebben we elkaar diep aangekeken 
en een aantal keren zeer stevig elkaars 
handen gedrukt.
Bij zijn uitvaart lazen we met nadruk 
van Jesaja 46:4: ‘Tot in je ouderdom 
blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal 
ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal 
ik blijven doen, ik zal je steunen en 
beschermen’ (NBG vertaling spreekt 
van ‘dragen’ in plaats van het woord 
‘steunen’).

Met 65 mensen – de meesten van hen 
neven en nichten van me, die ik niet 
of slechts een beetje ken – legden we 

omke Johannes in het graf pal bij die 
toren uit de dertiende eeuw, waaruit 
de klok passend galmde voorafgaand 
aan de ter aarde bestelling. Stof zijn 
we. Wel stof met geest en ziel, zolang 
we leven. Met dat leven, onze geest 
en onze ziel kunnen we wel veel doen 
en van genieten.

Op de kerkdeur las ik op een 
mooie poster over een komende 
jongerendienst met deelname van Arie 
Boomsma en de vader van Arie, ene P. 
Het is vol hoop en wonderen om ons 
heen.
 
Gouden rand
Onlangs vroeg ik om een ledenlijst 
van de geloofsgemeenschap rond de 
Handwegkerk.
Ontdekte ik namen van mensen die 
ik ken, van wie ik weet, maar niet zie 
in vieringen in de Handwegkerk. Deze 
vrienden en vriendinnen duiden we 
vanuit de kerk aan als randkerkelijken. 
Ik ontdekte dat ze de gouden rand zijn. 
De echte Christenen vandaag de dag 
bevinden zich, denk ik, wellicht bewust 
of onbewust op de rand van de kerk. 

Deze keer dus een eerlijke en lieve 
groet aan alle leden en nietleden op 
de rand van de kerk. Soms denk ik: we 
moeten allemaal de kerk uit en samen 
opnieuw beginnen. 

Op hoop van zegen, vol van hoop 
verder!

Gerben Drost
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Kindernevendienst: 
adventsproject Micha 
Eind november begint de periode 
van advent. Graag wil ik u vertel
len wat we van plan zijn om met de 
kinderen deze vier zondagsdiensten 
te doen. We lezen uit het bijbelboek 
Micha en maken kennis met deze 
profeet. Micha heeft een scherp oog 
voor de wereld om hem heen en hij 
brengt dingen aan het licht die niet 
goed gaan, maar ook wijst hij op de 
toekomst die God beloofd heeft. Het 
brengt ons steeds dichter bij Kerst, 
het feest waarop we vieren dat het 
licht in de wereld gekomen is. 
De onderdelen van de projectver
beelding (een bed, een boom, een 
wegwijzer, een sterrenhemel en een 
herder met zijn schapen) worden elke 
dienst verstopt in de kerk, zodat de 
kinderen er samen met de profeet 
Micha naar op zoek kunnen gaan.
De oudste kinderen krijgen een 
kijkdoos (uitgegeven door JOP, de 
jeugdorganisatie van de PKN en Kerk 
in Actie) mee naar huis, waarmee ze 
in de adventstijd met Micha speuren 
naar licht en hoop, voor een wereld 
van recht en gerechtigheid. 
De jongste kinderen krijgen een leuk 
projectboekje mee naar huis met de 
afbeeldingen van het project, knut
seltips, een kaarsenlied, een verhaal, 
etc.

‘Ik zie, ik zie’ belooft een mooi ad
ventsproject te worden en we hopen 
van harte dat veel kinderen deze be
langrijke periode met ons mee zullen 
vieren.
Ik zie, ik zie wat jij kan zien, al weet 

je het nog niet misschien. Maar als 
je nu maar heel goed kijkt, dan zie je 
waar ’t op lijkt!         

Lydia Vlieger                                                                                                                

Kinderkerstfeest: spelers gezocht!
De tijd gaat snel. We zitten alweer 
bijna in de adventstijd en kijken uit 
naar het komende Kinderkerstfeest. 
Dit feest zal zoals ieder jaar op kerst
avond (vrijdag 24 december) gevierd 
worden. Het thema van het kerstspel 
is nog niet bekend, maar wat we wel 
weten is dat we jullie hulp nodig heb
ben! Heb je zin om in het kerstspel 
mee te spelen, geef je dan zo spoedig 
mogelijk op bij: Colinda Stenneberg, 
email: colinda_stenneberg@hotmail.
com of Marieke Terlouw, email: 
a.terlouw@casema.nl .
We gaan er weer wat leuks van 
maken. Alle kinderen zijn van harte 
welkom!

Marieke Terlouw

Nieuws van de jongerendienst 
Na een daverend weekend eind sep
tember zijn we alweer in de herfst 
beland. Wij 
zitten niet stil. 
Als u dit leest 
zijn er twee 
extra jonge
rendiensten 
geweest om DE DIENST voor te be
reiden die dit kerkelijk jaar op zondag 
27 maart 2011 wordt gehouden. Het 
thema weten we nog niet, maar komt 
uit twee verhalen die we zondag 
17 oktober met elkaar hebben gele

zen (water uit de rots en de Samari
taanse vrouw). Die verhalen kregen 
we van dominee Gert Jan de Bruin. 
Ook onze laatste lichtkrant is als u 
dit leest weer voorbijgekomen in een 
van de ochtenddiensten.
Kortom, we zijn druk en intensief en 
gezellig en ook verdiepend bezig. We 
zijn trouwens erg blij dat we achter 
het orgel vandaan konden (‘t hijgend 
hert der jacht ontkomen’) met de jon
gerendienst, want als je zat te bidden 
en te praten was dat eigenlijk niks ge
daan boven op zolder. Nu zitten we in 
de pastorie en mogen gebruik maken 
van de ruimte van de PJR. Echt een 
hele vooruitgang.
Een aantal van ons is bezig om 
maatschappelijke stages te lopen op 
school en de PJR heeft daar ook een 
aanbod voor. Zo kom je via een stage 
zomaar weer een keer extra terecht 
bij activiteiten van de kerk. Best grap
pig.
In het najaar gaat een groep jongeren 
op bezoek in een moskee in Amster
dam. Het koor Alegría had contact 
met die moskee en de imam en daar
door was het contact snel gelegd. Al
tijd handig dat we contacten hebben.

Wij laten snel weer van ons horen via 
de lichtkrant in de kerk of door een 
bijdrage aan de kerkdienst.

Gert Jan Slump
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Uit de kerkenraad 
We zijn het seizoen goed begonnen. 
Zondag 26 september hadden we na 
de dienst een mooi concert met een 
Nederlandse en twee Russische mu-
sici. Bedankt Aart voor de organisatie.
In de dienst van 3 oktober is er aan
dacht besteed aan het geloofsge
sprek. Aan het geanimeerde geroeze

moes was te horen dat het ‘oefenen’ 
goed verliep. Daarna hebben zich een 
goed aantal mensen opgegeven en is 
21 oktober het eerste gesprek van de 
drie series begonnen.
Van het vormings en toerustings
werk zijn nieuwe folders gemaakt, 
ze liggen achter in de kerk, maar de 
tekst is natuurlijk ook te vinden op de 
website: www.kruiskerkamstelveen.
nl.
De cantatedienst kon op 24 okto
ber helaas niet doorgaan, omdat de 
Stadshartkerk die avond contractueel 
de kerk ook nodig had.
Vrijdag 19 november is er een mede
werkersavond, waar we de mensen, 
die in de afgelopen tijd een taak 
hebben neergelegd nog eens willen 
bedanken. Alle medewerkers zijn met 
aanhang vanaf 18.00 uur welkom; 
Kees Posthumus komt ons met zijn 
programma later op de avond verma
ken. Houdt de website in de gaten.
Op die website vindt u trouwens ook 
steeds de liturgie van de komende 
dienst en de preek van de afgelopen 
diensten. Dankzij het werk van Freek 
is die daar nu ook te beluisteren.

21 november is de gedachtenis
dienst, met de voorbereiding zijn we 
al begonnen. In het voorjaar hebben 

we in de kerkenraad al afgesproken 
dat op die zondag de stenen en de 
kruisjes aan de nabestaanden zullen 
worden meegegeven, waarna het 
bord waaraan de kruisjes hingen, met 
dank zal worden teruggegeven aan 
de maakster. Het bord met de visjes 
verhuist naar de Bankraszaal, tot het 
leeg is en alle visjes zijn meegege
ven.
In het voorjaar zijn we met een 
nieuwe gemeenschappelijke liturgie 
begonnen, in de Kruiskerk en in de 
Bankraskerk. Nu zijn we een half jaar 
verder en willen we graag weten wat 
u van de zondagse liturgie vindt. De 
liturgiecommissie heeft een papier 
met vragen gemaakt, achter in de 
kerk staan dozen om uw antwoorden 
in te doen. We hopen op veel res
pons. Reageer ook als u wel tevreden 
bent.
In de Kruiskerk werden de liederen 
uit ‘Tussentijds’ zo nodig op de litur
gie afgedrukt, in de Bankraskerk was 
dat niet nodig, er was dankzij de boe
kentafel een flink aantal boekjes.
Op 10 oktober hebben we de boek
jes voor het eerst in de Kruiskerk 
gebruikt, ook als eerbetoon bij het 
overlijden van Willem Vogel. Ze (blij
ven) staan in de bank, er zijn er net 
genoeg, maar u kunt ze natuurlijk bij 
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de boekentafel ook aanschaffen.
Tot slot, als hulpscriba zouden we 
heel graag iemand uit de voormalige 
Bankraswijk willen vinden. Idee? 

Rudie van Balderen, voorzitter

Kruiskerkkoor
In september zijn onze repetities van 
start gegaan onder begeleiding van 
onze nieuwe cantor/organist Frits 
Heil en na enkele malen kennisma
ken met de muziek hebben we weer 
meegewerkt aan de dienst van schrift 
en tafel op 10 oktober jl.
We hebben daarbij veel gezongen en 
ik hoop dat u met een goed gevoel 
weer huiswaarts bent gegaan. In 
ieder geval hebben wij ons best ge
daan deze dienst op te luisteren met 
ons uitgebreide koor van zo‘n ruim 
35 man.
Het was voor ons allemaal wel even 
wennen, aan elkaar, aan de grootte 
van het koor en de nieuwe stemver
houding. Daarom hebben we ook ge
experimenteerd met onze opstelling 
in diverse geledingen, maar zijn toch 
uitgekomen op onze oude plek bij het 
koororgel.
Momenteel zijn we bezig met repe
teren voor de laatste Zondag van het 
kerkelijk jaar op 21 november.
Ook daar zult u weer passende mu
ziek kunnen horen bij de herdenking 
van onze overleden gemeenteleden 
van het afgelopen jaar.

Humphrey W.E. Jansen, secretaris

Uit de Diaconie
Ik ben Ab de Bruijn, een van zeven di
akenen van de Kruiskerk en  Bankras
kerk in nieuwe samenstelling. We zijn 
inmiddels een hechte groep. Ik doe 
de hulpverlening en ben ook penning
meester. We hebben veel activiteiten 
op de rol staan, u wordt op de hoogte 
gehouden.
Ook mijn medediakenen zullen zich 
allemaal aan u voorstellen via ons 
nieuwe kerkblad Present.
En nog iets: achter in de kerk kunt u 
de lege cartridges uit uw printer de
poneren, dat brengt geld op voor de 
diaconie.

Ab de Bruijn

Wijkdoelcollecte Debora
Zondag 5 december willen we als 
wijkdiakonie collecteren voor het kin
derhuis Debora in Madiun, Indonesië.
De voormalige leden van de Nieuwe 
Kruiskerkgemeente zijn al jaren 
bekend met dit doel, voor de  voor
malige Bankrassers zal het nog wat 
nieuwer zijn. 
In mei heeft de groep 2545 jarigen, 
die Debora geadopteerd heeft, al een 
fantastische inzamelingsactie gehou
den. Het opgebrachte bedrag is be
steed aan de zeer kostbare medische 
behandelingen van twee kinderen in 
Debora. Beide kinderen zijn geope
reerd dankzij “ons” geld en maken 
het nu zeer goed.  
De wijkdoelcollecte van 5 december 
zal besteed worden aan het levenson
derhoud van de zes kinderen die we 
als Kruiskerkgemeente ondersteunen. 

Wij hopen dat u allen wilt bijdragen 
aan dit belangrijke werk!  

Namens de wijkdiakonie 
en de groep 2545 jarigen,

Geert-Jaap Welsing

Ontmoeting in de Adventstijd
In de voormalige Bankraskerk was 
het een jarenlange traditie om een 
adventviering te organiseren voor de 
ouderen in onze gemeente. De dia
conie wil dit  graag voortzetten in de 
Kruiskerk.
Alle 75 + gemeenteleden worden van 
harte uit voor deze middag op woens
dag 15 december van 13.30 16.00 
uur. Het programma bestaat onder 
andere uit samenzang, muziek en 
een kerstverhaal. De middag wordt 
afgesloten met een liturgisch mo
ment. 
Elkaar ontmoeten onder het genot 
van een hapje en een drankje is een 
belangrijk aspect van dit samenzijn. 
We hopen dat velen aan deze uitnodi
ging gehoor zullen geven.
U kunt een lied opgeven dat u graag 
gezongen wilt hebben. Uit deze liede
ren wordt een keuze gemaakt.
Voor vervoer naar de kerk kan worden 
gezorgd.
De inschrijfformulieren vindt u ach
terin de kerk op de leestafel.
Het invulstrookje graag voor 6 de
cember inleveren in de doos waarop 
”adventmiddag” staat. U kunt zich 
ook telefonisch opgeven via 
tel: 64 55 347.

Namens de diaconie,
Anke de Koning 
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Stiltehoek Kruiskerk
Sinds enige tijd is in één van de nis
sen van de Kruiskerk een stiltehoek 
ingericht.

Er was altijd al gelegenheid om een 
kaarsje te branden op de plek waar 
de namen van overledenen en dope
lingen  te zien waren, maar deze plek 
heeft inmiddels een facelift onder
gaan.
Deze is bekostigd uit een geldbedrag 
uit de nalatenschap van de in oktober 
2006 overleden Jan ter Beek, die een 
gift voor dit doel wilde bestemmen.

Geprobeerd is om een plaats te creë
ren die eenheid en rust uitstraalt. Met 
behulp van hout van een kerkbank 
van het balkon van de kerk zijn twee 
tafels met een achterwand gemaakt 
die schuin naast elkaar in een nis 
rechts vooraan in de kerk geplaatst 
zijn. De tafels zijn voorzien van vier
kante uitsparingen en sierelementen 
die ook te zien zijn op andere plekken 
in de kerk (lezenaar, raampjes).

Waartoe dient de stiltehoek? Steeds 
meer blijkt er behoefte te zijn aan 

een plek waar men door middel van 
een klein ritueel, het branden van 
een kaarsje, een moment van aan
dacht kan creëren voor een persoon 
(bijvoorbeeld een zieke of een  over
ledene),  een al dan niet heugelijke 
gebeurtenis of wat iemand ook maar 
bezighoudt in zijn of haar persoonlijk 
leven. 
Ook zonder dat er een kaarsje ge
brand wordt kan de stiltehoek een 
plek zijn voor een meditatief mo
ment.

Naast het doopregister bevindt zich 
op de tafels het gedachtenisboek 
van overledenen. Dit laatste ligt zon
dags geopend op een lezenaar op de 
datum van die dag.
Ervoor liggen stenen met de namen  
van de in het lopende kerkelijk jaar 
overledenen met hun geboorte en 
sterfdata. Waxinelichtjes staan hierbij 
in de buurt. Deze kunnen aangesto
ken worden aan twee grote kaarsen 
die ook op tafel staan.
Op een andere lezenaar staat een 
icoon die past bij de periode van het 
jaar of de betreffende zondag. De 
Kruiskerk heeft deze iconen in de 
loop van de jaren verzameld.
Er wordt nog gewerkt aan een 
nieuwe schaal voor de waxinelichtjes 
door een keramiste, maar dat neemt 
niet weg dat de stiltehoek zijn functie 
reeds vervult als een plek waar de 
tijd even stil gezet kan worden. 

Bij de diensten
Zondag 21 november is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Traditie
getrouw gedenken we in de viering 

onze gemeenteleden die in het voor
bije kerkelijk jaar, sinds Advent 2009, 
zijn overleden. De namen zullen wor
den genoemd en voor iedere overle
dene wordt een kaars ontstoken. Fa
milieleden van hen die wij gedenken 
worden uitgenodigd deze dienst bij te 
wonen. Zij hebben (voor zover namen 
en adressen bekend zijn) van de 
wijkkerkenraad een persoonlijke uit
nodiging ontvangen. In de kerkdienst 
gaan de beide predikanten, Jaap 
Doolaard en Sieb Lanser, voor. 
Een week later is dan de eerste zon
dag van Advent. Met de kinderen 
werken we met een advents en 
kerstproject, dat aansluit bij de lezin
gen van het leesrooster. De hoofdle
zing is steeds uit de profeet Micha. 
Micha is een profeet die goed om 
zich heen kijkt. Hij ziet dingen, brengt 
dingen aan het licht. De slechte plan
nen van mensen om hem heen, maar 
ook de goede toekomst die God aan 
zijn volk beloofd heeft – Micha heeft 
er oog voor. De titel van het project, 
waarbij ook een projectlied hoort, is: 
‘Ik zie, ik zie…’.
De dienst op de eerste adventszon
dag, 28 november, is trouwens een 
bijzondere dienst, door en voor onze 
tieners. Het ligt in de bedoeling om 
minimaal twee keer per jaar zo’n 
viering te houden. Uiteraard zijn de 
ouderen hier evenzeer van harte wel
kom. 

Een bericht van ‘Vrouw en  
Geloof’
Donderdag 14 oktober was de eerste 
bijeenkomst van de kring “Vrouw en 
Geloof” in de Kruiskerk. We bestaan 
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nu precies 25 jaar en daarom 
vierden we dit met gebakjes.
Ooit begonnen als een feministi
sche theologische beweging zijn 
we nu uitgegroeid tot een ge
spreksgroep vanuit diverse kerk
genootschappen voor vrouwen 
die geloven en twijfelen, maar 
met wel die vrouwvriendelijke 
blik, in de leeftijd van 2095 jaar.
We heten drie nieuwe vrouwen 
van harte welkom: twee van de 
oude Bankraskerk en een vrouw 
van de Titus Brandsmaparochie. 
We hebben nu 20 ‘leden’ ver
deeld over: van oorsprong Gere
formeerd, Hervormd, Luthers en 
Rooms Katholiek.
Er zijn al een paar vrouwen van 
de Kruiskerk, zoals Lena de Man 
en Ans Rodenburg, maar we 
staan open voor meer nieuwe 
gezichten, juist ook vanuit ons 
nieuwe gasthuis: de Kruiskerk.
Dit jaar is het thema ‘deugden 
en waarden die levenskunst kun
nen bewerkstelligen’.
Op 9 december is ‘Rechtvaardig-
heid’ het gespreksonderwerp.
We hanteren als handvat voor 
onze gesprekken een boekje van 
Bert van der Woude: Bijbelse 
verhalen als spiegels van de ziel.
13 januari is ‘Moed’ in de focus.
Op 10 februari komt dominee  
Marianne Bogaard om met ons 
te denken over ‘Matigheid’.

Welkom dus op elke 2e donder
dag van de maand om 20.00 uur 
in de Kruiskerk.
Meta Schoonheim 654 47 33 en 

Marijke Touw 645 60 31

Korte terugblik van Anna 
Uiterwijk op haar werk als 
scriba
Op zondag 26 september jl. heb 
ik afscheid genomen van de ker
kenraad.
Toen ik in september 2006 het 
scribaat op me nam bestond er 
voor deze taak een vacature van 
ruim een jaar. Renger Prent nam 
toentertijd, naast zijn werk als 
voorganger, het scribaat waar. 
Ik kreeg dan ook van hém een 
‘takenlijstje’. “Genoemde pun
ten op genoemde tijdstippen 
uitvoeren, dan blijft de zaak over
zichtelijk”
dacht ik in september 2006. Het 
liep iets anders.
De Bankraskerkgemeente be
landde in het proces van de kerk
sluiting en de daarmee gepaard 
gaande fusie met de Nieuwe 
Kruiskerkgemeente.
Er brak een drukke tijd aan, voor 
moderamina, beide wijkkerken
raden, voor de beide voorzit
ters, de voorgangers, de beide 
scriba’s. Belangrijke besluiten 
moesten genomen worden. Het 
gebeurde in goede harmonie.
Nieuw beleid werd opgesteld, 
het oude aangepast en in elkaar 
geschoven, op weg naar de nieu
we wijkgemeente Kruiskerk. 
Het email verkeer stroomde 
voortdurend naar binnen en naar 
buiten. Hoe functioneerde in 
vroeger tijden een kerkenraad 
zonder email? Dat is  mij een 

Vorming & toerusting
Zie voor het totale programma het boekje van de 
Kleine Raad van Kerken Amstelveen-Noord en 
Buitenveldert.

November
di   16  20.00 uur  Gespreksgroep 2545 

(Sieb Lanser), Kruiskerk
do  18  20.00 uur Zangavond rond het nieuwe 

Liedboek, Kruiskerk
wo 24 10.00 uur Ouderen rond de Schrift (Paul 

Koopman), Titus Brandsmakerk
wo 24 20.00 uur Bijbelavond over Thomas 

(Tom Buitendijk), Kruiskerk
wo 24 20.00 uur  Gespreksgroep over Carel ter 

Linden, ‘Wandelen over het water’ 
(Sieb Lanser), Kruiskerk

do  25 14.00 uur  Orthodoxe liturgische muziek 
(Renger Prent en Tom Buitendijk), 
Titus Brandsmakerk

di  30   10.00 uur Bijbelkring over de Openbaring 
van Johannes (Sieb Lanser), 
Kruiskerk

December
wo 01  14.30 uur Bijbelkring over de Openbaring 

van Johannes (Sieb Lanser), 
Kruiskerk

wo 01  19.15 uur  Adventsvesper, Kruiskerk
wo 01  20.00 uur Film ‘As it is in heaven’ 

(Jaap Doolaard), Kruiskerk
do  02  10.00 uur Pauluskring (Tom Buitendijk), 

Titus Brandsmakerk
wo 08  19.15 uur  Adventsvesper, Kruiskerk
wo 08  20.00 uur Geboorteverhalen in de evangeliën 

(Sieb Lanser), Kruiskerk
do  09  14.00 uur O-antifonen (Renger Prent en Tom 

Buitendijk), Titus Brandsmakerk
di   14  20.00 uur Gespreksgroep 2545 (Sieb 

Lanser), Kruiskerk
wo 15  19.15 uur Adventsvesper, Kruiskerk
wo 15  20.00 uur Apocriefe geboorteverhalen 

(Renger Prent), Kruiskerk 



26 27

Paaskerk
predikant ds Marianne Bogaard, 
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen, 
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ledenadministratie Aad Meeuwis, 
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Nieuw concept voor 37ste 
rommelmarkt     
Geweldige opbrengst: € 6845  

Sinds een jaar beschikt de rommel
markt commissie van de Paaskerk 
over nieuwe mensen en een nieuwe 
voorzitter. Van de kerkenraad kreeg de 
commissie de opdracht een andere 
opzet te bedenken. Met het doel om 
het beproefde rommelmarktrecept een 
nieuwe impuls te geven. In het nieuwe 
plan moesten huurders worden ontzien 
en vrijwilligers minder uren draaien. 
Een aantal mensen is gevraagd terug te 
blikken op dit nieuwe concept. U leest 
hun ervaringen. 

Henk Keukenmeester, voorzitter 
van de rommelmarktcommissie
Henk, hoe zijn de voorbereidingen 
verlopen in de nieuwe commissie 
verlopen?  

 
‘Met elkaar hebben we gebrainstormd 
en al snel kwamen we op het idee om 
een deel van de rommelmarkt buiten 
te doen op het plein voor de kerk. De 
boeken bijvoorbeeld. Op die manier 
creëer je meer vierkante meters 
verkoopruimte. Een tweede idee was 
om het op één dag te organiseren. Dus 
niet meer de vrijdagavond en zaterdag, 
maar één zaterdag. Dit nieuwe concept 

volslagen raadsel. Het takenlijstje van 
september 2006 kon ik al snel als 
niet meer ter zake opzij leggen. En 
de overzichtelijkheid was vaak ver te 
zoeken..
Hoe dan ook: ik heb met heel veel 
voldoening het werk als scriba uitge
voerd; goed samen gewerkt ook met 
de mensen die ik als scriba tegen 
kwam. Want zoals ‘t  altijd het geval 

is, met plezier werken komt van 
meerdere kanten. Ik heb mij altijd ge
steund gevoeld door de gemeente.
Juist dat heeft mij, zeker toen de slui
ting bekend werd, gemotiveerd.
En daar dank ik u voor.
Ik heb getracht een toegankelijk en 
betrouwbaar tussenpersoon te zijn 
tussen wijkkerkenraad en  gemeen
teleden. Dat is me, naar mijn weten, 

wel gelukt. Maar niet zonder uw hulp 
en bemoediging.
Ik wens onze nieuwe Kruiskerkge
meente alle goeds!

Voor vragen, opmerkingen, 
verbeteringen, suggesties bel 
met Henk Keukenmeester  
tel. 6476168 of stuur een mail 
naar: rommelmarkt@paaskerk
amstelveen.nl
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is na goedkeuring van de kerkenraad 
uitgewerkt. Eind augustus heeft de 
commissie de plannen voorgelegd aan 
de medewerkers van de rommelmarkt 
en dat leidde tot een aantal aanpas
singen. Op die avond bleek de grote 
betrokkenheid en voor sommigen 
ook de moeite die zij hadden met de 
veranderingen.’   

Henk, je werd door pech overvallen 
en je moest het heel rustig aandoen 
vanwege een ontsteking. Maar hoe 
kijk je terug op de nieuwe opzet van de 
rommelmarkt?
‘Ik heb het positief ervaren. Binnen in 
de hal was er meer ruimte om te zitten. 
Mensen kwamen daardoor met elkaar 
in contact, terwijl het rad van avontuur 
draaide. De boeken hadden nu zoveel 
ruimte buiten op het plein, dat er veel 
meer verkocht zijn dan anders. Begin 
november evalueren we met elkaar de 
nieuwe opzet. 

Wim Stronkhorst, sorteert en 
leest al 37 jaar de boeken van de 
rommelmarkt
Gevraagd naar zijn ervaringen met 
de nieuwe opzet reageert hij heel 

enthousiast: ‘Zoveel boekentafels! Acht  
tafels vol boeken. Dat is majeur. Dat 
moet je handhaven. Vooraf had ik nogal 
wat aarzelingen en bespeurde ik losse 
eindjes. Vooral de bemensing bij de 
boeken baarde me zorgen.’

Als je vroeger met nu vergelijkt, hoe 
ging het dan? 
‘Vroeger deden we ’t hooguit met z’n 
zessen. Twee mensen zaten bij de 
uitgang om af te rekenen en een derde 
liep wat rond om toezicht te houden. 
Ik hield orde op de tafels. Als er gaten 
vielen in de rijen met boeken, pakte 
ik boeken die onder de tafel stonden. 
Nu stonden àlle boeken op acht tafels 
buiten. En wat ik heel belangrijk vind: 
de boeken stonden direct in het zicht. 
Er is nu veel meer verkocht. Ik schat dat 
zo’n 70% van de ingebrachte boeken is 
verkocht. Dat was vroeger minder. 
En de horeca, dat was een verbetering. 

Er was veel meer dan anders. Je kon 
lekker dooreten, broodjes, soep. Je kon 
wel drie keer soep halen. Nee, mijn 
vreesjes zijn niet uitgekomen.’  

Ilse van Ankeren, oud-commissielid 
en ook dit jaar weer actief
Hoe heb jij de rommelmarkt nieuwe stijl 
ervaren?
‘Eerst was ik sceptisch, maar ik vond 
het heel gezellig. En buiten met die 
kramen: een eyeopener. Op de vraag 
of ze ook een  kritische noot heeft, 
antwoordt Ilse: ‘Dat rad van avontuur 
moet anders, want ’s middags draaide 
het niet meer. Die prijzen gingen er 
veel te vlug doorheen. Toen ik tijd had 
om loten te kopen, was ’t rad al voorbij. 
Dat ging echt te vlug. Ik heb het heel 
gezellig gehad.’

Janet Parlevliet‘Wat is er nu leuker dan loten kopen voor 
het rad.’
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Rond de diensten
Het is herfst, en dat betekent dat 
we ook liturgisch in een andere tijd 
terecht zijn gekomen. Meer dan anders 
staan we stil bij leven dat vervalt, en 
leegte die de dagen kan tekenen. 
In deze periode gedenken we de 
gemeenteleden die overleden zijn en 
andere geliefden. Tegelijkertijd weten 
we echter van een toekomst die daagt. 
Daar houden we ons aan vast. We 
blijven uitzien naar sporen van licht. 
Die dubbelheid, van rouwend terugzien  
aan de ene kant en vooruitzien aan 
de andere kant, is ook zichtbaar in de 
huidige ontwikkelingen in protestants 
AmstelveenZuid.  Dat de zondagse 
liturgie daarin houvast en richting mag 
geven. Opdat de diensten een plaats 
mogen bieden om pijn te delen om 
wat teloor gaat, maar óók om de hoop 
te vieren dat nieuwe wegen mogen 
opengaan.

Op 14 november verwelkomen wij  
ds Peter van Ankeren, die al ver voor 
zijn predikantschap vertrouwd was met 
de Paaskerk. De cantorij, met daarin 
zijn beide ouders, werkt onder leiding 
van Leo Kramer mee aan de dienst en 
Peter van Dongen bespeelt de piano. 
Een week later, 21 november, is de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. In 
de dienst, waarin ik zelf voorga, zullen 
de namen klinken van gemeenteleden 
die het afgelopen jaar overleden zijn. 
Daarbij wordt voor hen een lichtje 
ontstoken. Na het noemen van de 
namen heeft ieder de gelegenheid een 
kaarsje aan te steken voor één of meer 
dierbare overledenen. Heel toepasselijk 
zingt het koor Alegria tijdens de 

dienst gedeelten uit het requiem van 
Fauré. Nico Ph.Hovius dirigeert het 
koor. Zondag 28 november is het 
Eerste advent. In deze periode zal de 
antifoon van de zondag weer klinken. 
Wie mee wil zingen is van harte 
uitgenodigd om voorafgaande aan de 
dienst om kwart over negen te komen 
oefenen. Dat geldt ook voor de andere 
adventszondagen. Op 5 december 
gaat ds Marco Visser voor, die vanaf 
half januari samen met mij vaste 
voorganger zal zijn in de Paaskerk. 
Op 12 december is ds Arianne van 
den BergeGeudeke onze voorganger. 
Die middag is er in de Paaskerk om 

half drie een Kerst Sing Inn, voor wie 
zich alvast warm wil zingen voor de 
feestdagen. De bekende organist Dirk 
Out zal spelen en het koor Anthem zal 
het gehele een extra feestelijke tint 
geven. Houd u de berichten daarover in 
de gaten!

ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad

Amstelveen-Zuid
In de vergadering van oktober keek de 
kerkenraad terug op het weekend van 
15/16 oktober op Hydepark dat samen 
met de kerkenraden van Dorpskerk 

In memoriam 
In het In memoriam van vorige maand is onbedoeld de naam van Bini van 
der Meulen weggevallen, die afscheid heeft moeten nemen van haar man 
Gjalt. Wij wensen natuurlijk niet alleen haar beide dochters, maar ook Bini 
zelf veel kracht toe!
Op 17 september heeft Hendrik Boersma het tijdelijke met het eeuwige 
verwisseld. Hij zou in november 89 jaar worden. Henk Boersma is zijn 
hele leven een meelevend kerklid geweest. Ook toen hij niet meer 
zelf naar de kerk kon bleef hij betrokken en beleefde de dienst mee 
via de kerktelefoon. Daarnaast leefde hij erg mee met zijn kinderen en 
kleinkinderen. Zij stonden voor het laatst om hem heen op  23september 
op de begraafplaats Westgaarde, waar wij zijn lichaam ter aarde bestelden. 
Zijn dochters Diety en Marijke, hun echtgenoten en kinderen wensen wij 
toe dat zij zich gedragen weten door Gods nabijheid en elkaars warmte.

Op 14 oktober is in het hospice rustig ingeslapen Albert (Ab) Griffioen. Ab 
was al langere tijd ziek, maar bezorgde tot een aantal maanden terug nog 
trouw de preek bij wie niet naar de kerk kon. Daarnaast was hij altijd bereid 
hand en spandiensten te verlenen. Hij was vol van het geloof en wilde dat 
graag met anderen delen. We zullen ons hem herinneren als een markante 
en gedreven man. Familie en gemeenteleden waren in grote getale 
aanwezig in de Paaskerk op 19 oktober om zijn leven voor Gods aangezicht 
te brengen. Daarna werd in het crematorium op de Nieuwe Ooster in 
besloten kring afscheid van hem genomen. Ab werd 77 jaar. Wij wensen 
Bep, zijn beide zoons Robert en Karl, zijn schoondochter, schoonzoon en de 
kleinkinderen toe dat Gods zegen hun pad mag verlichten. 
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en Handwegkerk doorgebracht werd. 
Het is door een ieder als zeer positief 
ervaren en ondanks de vele hobbels 
die nog genomen moeten worden zien 
we uit naar de nieuwe elementen in 
onze gezamenlijke toekomst. Op de 
gemeentevergadering van 
4 november hebben we u als 
gemeente bijgepraat en gehoord 
wat u vindt van de denkrichting. 
De belangrijkste elementen zijn: 
dat we als één gemeente voor 
AmstelveenZuid aanwezig willen 
zijn in verschillende profielen. De 
diversiteit die onder ons leeft willen 
we stimuleren door drie profielen 
duidelijk tot hun recht te laten komen. 
De drie profielen onderscheiden zich 
door de verschillende wijzen van vieren 
en activiteiten gericht op groepen 
gemeenteleden. Met het oog op die 
verschillende vormen van kerkelijke 
presentie praten en denken we als 
AmstelveenZuid over een locatie in 
Westwijk. 

Dorpskerkgemeente
Ter voorbereiding op de gezamenlijke 
vieringen vanaf 16 januari 2011 zijn er 
een aantal vorderingen te melden:
• De predikanten hebben een rooster 
gemaakt en de diensten verdeeld, 
waarbij zij ongeveer evenveel voorgaan 
(en bij hoogtijdagen samen)
• Er wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke liturgie
• Voor de organisten wordt gewerkt 
aan een rooster waarin Leo Kramer en 
Hans Jutte ongeveer evenveel spelen 
(hoogtijdagen worden verdeeld). 
• Ook voor de cantorijen van beide 

gemeenten wordt een rooster 
gemaakt.
• Er wordt gewerkt aan het 
samenvoegen van de vrijwilligers in de 
roosters van collectanten/ koffiedienst/
geluidsdienst enz.
• 23 november vanaf 19.30 uur worden 
alle gemeenteleden uitgenodigd om 
kennis te maken in de Dorpskerk, 
waarbij gezelligheid en wederzijdse 
informatieverstrekking gecombineerd 
wordt. 

Alice Stronkhorst

Kringen
Donderdagochtendbijbelstudiekring 
Op 18 november is ds. A. v.d. Broek de 
spreker en op 16 december ds. C. van 
Rijn.
Tijd: 10.00  11.30 uur. Plaats: 
benedenhuis van de Paaskerk.
De coördinator is mw. G.W.A. 
Stronkhorst, tel. 645 0139

Bijbelkring: Rondom de psalmen
Data: 25 november en 9 december.
Tijd: 10.00  11.30 uur. Plaats: 
benedenhuis van de Paaskerk.
Begeleiding: Miep Habing, tel. 647 3574

Vrouwengespreksgroep
Om de week op dinsdagmiddag van 
14.30  16.30 uur in het benedenhuis 
van de Paaskerk.
Data: 23 november en 7 december.
Inlichtingen: Adrie v.d. Breggen, 
tel. 641 8220

Gebedsgroep
Data: 22 november en 13 december.
Plaats en tijd: in het benedenhuis van 

de Paaskerk van 19.00  20.30 uur.
Inlichtingen: Freja Slot, tel. 645 5948

Gespreksgroep bij de fam. Van 
Damme
Op donderdag 25 november kijken we 
naar de presentatie: ‘PKN in contact 
met Nederland: kijk op het leven en 
kijk op geloven’; Ds. Marianne Bogaard 
geeft uitleg en gaat met ons in gesprek. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom.
Plaats en tijd: Fanny BlankersKoenlaan 
36, 20.00 uur.
Informatie: Ina Beers, tel. 645 0277

Vanuit de kinderdienst
De afgelopen tijd hebben we veel 
extra’s met de kinderen gedaan.
De startzondag is geweest waar de 
kinderen zich van hun beste kant 
hebben laten zien en lekkere hebben 
versierd voor de gemeenteleden. Men 
vond ze erg lekker.
We hebben verschillende doopdiensten 
gehad waar de kinderen spiegels 
hebben versierd voor alle dopelingen.
We zijn met de oogstdienst naar huize 
Groenelaan geweest. De bewoners 
waren erg blij met het fruit dat we 
mee hadden. De kinderen hebben nog 
enkele zelf uitgekozen liederen voor de 
bewoners gezongen. Een leuke dag.
Inmiddels is de leiding al volop bezig 
met de voorbereidingen voor Advent 
en Kerst, het wordt weer erg leuk, 
binnenkort horen jullie er meer over.

De leiding van de kinderdienst
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website: www.pelgrimskerk.nu
predikant: ds. H.U. de Vries, Missisippi 
24, 1186 HT Amstelveen, tel. 020
6869141.
email: hudevries@xs4all.nl.
scriba Wijkkerkenraad: Dhr. A. Lodder
Amstelveenseweg 749, 1081 JE 
Amsterdam. tel. 6424567
scriba Wijkdiaconie: Dhr. D. Westra, 
tel. 6443520
wijkkas: Giro 660904, t.n.v. Wijkkas 
Protestants 
Buitenveldert, Amsterdam
kopij Present: h.stok10@kpnplanet.nl, 
tel. 6442570

De viering van het avondmaal
In de afgelopen keren dat ik met u 
het avondmaal heb gevierd, hebben 
we gebruik gemaakt van een oude 
en beproefde liturgievorm, die we 
ook in de nabije toekomst zullen 
gebruiken. Deze vorm kenmerkt zich 
door o.a. een tafelgebed  met daarin 
het ‘Heilig’ (zie Jes.6:3)  , het ‘Lam 
Gods’ (zie Joh.1:29), en de vredegroet. 
De betreffende liturgie heeft aldus 
een aantal vaste elementen, maar is 
tegelijk steeds fris en nieuw door de 
wisselende inhoud van het tafelgebed, 
dat zich kleurt naar de tijd van het 
jaar. De vorm is zeer herkenbaar voor 
roomskatholieke gelovigen, met 
wie we een aantal malen per jaar de 
maaltijd vieren.
Zoals de scriba elders in dit nummer 

heeft laten weten, heeft de kerkenraad 
besloten in de komende tijd het 
avondmaal voorlopig ‘lopend’ te vieren. 
Op twee plaatsen vóór in de kerkzaal 
zal brood en wijn worden uitgereikt, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
schaal met brood en een drinkbeker. 
De ene beker maakt zichtbaar dat wij 
als gemeente één lichaam vormen en 
dat wij in verbondenheid met elkaar 
leven van de genade van de Heer. 
Om tegemoet te komen aan de wens 
van sommige gemeenteleden die om 
gezondheids of hygiënische redenen 
graag uit een apart bekertje drinken, 
zal op een van de twee plekken waar 
brood en wijn worden uitgereikt, ook 
de gelegenheid worden gegeven om 
uit een bekertje te drinken. 

Bij de diensten
Zondag 14 november zal de 
cantorij meewerken aan de dienst. 
Enkele psalmbewerkingen van de 
onlangs overleden kerkmusicus 
Willem Vogel zullen dan ten gehore 
worden gebracht. In de dienst van 
21 november vieren we het heilig 
avondmaal en staan we stil bij het 
werk van Oikocredit, waarover u in 
het vorige nummer van Present hebt 
kunnen lezen. Op 28 november, de 
eerste adventszondag, komen we met 
onze roomskatholieke geloofsgenoten 
samen in De Goede Herder. Zondag 
5 december zullen we in ieder geval 

een lied zingen dat gewijd is aan het 
voorbeeld van Nicolaas van Myra. 
Zondag 12 december brengt Linguae 
atque Cordis polyfone muziek van 
Clemens non Papa ten gehore.

Ds. H.U. de Vries

Pastorpraat
Helpen oproepen nog wel? Helaas 
kreeg ik geen enkele reactie op de 
oproepen uit de vorige Present en....
nu komen er nog twee bij, dus graag 
aandachtig lezen en kijk of u iets kan 
bijdragen.
A. Heeft er iemand een kamer voor 
een rustige, lieve student, geen drinker 
(20 jaar)?
B. Weet u iemand die nog wat vrije
tijd over heeft? Er zijn nog wat 
uiteenlopende klussen in de kerk te 
doen.
C. Stelt u het op prijs alle mutaties van 
het kerkledenbestand te weten, nu die 
niet in Present komen? Misschien in 
de Ontmoetingsruimte of elders?
D. Wie wil er een keertje mee 
theedrinken in de gelagkamer op de 
Corvershof op vrijdagmiddag. (bijv. om 
14.00 uur met metro 51)? Bij Kannen 
en Kruiken zijn we om 16.30 uur weer 
terug. Bel of spreek in over al dit 
bovenstaande, tel. 642 77 03. Ik wacht 
af.......
Dit is het derde nummer van Present. 
Kent u iemand die het graag wil 
ontvangen, maar geen kerklid is? Bel 

Pelgrimskerk
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In memoriam Ina Wagner - van der Wart 
(30 november 1924 - 9 oktober 2010)  
Ina WagnerVan der Wart was een vrouw met een ijzeren zelfdiscipline, 
dapper en nuchter van aard. Evenals haar latere man kwam zij uit Den 
Haag. Gedurende de oorlogsjaren was zij koerierster. In het gezin dat zij 
met haar man stichtte, vervulde zij haar rol als echtgenote en moeder met 
overtuiging, bescheiden en dienstbaar. Meer naar buiten trad ze in de jaren 
dat ze met haar man actief was in de bridgesport.
Mevrouw Wagner was een gewaardeerd lid van de Pelgrimskerkgemeente. 
Een tijdlang zocht zij in haar functie van bezoekdame mensen op, en reed 
ze op zondag gemeenteleden met de auto naar de kerk.
Haar opname in een verpleeghuis volgend op een heupbreuk, en de 
daarmee gepaard gaande ontwrichting van de vaste structuur van haar 
bestaan, resulteerden uiteindelijk in haar heengaan.
Ina Wagner liet zich in bepaalde opzichten moeilijk kennen. Voorafgaande 
aan haar begrafenis hebben we gelezen uit Psalm 139, over God die zijn 
kinderen kent, en die ook haar en haar levensgeheimen gekend heeft. We 
mogen geloven dat zij door Christus bij God geborgen is.

dan naar het kerkelijk bureau, tel. 
6413648. Mist u Amsterdams nieuws? 
In de kerk staat een heuse krantenbak 
met het blad ‘Kerk in Mokum’. Neem 
er één mee. U kunt zich er ook op 
abonneren tegen een vrijwillige 
bijdrage.
Verantwoording: ontvangen bij 
huisbezoek van A.T. voor de wijkkas 
€ 15,. Goed eens aan de wijkkas te 
denken!
Veel zieken in verschillende zieken en 
verzorgingshuizen en Willy Dorst, onze 
trouwe diaken, ligt wel heel ver weg 
in Alkmaar. Stuurt U ook eens een 
kaartje? Adressen op het prikbord.
Zieken en aan huis gebondenen, veel 
moed en geduld toegewenst en liefde 
om U heen.

Namens werkgroep pastoraat, 
Wil Kruijswijk

Een plek onder de zon!
Dat hadden de dak en thuislozen 
samen met allen die op bezoek 
kwamen daar in de binnentuin van 
de Corvershof. Ik merkte op dat ze 
toch maar voor het derde jaar alweer 
stralend weer hadden. Zelfverzekerd 
antwoordde een dakloze: “Wij 
worden gezegend, mevrouw”. 
Later stonden we even met drie 
personen samen te praten. Prompt 
kregen we een boete opgespeld 
wegens samenscholingsverbod. 
Ik protesteerde. Antwoord: “Kijk, 
die boete krijgen wij ook zo vaak 
onterecht”. Bij het verlaten van het 
feestterrein kon de boete worden 
ingelost met een vrijwillige bijdrage 
voor rechtsbijstand voor dak en 
thuislozen.
Zeer geslaagde dag!! Kom volgend 
jaar zomer ook eens kijken. Let op de 

publicatie in “Kerk in Mokum”

Wil Kruijswijk

Vanuit de wijkkerkenraad: 
september en oktober 2010
Mevrouw Van der Laan, tot eind dit 
jaar als kerkelijk werker verbonden 
aan de Protestantse Kerk Amsterdam, 
treedt in vaste dienst als geestelijk 
verzorger van een woon/werk 
centrum in Nieuw Vennep. In verband 
hiermee volgt zij een masteropleiding 
geestelijk verzorger. Reden voor 
haar om wegens tijdsgebrek haar 
werkzaamheden voor de kringen in het 
Menno Simonshuis en de Otter Knoll 
Stichting te beëindigen. Ze presenteert 
het verslag van haar kringenwerk. 
Het verslag is goed geschreven en 
goed opgebouwd. Mevrouw Versteeg 
spreekt haar waardering uit voor 
haar werk en overhandigt haar een 
boekenbon. Mevrouw Van der Laan 
merkt op dat ze het werk met veel 
genoegen heeft gedaan en er zelf ook 
van geleerd heeft. Met betrekking tot 
de kring in de Otter Knoll Stichting 
heeft mw. Luiks een coördinerende/
organiserende rol. Mw. Dorsman zal 
deze rol voor het Menno Simonshuis 
op zich nemen. Mw. Ushi Jansen, 
die dezelfde kwalificaties heeft als 
mw. Van der Laan, gaat beide kringen 
leiden.
Mevrouw Jeanette Schuijt is bereid 
gevonden om toe te treden tot de 
redactie van ons nieuwe kerkblad 
Present.
Betreffende de vacatures in de 
Algemene Kerkenraad (AK) en onze 
wijkkerkenraad het volgende:  
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Mw. Hellema trekt zich terug uit het 
College van Diakenen, maar ze is bereid de 
komende twee jaar als diaken deel uit te 
maken van onze wijkkerkenraad en ons te 
vertegenwoordigen in de AK. Daar de heer 
Kapinga ook lid van de AK is, worden we 
vanaf januari weer door twee ambtsdragers 
vertegenwoordigd en is de vacature van de 
Pelgrimskerk, die dateert van het vertrek 
van ds. Kroese, weer vervuld. De heer 
Stok is bereid gevonden weer bevestigd te 
worden in het ambt van ouderling, waardoor 
voorzien wordt in de vacature door het 
aftreden van mw. Versteeg. We hebben 
alleen nog geen voorzitter. Mw. Jongkind, 
die dienst doet bij de VUkapel, is aftredend 
maar staat open voor herbevestiging. 
Helaas is mw. Dorst ernstig ziek en kan ze 
dus geen dienst doen.
Hoewel we in herhaling vallen is opnieuw 
gesteld, dat we soepel zullen omgaan 
met de bijdrage voor de koffie op 
zondagmorgen. Regel is wel € 1,.
Enkele besluiten betreffende de 
avondmaalsviering.
 De nieuwe liturgievorm voor de 
avondmaalsviering blijven we hanteren. Hij 
is iets klassieker dan de vorige, maar wel 
heel mooi en ook flexibeler.
 Gedurende een proefperiode tot Pasen 
2011 zal, in plaats van de aloude kringvorm, 
een lopende versie uitgeprobeerd worden. 
Het zal ingaan per eind november. Zie 
verder de toelichting van ds. de Vries in 
deze wijkberichten.
Nu de collecteopbrengsten niet meer 
in Present komen zoals ze eertijds wel 
in PiO stonden, zullen ze bij regelmaat, 
vermoedelijk een keer per maand, op het 
liturgieblad vermeld worden. In allerlei 
gemeenten is dat allang gebruik. Voordeel 
boven vermelding op het prikbord is, dat 
vrijwel niemand daar acht op slaat, terwijl 

iedere kerkganger het liturgieblad mee naar 
huis kan nemen.

Adri Lodder, scriba

Een feestmiddag
PiO bestond al niet meer. Ons wijkblad, 
niet een wijkblaadje met  noodzakelijke  
mededelingen. Nee, iedere maand 16 tot 
20 pagina’s, natuurlijk ook met de nodige 
mededelingen, maar met nog veel méér. 
Bijdragen in vaste rubrieken, die van de 
pastor, die met onderwerpen uit de kerkelijke 
actualiteit (PKN, de Nieuwe Bijbelvertaling, 
het Calvijnjaar), het maandelijks interview. 
Verschillende columns, verslagen van 
bijzondere evenementen met veel foto’s erbij, 
stukken over ZWOprojecten en over onze 
contacten met Ramallah –  en nog veel meer. 
PiO werd goed gelezen en ook gewaardeerd, 
19 jaar lang.
Het moeten blijmoedige gelovigen zijn 
geweest die de afscheidsbijeenkomst voor 
alle medewerkers uit die jaren hadden 
aangekondigd als feest. Zo van: “christenen 
kijken altijd vooruit.” Dus: we zijn nu lezers 
geworden van ‘Present’, samen sterk in 
één nieuw blad voor heel Amstelveen
Buitenveldert, op halfglanzend papier en 
iedere wijk zijn eigen kleur. Natuurlijk niet 
een kerkblad, maar een  gemeentemagazine. 
Fuseren is altijd: van de nood een deugd 
maken.
De middag van 20 oktober ís een feest 
geworden – ondanks de betreurenswaardige 
aanleiding. Een feest van elkaar nog één keer 
in dit verband te ontmoeten, getrakteerd te 
worden zonder dat de getrouwe gedienstige 
PiOdames uren in de keuken had hoeven 
doorbrengen en – niet het minst – van te 
mogen luisteren naar muziek en verhaal. 
Er was een trio van de klarinettist Gottfrid 
van Eck, die ook de verteller was, Pit 
Hermans, die cymbaal en Edith Mathot, 

Agenda
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur 
“ Kannen en Kruiken”.
Eerste vrijdag van de maand tevens 
gezamenlijke maaltijd “Kostje 
geKocht”.

november
zo   14  Dienst met de cantorij. 

Psalmbewerkingen van 
Willem Vogel

zo   14   Koffie drinken Walborg,  
15.00 uur

di    16   Concert Muziekgebouw 
IJ, metro 51 halte Van 
Boshuizenstr., 10.30 uur

di    16  Bijbelkring Handelingen,  
14.00 uur

wo  24   Bijbelbezinning, 10.00 uur
di    30   Bijbelkring Handelingen,  

14.00 uur

december 
do   02   Martijn Hillenius, 

Thomaskerk, 20.15 uur
vr    03   Kostje gekocht, 18.00 uur
di    07   Concert Walborg, 19.00 

uur
wo  08   Kerk en Synagoge, 20.00 

uur 
 Drs. E. van Voolen over 

Synagogearchitectuur
 (powerpoint presentatie)   
do    09   Het Woord preekt, Goede 

Herder, 20.00 uur 
za    11   Adventmiddag
zo    12    Koffie drinken Walborg,  

15.00 uur
di     14   Bijbelkring Handelingen,  

14.00 uur 
zo    19   Kinderkerstviering, 10.30 

uur  

Zie de folder van het winter
programma voor meer informatie.
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In memoriam Johannes Willem Bossenbroek
14 september j.l. overleed in zorgcentrum De Buitenhof Jan Bossenbroek, 84 jaar oud. In zijn jonge jaren tekende 
hij tegen de zin van zijn vader voor ‘Indië’. Hij kwam terug, maar niet ongeschonden, trouwde Dikky Lookman, en ze 
kregen drie kinderen. Jan was o.a. diaken, en lag regelmatig met predikanten in de clinch, zo vertelde hij me bij onze 
eerste ontmoeting. Ik was gewaarschuwd! (maar ernstige onenigheden hebben zich nooit voorgedaan tussen ons…)
Dikky moest opgenomen worden op de gesloten afdeling van ons zorgcentrum, en niet veel later volgde Jan haar. 
De laatste jaren leed hij in toenemende mate aan de ziekte van Alzheimer. Een paar weken voor zijn overlijden was 
eigenlijk iedere prikkel hem teveel en lag hij stilletjes op zijn bed in de kamer die het echtpaar voor zichzelf had. De 
uitvaart hebben zijn kinderen voorbereid, op grond van wat Jan had opgeschreven enige jaren geleden. We lazen 
onder andere uit 1 Korinthiërs 13, want liefde was een van de drijfveren van Jans leven. En we zongen liederen die 
getuigen van strijd en overgave. Zo was Jan: liefdevol en strijdlustig in leven en geloof.
We wensen Dikky, Jan, Frans en Rita en allen die bij hen horen, veel sterkte bij dit verlies van deze toegewijde 
echtgenoot, vader, opa.

Sietske van der Hoek, pastor in De Buitenhof

die viool speelde. De muziek was 
Joodse volksmuziek, zoals die van de 
Baltische staten tot de Oekraïne heeft 
geklonken op Joodse, niet religieuze 
feesten. De verhalen waren afkomstig 
uit de Chassidische schatkamer en uit 

de Midrasjtraditie en er was ook nog 
een zeer werelds verhaal vol Joodse 
gein. De meeste verhalen waren 
rijkelijk moralistisch, maar alttijd in 
een charmante aankleding en vooral 
voortreffelijk en geestig voorgedragen, 

soms ook gespeeld door Gottfrid van 
Eck. Er was precies zoveel weemoed in 
het geheel van de presentatie als we bij 
dit feestelijk afscheid toch ook mochten 
voelen.

Margaretha H. Schenkeveld

Adventbijeenkomst 2010
De diakenen van de Pelgrimskerk organiseren ook dit jaar 
een adventbijeenkomst. De verwachting en de komst van 
de Heer staan centraal: muziek, zang en gesproken woord 
zullen elkaar afwisselen. Het ontmoeten van elkaar, het samen 
zingen en het luisteren naar een kerstverhaal zijn belangrijke 
aspecten van dit samenzijn. De muziek wordt dit jaar verzorgd 
door een muzikaal trio, bestaande uit fluit, viool en piano. We 
zullen evenals vorig jaar om 11.00 uur beginnen en om 13.00 
uur van een gemeenschappelijke lunch genieten. Wij nodigen 
alle gemeenteleden uit onze gast te zijn bij deze feestelijke 
bijeenkomst op zaterdag 11 december a.s. van 11.00 tot 15.00 
uur in de Pelgrimskerk. Voor vervoer naar en van de kerk kan 
worden gezorgd.
Wilt u onderstaand strookje vóór 1 december inleveren bij de 
Pelgrimskerk of toezenden aan:

De Commissie Adventbijeenkomst
t.a.v. mw. Nel Velthorst
Van Nijenrodeweg 307
1082 HA Amsterdam

Naam: _______________________________________________

Adres: _______________________________________________

neemt met ___ pers(o)n(en) deel aan de Adventbijeenkomst 

op 11 december a.s. en heeft WEL / GEEN vervoer nodig. 
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Gezellige drukte in de pastorie

PJR

Op zondagmiddag 17 oktober 
zijn circa 65 mensen de oude 

pastorie  (1907) 
aan de Handweg 
binnen gestapt 
om eens binnen 
rond te kijken. Een 
pastorie met een 
verhaal, o.a.. door 
de verhalen van 
gemeenteleden 
die hier met de 
kinderen van de 
dominee gespeeld 
hebben, of die de 

pastorie in oorlogstijd hebben 
meegemaakt.

Er is natuurlijk veel veranderd in 
het pand, maar herinneringen 
kwamen weer boven bij 
het zien van de huiskamer, 
studeerkamer, keuken en de 
plek van de dienstbodenkamer 
op de bovenverdieping.  En niet 
te vergeten de oude zolder met 
krakende planken, nu de plek 
voor het archief.
In de werkruimte van het 
Kerkelijk Bureau werd verteld 
wat voor werkzaamheden 
verricht worden door vaste 
medewerkers en vrijwilligers. 
Op de bovenverdieping werd 
de gezellige ontmoeting 

voortgezet met het bekijken 
van de nieuwe werkstek van 
de PJR met een hapje en een 
drankje in de woonkamer, die als 
groepsruimte en vergaderzaal 
gebruikt wordt.
We kunnen terugkijken op een 
geslaagde’ officewarming’ van 
onze kerkelijke werkplek, waar 
we samen met de vrijwilligers 
jongeren op een inspirerende 
en creatieve manier het Oude 
Verhaal willen doorgeven en 
beleven.

Inke Otting en Hanna Oosterlee

Welkom bij Provider! 

Provider is:
• een keuze leerprogramma in de kerk 

voor alle tieners van 1216 jaar van 
de Paaskerk,Kruiskerk,Dorpskerk en 
Handwegkerk

• samen iets doen met je vrienden en 
vriendinnen

• dingen durven en doen die je anders 
niet in je hoofd zou halen

• praten over dingen waar je anders 
niet over praat

• komen op plekken waar je anders 
niet komt

Iedereen is welkom, dus neem je 
vrienden en vriendinnen mee!! 

Programma voor de rest van het 
seizoen:
• ThemaFilmEten: 19 okt, 7 dec, 

(Paaskerk)  22 mrt, 21 juni 
(Handwegkerk)                                                                              

• Chillen in de kerk: 30 nov. , 20 april, 
Bovenkant Handwegkerk

• Adventpakjesactie: 12 dec
• [Z]onderdak: 12 januari pastorie 

Handweg 119
• Handen uit de mouwen bij Makom: 

21 jan 2010 
• Sirkelslag: 4 feb in Handwegkerk en 

Kruiskerk
• Aan de haal met het verhaal: 15 febr. 

Paaskerk en 1 maart Handwegkerk

• Theaterweekend: op 4, 5, en 6 
maart in de Paaskerk 

• Doodgewoon?!: 27 april in de 
pastorie Handweg 119

• BarrePolderTocht: 21 of 28 mei 2011
Provider wordt georganiseerd vanuit 
de PJR, Protestantse JeugdRaad. 
Iedereen kan zich opgeven. Voor 
vragen en meer info mail naar 
jeugdraad@hetnet.nl  of bel 643 75 96.
Binnenkort staat alles ook te lezen 
op de vernieuwde website www.
pjramstelveen.nl. Steven Teeuw heeft 
de PJR website in een modern jasje 
gestoken.

Bezoekadres: Handweg 119
Website: www.pjramstelveen.nl
Email: jeugdraad@hetnet.nl
tel.: 643 75 96
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Do/ 18-11
Regionale zangavond rond het 
nieuwe liedboek
Kruiskerk
Medewerking verlenen:
- Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. 
Hanna Rijken 
- Rijk Jansen, orgel/piano 
- Pieter Endedijk, toelichting
Tijd: 20.00 uur
Voor meer informatie: www.liedboek.nl 

Zo/ 12-12 
Cantatedienst in de 
Pelgrimskerk     
‘Vlaamse polyfonie’
Werken van Clemens non Papa (ca. 
1510-1555)
Vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’
onder leiding van Bert ‘t Hart, cantor-
organist
Liturg: ds. Mirjam Elbers
Tijd: 10.30 uur
Contact: W.J. Tijhuis, telefoon 642 50 48                    

Zo/ 12-12 
Cantatedienst in de Kruiskerk
onder verantwoordelijkheid van de Raad 
van Kerken Amstelveen.   
Matinencantorij  o.l.v. Anton Pauw
Peter Ouwerkerk, orgel 
Liturg: ds. Jaap Doolaard
Tijd: 19.00 uur

Maatschappelijke Stage!
Inmiddels zijn er twee meiden die een maatschappelijke stage gaan doen in de 
kerk! Heel erg leuk!
Ze hebben iets gekozen wat bij hen past en waar ze ongetwijfeld een boel van 
gaan leren.
Lijkt jou dat nu ook wat? Kom dan ook eens praten of we iets kunnen vinden 
wat bij jou past en waar je ook misschien nog wat van opsteekt. Misschien ben 
jij wel goed in foto’s maken of in webdesign, of organiseer je liever een leuke 
activiteit voor kinderen of tieners of voor oudere mensen. Er kan van alles! 
Interesse: mail of bel Hanna: jeugdraad@hetnet.nl of 0651362719.

BarBoven…
… is inmiddels ook van start. Na een spetterend uitje (pannenkoeken eten aan 
het strand en borrelen en poolen samen) is de eerste bijeenkomst geweest 
over ‘hoopvol en hopeloos’. De sfeer was gezellig en de gesprekken waren 
weer snel en goed. Al pratend kwamen we op een veel lastiger onderwerp: 
geesten! Wie gelooft hier wel of niet in en wat moet je met deze wereld? 
Een spannend onderwerp dat we tijdens dit schrijven nog moeten behandelen 
op 7 november. Ik heb er weer zin in! Interesse gekregen? jeugdraad@hetnet.
nl of 06 51 362 719. 

PJR weekend 25-26 september 2010 
Santpoort  
In het weekend van 25 en 26 
september was het weer zo ver…. 
PJR-kamp. Dit weekend dat elk jaar 
wordt georganiseerd, was zoals altijd 
een groot succes. Met een groep van 
23 jongeren gingen we naar Santpoort 
om een weekend lol te hebben, leuke 
spellen te doen, enge nachttochten te 
houden en vooral om extreem weinig  
(lees: niet) te slapen. Ook dit jaar 
had de leiding weer een leuk thema 
bedacht. Alles stond dit jaar in het 
teken van muziek. Maar een PJR-weekend zou een PJR-weekend niet zijn als 
er geen Bijbelse twist aan zou zitten. In de ochtend op zondagmorgen hielden 
wij een echte ‘ontbijtjongerendienst’ waarin we zo’n beetje alle Bijbelse 
teksten waar muziek in voor komt hebben gelezen. We willen met zijn allen 
graag de leiding bedanken voor dit top-weekend!!! Het was zoals altijd weer 
super gezellig en volgend jaar gaan we met z’n allen gewoon weer mee!

Groetjes van alle jongeren die mee waren
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Missie – Zendingskalender 2011 € 8,-
De kalender is verkrijgbaar bij de ZWO commissie  

of via www.zendingsraad.nl


