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Op vrijdagavond was er een herinne-
ringenavond. Een avond vol muziek 
en liederen, vol verhalen en verschil-
lende interviews met Dorpskerkers, 
die als korte filmfragmenten ver-
toond werden. Aan het eind van de 
avond zong sopraan Esther Been het 
lied The Rose: liefde is als een roos, 
en jij bent zelf het zaad… De cantorij 
zong mee, met kaarsen in de hand. 
Als kleine herinnering aan het licht 
van Gods liefde, dat mensen aan el-

kaar kunnen doorgeven. Het licht dat 
niet dooft. 
De avond werd gepresenteerd door 
Arnold Visser en Gonneke Sargis (op 
de foto vooraan). In haar slotwoord 
sprak zij van het vertrouwen dat 
de gemeente mag hebben en mag 
herwinnen. ‘Want Christus zal zijn 
gemeente steeds weer bij elkaar 
roepen.’ En zo was het, op de zondag 
daarna, en op de zondag daarna.

Marco Visser

Afscheid en vertrouwen
De Dorpskerkgemeente heeft afscheid 

genomen van haar kerkgebouw. Een 

voorbereidend comité, onder leiding van 

Anita Kloek en Jenny Stoeckart, had een 

uitgebreid programma samengesteld voor 

het laatste weekend, vrijdag 7, zaterdag 8 en 

zondag 9 januari.  

Zo werd de Dorpskerk gesloten, met pijn, 

maar ook goed en waardig.
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Op de bladzijde links van deze staat de 
actualiteit van Present: de sluiting van de 
Dorpskerk. Voor de redactieleden is het vertrek 
van Jaap Doolaard belangrijk. Zondag 30 
januari was zijn afscheidsfeest in de Kruiskerk. 
Die dag werd hij onderscheiden met een lintje! 
We zullen Jaap missen, zeker. En we zullen 
ons inspannen om de kwaliteit die Jaap heeft 
ingezet voort te zetten. Ridder Jaap, vanuit 
deze stoel, een goede tijd gewenst. 
Tijd of geen tijd, voor het thema van dit 
nummer Wie ben ik? moet u zo nu en dan tijd 
maken. Het is een vraag die u zichzelf vast wel 
eens gesteld heeft. 
Wie je bent is geen statisch gegeven, je 
verandert met de omstandigheden en de jaren 
mee. Het is een vraag die door de eeuwen 
heen is blijven bestaan.
Sieb Lanser schrijft erover in zijn meditatie. 
Hij haalt hierbij het boek van Nouwen aan. De 
vraag staat ook centraal in de column van Piet 
de Bres.
Nel Velthorst schrijft over de campagne van 
Kerk in Actie rondom de veertigdagentijd 
met als titel Ik zie je. Twee vrouwen die zéker 
gezien mogen worden, heeft Janet Parlevliet 
geïnterviewd. Wilt u weten wie Nieke Atmadja 
is en wie Nelly Versteeg? Blader dan naar 
bladzijde 14. 
Graag maak ik u tot slot attent op een 
bijzonder project van Marcel den Dulk. Hij 
vertaalde Bachs Johannes Passie naar het 
Nederlands. U kunt meezingen met deze 
uitvoering in de Handwegkerk. 
Laat deze Present u verrassen en wellicht zelfs 
prikkelen om uzelf (opnieuw) af te vragen... 
Wie ben ik?

Namens de redactie,
Jeanette Schuijt

Wie ben ik?

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

Redactie: Piet de Bres, Willeke 
Koops, Sieb Lanser, Janet 
Parlevliet en Jeanette Schuijt 
(eindredactie).
Redactieadres:  p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 RB 
Amstelveen
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Zo/ 20-02
1: Diaconie, voedselproject
2: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in 
onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.C. Meeuse, Bilthoven
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: drs. J. Meinders
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor A. de Ceuninck van 
Capelle
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: drs. T.J. Koens 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 27-02
1: Diaconie, diaconale 
bewustwording jongeren
2: Kerk, landelijke missionair werk 
en kerkgroei

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: kand. A. Vastenhoud, 
Hardinxveld-Giessendam
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. K.E.A. Wijkstra
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: majoor E. Klarenbeek (Leger 
des Heils) 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen 

 

Zo/ 06-03
1: Diaconie, zending 
2: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. H. Koetsveld,  
Hengelo (Ov)
Kruiskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
(theaterdienst)
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W. Chr. Hovius, Apeldoorn
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.L. Schoch, Den Haag 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoor J. Terlouw (Leger des 
Heils) 

W0/ 09-03 
Aswoensdag

Handwegkerk
20.00 uur: ds. G.J. de Bruin 

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

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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Zo/ 13-03
1: Diaconie, drugspastoraat
2: Kerk, bijbelonderwijs aan de pl. 
openbare scholen

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M.Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
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. F. van Roest, Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: dr. W. Stoker

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L.C. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den  
Berge-Geudeke

Leer alsof je het eeuwige leven hebt, leef alsof je 
morgen zult sterven
In twee themamiddagen, 24 februari en 17 maart,  willen we als Johanneskapel 
ingaan op menswaardig ouder worden. Hoe kun je je zo prettig mogelijk je leven 
invullen, zo lang mogelijk zelfstandig blijven en tegelijkertijd je zo goed mogelijk 
voorbereiden op het einde?  Waar kun je je laten voorlichten, waar kun je hulp 
krijgen en welke keuzes maak je voor de laatste fase van je leven? Of hoe kun je 
daar als mantelzorger aan bijdragen?
Op de twee middagen zullen organisaties als Vita, Mantelzorgsteunpunt, WMO-
loket, alsmede palliatieve zorghulp en een hospice vertegenwoordigd zijn voor 
informatie & voorlichting. 

Beide donderdagmiddagen beginnen om 15.30 en duren tot 17.00. Op 24 februari 
komt de sociaal emotionele kant van het ouder worden aan bod komen. Op 17 
maart worden zelfstandigheid en keuzes voor de laatste fase belicht. 
De middagen worden gehouden in het bijgebouw  “de Wallevis” van de 
Johanneskapel aan de Amsterdamseweg 311 (waar ook een dokterspraktijk is).
De toegang is gratis. De kapel is te bereiken met bus 166, die vlakbij stopt. 
Parkeren kan gratis in de straat.

Meer informatie is in te winnen bij: Judith van den Berg-Meelis
Judithvandenberg@luthersamsterdam.nl, 06-51969 077

NCRV zoekt persoonlijke verhalen

In het levensbeschouwelijke televisieprogramma Schepper & Co in het land willen 
wij in diverse reportages antwoord geven op de vraag wat het betekent om anno 
2011 protestant te zijn. Met aandacht voor alle veelkleurigheid en geloofsvarianten 
die er zijn.
Binnenkort starten wij met een nieuwe rubriek, waarin we vanuit een protestantse 
kerkelijke gemeente een aantal mensen portretteren. We zien de mensen thuis in 
hun dagelijkse leven. Wat maken ze mee en welke rol speelt hun geloof daarin? 
 
Wij zoeken persoonlijke verhalen van mensen bij wie in hun leven iets belangrijks 
heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden. Het is wel belangrijk dat we in de 
reportage kunnen laten zien dat het verhaal ook nog een rol speelt in het heden. 
Wilt u hieraan mee werken, neem dan contact op met Wil Kruijswijk, tel. 020-
6427703 of mail wilkru@xs4all.nl.
Ik ben programmamaker van Schepper & Co in het land en zal intensief contact 
hebben met Wil Kruijswijk. 
 

Leonie van Oudenhoven
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Wie ben ik?

Op een bijzondere manier kun je jezelf 
soms herkennen in een personage in 
een roman, een toneelstuk, een film of 
ook op een schilderij. ‘Elke gelijkenis 
met bestaande personen berust op 
louter toeval’ schrijven auteurs soms, 
om zich in te dekken. Dat is natuurlijk 
heel vaak niet zo; concrete mensen 
hebben model gestaan. Omgekeerd is 
het ook geen toeval, dat je jezelf soms 
in bepaalde personen herkent: ze 
appelleren aan bepaalde lagen in jezelf, 
aan ervaringen die je hebt opgedaan. 

De terugkeer van de verloren zoon
In een gespreksgroep van 25-45 
jarigen bespreken we momenteel 
het boek van Henri Nouwen, Eindelijk 

thuis. Nouwen is erg geraakt door het 
bekende schilderij van Rembrandt: 
De terugkeer van de verloren zoon. 
Het schilderij uit 1668, bevindt zich 
in de Hermitage in Sint-Petersburg. 
Het is uiteraard geïnspireerd door de 
bekende gelijkenis van de verloren 
zoon uit de Bijbel (Lucas 15, 11-32), 
en beeldt het moment uit dat de 
jongste zoon bij zijn vader terugkeert. 
Ook Nouwen vraagt zich af: ‘Wie 
ben ik?’ aan de hand van de drie 
hoofdpersonen in de gelijkenis en 
op het schilderij: de jongste zoon, de 
oudste zoon en de vader. 
Het boek Eindelijk thuis, met Nouwens 
gedachten bij Rembrandts schilderij, 
geeft mij veel herkenning. 

De jongste zoon 
In onze beeldvorming is de jongste 
zoon de verloren zoon geworden. 
Maar hij is niet de slechterik die we 
in onze moralistische vertellingen wel 
eens van hem hebben gemaakt. Wie 
wil niet op eigen benen staan en de 
wereld en het leven ontdekken? Maar 
je kunt jezelf kwijtraken. Verloren 
raken in hard werken, carrière maken, 
geld verdienen, bevestiging zoeken 
bij anderen… Geeft dat uiteindelijk 
zin aan je leven? Misschien heb je het 
‘vaderhuis’ verlaten, de traditie waaruit 
je voortkwam. Wat is ervoor in de 

plaats gekomen? 
Ik kom tot mezelf. Wie ben ik? De 
traditie was zo gek nog niet. Klonk 
daar niet een stem: ‘Jij bent mijn 
geliefde kind, in jou vind ik vreugde’? 
Al heb ik op een gegeven moment 
gedacht dat God me beknotte in mijn 
vrijheid en me het geluk en genot van 
dit leven misgunde, misschien geeft 
Hij me meer vrijheid en toekomst dan 
wat ook in deze wereld. Ik ben een 
koninklijk kind, door de Vader bemind 
en tot geluk geschapen. Ik hoef niet 
krampachtig liefde en aanvaarding 
na te jagen; ik word bemind, los van 
elk succes en los van elke nederlaag. 
Onvoorwaardelijke liefde, waar de 
liefde van de wereld, van mensen, 
maar al te vaak conditioneel is. Ik 
mag aanspraak maken op mijn ware 
identiteit als kind van God. Het 
verlangen naar tederheid, om omarmd 
en gezegend te worden, kan worden 
vervuld. Ik kom eindelijk thuis.

De oudste zoon
Een rechtschapen, vrome zoon, 
een voorbeeld van ijver en 
verantwoordelijkheidsbesef. Voor hem 
was er nooit een feestje en hij kan niet 
blij zijn met de terugkeer van zijn broer. 
Ook hij is een verloren zoon. De vader 
heeft geen lievelingskind, hij houdt 
van beide zonen evenveel. Het is wel 

Als je jezelf die vraag stelt, kun 

je verschillende antwoorden geven. Je 

kunt je naam noemen. Je kunt vertellen 

wat je allemaal doet, wat je hobby’s 

zijn, van welke muziek je houdt en wat 

voor eten je lekker vindt. Je kunt iets 

vertellen over hoe je eruit ziet. Maar je 

kunt ook iets vertellen over je karakter, 

over de waarden en normen in je leven, 

je levensbeschouwing of wat je voor 

anderen wil betekenen. 
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een schok om me ook in die oudste 
zoon te kunnen herkennen. Geloven 
als plicht en als last, werken om de 
liefde van de Vader te verdienen. 
Afgunstig kun je soms kijken naar 
het leuke leven van mensen die met 
God noch gebod rekening houden. 
Het gevoel dat je nooit ontvangen 
hebt wat je verdient, dat je als eerlijke 
en fatsoenlijke burger tekort gedaan 
wordt. De wrok hierover kan leiden tot 
oordelen en veroordelen. Helaas kom 
ik dat onder kerkmensen ook nogal 
eens tegen en bij mezelf moet ik die 
neiging eveneens eerlijk onderkennen. 
Wie ben ik? Ik ben ook de oudste 
zoon. Ik heb genezing en vergeving 
minstens zo hard nodig als mijn 
jongere broer. Kan ik blij zijn met een 
ander? Ben ik bereid binnen te komen 
in het huis van de Vader en feest te 
vieren met mensen die heel anders 
hebben geleefd dan ik? God is er 
wel, met zijn grenzenloze liefde; ook 
mij wil Hij thuisbrengen. Kan ik alle 
rivaliteit loslaten en mij overgeven aan 
de liefde van de Vader? Kortom: ben 
ik als verloren zoon bereid mij te laten 
vinden? Kan ik eindelijk thuiskomen? 
Nouwen wijst hier op de discipline van 
vertrouwen en dankbaarheid die nodig 
is: het vertrouwen dat de Vader me 
thuis wil hebben en de dankbaarheid, 
de erkenning dat alles wat ik ben 
en heb mij door God uit liefde 
geschonken is. 

De vader
Meer nog dan de gelijkenis van de 
verloren zoon is het de gelijkenis van 
de liefdevolle, wachtende Vader. Op 
het schilderij straalt de vader verdriet, 
maar ook mededogen, liefde en 

vergeving uit. Als vader kan hij zijn 
kinderen alleen maar vrij laten, maar 
hij wacht wel op hun terugkeer. God 
is als een vader en een moeder; 
op het schilderij nemen de handen 
een centrale plaats in en de handen 
verschillen van elkaar; het lijkt erop dat 
Rembrandt bewust een vrouwen- en 
een mannenhand heeft geschilderd. 
Een vader die zijn zoon in de armen 
sluit en een moeder die haar kind 
liefkoost – zo is God. 
Wie ben ik? Ik ben Gods geliefde kind 
en moet de jongste en de oudste 
zoon in mijzelf tot inkeer brengen 
om mij door God te laten vinden en 
liefhebben. Alle onzekerheid over 
mezelf, gebrek aan eigenwaarde, 
uiterlijke pantsers, vergelijken met 
anderen mag ik loslaten. In Gods liefde 
en aanvaarding kom ik eindelijk thuis. 
Maar er is meer. Ik blijf geen kind, 
maar word volwassene. Ik word 
opgeroepen om niet de eigenzinnige 
jongste zoon te blijven of de 
verbitterde oudste zoon, maar om zelf 
de vader te worden. Niet in biologische 
zin, maar een ‘geestelijk vader’, 
gekenmerkt door mededogen. Niet 
alleen vergeving ontvangen, maar ook 
schenken. Niet alleen welkom thuis 
worden geheten, maar ook anderen 
met open armen ontvangen. Zoals 
Jezus zegt: ‘Wees barmhartig zoals 
jullie Vader barmhartig is (Lucas 6, 36).’
Het is een levenslang groeiproces: 
wie ik ben en wie ik geroepen ben te 
worden. Kan ik de jongste zoon en de 
oudste zoon in mij laten groeien tot 
de volle wasdom van de barmhartige 
vader/moeder? 

Sieb Lanser

U kunt het schilderij van Rembrandt 
bekijken op deze website: www.
googleartproject.com/museums/
hermitage/return-of-the-prodigal-son.
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Tijdens de veertigdagentijdcampagne 
van Kerk in Actie worden de kerkleden 
uitgedaagd om niet alleen te kijken 
naar de mensen om hen heen, maar 
om hen ook echt te zien. Het thema 
van de campagne is ‘Ik zie je!’. Om-
zien naar je medemens en elkaar echt 
ontmoeten staan in de zes projecten 
van de komende veertigdagentijd 
centraal. Samen bieden de projecten, 
die ook financieel gesteund worden, 
een brede kijk op het werk van Kerk in 
Actie. De zes projecten zijn:

1. Meeleven met drugverslaafden. Het 
drugpastoraat in Amsterdam ziet om 
naar drugsgebruikers. Twee pastores 
samen met zestig vrijwilligers bieden 
een luisterend oor, maar ook ruimte 
om op verhaal te komen, zij willen 
naast de ander staan en met hen mee-
leven. Dit vraagt van ons de ogen te 
openen voor kwetsbare mensen en de 
mens achter zijn of haar verslaving te 
ontmoeten.

2. Waardering voor inheemse bevol-
king. De Kanamari is een inheemse 
bevolkingsgroep in Brazilië, die enorm 

heeft geleden onder de dominantie 
van andere bevolkingsgroepen. Velen 
van deze groep zijn vermoord tijdens 
conflicten, gestorven als slaaf op de 
rubberplantages of verjaagd van hun 
grond. Maar ze hebben gevochten om 
hun eigen cultuur, taal en religie te 
kunnen behouden. Dit vraagt van ons 
de ogen te openen voor mensen die 
anders zijn dan wij.

3. Dagje uit voor moeder en kind. Het 
Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam 
ziet om naar mensen voor wie het 
leven soms zwaar kan zijn. In de wij-

Campagne in de veertig -  
   dagentijd: ‘Ik zie je!’ *

Dit is de titel van de 

campagne van Kerk in Actie in de 

veertigdagentijd. Iedereen wil graag 

gezien worden. Toch is het niet 

vanzelfsprekend dat wij oog hebben 

voor de mensen om ons heen. Zien 

we de verslaafde, de alleenstaande 

moeder of het kind met hiv/aids echt 

staan? Als we mensen werkelijk zien, 

is ontmoeting mogelijk en kunnen we 

elkaar leren kennen. Daarmee groeit 

ook onze bewogenheid voor elkaar. 
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ken wonen veel gezinnen, ook één ou-
dergezinnen, met een minimuminko-
men. Zij worden vaak volledig in beslag 
genomen door de zorgen van alledag 
en hebben soms weinig sociale con-
tacten. Het Wijkpastoraat tracht deze 
mensen te ondersteunen door diverse 
activiteiten, zoals een uitstapje 
voor moeder en kind. Dit vraagt 
van ons de ogen te openen voor 
mensen die mee willen doen, 
maar daartoe niet in staat zijn.

4. Scholing voor blinde Pales-
tijnse kinderen. In het dorp Beit 
Jala bij Bethlehem staat de blin-
den school Shurooq, waar dertig 
blinde of slechtziende kinderen 
wonen en leren het brailleschrift 
te lezen en te schrijven. Ook 
worden deze kinderen huishou-
delijke vaardigheden bijgebracht. 
De school op de Westbank heeft 
het moeilijk. Speciaal onderwijs 
heeft geen prioriteit, de ouders 
zijn vaak werkeloos, en door de 
bewegingsvrijheid ten gevolge 
van de Israëlische bezetting is het 
lastig de contacten met de Pales-
tijnse ouders te onderhouden. Dit 
vraagt van ons de ogen te ope-
nen voor de toekomst van deze 
blinde Palestijnse kinderen.

5. Openheid voor mensen met 
Hiv/aids. In Zambia hebben mensen 
met hiv/aids het heel moeilijk. Ze wil-
len zich eigenlijk niet laten testen op 
aids, want de omgeving laat deze 
patiënten bij een positieve uitslag vaak 
links liggen. In veel Zambiaanse kerken 
worden mensen die besmet zijn met 

het virus als zondaar gezien. Maar 
gelukkig zijn er de Circles of Hope, 
een initiatief van de Raad van Kerken 
in Zambia, die zich het lot van deze 
mensen aantrekken. Dit vraagt van ons 
de ogen te openen voor de besmette 
medemens.

6. Ondersteuning alleenstaande Tie-
nermoeders. De alleenstaande jonge 
moeders en zwangere tieners in Mol-
davië, het armste land van Europa, 
hebben financiële en psychische hulp 
nodig om samen met hun kinderen 

te overleven. Het project “Begin een 
nieuw leven” zorgt bijv. voor medicij-
nen, babyvoeding en luiers, geeft voor-
lichting over hiv/aids, en helpt bij het 
voorkomen van huiselijk geweld. Dit 
vraagt van ons de ogen te openen voor 
tienermoeders en jonge zwangere 

vrouwen in Moldavië.
 
In de veertigdagentijd zouden 
onze kerken aan één of meer-
dere projecten aandacht kunnen 
schenken, in de kerkdienst maar 
ook daarna door bijv. het verto-
nen van dia’s, gevolgd door een 
discussie aan de hand van foto’s 
/ posters. Materiaal zoals een 
liturgiegids, een ideeëngids of 
aanvraagkaarten voor het boekje 
werelds koken is te verkrijgen bij 
Kerk in Actie. Voor de kinderen 
is er het memoriespel Koppie 
Koppie, een puzzelkalender voor 
de veertigdagentijd en de spaar-
doosjes. In de veertigdagentijd 
zijn er ook twee collectes voor 
deze projecten.

Tot slot een Keltische zegenbede: 
God zegen onze ogen
Dat ze helder en met aandacht 
zien
Geef ons een zuiver hart
Dat uitgaat naar onze naasten.

Namens de Centrale ZWO-commissie,
Nel Velthorst

* De gegevens van dit stuk komen van 
de internetsite van Kerk in Actie
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uit de algemene kerkenraad

Januariberichten
De AK kwam voor 
het eerst in het 
nieuwe jaar bij-
een op 24 januari. 
Onder andere uit 
deze vergadering 
lichten wij de vol-
gende punten:

Besloten is om 
het komende 
Paasnummer van 
Present in een 
ruimere oplage 
te verspreiden. 
Daarmee trachten 
wij ook de men-
sen die niet zo 

vaak of bijna nooit in de kerk komen 
te overtuigen van wat de kerk in ons 
dagelijks leven betekent: de vreugde 
van het geloof en de warmte van het 
samen kerk-zijn. Onze wijkkerkenra-
den zijn hiermee ook betrokken in die 
zin dat men zelf een keuze maakt aan 
wie ons nieuwe magazine wordt toe-
gezonden en die keuze kan van wijk 
tot wijk verschillen. 

• Voorts is de nodige aandacht be-
steed aan een andere benadering 
van nieuw ingekomenen. Krijgt men 
thans nog een welkomstbrief van 
het kerkelijk bureau; in de nabije toe-
komst komt de benadering geheel in 
handen vanuit de wijken. We wach-
ten echter eerst de reacties van de 
wijkraden af.

• Op het moment waarop deze bij-
drage dient te worden aangereikt, 
moet de afscheidsdienst van ds. 
Doolaard nog plaatsvinden. Maar 
over deze datum heenkijkend, is er 
goed nieuws te melden en wel dat 
de beroepingscommissie al zover is 
gevorderd dat men een voordracht 
voor een opvolger van de scheidende 
predikant heeft kunnen presenteren. 
De zogenaamde kandidaatstelling die 
kerkordelijk in een gecombineerde 
vergadering van de AK en (in dit 
geval) de kerkenraad van de Kruis-
kerkgemeente is voorgeschreven, 
vond reeds plaats op bovengenoem-
de datum met als resultaat dat de vol-
gende kerkordelijke stap kan worden 
gezet: een oordeel van de gemeen-
tevergadering die als dit nummer 
van Present verschijnt dan ook al is 
gehouden. Als alles volgens plan ver-
loopt, kan omstreeks die tijd de naam 
van de te beroepen opvolger van ds. 
Doolaard binnen het geheel van onze 
gemeente worden bekendgemaakt. 
Uiteraard moeten wij een en ander 
nog afwachten maar er is goede hoop 
dat de predikantsvacature in de Kruis-
kerkgemeente snel zal zijn vervuld.

• Mogen wij op deze plaats nog eens 
met klem aandringen op uw volledige 
aandacht voor de actie Kerkbalans 
2011? Met spanning zien wij uw toe-
zeggingen voor dit jaar tegemoet. We 
noemden al het samen als gemeen-
schap beleven van het geloof en de 

warmte van het  kerk-zijn en dit met 
elkaar delen in die betekenis. De kerk 
is er niet voor niets. Gezien in het 
licht van de financiële actie Kerkba-
lans: in beide betekenissen daarvan! 

• Ook op deze plaats willen wij nog 
eens de aandacht vestigen op de mo-
gelijkheid om gratis een abonnement 
te nemen op onze wekelijkse digitale 
nieuwsbrief, tenminste als u over een 
internetaansluiting beschikt. Aanmel-
ding is heel simpel: op de startpagina 
van onze centrale website (www.
protestantsamstelveen.nl of www.
protestantsbuitenveldert.nl) klikt u 
rechts bovenaan op ‘nieuwsbrief’. Na 
aanmelding kunt u verzekerd zijn van 
het wekelijks toemailen van de brief 
met actuele informatie.

• Tenslotte is de AK op zoek naar 
iemand die bereid is om de vergade-
ringen van de AK - het zijn er tien per 
jaar - te notuleren. Iets voor u? 

Hans Reijenga, scriba AK

Hans Reijenga
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college van diakenen

College van diakenen: rekening 69.97.43.532 
of 526833 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
Secretariaat Nieuwe Keizersgracht 1A,  
1018 DR Amsterdam, 020 5353700,  
e-mail secretariaat-cvd@deschinkel.nl

De eerste collecte was gewijd aan de 
Europese dag tegen de mensenhan-
del.
Samuel Hoogerwerf maakte een korte 
maar uitstekende uiteenzetting van de 
drie fases van het project Different and 
Equal, een opvanghuis voor slachtof-
fers van de mensenhandel in Albanie, 
afgesloten met een opsomming van 
de resultaten die kunnen worden be-
haald. 
Een presentatie die de kerkleden erg 
aangesproken heeft. Samuel, bedankt.

Vakanties voor eenoudergezinnen 
en vakanties met aandacht
De diaconie verzorgt voor degenen die 
dat willen een gezellige vakantie.
Via een diaken van uw kerk kunt 
u aangeven dat u hulp kunt ge-
bruiken bij de organisatie van een 
vakantie.
Uw diaken helpt u met het invul-
len en verzenden van de aanvra-
gen en kan, indien nodig, in over-
leg treden met de organisatie. 

Ook het vervoer kan door hen worden 
geregeld.
Indien u zelf niet financieel draagkrach-
tig genoeg bent kan de Diaconie een 
deel of soms zelfs de gehele kosten 
voor een vakantie voor haar rekening 
nemen.

Dus er hoeft geen belemmering te zijn 
om er eens even tussenuit te gaan, 
ook niet als u wat extra aandacht nodig 
heeft bij de dagelijkse beslommerin-
gen, zoals wassen en naar bed gaan. 
Of als u een handicap hebt waardoor 
u slecht ter been of rolstoelafhankelijk 
bent. Twijfelt u of er voor u een vakan-
tie mogelijkheid is? Bespreek het met 
uw diaken.

Als u iemand weet die onze hulp nodig 
heeft voor een onvergetelijke vakantie, 
horen wij dat als diaconie graag van u.

Wim Jalink

Diaconie werkt  
  samen met de jeugd

De Diaconie van de Handwegkerk 

is een samenwerking aangegaan met 

de jeugd uit deze kerk voor wat betreft 

de vrije collectes. Dit zijn collectes die 

vastgesteld worden door de Diaconie, 

met inbreng van de gemeenteleden. 

Om de achtergrond van een dergelijke 

collecte meer te belichten is de hulp 

van de jeugd ingeroepen. Zij stellen zich 

verantwoordelijk voor een PowerPoint 

presentatie die voor de kerkdienst en 

tijdens de collecte via een beamer op 

de kerkmuur voorin de kerk wordt 

gepresenteerd.
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college van kerkrentmeesters

In de novemberuitgave van Present 
schreven wij over de actie Kerkbalans 
2011. Een directe relatie is toen 
gelegd tussen de opbrengst (oftewel 
een kentering ten opzichte van de 
afgelopen jaren) en onze wens niet 
aan de predikantsformatie te hoeven 
tornen. Hoewel de uitkomst van de actie 
Kerkbalans nog niet bekend is, heeft 
de Algemene Kerkenraad inmiddels 
besloten dat zorgvuldig zal worden 
gekeken naar de mogelijke en nodige 
predikantsformatie binnen onze kerkelijke 
gemeenschap. Dit als onderdeel van een 
groter financieel beleidsplan. 
De aanleiding tot dit besluit is de 
wens vanuit het College om de 
werkbelasting voor de predikanten gelijk 
te verdelen en ook om toekomstige 
discussies over het aantal predikanten 
te vermijden. Het huidige aantal 
predikantsformatieplaatsen binnen 
Amstelveen-Buitenveldert bedraagt 
thans 5.2. 
Hoewel over het aantal plaatsen 
uitgebreid is nagedacht en 
gediscussieerd, blijkt de realiteit 
toch weerbarstig te zijn en is de 
onderbouwing van dit getal matig. 
Dit valt te illustreren aan het aantal 
Betalende Pastorale Eenheden (BPE) 
per wijkgemeente (betalende adressen) 
ten opzichte van de predikantsformatie. 
Dit plaatje zag er over 2010 ongeveer 
als volgt uit (formatieplaats versus BPE, 
tussen haakjes het getal bij  

een volledige bezetting):
Paaskerk 1.0 / 468 (468); Handwegkerk 
0.8 / 291 (364); Dorpskerk 0.8 / 180 (225); 
Kruiskerk 1.0 / 426 (426); Bankraskerk 
0.6 / 312 (520); Pelgrimskerk 0.8 / 316 
(395).

Per wijkgemeente bestaat er een 
groot verschil tussen het aantal 
betalende adressen per predikant. In 
samenwerking met het Ministerie van 
Predikanten zal een voorstel voor de 
Algemene Kerkenraad worden opgesteld 
om de werkdruk evenredig te verdelen. 
Hierbij moet ook worden gedacht aan 
de tijd die predikanten besteden aan 
de eredienst, pastoraat, catechese, 
vorming en toerusting, studie en het 
onvermijdelijke vergadercircuit. Voor dit 
al is bij een volledige werktijd jaarlijks 
1840 uur beschikbaar, exclusief de 
vakantieperiode.
Essentieel is wat dit betreft het 
antwoord op de vraag wat wij in 
Amstelveen/Buitenveldert van een 
predikant verwachten. Tot de kerntaken 
van de predikant behoren het voorgaan 
in de diensten en het pastoraat. Daartoe 
is hij/zij opgeleid. Wat betekent dit echter 
in een veranderende samenleving 
en kerk? Waar is de expertise van de 
predikant gewenst, en welke taken 
kunnen ook door anderen verricht 
worden? Zo is het vanzelfsprekend dat 
een predikant aanwezig is in pastorale 
noodsituaties. Maar wat betekent 

dit voor het ‘dagelijkse’ pastoraat, 
het omzien naar elkaar? En wat is 
hierin de verantwoordelijkheid van 
gemeenteleden zelf? 
Een (tover)formule vinden wordt 
een lastige klus, waarbij wellicht 
ook de wijkgrenzen zullen vervagen. 
Een predikant die relatief veel tijd 
besteed aan bestuurlijke taken, 
gemeenteopbouw of vorming en 
toerusting heeft minder tijd beschikbaar 
voor het pastoraat. Dan zal vanuit de 
overige wijken eventueel ondersteuning 
kunnen worden verleend om het 
pastoraat op niveau te houden. Dit geldt 
ook voor een situatie waarbij predikanten 
(tijdelijk) worden geconfronteerd met 
een groot aantal uitvaarten.
In zowel Noord als Zuid vinden 
momenteel grote veranderingen 
plaats. Wijkgemeentes moeten door 
kerksluitingen en fusies naar een 
nieuwe situatie worden begeleid. 
Wat dit betekent voor de inzet van 
beroepskrachten en in hoeverre deze 
activiteiten mee moeten wegen in de 
formatiebepaling is ook onderwerp van 
gesprek. 
Voldoende stof tot overdenken dus. 
Het goede nieuws is dat wij binnenkort 
geen vacatures meer kennen en de 
tijd beschikbaar is om een grondige 
afweging en een berekening te maken.

Jan Bossenbroek, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters

Predikantsplaatsen
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Weet iedereen nu wie ik ben? Ikzelf 
heb na de verhalen van de anderen 
nog heel wat te vragen: wat is voor jou 
belangrijk in het leven? Geloof je en 
zo ja, waarin? Zo neen, is er dan een 
zingevend principe? In zo’n gesprek 
leer je elkaar vast beter kennen. 
Lastig te vertellen wie je bent.
Voor Kerst: een artikel in Trouw over 
bureau Motivaction (in Protestants 
Amstelveen welbekend), dat een 
onderzoek onder de bevolking 
heeft gedaan. Op basis van 
waardenoriëntaties en leefstijl kan 
men een achttal mensentypes 
onderscheiden: Traditionele burgerij, 
Opwaartsmobielen, Kosmopolieten, 
Gemaksgeoriënteerden, Postmoderne 
hedonisten, Nieuwe conservatieven, 
Postmaterialisten en Moderne burgerij.
Waar hoor ik thuis? Bij Kosmopolieten? 
Nee, al lezend in de omschrijving 

van deze groep, klinkt mij dat te 
materialistisch. Bij de Postmodernen? 
Dat zijn ‘de maatschappijkritische 
idealisten die zichzelf willen 
ontplooien en stelling nemen tegen 
sociaal onrecht en opkomen voor het 
milieu’. Dat laatste klinkt sympathiek. 
Toch mis ik teveel om mijzelf daarin 
te herkennen. 
‘Een indeling op grond van 
waardenoriëntatie en leefstijl’. 
Motivaction heeft zich georiënteerd 
aan waarden, maar het zijn duidelijk 
andere waarden dan die ik nastreef. 
Als je een indeling van mensentypes 
maakt, is het dan niet belangrijk 
te vragen hoe mensen denken 
over bijvoorbeeld gemeenschap 
zijn – de bereidheid te helpen en 
inlevingsvermogen? Wij vormen toch 
één samenleving. Vraag je niet wat 
hun zingevend principe in het leven 
is? Er moet toch een grond zijn? Sta 
je zonder grond niet richtingloos in het 
leven, zodat je ten prooi valt aan iedere 
‘waan van de dag’? Hier raken wij aan 
zinsvragen en die mis ik nu net. Nee, 
in deze indelingen van mensentypes 
kerken ik mijzelf niet. Toch lees ik het 
graag; het dwingt mij onder woorden 
te brengen wat voor mijzelf belangrijk 
is. Ik zoek naar zingeving en ik heb een 
interpretatiekader nodig om de wereld 
te kunnen begrijpen. Voor mij is dat: 
geloof in de God van de Bijbel. God 
kent mij en ik ben bij Hem geliefd: ik 

mag er zijn. In navolging van Jezus, 
ontmoet ik mijn naaste die ik mag 
liefhebben; ik ben op weg naar Zijn 
Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. 
Dat geeft mij richting en houvast. Zo 
voel ik mij geborgen. Zo wil ik graag 
leven met mijn geliefden.
Ik ben bang dat ik, als ‘mensentype’ 
niet zal landen tussen die acht 
mensentypes van Motivaction. 
Dat zegt natuurlijk niet dat ik onzin 
uitkraam; het laat eerder zien hoe 
volstrekt niet-kerkelijk gelovig 
(geseculariseerd) Nederland is 
geworden.
Maar heb ik met dit laatste niet meer 
over mijzelf gezegd, dan ik zei in het 
voorstellingsrondje aan het begin van 
dit artikel?

Piet de Bres

column

Wie ben ik?
Ik ben gevraagd over mijn 

pelgrimage te vertellen in een groep 

die ik niet ken. Eerst maar een rondje 

voorstellen, zegt de voorzitter. 

Als laatste ik: Piet de Bres, 67 jaar 

en gehuwd; tot mijn pensioen als 

predikant van de PKN gewerkt. Hobby’s 

(had iedereen genoemd): lezen, 

wandelen en fotograferen.
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Wie is Nieke Atmadja? 
‘Ik ben emeritus predikant, dus gepen-
sioneerd. Maar niet met het gevoel: 
ik ben nu werkloos of waardeloos. Al 
voor mijn pensionering dacht ik: nu 
kan ik eindelijk één van mijn dromen 
verwezenlijken. Mijn belangrijkste 
droom is: les geven. Na mijn emeritaat 
ben ik naar Nias gegaan, een eiland 
voor de westkust van Noord-Sumatra 
en daar ben ik les gaan geven aan het 
STT Sundermann, een theologische 
hogeschool. 
Ik ben oma geworden van Denise, 
dochter van mijn dochter Vanessa en 
haar man Harrie.’

Wil je wat vertellen over je 
werkzaamheden op Nias?
‘In 2010 was ik tweemaal gastdocent 
aan het STT Sundermann. De letters 
STT staan voor: Sekolah Tinggi Theo-

logia, school voor 
theologisch onder-
wijs. Sundermann 
was de eerste 
zendeling die voet 
aan wal zette op 
Nias. Ik gaf de 
vakken pastoraat 
en Theologia 
Religionum. Dat 
laatste is Gods-
dienstweten-
schap. Het is een 
vijfjarige hbo-op-
leiding. De ho-

geschool is twaalf jaar geleden opge-
richt door een protestantse kerk op het 
eiland. Van maandag tot en met vrijdag 
gaf ik daar les. Daarnaast deed ik mee 
aan activiteiten: een open luchtdienst 
met studenten en bezoeken brengen 
aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, 
gevangenissen. Zo konden studenten 
hun kennis van het pastoraat in praktijk 
brengen.’

Wat maakt dat je die onderwijstaak 
op je hebt genomen?
‘Dat ik een nieuwe generatie van theo-
logen bagage mag meegeven. Dat 
ik onder de mensen ben. Ik bedoel 
daarmee: Dat ik een stukje van Gods 
koninkrijk van liefde en gerechtigheid 
gestalte mag geven.’

Je komt daar als Indonesische 
vrouw uit een westers land de 
studenten les geven. Hoe was dat 
voor jou?
‘Ik woon inmiddels dertig jaar in Ne-
derland, maar nog altijd zit de Indone-
sische taal en cultuur in mij. Die ver-
geet ik niet. Dus ik pakte snel de taal 
en de cultuur weer op. Typerend voor 
mijn westerse kant is, dat ik kritisch en 
analytisch ben. En ik breng natuurlijk 
mijn ervaring mee als predikant.’

Hoe blijkt je kritische en analytische 
houding? 
‘Veel christenen op Nias zien niet, dat 
hun christelijk geloof een vermenging 

is met de oude religie van hun voor-
ouders. Ze geloven nog in de geesten 
van hun voorouders en ze begraven 
hun dierbaren aan de voorkant van 
hun erf. Soms zoeken ze bij die graven 
troost en bemoediging. Het verschil 
tussen respect betonen en verering is 
heel dun. Dat is wat ik zie. Naast bid-
den voor herstel en genezing bezoe-
ken veel christenen een Doekoen. Dat 
is een medicijnman of -vrouw. Zelfs 
dichtbij de theologische campus woont 
een beroemde Doekoen. 
Ik bespreek dat met mijn studenten en 
maak hun duidelijk dat het christelijk 
geloof anders is en de oude religie hun 
geloof kleurt.’

Hoe reageerden je studenten 
daarop? 
‘Voor hen zijn die oude vormen van 
religie heel gewoon, ze reageerden 
eerst verbaasd. Daarna verdedigden 
ze zich en zeiden dat het niet klopte. 
Maar toen ik met voorbeelden kwam, 
zagen ze in, dat het zo was. Ik wil dat 
ze kritisch zijn en de context waarin ze 
leven, onderzoeken. In hun pastorale 
werkzaamheden moeten ze zich daar-
van bewust zijn. Ik heb niet gezegd: je 
moet dat uitbannen. Maar wel: praat er 
met gemeenteleden over. 

Vorig jaar ben je oma geworden van 
Denise. Hoe is dat voor jou om oma 
te zijn?
Dat oma worden heeft een bijzondere 

Gelukkig de vredestichters

Janet Parlevliet 
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dimensie aan mijn leven gegeven. 
Het voelt als een verlenging van 
mezelf, een nieuwe generatie is 
erbij gekomen. In de krant heb ik 
verschillende artikelen over oma 
worden gelezen. Het klopt, dat oma 
worden een leuke ervaring is. 

Hoe voelt dat nu echt? 
‘Het voelt heerlijk om zo’n kind vast 
te houden, te verwennen en niet te 
hoeven opvoeden. Ik kan het niet 
zo goed verwoorden wat het emoti-
oneel voor mij betekent. Maar haar 
foto neem ik overal mee naartoe.’

Wat wil je nog bereiken in 
dit leven, wat is je doel, je 
gedrevenheid?
‘Dat ik les mag geven en de jonge 
theologen op Nias mee kan helpen 
vormen en mee kan denken over 
de problemen waar theologische 
hogescholen mee te maken heb-
ben. Ik ben met een Nederlandse 
delegatie van theologen naar 
Indonesië geweest. Samen met 
Indonesische theologen hebben 
we ons over een aantal problemen 
gebogen. Zoals begeleiding van 
pastores, ontmoeting met de Islam, 
omgang met oude religies en sa-
menwerking met charismatische 
groepen. We helpen elkaar om 
nieuwe wegen te zoeken en proble-
men vanuit een ander perspectief 
te bekijken.’ 

Vertel iets over het probleem 
met de Islam? 
‘Indonesië is het grootste moslim-
land in de wereld met veel gema-
tigde, maar ook fanatieke moslims. 

De kerk heeft het daar soms niet 
gemakkelijk. Een nieuwe kerk bou-
wen in een grote stad kan alleen 
als de moslimburen toestemming 
geven. Dat weigeren ze in veel ge-
vallen. In Indonesië groeit en bloeit 
de kerk. Sluiting is niet aan de 
orde. Maar die groei is heel vaak 
belemmerd door fanatieke groepe-
ringen. Een dialoog aangaan met 
de moslims vergt veel wijsheid en 
respect. Praten met de moslims 
is nodig, maar niet: praten over de 
moslims.’

Jouw sterkste kant in je actieve 
loopbaan als predikant vond ik 
je pastorale werkzaamheden. 
Dat zorgzame had je al als kind 
vertelde iemand mij die jou toen 
al kende. Wil je daar wat over 
vertellen?
‘Ik was het middelste kind in een 
gezin met zeven kinderen. Die po-
sitie is vaak bepalend voor je denk-
wijze en je beroep. Je wilt altijd 
verbinden tussen de oudere en jon-
gere kinderen. Dat deed ik intuïtief. 
Het lukte niet altijd en soms zat ik 
gewoon klem. 
In het pastoraat verbind je ook 
mensen met elkaar. Een gezin dat 
het moeilijk heeft, omdat één van 
de ouders chronisch ziek is, kan je 
niet alleen opvangen. Dus je vormt 
een groep van mensen die om de 
beurt bij dat gezin komen.
Nog steeds probeer ik mensen 
met mensen te verbinden, vrede te 
stichten, en met elkaar in gesprek 
te brengen.’ 

Interview en foto: Janet Parlevliet 
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Wie is Nelly Versteeg?
‘Ik ben een dochter van Jan en Truus 
en een zus van mijn broers en zussen. 
Allereerst ben ik in een gezin opge-
groeid. Door de ogen van dat gezin 
waarin ik opgroeide heb ik de wereld 
om me heen ontdekt. De normen en 
waarden van mijn ouders en grootou-
ders bepaalden mijn blik. Een warm en 
gelovig gezin. Geloof stempelt wat je 
doet, hoe je in het leven staat en hoe 
je met mensen omgaat. Dat is voor mij 
een grondtoon die ik koester.’ 

Wie ben jij nog meer?
‘Ik ben begonnen als ergotherapeut 
en dat heb ik vijftien jaar gedaan. Het 
langst heb ik gewerkt in de Buitenhof 
in Buitenveldert met mensen met 
psychogeriatrische problemen. Denk 
aan ouderen met dementie of hersen-
letsel. Voor deze mensen betekende 
opname in een verpleeghuis een eind-
station en dat was wezenlijk voor mij. 
Je wilt toch helpen met wat ze nog 
kunnen. Als therapeut begeleidde ik, 
stimuleerde en daagde hen uit in wat 
ze nog konden. Ook beschermde ik ze 
tegen overvragen. 
Als mevrouw Jansen zichzelf bijvoor-
beeld moest wassen en aankleden en 
dat bij haar spanning opriep, dan was 
het mijn taak om dat uit te zoeken. 
Wat begreep ze nog, wat kon ze echt 
niet meer zelf. Ik bedacht aanpassin-
gen en droeg mijn kennis over aan de 
verzorgenden, zodat zij de ouderen 

beter konden begeleiden. Voor deze 
mensen is verdere achteruitgang en 
uiteindelijk de dood het perspectief. Ik 
ben me bewust geworden dat ik ge-
duld heb en tevreden ben met kleine 
verbeteringen. 

Het eigen verhaal van mensen
Gefascineerd ben ik door het eigen 
verhaal van mensen. Iedere oudere 
heeft een eigen leven achter zich. De 
een was huisvrouw, een doener die 
afwaste en aardappelen schilde. Een 
ander directeur, gewend aan een eigen 
kantoor. Mevrouw deed mee met de 
kookclub, terwijl dat voor die man niks 
was. Maar hij leefde wel op als hij in 
mijn werkkamer zat met paperassen 
om zich heen. Dat liet ik dan toe. Dat 
vond ik een uitdaging om mensen tot 
hun recht te laten komen en zo goed 
en zo kwaad aan te sluiten bij wat ze in 
hun leven gedaan hadden en wat voor 
hen belangrijk was. Met oog voor hun 
beperkingen. Wat ik vertel, is natuurlijk 
idealer dan de praktijk. Want soms 
moest ik die directeur wel weer mijn 
kantoor uit zien te krijgen. In dat werk 
kon ik mezelf goed uitleven.’ 

Toch ben je van werk veranderd?
‘Ik kreeg een uitnodiging om bij het 
drugspastoraat te komen werken. Het 
lijkt alsof dat uit de lucht komt vallen, 
maar ik studeerde sinds 1990 theo-
logie. Daarnaast werkte ik als vrijwil-
liger bij de zondagsvieringen van het 

drugspastoraat in de Bijlmer. Zo ging 
ik in 2003 betaald werken voor het 
drugspastoraat voor heel Amsterdam. 
Ik bied in dit werk een luisterend oor, 
geef steun. Ik stel geen voorwaarden 
zoals: Joh, verander je leven. Het 
drugspastoraat staat voor menselijke 
waardigheid, we gaan naast iemand 
staan. Dat doen we bewust, omdat 
er ook op het geloof geïnspireerde 
instanties zijn die wel nadrukkelijk aan-
sporen tot verandering. 
Het drugspastoraat is een oecumeni-
sche organisatie met protestanten en 
katholieken en dat zie je ook terug in 
de vrijwilligers.’ 

Wat is Nelly Versteeg?
‘Ik ben onder andere pastor, geestelijk 
verzorger voor mensen verslaafd aan 
drugs of andere verslavingen zoals 
gokken en drank. Voor mensen die 
veel slagen in het leven gehad hebben, 
psychische problemen hebben, zich 
eenzaam voelen. In het samen optrek-
ken proberen we elkaar te bevestigen 
dat ieder ertoe doet, om ieders moei-
lijkheden én mogelijkheden te zien en 
te erkennen. De een wil consumeren, 
een ander wil graag wat doen. De een 
heeft tijd om wekelijks bezoekwerk te 
doen, of koffie te schenken of kaartjes 
te schrijven aan jarigen, zieken en ge-
vangenen. Een ander kan het zingen in 
de viering begeleiden. Een taak moet 
passen bij degene die wat wil doen. Al 
mijn taken zijn door vrijwilligers over 

Gefascineerd door mensen
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te nemen. Zo heeft een vrijwilliger 
een uitvaart geleid voor iemand die 
hij jarenlang bezocht. Dat was hem 
gevraagd door de familie.’ 

Wat is de reden dat je ‘dat 
overnemen van taken’ benadrukt? 
‘Misschien heeft dat te maken met 
mijn visie op de kerk. Samen ge-
meenschap zijn is voor mij leidend. 
Dominees hebben een belangrijke rol 
als stimulator of inspirator. Ik heb niet 
zo veel op met een voorganger die 
zegt: dat is míjn werk. Ik kan dingen 
aanreiken, een sfeer creëren waarin 
mensen naar elkaar luisteren. Op die 
manier kunnen ze elkaar dingen aan-
reiken en elkaar uitleggen wat een 
Bijbelverhaal voor hen betekent. 
Een paar weken geleden ging het in 
een viering over het verhaal van de 
drie koningen. Na een korte toelich-
ting spraken we met elkaar over de 
betekenis van dit verhaal. De een ant-
woordt: als je Jezus ontmoet hebt en 
in je hart hebt gesloten, dan ga je via 
een andere weg verder in je leven. 
Een ander meent dat de wetenschap 
en sterrenkunde in dienst staan van 
God. In zo’n viering komen we niet 
tot een eensluidende betekenis. Het 
gaat mij erom het innerlijk gesprek op 
gang te brengen, tussen het verhaal 
en de toehoorders.’

Waar sta je voor in dit leven?
‘Ik sta voor menselijkheid, ik voel me 
aangetrokken tot het woord liefde. Ik 
probeer ruimte te geven aan mensen 
om zichzelf te zijn, met hun gekte, 
verslavingen en beperkingen. Ik sprak 
met een mevrouw die zich bedreigd 
voelde door stemmen die ze hoort. 

Ze zeggen dat ik schizofreen ben, 
zegt deze vrouw. Ik ga niet in discus-
sie of ze al dan niet schizofreen is, 
maar vraag dan: wat ben jij wel, als je 
niet schizofreen genoemd wilt wor-
den? In positieve zin begon ze toen 
over zichzelf te spreken, over haar 
creativiteit, haar eigenzinnigheid. 
Als ik in liefde naast mensen sta, 
komt er iets terug. Ik probeer te 
bevestigen, te bemoedigen, en geza-
menlijk naar een oplossing te zoeken.
Bij het drugspastoraat zeggen we 
niet: verander je leven. We laten ze 
ook niet in hun ellende. Ze kunnen 
zelf het beste bedenken wat ze met 
hun leven willen. We zijn geen hulp-
verlening, want die is er voldoende. 
Bij ons vind je een gesprekspartner. 
Als we met mensen praten, vragen 
we: wat wil je met je leven, wat ver-
wacht je ervan, wat geeft je kracht? 
Wat heb jij in je om te bereiken wat 
jou voor ogen staat? Hoe kan God 
daar een rol in spelen? Mensen er-
kennen dan ook hun zwakheden en 
dat ze daarvoor hulp nodig hebben. 
Er zijn mensen die niet beter wor-
den, er is leed dat niet overgaat zoals 
dat van een moeder die haar beide 
zoons verloren heeft aan aids. Het 
geloof kan troost bieden, dat is de 
kracht van geloofsgemeenschappen. 
Dat je elkaar steunt en vasthoudt. 
God vangt mensen op, dat is de 
boodschap van Bijbelverhalen en 
Psalm 23: Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, ik vrees geen 
kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 
en uw staf, die vertroosten mij.’ 

Interview en foto: Janet Parlevliet 
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Dorpskerk

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de kerkenraad deze keer een 
laatste terugblik. Moeilijke weken 
waren het maar ook mooie en intense 
weken, gekenmerkt door een groot 
saamhorigheidsgevoel.
In de dienst van 2 januari hebben 

wij van een aantal kerkenraadsleden 
afscheid genomen. Bloemen 
ontvingen zij voor het vele werk dat 
zij verricht hebben en voor hun grote 
inzet voor de Dorpskerkgemeente. 
Vrijdagavond 7 januari stond in het 
teken van herinneringen. Muziek, 
interviews met gemeenteleden of 
anderen in ‘De Stoel’, een verhaal, 
een gedicht. Een mooie avond met 
ruimte voor een lach en een traan. De 
volgende dag, op zaterdagmiddag, was 
de Dorpskerk het decor voor creatieve 
workshops; schilderen, vogelhuisjes 
maken, bloemschikken en doosjes 
beplakken. Heerlijk om zo ontspannen 
met elkaar bezig zijn. De middag werd 
afgesloten met een borrel en een 
hapje en de Dorpskerkers ontvingen 
een aandenken in de vorm van een 
boekje ‘Dierbaar’ en een CD. Er zijn 
nog enkele boekjes beschikbaar, bij 
interesse kunt u zich bij mij melden. 

Tenslotte dan toch de laatste dienst 
op 9 januari. Een mooie, eenvoudige 
dienst, zoals altijd, maar toch anders. 
Een volle kerk, een wolk van getuigen, 
mocht horen hoe wij met volharding 
de wedstrijd mogen lopen die vóór ons 
ligt, het oog gericht op de Grondlegger 
en Voltooier van het geloof, Jezus. 
(Hebreeën 12:1-2). Met deze woorden 
namen wij afscheid van de Dorpskerk. 

Vanaf deze plaats wil ik nogmaals 
iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook heeft bijgedragen aan 
het afscheidsweekend. Heel, heel veel 
dank daarvoor!

De eerste gezamenlijke dienst in de 
Paaskerk, u leest er ook elders over in 
deze Present, was hartverwarmend. 
Een warm welkom viel ons ten deel in 
een prachtige dienst waarin onze beide 
predikanten voorgingen, ambtsdragers 
(her)bevestigd werden en prachtige 
muziek te horen was. Dat geeft hoop 
en moed voor de toekomst. Wij 
hebben er vertrouwen in!
Inmiddels hebben wij ook een eerste 
keer als gezamenlijke kerkenraad 
vergaderd; de eerste stappen zijn 
gezet. Wij zullen onze uiterste best 
doen om u over alles zo goed mogelijk 
te informeren, maar mocht iets niet 
duidelijk zijn of wilt u ergens op 
reageren, schroom niet om het ons te 
laten weten! Vanaf nu verdwijnen deze 
Dorpskerkpagina’s uit de Present en 
zult u ons terugvinden bij de Paaskerk. 

Van harte hoop ik u te zien in één van 
de komende diensten in de Paaskerk.

Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet,

Ilse Meester

website www.dorpskerkamstelveen.nl
predikant ds. Marco Visser,
Amsterdamseweg 219, 1182 GW
Amstelveen, tel. 6405546
marco.visser@solcon.nl
voorzitter kerkenraad Ilse Meester, 
tel. 6410264, ilse@meester-online.com
scriba Einte Bonstra, tel. 0297-520803, 
e.bonstra@zonnet.nl
wijkkas 38.23.06.848 t.n.v. wijkkas 
Dorpskerk, Amstelveen
inleveren kopij Present 
marco.visser@solcon.nl
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Rond de schrift en de tafel
Het is zoals wanneer je een nieuw 
huis gaat bewonen. Je voelt je nog 
een tijdje als een kat in een vreemd 
pakhuis, het is nog even zoeken waar 
alles staat en hoe alles gaat. Maar 
nu hebben we inmiddels al weer 
een aantal keren samen gevierd in 
de Paaskerk. De vernieuwde orde 
van dienst neemt ons bij de hand en 
doet ons zingen. En wat is het dan 
goed om vertrouwde gezichten om 
je heen te zien: een collectant, een 
lector, je predikant of je organist. Of 
die mevrouw die in de Dorpskerk altijd 
bij je in de rij zat. Wat goed dat zij nu 
alweer, nog steeds, bij je in de rij zit.
En dan is er de ontmoeting met de 
mensen die je nog niet goed kent: 

iemand bij de deur die je welkom heet 
en je een liedboek aanreikt. Iemand 
die je nog kent van vroeger. ‘Hé, jij 
ook in de Paaskerk?’ ‘Zeker, al jaren. 
Welkom hier!’ Er is veel hartelijkheid 
en goede ontmoeting. 

En zo wordt langzaam maar zeker 
de gemeenschap gebouwd. Velen 
van ons (wie eigenlijk niet?) voelen 
nog de pijn van het afscheid van de 
Dorpskerk; voelen zich ontheemd, 
ontworteld. Dat je op zondagmorgen 
niet je gebruikelijk weg gaat, is vreemd 
en doet verdriet. Maar de ervaring 
is dat er ook een nieuwe weg is om 
te gaan. En dat op onze nieuwe plek 
ook de gemeenschap weer gebouwd 
wordt. Langzaam maar zéker. Want 
de Heer van de kerk is het zelf die 
zijn gemeenschap bouwt. Hij is het 
die ons steeds weer bij elkaar roept 
om gemeente te worden. Zondag aan 
zondag en dag aan dag. Daarom: zoekt 
u elkaar op, neemt u elkaar bij de hand, 
laat u ophalen, blijft u komen. 

Deze weken lezen wij in de diensten 
de bergrede uit het evangelie volgens 
Matteüs. Vaak is deze tekst misverstaan 
als een algemene theorie over hoe je 
leven moet. Met de nadruk op ‘moet’. 
Zo móet je leven als christen, want 
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anders… Maar het zijn woorden van 
leven. Woorden die iets schetsen van 
Jezus’ toekomst, van het koningschap 
van God, van hoe het leven eruit ziet 
in de lichtkring van de Messias. Dat 
maakt deze teksten trouwens niet 
gemakkelijker. Het blijft soms razend 
moeilijk. Maar spannend. En dat is 
de vraag voor ons deze weken: wat 
wil hier gezegd worden? En wat zegt 
het ons hier en nu? Wij proberen te 
verstaan en zullen ervan zingen.
Op dinsdag 8 maart is er weer 
meeleeskring, om 20:00 uur in het 
benedenhuis van de Paaskerk. Ik 
wil iedereen van harte uitnodigen, 
met name ook de mensen van de 
Paaskerkgemeente, voor wie deze 
kring nieuw is. Schuift u gerust aan! 
In de meeleeskring lezen wij alvast 
de schriftlezing die centraal staat in 
de komende dienst. Om spontaan 
te reageren, om vragen te stellen, 
om in gesprek te gaan. Het is altijd 

een intensieve en waardevolle 
voorbereiding op de dienst. Iedereen is 
dus hartelijk welkom.
Voor de Dorpskerkers zijn er een paar 
dingen nieuw, waar ik u graag nog 
even op wijs. U hebt gemerkt dat er 
iedere zondag het ‘weekbulletin’ is, het 
mededelingenblad. Neemt u de tijd 
om de verschillende mededelingen tot 
u te nemen, want de meeste dingen 
worden in de dienst niet mondeling 
afgekondigd. Wie dat wil, kan het 
weekbulletin enkele dagen voor de 
zondag per email reeds ontvangen. 
Stuurt u, om u aan te melden, een 
email naar: weekbulletin@paaskerk-
amstelveen.nl. 
Op de website www.paaskerk-
amstelveen.nl vindt u aan het eind van 
de week zowel het weekbulletin als 
alvast de orde van dienst. Klikt u op 
‘Diensten’ links in beeld. Daar vindt u 
overigens, spoedig ná de zondag, ook 

de preek. In de Dorpskerk lag na de 
dienst altijd een aantal exemplaren van 
de preek klaar om mee te nemen. Dat 
zal hier niet meer het geval zijn. Wie 
geen internet heeft om de preek op de 
website te lezen, kan zich echter graag 
even bij mij melden. 
Onze eigen website www.
dorpskerkamstelveen.nl is er nog, 
maar die zal binnenkort stilgelegd 
worden. Daar verschijnt dan geen 
nieuwe informatie meer op. 

Ik wens u alle goeds. Graag tot ziens 
in de Paaskerk!

Ds. Marco Visser
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Er wandelt een stoet van mensen 
door de tijd. Wij maken deel uit van 
die stoet. Wij lopen mee. Wij lopen 
achteraan, wij zijn de hekkensluiters. 
Om ons heen de mensen van vandaag. 
Ah kijk, daar loopt Stronkhorst, en daar 
wandelt Haitsma, druk vertellend. En 
daar Emma en Laura Meester. Mooi, 
ze zijn er allemaal. 
Een paar stappen voor ons lopen 
mensen die we ook nog wel kennen, 
die ons voorgaan: heel kwiek loop 
daar mevrouw Burggraaf. En daar, een 
stukje verderop, Toos Bijlsma, mijnheer 
Beijlevelt met zijn hoed. Mijnheer 
Stikkelorum, mevrouw Huson. Teveel 
om op te noemen. Ze lopen allemaal 
mee, in die grote stoet door de tijd. Zij 
voorop, wij achter ze aan.
Sommigen wandelen samen op 
en praten met elkaar. Sommigen 
discussiërend, met een boek in de 
hand, druk bladerend. Het zal de 
bijbel wel wezen. Nog weer anderen 
lopen samen te zingen, op het ritme 
van hun voetstappen, oude Psalmen 
als ik het goed hoor: ‘Mijn hart, o 
Hemelmajesteit, is tot uw lof en 
dienst bereid. ‘k Zal zingen voor den 
Opperheer, ‘k zal Psalmen zingen tot 
zijn eer…’
Nog verder voor ons uit, mensen 
die wij niet meer kennen. Een paar 
kennen we er bij name, omdat we 

hun namen toevallig opgeschreven 
hebben. Het zijn toevallig allemaal 
mannen. Sommigen lopen een beetje 
gewichtig. Maar ze zijn niet gewichtig, 
’t zijn maar heel gewone mannen. 
Herkenbaar aan hun toga. Kijk hier, 
Van Nieuwpoort, Van Thiel. Verderop 
zie ik er nog wat: Groenveld, Van 
Kuiken, Tuinstra nog weer verderop.
Ik zie dat ik de laatste in de stoet ben 
met een toga aan. Dat is jammer. Dat 
doet verdriet, ik had gehoopt dat er 
na mij ook nog weer anderen zouden 
zijn. Maar veel meer nog ben ik blij. 
En ben ik trots dat ik in deze stoet van 
mensen mee mag wandelen. 
Om mij heen zie ik de mensen van 
vandaag. Ze stappen stevig door. 
Ze houden elkaar bij de hand. Dat 
verbaast mij eigenlijk. Want ze hadden 
eigenlijk alle reden om erbij neer te 
gaan zitten, om het op te geven, om 
aan de rand van de weg te gaan zitten 
en te zeggen: ‘Ach, wat doet het er 
allemaal toe. Wij zijn de laatsten, waar 
is het allemaal goed voor…’ Maar dat 
hebben ze niet gedaan, ze zijn niet 
bij de pakken neer gaan zitten, maar 
ze zijn in beweging gebleven. Nog 
altijd stappen ze stevig door. En ze 
houden elkaar vast, om elkaar mee te 
nemen. Het zijn allemaal verschillende 
mensen. Allemaal mooie mensen. En 
ik ben trots dat ik hier mee mag lopen. 

Blij dat ik er deel van uit maak, van dit 
reisgezelschap.
Deze mensen, de mensen om mij 
heen – ze hebben begrepen dat het 
de Geest van de Heer is, die ons 
aanvuurt om in beweging te blijven. 
Hij spoort ons aan om gaande te 
blijven op de weg. Ach, we hoeven 
het ook niet zelf te doen! De weg 
wordt ons gebaand door die Ene, de 
Heer die voorop loopt door de wereld 
en door de tijd. Wij lopen achter hem 
aan. En daarom blijven wij gaan.
In deze stoet, deze Dorpskerkstoet, 
zijn wij de laatsten, de hekkensluiters. 
Dat doet verdriet. We hadden gehoopt 
dat er na ons nog weer anderen 
zouden zijn. Maar we weten tegelijk 
ook wel dat wij met onze stoet deel 
uit maken van dat veel grotere volk 
dat onderweg is. Het volk Gods, 
Israël, de kerk. Wij zijn de enigen 
niet. Er zijn andere gezelschappen 
onderweg, talloze kleine stoetjes en 
grote stoeten her en der, op andere 
plekken in de stad en in de wereld. 
Allemaal met dezelfde Heer als gids, 
als eersteling voorop. Ik ben benieuwd 
waar hij ons heen brengt. Dat weet je 
van tevoren nooit. Maar één ding weet 
ik wel: waar hij ons heen brengt, daar 
is het goed. 

Marco Visser

Een stoet door de tijd
op de afscheidsavond, 7 januari 2011 in de Dorpskerk
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Handwegkerk
Bij de diensten
Op de zondagen voorafgaande aan de 
veertigdagentijd lezen we fragmenten 
uit Jezus’ Bergrede. In een groep in de 
Emmauspriorij in Maarssen lazen we 
met elkaar de ‘gelukkigsprekingen’. 
Eerdere vertalingen spraken nog onbe-
kommerd van zalig. Gelukkig worden 
in de nieuwe bijbelvertaling genoemd 
treurenden, zachtmoedigen, vrede-
stichters… Weerbarstige woorden vol 
inhoud. Op 27 februari horen we over 
de spanning tussen God dienen en de 
mammon; de viering van de Maaltijd 
komt ons dan te hulp om los te komen 
van zorgen die er niet toe doen. Op 9 
maart begint de veertigdagentijd, het 

is nu nog ver weg maar het volgende 
kerkblad verschijnt na die datum.

Veertigdagentijd
Grote feesten krijgen in de loop van 
de tijd een periode van voorbereiding. 
Het Jodendom laat tien dagen van in-
keer zien, als voorbereiding van grote 
verzoendag. Zo groeide in de eerste 
eeuwen de opmaat naar het paasfeest 
uit tot veertig dagen. Veertig dagen 
was Mozes op de berg voor hij de tien 
woorden geschonken kreeg, veertig 
dagen trok Elia door de woestijn naar 
de Horeb, veertig dagen vastte Jezus 
in de woestijn na zijn doop in de 
Jordaan. Veertig dagen is bij uitstek 
een tijd van voorbereiding. Al in oude 
tijden werden geloofsleerlingen die in 
de nacht van Pasen werden gedoopt, 
voorbereid en toegerust. Onder meer 
de  apostolische geloofsbelijdenis en 
het ‘Onze Vader’ hadden een plaats in 
die toerusting. Nog weer later werd 
de tijd voor Pasen een periode van 
bezinning voor iedereen binnen de 
gemeente. Naar wie luister je? Welke 
keuzes maak je? Wat moet je vast-
houden in je leven en wat kan je beter 
loslaten? Tegenwoordig benadrukken 
we dat vasten niet altijd hoeft te bete-
kenen dat we ergens van afzien. Mis-
schien is het juist wel ruimte uitsparen 
om toe te komen aan waar vaak wei-

nig tijd voor is: een bezoek, een brief, 
een goed boek.

Aswoensdag
De veertigdagentijd begint op woens-
dag 9 maart. Het is goed om die peri-
ode van veertig dagen in de kerk ge-
zamenlijk te beginnen met een dienst. 
In mijn Brabantse jaren trokken we 
als protestanten naar de Abdijkerk in 
Heeswijk om samen met de Norber-
tijnen aan die tijd van bezinning te be-
ginnen. De palmtakken van de laatste 
palmzondag werden verbrand en met 
de as op het voorhoofd werden we 
‘getekend’. Een sterk ritueel waarvoor 
in onze kerken steeds meer aandacht 
komt. De afgelopen twee jaar waren 
we hartelijk welkom in de nu gesloten 
St. Urbanuskerk. Dit keer hebben we 
op 9 maart een dienst in de Handweg-
kerk en om wie later thuis zijn van het 
werk kans te geven mee te vieren 
begint de dienst om 20.00 uur. Ik 
hoop voor te gaan, samen met Sanny 
Bruijns, o. carm., die al eerder bij ons 
voorging. Kan deze oude traditie bij 
ons ingang vinden? Als het u nog al-
lemaal wat vreemd klinkt, laat u zich 
dan eens verrassen… Ik hoor in de 
komende tijd graag van anderen hoe 
zij invulling proberen te geven aan de 
veertigdagentijd; we kunnen elkaar 
vast aan ideeën helpen.

website www.handwegkerk.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin, 
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, g.j.debruin@hetnet.nl
(woensdag vrij)
voorzitter kerkenraad Gerben Drost, 
tel. 6413442 gerben.drost@hetnet.nl
scriba Esther Velten, 
tel. 6455406, scriba.hwk@ziggo.nl
wijkkas 93.08.330,  t.n.v. wijkkas 
Handwegkerk, Amstelveen
inleveren kopij Present 
Willeke Koops, tel. 6403239, 
willekekoops@hetnet.nl



23 jaargang 2 | nummer 2

Op de zes zondagen voor Pasen staan 
we steeds kort stil bij een moment op 
de kruisweg van Jezus. In de kerkzaal 
hangen veertien afbeeldingen van de 
kruisweg van de hand van theoloog en 
creatief therapeut René Rosmolen. De 
krijtschilderingen komen ons te hulp 
om iets van het geheim van Jezus’ 
weg te verstaan.

Tot slot
Een korte liedtekst, voor de dagen 
naar Pasen:
Vertrouwvol heeft Jezus met God op-
gelopen,
standvastig op het Koninkrijk gericht.
Ik worstel om te blijven hopen,
ben voor het duister menigmaal ge-
zwicht.
De twijfel heeft mij vaak bekropen,
dan ging ik voor de toekomst dicht.
Wil, God, mij met uw Geestkracht 
dopen,
treed nader, uit uw ontoegankelijk 
licht.
Doe toch de hemel voor mij open,
schenk mij een glimp van uw gezicht.

G.J. de Bruin 

Bloemen voor Meta, Egbert, Peter 
en Bouke
Benoemen gaat in de kerk voor uit-
zwaaien. Dus geen gedoe in de trant 
van: korenslag, voice of holland, pop-
star, x-factor, op zoek naar Zorro of de 
boer. Geen sing-off in de kerk, maar 
doorzingen. Houdt de lofzang gaande. 
Hooguit bloemen voor jarenlang trouw 
en loyaal dienstwerk. Betrouwbaar 
dienstwerk. Niks naar wikileaks. Toch, 
eerlijk is eerlijk: benoemen in de kerk 

heeft vaak nogal veel voeten in de aarde 
nodig.

De mensen weten van en wat Meta, 
Egbert, Peter en Bouke deden en brach-
ten in het pastoraat en diaconaat. Stille 
krachten in pastoraat en bij (jeugd-)kerk-
diplomatie, pardoes in de eredienst ook 
nog geroepen om het orgel te bedie-
nen, zomerontmoetingen, vrijheidsbrie-
ven en ontiegelijk veel meer. Onnoem-
baar veel gegeven ieder voor zich en 
samen al tig jaren ontelbaar veel kerk-
uren op de teller. Wie veel geeft, zal ook 
veel ontvangen. En naar we hopen heb-
ben ze dat ook wel gemerkt. Uit de vier 
moesten we Bouke echt uitzwaaien. 
Hij gaat verder – na ruim veertig jaren 
dienstwerk - met Hannie in de keistad. 
In Amersfoort is er ook kerk, godzijdank. 
Voor allen hiervoor inbegrepen, ja voor 
ons allen: mensen veel geluk! 
(NB. De bloemen voor Jan L. – alias ds. 
Samuël op Weg - en Cees van L. – onze 
fundraiser – werden inmiddels bezorgd). 
Er werden twee benoemd en zij traden 
vitaal aan in het dienstwerk voor dia-
conie en pastoraat: Nelleke en Corina. 
Meer dan welkom.

Permanent beraad
Het gemeenteberaad van 23 januari gaf 
ronduit hoop voor de toekomst. Veel 
hints en tips. Cool en vet. Al met al su-
pergoede signalen. Dus: veeg de boel 
bij elkaar, vorm één gemeente in Am-
stelveen-Zuid met één kerkenraad. En: 
we willen daarna samen toch ook iets 
nieuws beginnen in Westwijk. Begin 
maar, desnoods in een schoenendoos. 
De mensen komen wel. En, pak die toe-
gankelijkheid van de Paaskerk aan (lift).

Secularisatie-resistent. Halleluja!
Wonderlijk hoe velen tot de dag van 
vandaag compleet resistent blijken 
voor het virus van de secularisatie. S. is 
een rare kwaal, onder meer zoiets van: 
minder of nooit meer naar de kerk, de 
godsdienstoefening, gaan. Gek genoeg 
ontmoet ik meer en meer mensen die 
de secularisatie voorbij zijn, overkomen 
hebben. Of sterker nog: er totaal – als 
het ware van nature - onbekend mee 
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zijn en dus zonder zorgen. Wel zwaar 
en stoer op zoek naar zin geven en 
zin ontvangen. Meestal van geen kerk 
weten en al helemaal niet van Jezus. 
Dat geeft meteen ook hoop. En die 
mensen wonen in Amstelveen - Buiten-
veldert, ook in Westwijk… Eerlijk, het 
kan echt anders, ook in Amstelveen-
Zuid. Jezus is het middelpunt van ons 
leven en werken!

Veel te doen (D.V.)
Voor de verenigde DPH – kerkenraden 
op 19 maart a.s. te gast in wijkcentrum 
De Meent.
Je stem uitbrengen op een lijst en op 
iemand verkiesbaar voor de Provinciale 
Staten van de zo ons geliefde provincie 
Noord-Holland (2 maart, ga allen en 
keer het tij). Je verjaardag vieren (bijv. 
Lotte op 22/2 en Diny 12/3). Oefenen 

voor de wereldpremière op palmzon-
dag van de Johannes Passie van J.S. 
Bach in het Nederlands (in het Fries 
volgt later) onder leiding van Marcel 
den Dulk. Om ds. Wim Janssen te cite-
ren: vrolijk verder.

Voor als ik/je het niet meer weet of ziet 
zitten
Dan zingt de almachtige, eeuwige, 
grote, goede, lieve God met Zijn glim-
lach een liedje: ik geloof, ik geloof, ik 
geloof in jou en mij…

Gerben Drost

JD 12+: een goede start in het 
nieuwe jaar!
Na de drukke decembermaand, waarbij 
zeker tien jongeren betrokken zijn ge-
weest bij de Adventspakjesactie en het 
Kinderkerstfeest, is de JD 12+ goed 

van start gegaan in 2011. Er staat weer 
een groot aantal activiteiten op het pro-
gramma van 2011: alle PJR-activiteiten, 
Dé Dienst, film-eten, dienst op het 
water, Hof van Heden...

De Dienst
De Jongerendienst is druk bezig met 
de voorbereidingen voor Dé Dienst op 
27 maart. Binnen eenzelfde liturgisch 
concept als vorig jaar wordt druk na-
gedacht over een eigen invulling. Dit 
gebeurt zowel tijdens de kerkdiensten 
als ook daarbuiten. Er wordt serieus ge-
werkt! U hoort in een volgende uitgave 
meer over de inhoud.

Oproep: trekker project Hof van 
Heden…
De jongeren hebben gevraagd of zij 
een deel van de tuin van de Pastorie in 
gebruik kunnen nemen. Graag zouden 
we met één of meer mensen met 
groene handen van gedachten willen 
wisselen over het hoe en wat. Dus als 
u het aandurft om samen met een aan-
tal van onze jongeren de handen uit de 
mouwen te steken, laat het dan graag 
weten aan een van de mensen van de 
leiding of stuur een mail aan Anko. 

Namens de Jongerendienstleiding, 
Anne Marie Dees

Een fleurig vervolg op de SPEK-avond: Marrien en José Muilwijk verzorgden voor 
de bieders een rondleiding door hun orchideeënkwekerij.



Kruiskerk
Bij de diensten
Het is nog even wennen dat Jaap 
Doolaard niet meer voorkomt in 
het dienstenrooster. Hij was een 
vertrouwd gezicht als één van onze 
wijkpredikanten en we hoorden hem 
graag. 
De eerste zondagen in deze verschij-
ningsperiode van Present zijn nog ‘zon-
dagen na Epifanie’. We lezen verder uit 
het evangelie naar Matteüs. 
Op 20 februari is de hoofdlezing Mat-
teüs 5: 33-48. Bij ons gaat één van 
de collega’s uit de Protestantse Ge-
meente Amstelveen-Buitenveldert 
voor: ds. Gert Jan de Bruin van de 
Handwegkerk. Zelf ben ik die zondag 
in de Paaskerk. 
Op 27 februari hoop ik zelf weer in de 
Kruiskerk voor te gaan. We lezen dan 
Matteüs 6: 24-34 en vieren de Maaltijd 
van de Heer. 
Op 6 maart gaat één van de andere 
collega’s voor: ds. Harmen de Vries, 
die vorig jaar zomer is verbonden aan 
de wijkgemeente rond de Pelgrims-
kerk. De hoofdlezing volgens het lees-
rooster is Matteüs 7: 15-27. 
De Veertigdagentijd, de voorberei-
dingstijd op Pasen, begint met As-
woensdag: woensdag 9 maart. Dan 
hebben wij geen kerkdienst. De daar-
opvolgende zondag, 13 maart, is de 
eerste zondag van de Veertig dagen. 

De liturgische kleur verandert dan van 
groen in paars, de kleur van boete en 
inkeer. Het gloria komt in deze periode 
te vervallen. Op de eerste zondag 
lezen we vanouds het verhaal van de 
verzoeking in de woestijn, dit jaar in 
de versie van Matteüs (4: 1-11). Zelf 
hoop ik de voorganger te zijn. De kin-
derdienst begint dan met een nieuw 
project met bijbehorend projectlied.

Sieb Lanser

Vespers en broodmaaltijden in de 
veertigdagentijd
Op woensdag 9 maart (Aswoens-
dag) begint de veertigdagentijd. Het 
is al jaren een goede oecumenische 
gewoonte om in deze periode ves-
pervieringen te houden op de woens-
dagavond. Dat doen we ook dit jaar vijf 
keer: op 16, 23 en 30 maart en 6 en 13 
april. Ze worden gehouden van 19.15 
- 19.45 uur in de Titus Brandsmakerk. 
Het zijn meditatieve vieringen met 
enkele teksten, stilte, liederen en een 
korte overweging. Muziek en liederen 
van Taizé dragen het geheel. 
Driemaal gaat aan de vesperviering 
een broodmaaltijd vooraf: op 16 en 30 
maart en 13 april. Ze worden gehou-
den in de Ontmoetingsruimte van de 
Titus Brandsmakerk vanaf 18.00 uur. 

Seniorenmiddag Kruiskerk
Van harte nodigen wij alle senioren uit 
onze gemeente uit voor een interes-
sante ontmoetingsmiddag op donder-
dag 31 maart.
Ons gemeentelid An Poot van de 
Stichting Anna Poot (StAP) vertelt over 
het ontstaan, de geschiedenis en de 
reizen naar Afrikaanse landen waar stu-
denten verpleegkunde / verloskunde 
financiële ondersteuning van de StAP 
ontvangen. Ook zijn er foto’s te zien en 
is er muziek te horen. 
Daarbij is deze middag fijn om elkaar in 
alle rust te ontmoeten of te leren ken-
nen bij een kopje thee of koffie, een 
hapje en een drankje. Hopelijk is ook 
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website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikant  ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW  Amstelveen, 
tel. 4534540, s.lanser@planet.nl
voorzitter kerkenraad 
Rudie van Balderen, tel. 6450565,  
r_vanbalderen@hccnet.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405,  
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Kruiskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present Jan Schipper,  
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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de wereldwinkel aanwezig en kunt 
u zelfgemaakte kaarten kopen.
De Pauluszaal is open vanaf 13.30 
uur. We beginnen om 14.00 uur 
en sluiten af om 17.00 uur.
Achterin de kerk vindt u formu-
lieren om uzelf aan te melden 
en een verzameldoos voor de 
antwoordstroken. U kunt zich ook 
opgeven bij Nel de Vlieger tel. 
6431889. Natuurlijk wordt er, als 
dat nodig is, voor vervoer gezorgd.

Wilt u voor 21 maart laten weten 
of u komt ? 

Namens de 
voorbereidingscommissie,

Nel de Vlieger

Verslag van de eerste ronde  
geloofsgesprekken 
Hoewel we wekelijks in de kerk-
dienst met elkaar bijeenkomen 

om ons geloof te voeden, te ver-
diepen, te hervinden of gewoon 
te onderhouden zijn wij het als 
gemeente onderling niet zo ge-
wend om met elkaar in gesprek 
te raken over ons persoonlijk 
geloof. 
Een aantal mensen hebben die 
stap gewaagd door zich op te 
geven voor één van de drie groe-
pen rond het geloofsgesprek. In 
de dienst van zondag 9 januari 
werd aan de gemeente hiervan 
verslag gedaan met tevens de 
mogelijkheid om in te schrijven 
voor de tweede ronde geloofsge-
sprekken. 
Een deelnemer uit de groep met 
het gesprek als uitgangspunt 
vertelde: ‘De gespreksbegelei-
ders hadden een goede vorm 
gevonden om de deelnemers te 
laten wennen aan dit toch nieuwe 
fenomeen. Om ieder op zijn/haar 
gemak te stellen en ons hart, ge-
voel en verstand te openen voor 
de andere deelnemers.
In een van de bijeenkomsten zei-
den we elkaar, in eigen woorden, 
wat voor elk van ons de kern van 
ons eigen geloof is. Een eigen 
geloofsbelijdenis als het ware. 
Zoals je het zou doen als een 
buurvrouw of buurman je vraagt 
waarom je naar de kerk gaat, wat 
je gelooft. Wat zeg je dan? Stuk 
voor stuk eenvoudige maar unie-
ke verhalen. Intens, uit het leven 
gegrepen, hartverwarmend. 
Verrassend was het te ervaren 
hoe gemakkelijk het ons allen, al 
spoedig, afging om met elkaar te 

Vorming & toerusting
Zie voor het totale programma het boekje van 
de Kleine Raad van Kerken Amstelveen-Noord/ 
Buitenveldert. Alle bijeenkomsten vinden 
plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.

Februari
do 17 14.00 uur Gedichten rond de dood.  
   Inleider: Sieb Lanser
do 17 20.00 uur Gemeenteavond met   
   ds. Hans Uytenbogaardt  
   over kerkvisie en   
   kerkinrichting
do 17 20.00 uur Groep vrouw en geloof 
wo 23 10.00 uur Ouderen rond de Schrift  
   (Paul Koopman), Titus   
   Brandsmakerk
wo 23 20.00 uur Bijbelavond over Johannes.  
   Inleider: Renger Prent

Maart
di 1 10.00 uur Bijbelkring over de   
   Openbaring van Johannes.  
   Inleider: Sieb Lanser
di 1  20.00 uur  Gespreksgroep  
   25-45 jarigen. Inleider:  
   Sieb Lanser
wo 2  14.30 uur  Bijbelkring over de   
   Openbaring van Johannes.  
   Inleider: Sieb Lanser
do 10 20.00 uur Groep vrouw en geloof 
di 15  20.00 uur  Lezing ds. Piet de  
   Bres over zijn voettocht  
   naar Santiago de  
   Compostela. Inleider:  
   Renger Prent
wo 16  18.00 uur  Broodmaaltijd  
   veertigdagentijd,  
   Ontmoetingsruimte Titus  
   Brandsmakerk 
wo 16  19.15 uur  Vesper veertigdagentijd in  
   de Titus Brandsmakerk 
do 17  14.00 uur  Kerkmuziek voor de  
   lijdens- en vastentijd, met  
   uitleg. Inleider: Frits Heil,  
   Titus Brandsmakerk 
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spreken over de Bijbel en over God en 
elkaar te laten delen in ons eigen ge-
loof. Ik heb deze geloofsgesprekken 
beleefd als heel bijzonder en inspire-
rend. Als heel verrijkend ook, verdie-
pend voor mijn eigen, kleine geloof. 
Ze brachten mij ook nader tot mijn 
geloofsgenoten. Lieten me opnieuw 
proeven waarom ik tot de Kruiskerk-
gemeente wil horen. 
De tweede groep was gericht op 
meditatie en gebed. Voor de tweede 
avond was er een opdracht meege-
geven om een brief aan God te schrij-
ven. In de brieven zitten gemeen-
schappelijke elementen. In verschil-
lende brieven gaat het over bidden. 

Enkele citaten: 
‘Ik heb in de loop van mijn leven 
veel zieke mensen ontmoet die zo 
verschrikkelijk leden aan het leven. 
Aanvankelijk dacht ik dan, als ik maar 
voor die en die zal bidden, dan komt 
het vast wel goed. En zo waar, er 
was zo`n patiënt die uit de depressie 
kwam en weer terug kon naar haar 
gezin. Ik dacht: dat komt doordat ik 
voor haar gebeden heb; maar later 
ging ik daar toch aan twijfelen.’
‘Bij het bidden tot U moet ik erg mijn 

best doen om me niet af te laten 
leiden door allerlei gedachten. Is dit 
omdat ik me geen voorstelling van U 
kan maken?’
‘Dagelijks richt ik me tot u en telkens 
doe ik dat in het besef dat er ‘daar 
boven’ echt iemand is, dat er iemand 
luistert.’
‘Fijn dat u vandaag zo dichtbij bent. 
Misschien komt het omdat ik steeds 
denk aan de brief die ik U ga schrijven. 
Het is vreemd en ook heel intiem.’
Ook in deze groep werden deze per-
soonlijke ontboezemingen als span-
nend en inspirerend ervaren. Ook 
mooi om dat van elkaar te horen en 
met elkaar te delen. 
In de derde groep: ‘geloof in beeld’ 
werden in drie avonden de geloofs-
begrippen Geloof, Hoop en Liefde in 
beeld gebracht. De deelnemers gingen 
na een inleiding aan de slag met pa-
pier, verf en klei. 
Soms was er een zucht: ‘dit kan ik 
niet’ of ‘dit heb ik lang niet gedaan’. 
Het samen bezig zijn met een mu-
ziekje op de achtergrond had ook 
een prettige bijwerking, het gaf rust! 
Uiteindelijk was in een kleine tentoon-
stelling tijdens de themadienst, te zien 
wat een verschillen in beleving er zijn 
en hoe de beelden in vorm en kleur 
spreken. Kortom, geloofsgesprekken 
in woorden, in stilte of in beelden: een 
aanrader! De tweede ronde loopt. Vóór 
de zomer komt er een derde ronde. 
Doet u mee? 
Namens de commissie geloofsge-
sprekken,

Marijke Labohm

Jaap Govers (1924 – 2011)
Op 8 januari 2011 overleed Jaap Govers, 
na een verblijf van enkele weken in het 
ziekenhuis. Hij verzorgde jarenlang de 
wijkkas op zijn eigen zorgvuldige wijze. 
Op maandagmiddag was hij vaak in 
de Bankraskerk om met koster Henk 
Waterham de zaken betreffende gebouw, 
beheer en bar door te nemen. Jaarlijks 
kreeg de kerkenraad een uitvoerig 
overzicht ter informatie en controle. 
Rekeningen betaalde hij liever gisteren 
dan vandaag. Hij hanteerde zijn eigen 
systeem met een groot aantal kolommen 
en liet zich niet verleiden om middels 
mogelijkheden op de computer een 
eenvoudiger administratief model te gaan 
gebruiken. 
De laatste jaren waren qua gezondheid 
moeizaam, zowel voor zijn vrouw als voor 
hem.
In de aula van de Nieuwe Ooster 
begraafplaats herdachten wij hem. 
We lazen in Johannes 1:1-14 over het 
licht dat niet door de duisternis wordt 
overmeesterd. 
In dat licht mogen wij Jaap geborgen 
weten. Wij leven mee met zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen.
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Paaskerk
Rond de diensten
Meer dan vol zat de Paaskerk toen wij 
samen met de Dorpskerkgemeente op 
16 januari onze eerste dienst vierden 
in de nieuwe setting. Met een liturgie 
met accenten uit beide gemeentes, 
twee voorgangers, prachtige muziek 
en een ontroerend gedicht. Het was 
een hoopvol begin. De dienst onder-
streepte dat de viering toch echt het 
hart is van ons samenzijn, en dat alles 
wat wij in de kerk zeggen en doen 
daarin haar inspiratie vindt. Moge deze 
toon van openheid en vertrouwen nog 
lang doorklinken!

Ondertussen vieren wij verder. Op  
20 februari zal voor het eerst ds. Sieb 
Lanser voorgaan in de Paaskerk. Hoe-
wel hij predikant is in de Kruiskerk 
woont hij in onze wijk, dus vanuit dat 
oogpunt gezien is het een soort thuis-
wedstrijd. Van harte welkom! De zon-
dag erna, 27 februari, delen wij brood 
en wijn. Ik zal zelf voorgaan. 6 Maart 
is een bijzondere zondag. De jongeren 
van onze gemeentes zijn dan het hele 
weekend in de kerk om aan de hand 
van een Bijbelverhaal een theater-

dienst voor te bereiden. In de dienst, 
die als gewoonlijk om tien uur begint, 
staat het verhaal van Ruth centraal, 
onder het motto: Goede tijden, slechte 
tijden. Volharding en geloof zijn daarin 
belangrijke elementen! Ook alle kin-
deren zijn voor die dienst nadrukkelijk 
uitgenodigd. Naast het door de jonge-
ren voorbereide theaterstuk wordt er 
natuurlijk ook gebeden en gezongen. 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH  Amstelveen,
tel. 4416036, dsbogaard@paaskerk-
amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad 
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480, 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370, 
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v. wijkkas 
Protestantse Paaskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl

Gelukkig was Anton, de raaf uit de Dorpskerktoren, meegevlogen.
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Aswoensdag
Daarna maken we een liturgische om-
slag. We gaan de veertigdagentijd in. 
Op 9 maart is het Aswoensdag. Op 
het moment dat ik dit schrijf is het nog 
niet geheel duidelijk of we deze dienst 
weer samen zullen vieren in de Heilige 
Geestkerk. Doordat het beleid vanuit 
het bisdom strenger is geworden, kun-
nen we momenteel geen eucharistie 
vieren met onze katholieke zusters en 
broeders. Daarmee wordt een waar-
devolle traditie van meer dan dertig 
jaar doorbroken. Dat doet zowel Paas-
kerkers als parochianen van de Heilige 
Geestparochie pijn. We zoeken naar 
mogelijkheden om toch oecumenisch 
te blijven vieren, maar weten nog niet 
of dat op Aswoensdag al mogelijk is. 
We houden u via het weekbulletin op 
de hoogte.

Veertigdagentijd
13 Maart is de eerste zondag in de 
veertigdagentijd. Het Paars van bezin-
ning en inkeer zal weer zichtbaar zijn 
op de avondmaalstafel en de preek-
stoel. We zingen even geen lofliede-
ren, maar staan in rustige eenvoud 
stil bij deze wereld, ons leven, Gods 
aanwezigheid en soms ook Zijn voel-
bare afwezigheid. Zeven weken – de 
zondagen worden niet meegeteld in 
het getal veertig – scheiden ons van 
Pasen. Het licht lijkt soms nog ver 
weg. Maar we leven er desondanks 
wel naar toe! Ds. Marco Visser gaat 
voor.

Ds. Marianne Bogaard

Meiske Yvonne Narda Van Meeteren - Logeman
Op 24 december 2010 overleed Meiske Yvonne Narda van Meeteren 
- Logeman. Zij werd op 31 maart 1933 geboren in Haarlem. Vrij snel 
daarna werd haar vader als hoofd van de school gestationeerd in 
Indonesië, waar ze als tiener haar moeder verliest en zij met de vier 
andere kinderen in een kamp verblijft. Een paar jaar later ontmoet 
Meiske marineman Ton. Ze voelt zich te jong voor een relatie, maar als 
ze begin jaren vijftig in Nederland medicijnen studeert breekt ze haar 
studie af en verloven zij zich. Na de geboorte van hun oudste twee 
kinderen komen zij in Amstelveen te wonen, waar de andere kinderen 
worden geboren. 
Jaren werkt zij op de muziekschool Amstelveen. Tot haar dood 
onderhoudt ze de contacten die ze daar opdoet en velen komen 
afscheid van haar nemen op 30 december. Na een dienst in de Paaskerk 
waarin pastor Adolfs op haar verzoek voorging, werd zij begraven op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

De nieuwe ambtdragers
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Vanuit de Kerkenraad
Samen verder
In januari had de kerkenraadsverga-
dering een bijzonder karakter, omdat 
het de eerste vergadering was van de 
wijkkerkenraden van de Dorpskerk-
gemeente en de Paaskerkgemeente. 
Elke maand zullen we samen verga-
deren. We keken terug op de geza-
menlijke viering van 16 januari die als 
een zeer goede start is ervaren. We 
mochten tevens nieuwe ambtsdragers 
verwelkomen. Voor de Paaskerkge-
meente was het Cor Otting die in het 
ambt van diaken werd bevestigd. Voor 
de Dorpskerkgemeente werd Remon 
Vonk bevestigd tot ouderling en Fijtje 
Ran-Stronkhorst herbevestigd tot ou-
derling. Het geeft moed als juist op 
zo’n scharniermoment nieuwe schou-
ders mee gaan dragen bij het vele 
werk. Ook het feit dat ervaren schou-
ders mee blijven doen en denken geeft 
vertrouwen in een goede toekomst. 

Vertegenwoordigers van de kerkenraad 
gingen deze maand naar het afscheid 
van pastoraal werker Guido Smit van 
de Heilige Geest Parochie, naar het 
afscheid van Hanna de Kam en naar de 
afscheidsdienst van ds. Jaap Doolaard 
die 30 januari met emeritaat ging. Wij 
wensen hen alle goeds.

Amstelveen-Zuid
Er wordt hard gewerkt aan een plan 
voor heel zuid. Op 23 januari vond de 
gemeentevergadering in de Hand-
wegkerk plaats. Dezelfde vragen die 
op 4 november in de Paaskerk en op 
16 november in de Dorpskerk werden 
gesteld, kwamen hier aan de orde. 
Nu alle drie de gemeenten positief 

hebben gereageerd op de denkrich-
ting, zullen we met dubbele inzet de 
nieuwe plannen verder gaan uitwer-
ken. Verdere concretisering van de pro-
fielen is ter hand genomen. Vorming 
en Toerusting brainstormt over de toe-
komst. De voorbereidingen voor het 
volgende kerkenraadsweekend zijn in 
volle gang. Wij zullen het komende jaar 
nog vaak bij u terugkomen met vragen, 
met een plan of met een verzoek om 
mee te denken.

Alice Stronkhorst

Jaarlijkse rommelmarkt 
De commissie is wakker geworden 
uit haar winterslaap en gaat 
plannen maken voor de komende 
rommelmarkt.
Wilt u in de week van 21 - 24 septem-
ber 2011 een plekje vrijhouden in uw 
agenda? Want de rommelmarktcom-
missie rekent vanaf woensdag 21 sep-
tember weer op de nodige vrijwilligers. 
Meedoen aan de rommelmarkt bete-
kent nieuwe vrienden maken. Mee-
doen in de organisatie? Bel Henk Keu-
kenmeester 06 45 690 380.

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in het benedenhuis van de Paaskerk. 

Februari
do 17 10.00 uur Donderdagochtend-bijbelstudiekring, prof. T. Baarda 
ma 28  19.00 uur Gebedskring

Maart
di 01 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
do 03 10.00 uur Bijbelkring Rondom de psalmen
ma 14 19.00 uur Gebedskring
di 15 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
do 17 10.00 uur Donderdagochtend-bijbelstudiekring, ds. Marianne  
  Bogaard
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Bij de diensten
Zondag 27 februari vieren we opnieuw 
het heilig avondmaal. In januari hebben 
we bij de viering van de maaltijd voor 
het eerst buiten de feestdagen om 
matses gebruikt. De kerkeraad heeft, 
op advies van de liturgiecommissie, 
voor het gebruik van matses gekozen, 
omdat voor het lopend ontvangen 
van brood en wijn witbrood minder 
geschikt blijkt te zijn. Wanneer na 
verloop van tijd onze nieuwe wijze 
van avondmaalsviering zal worden 
geëvalueerd, zal ook dit aspect van de 
viering worden besproken.
In de dienst van zondag 20 maart 
hoopt de cantorij weer aan de dienst 
mee te werken. Op het programma 
staan koralen van J.S. Bach.

Kring jongere gemeenteleden
In januari is de kring van jongere 
gemeenteleden voor de tweede keer 
samengekomen, dit maal rond het 
thema ‘hoop’. We mochten mensen 
begroeten die de eerste keer aanwezig 
waren, maar ook een aantal nieuwe 
gezichten. De volgende en (voorlopig) 
laatste kring, rond het thema ‘liefde’, 
zal worden gehouden op dinsdag  
8 maart, opnieuw in de Pelgrimskerk, 
van 20.00 tot 21.30 uur. Welkom!

Ds. H.U. de Vries

Bevrijding uit onze religie
Een van de grootste ontdekkingen 
in de theologie van de 20e eeuw is 
ongetwijfeld geweest het verstaan 
van de bijbel als anti-heidens, dat is 
antireligieus getuigenis. Als de God 
van de bijbel onze mensenwereld 
binnenkomt, ontmaskert hij die als een 
religieuze wereld. Een wereld waarin de 
menselijkheid wordt (op)geofferd aan 
van alles en nog wat. Het is dan ook 
een geestelijke beslissing van formaat 
geweest om een scherp onderscheid 
te maken tussen ‘geloof’ en ‘religie’. De 
theoloog Karl Barth heeft de moedige 
stap gewaagd om, trouw aan de bijbelse 
noties, te zeggen: religie is ongeloof. 
Hij zei dat in de 20e eeuw, tussen de 
twee wereldoorlogen in, maar tot op de 
dag van vandaag wordt zijn profetische 
kritiek misverstaan. Velen hebben 
gemeend dat Barth er ánderen, of zelfs 
andere religies, mee te lijf ging.
Toch ging het Barth in deze ‘religiekritiek’ 
om zélfkritiek. Op deze avond willen 
we stilstaan bij wat het onderscheid 
zou kunnen zijn tussen ‘geloof’ en 
‘religie’. En wat deze heilzame, bijbelse 
storing voor ons vandaag zou kunnen 
betekenen.

Di. 22 februari 2011, 20.00 uur, 
Pelgrimskerk 

Ds. Mirjam Elbers

Delen en uitdelen
Begin januari: er is nog volop sneeuw 
en ijs. In hartje Amsterdam luister 
ik, in een gezellig jazzcafé, naar mijn 
favoriete band. Er komen zeven 
jonge Chinezen binnen (toeristen, 
studenten?). Ze gaan helemaal 
vooraan zitten, rondom een kleine 
tafel. Ze bestellen drinken (te eten is 
hier niets) en luisteren aandachtig, 
klappen enthousiast. Na een poosje 
halen ze grote zakken chips uit hun 
rugzakjes en beginnen te eten. Na 
ongeveer drie kwartier vertrekken 
ze; lege glazen en opengescheurde, 
halfvolle zakken chips achterlatend. Ik 
erger mij daar een beetje aan, maar 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, 
Amstelveenseweg 749, 
1081 JE  Amsterdam, tel. 6424567
wijkkas 660904 t.n.v. wijkkas 
Protestants Buitenveldert, Amsterdam
inleveren kopij Present  
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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de caféhouder haalt alleen de glazen 
weg en geeft mij een knipoog(?). Dan 
komen er weer wat Chinese jongeren 
binnen. Ze schuiven vooraan aan, 
bestellen drinken en eten verder uit de 
opengescheurde zakken. Een beetje 
deftig uitziende oude man, zittend 
in de hoek achter zijn biertje, kijkt 
duidelijk begerig toe. Prompt wordt 
hem de geopende zak aangeboden. 
Hij graait een flinke handvol uit de 
zak. De chinezen lachen naar elkaar. 
Allen genieten van de muziek. Pauze: 
ze willen met de muzikanten op de 
foto en iedereen mag weer uit de 
zak graaien. Dan legen ze hun glazen, 
vouwen de lege chipzakjes op en laten 
die in hun rugzakjes verdwijnen. Even 
later vertrek ik ook.
Het begint zachtjes te sneeuwen en 
lijn 5 laat nog tien minuten op zich 
wachten. In de heerlijk geurende, 
Hollandse gebakkraam staat een 
Turkse man oliebollen te bakken. Ik 
koop er één, lekker warm.
Dan komt er een groepje Chinezen 
aanlopen. Zijn het dezelfden? Ze 
hebben geen rugzakjes. Ze overleggen 
met elkaar, tellen op hun vingers en 
kopen dan een zak met tien oliebollen. 
Ze lachen veel en houden mij de zak 
voor. Ze moedigen me aan er één te 
nemen. Ik gebaar dat ik er net één op 
heb en lijn 5 komt eraan.
In de overvolle tram staat een 
Marokkaans meisje direct voor mij 
op. Ik mijmer: wat een klassiek (kerst)
verhaal eigenlijk. Delen, uitdelen, 
plaats maken, veel culturen bij 
elkaar, muziek en sneeuw, heel veel 
sneeuw... een onvergetelijke avond!

 Wil Kruijswijk

Pastorpraat
Let op: er is een wijziging in het 
winterprogramma: dinsdag 22 februari 
om 20.00 uur inleiding door  
ds. M. Elbers over “Bevrijding uit de 
Religie”. Mis het niet!

Dinsdag 1 maart om 19.00 uur weer 
een uurtje concert op Walborg 2 met 
de bewoners aldaar. Zo dichtbij voor 
velen!

Vrijdag 4 maart om 15.00 uur 
Wereldgebedsdag, de wereldwinkel 
is aanwezig en om 18.00 uur maaltijd. 
Gaf u zich al op?
 
Alle activiteiten worden goed bezocht. 
De boeiende lezing over “Het besef 
van Goed en Kwaad” van dr. Pieter 
Drenth (emeritus hoogleraar) vraagt 
misschien nog om een vervolg. Veel 
vragen en opmerkingen kwamen niet 
meer aan bod.
Over je bestemming als mens, je 
omgang met de bijbel en leven in de 
vrijheid van Christus. Heel goed om zo 
eens aan het denken gezet te worden! 
Pieter denkt na over een vervolg.
 
Zieken, ernstig zieken, aan huis 
gebonden, het valt soms niet mee 
alles te moeten accepteren. Dreigt u 
teveel alleen te moeten doen, trek dan 
letterlijk aan de bel. Dus bel iemand 
op!
Moed, geduld en Gods nabijheid 
toegewenst.

 Werkgroep pastoraat

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

februari
di 22  20.00 uur  Bevrijding uit onze religie, 
   Ds. M. Elbers
wo 23  10.00 uur  Bijbelbezinning
vrij 25  10.15 uur  kring Menno Simons

maart
di  01  14.00 uur  Bijbelkring Handelingen
di  01  18.00 uur  Theater Griffioen, Vincent 
   Bijlo. Opgave bij Wil 
   Kruijswijk.
vr  04  15.00 uur  Wereldgebedsdag
vr  04  18.00 uur  Kostje geKocht
di  08  20.00 uur  Jongere gemeenteleden 
   ontmoeten elkaar
wo 09  20.00 uur  Kerk en Synagoge. M. van 
   Loopik: De Bergrede door 
   Joodse ogen.
do  10  20. 00 uur  Het Woord spreekt. Goede 
   Herder
ma 14  20.00 uur “The Age of Stupid” film.  
   Goede Herder
di  15  14.00 uur  Bijbelkring Handelingen
do  17 15.00 uur Kring Otter Knoll
za  19  22.30 uur  Stille Omgang, Goede 
   Herder

Zie de folder van het winterprogramma voor 
meer informatie.
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Anna Jeanne Frankfort-Warouw
Op 14 januari overleed Anna Jeanne Frankfort-
Warouw. Zij kwam met haar gezin rond 1962 naar 
Buitenveldert, na een relatief kort verblijf in Den 
Haag, dat volgde op een veelkleurig bestaan in 
Indonesië en Nieuw-Guinea. De dood van haar 
zoon Peter heeft haar leven diepgaand beïnvloed. 
Desalniettemin wist zij te genieten van het leven. 
Zij was direct en open in haar omgang met 
mensen, en geliefd in de kring van degenen die 
haar in hun hart hadden gesloten. We hebben haar 
begraven bij haar man en zoon. Voorafgaande aan 
de begrafenis hebben we troost gezocht in de 
woorden uit de brief aan de Romeinen: “Of wij 
dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want 
met dit doel is Christus ook gestorven en weer 
levend geworden, dat Hij zowel over doden als 
levenden zou heersen.”

Wilhelmina Vleer-du Cloo
Op 2 december 2010 overleed in De Buitenhof 
mevrouw Wil Vleer op 96-jarige leeftijd. Ze werd 
geboren in een gereformeerd gezin, maar haar 
aanstaande man was hervormd, en dus werd zij 
ook hervormd. Het heeft haar altijd dwars gezeten 
dat de kerk daar toen zo moeilijk over deed! Haar 
man was actief in het kerkelijk kinderwerk. Daar 
was zij erg trots op. Toen thuis wonen in 1991 
niet meer ging, werd het echtpaar opgenomen in 
De Buitenhof. Haar man overleed, maar toch was 
ze niet alleen: in het jaar 2000 heeft zij kerkelijk 
haar jawoord opnieuw gegeven, dit keer aan de 
heer Frans Sterk, die voor haar zorgde zoveel 
hij kon. Samen met hem bezocht ze regelmatig 
bijeenkomsten voor ouderen in de Pelgrimskerk 
en altijd waren ze op hun vaste plaats in de 
kerkdiensten in De Buitenhof te vinden. Het 
laatste jaar ging ze lichamelijk gestaag achteruit, 
en ook haar geest kon niet meer alles bijbenen.
We hebben haar begraven vanuit De Buitenhof.
We wensen de heer Sterk en haar kinderen veel 
kracht en zegen bij dit verlies. 

Lieve inwoners van Amstelveen en 
Buitenveldert,
Genade zij u en vrede van God die ons liefheeft!

Ik doe in de lijn van oude bijbelschrijvers een beroep op onze 
gemeenschappelijke bron: de liefde van God en de genade van 
Jezus Christus, en op de gemeenschap van de Heilige Geest.

Binnen onze kerkelijke gemeente is De Buitenhof één van 
de “instellingen”. We hebben er wekelijks een kerkdienst, 
gespreksgroepen en kerkelijk bezoekwerk. Maar de 
protestantse kerkelijke samenwerking staat onder druk omdat 
de gemeenteleden op leeftijd zijn, en ze hebben naast de 
Pelgrimskerk nog drie andere “preekplaatsen” die ze van 
ambtsdragers en rolstoelvrijwilligers (moeten) voorzien. De 
laatste tijd beginnen we die druk te voelen: als er iemand 
ziek wordt valt er een gat in het vrijwilligersrooster en 
onze bewoners krijgen minder bezoek. Daardoor kunnen 
we niet meer iedereen, die dat wil, naar de kerk brengen 
en kijken gastpredikanten tegen een half lege kerk aan. 
Uiteindelijk zullen de zorgmanagers de kerkdiensten willen 
terugdraaien, omdat zoveel inzet voor zo weinig mensen niet 
financieel uitkan… En dat terwijl er zoveel liefde, genade en 
gemeenschap is binnen onze muren.

Broeders en zusters, we zijn één gemeente. We zijn geroepen 
elkaar te helpen in tijden van nood. Daarom bieden we elkaar 
bijvoorbeeld onderdak als een kerk moet sluiten.
In De Buitenhof zijn mensen niet meer in staat hun 
geloofsleven zelf ter hand te nemen. Maar ze zijn ons in het 
verleden voorgegaan op de weg van geloof, hoop en liefde. Nu 
hebben ze onze hulp nodig. Mocht u eens bij ons willen komen 
kijken: welkom! Mocht u eens willen helpen? Graag!

Met zusterlijke groet,
Ds. Sietske van der Hoek, geestelijk verzorger, De Buitenhof 

(svanderhoek@cordaan.nl, tel. 5044 000, 
aanwezig dinsdag, woensdag en vrijdag)
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PJR

Een bezoek aan de  
 Ulu moskee in Amsterdam 

‘U hebt vast al enkele verhalen ge-
hoord over het uitstapje naar een 
moskee in Amsterdam. Ook ik, als bui-
tenstaander, mocht mee, uitgenodigd 
door Mirthe. En ik ben blij dat ik ben 
meegegaan, want het was erg interes-
sant. 
Ik kan u nu gaan vertellen over het 
middaggebed, maar om eerlijk te zijn, 
was dat niet wat het meeste indruk op 
me maakte. Wat ik persoonlijk het inte-
ressants vond, was de rondleiding die 
er na het middaggebed werd gegeven 
en vooral wat me daaraan opviel. 
Natuurlijk speelt het geloof een be-

langrijke rol in het leven van moslims. 
Zeker weten; een veel grotere rol 
dan wij het vaak in ons leven geven. 
Maar er is nog één ding dat voor hen 
nog belangrijker is. Hun jeugd. In de 
verschillende ruimten die ook nog een 
deel uitmaken van de moskee, wordt 
er een hoop gedaan om hun jeugd 
goed voor te bereiden op wat hen te 
wachten staat. Zo worden er bijlessen 
gegeven, treft men voorbereidingen op 
de Cito-toets in februari, leren kinderen 
Turks, lezen uit de Koran en nog veel 
meer. Ook hebben de jongeren hun 
eigen ruimte, waar ze kunnen doen 
wat ze willen - onder toezicht natuur-
lijk. Daar staat er bijvoorbeeld een 
biljarttafel, kan er tafelvoetbal gespeeld 
worden en er hangt zelfs een tv! U 
begrijpt misschien wel wat de eerste 
reacties waren. 
En een groot deel van alles wat er 
gedaan wordt, wordt gedaan door 
vrijwilligers. Zelfs de renovatie die een 
tijdje terug in de moskee werd gedaan, 
werd voor een groot deel geregeld 
en gedaan door vrijwilligers. Ik vind 
het heel bijzonder dat er mensen zijn 
die daaraan graag vrijwillig hebben 
willen meewerken. Natuurlijk, vrijwil-
ligerswerk komt vaker voor, ook bij 
ons in de kerk, maar soms lijkt het zo 
vanzelfsprekend dat wij vergeten hoe 
speciaal het eigenlijk is. En op die dag 
realiseerde ik me weer hoe erg we el-

kaar eigenlijk nodig hebben. 
Kortom, naar mijn idee vormen de 
mensen met elkaar een hechte ge-
meenschap, die meer deelt met elkaar 
dan alleen het geloof. Het zijn mensen 
die beseffen hoe erg ze elkaar nodig 
hebben en die heel veel om elkaar 
geven. Volgens mij kunnen wij een 
hele hoop van hen leren!’

En hoe de anderen het ervaren heb-
ben? Hier hun reacties;
Het was nieuw, leuk, interessant & 
leerzaam. Uit respect, hebben wij 
amateuristisch onze sjaals op onze 
hoofden gebonden en zo het mid-
daggebed bijgewoond. We hebben er 
veel van geleerd & het was een leuke 
ervaring.”

Namens de PJR,
 Inke Otting

Op zondag 16 januari waren  

22 tieners van de tienerdienst niet in 

hun wijkkerk maar met hun leiding in 

de Ulu moskee in Amsterdam. Sophie 

vertelt haar verhaal over dit bezoek.

PJR agenda 
• 6 februari om 19.30 BarBoven in 

de Bovenkant bij de Handwegkerk

• 15 februari van 19.30 - 21.00 u in 

de Paaskerk ‘Aan de haal met het 

Verhaal 1’ met ds. Marco Visser 

• 1 maart van 19.30 – 21.00 u. in 

Handwegkerk (d’ Achterkant) ‘Aan 

de haal met het Verhaal 2’

• 4, 5, 6 maart 

THEATERWEEKEND!!!! 
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Projectkoor Nederlandse Johannes  
 Passie in de Handwegkerk
Op 17 april, Palmzondag, zal een pro-
jectkoor de Johannes Passie van J.S. 
Bach zingen. Het gaat om een heel 
bijzondere uitvoering: voor het eerst zal 
de hele Passie worden uitgevoerd in de 
Nederlandse taal. Het was destijds Lu-
thers (en dus ook Bachs!) stellige wens 
dat er in de eigen taal van de gemeente 
werd gelezen en gezongen (voor Bach 
was dat de Duitse taal). Daarom sluiten 
wij ons bij die liturgische traditie aan 
door ook nu de Passie in onze eigen taal 
te zingen. 

Het doel van dit project is tweeledig: 
enerzijds willen we als protestantse 
gemeente van Amstelveen in brede 
kring de gelegenheid bieden om samen 
plezier te beleven aan zo’n schitterend 
stuk kerkmuziek. We hebben al een 
paar keer eerder gemerkt hoe samen-
bindend het werken aan zo’n muzikale 
uitdaging kan zijn. Maar misschien nog 
belangrijker is met name bij dit koor-
project de kans om zingend en vierend 
dichtbij de geloofsbeleving van de tijd-
genoten van Bach te komen. 

Dichter bij komen
In vele kerken in ons land bestaat een 
lange en rijke traditie van cantatedien-
sten. In de meeste gevallen krijgen de 
mensen dan een tekstboekje, om te 
kunnen volgen waar het eigenlijk over 
gaat. Maar soms wordt de vertaling met 
opzet summier gehouden, want: ‘die 
teksten van Bachs Cantates, wat moet 
je daarmee’. En dan is een summiere 

vertaling een uitkomst: immers, je kunt 
de inhoud van die zoete en gevoelige 
teksten een beetje op afstand houden, 
zodat het vooral niet te dichtbij komt. 
In de afgelopen jaren ging mij dat ‘op af-
stand houden’ steeds meer tegenstaan. 
Afstand tussen de Boodschap en de ge-
lovige, dat was immers wel het laatste 
dat Bach wilde. 
Dat vormde voor mij de motivatie om 
dichtbij de bedoeling van Bach te wil-
len komen. Door een taal die ons als 
moedertaal rechtstreeks zou kunnen 
aanraken, in plaats van via de verstande-
lijke weg van Duitse naar Nederlandse 
vertaalslag. En ik kan u zeggen dat deze 
jaren voor mij een innige kennismaking 
met het lijdensverhaal, of beter gezegd 
met het begrip ‘passie’ hebben opgele-
verd. 
Hoewel ik van aanvang af taalkundig 
wist wat elk Duits woord betekende, 
kwam het hele lijdensgebeuren pas 
echt bij mij binnen toen ik mij de taak 
stelde om - met de grootste zorgvuldig-
heid voor Bachs muziek - de Johannes 
Passie zorgvuldig wegend in de schoot 
van onze eigen moedertaal over te dra-
gen. Zes Bijbelvertalingen parallel vol-
gend, op zoek naar die zinswendingen 
die zo soepel mogelijk in Bachs muziek 
zouden passen, met behoud van de 
muzikale heffingen en dalingen. Vorig 
jaar zongen we alle Nederlandse koralen 
uit de Johannes Passie in de Handweg-
kerk. Nu zal de gehele Johannes Passie 
klinken. Zònder tekstboekje: wie ore 
heeft, die hore!

Meezingen
U wordt van harte uitgenodigd om in 
dit projectkoor mee te zingen! U krijgt 
een ingezongen studie-cd, zodat u vol-
doende gelegenheid hebt om naast de 
gezamenlijke repetities uw koorpartij te 
leren kennen. 
De koorrepetities zijn op de volgende 
data, in de Handwegkerk:

U kunt zich opgeven via email: Johan-
nespassie2011@gmail.com. Vermeld 
dan uw naam, adres, stemsoort en of u 
de Johannes Passie al eens eerder (in 
het Duits) hebt gezongen.

Marcel den Dulk

Iedereen Woensdag 2 maart 20.00-22.00 uur

Alten en Woensdag 11 maart 20.00-22.00 uur 
sopranen Woensdag 23 maart 20.00-22.00 uur 

Tenoren en Woensdag 16 maart  20.00-22.00 uur 
bassen Vrijdag 26 maart 20.00-22.00 uur

Iedereen zaterdag 26 maart 10.00-13.00 uur     
 woensdag 30 maart 20.00-22.00 uur
 vrijdag 1 april 20.00-22.00 uur
 woensdag 13 april 20.00-22.00 uur 

Generale zaterdag 16 april 10.00-13.00 uur 
repetitie
Dienst zondag 17 april 10.00-11.45 uur 
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Di/ 15-02
Santiago de Compostela
Lezing door ds. Piet de Bres over zijn voet-
tocht naar Santiago de Compostela.

Kruiskerk, Amstelveen
Aanvang 20.00 uur

Di/ 22-02
Bevrijding uit onze religie 
Op deze avond willen we stilstaan bij wat 
het onderscheid zou kunnen zijn tussen 
‘geloof’ en ‘religie’. En wat deze heilzame, 
bijbelse storing voor ons vandaag zou kunnen 
betekenen. (Meer informatie op de pagina’s 
van de Pelgrimskerk.)
Ds. Mirjam Elbers

Pelgrimskerk, Amsterdam-Buitenveldert
Aanvang 20.00 uur

Ma/ 14-03
Videofilm: ‘The Age of Stupid’
Het is een profetische film die in 2009 is 
uitgekomen. De film is een mix tussen een 
drama, documentaire en een animatiefilm 
met in de hoofdrol Pete Postletwhaite, die 
een oude man speelt in 2055. Hij kijkt naar 
archiefbeelden over de wereld van 2008 en 
vraagt zich af waarom we de klimaatveran-
dering niet hebben gestopt toen het nog kon.

De Goede Herder, Van Boshuizenstraat 420, 
Amsterdam-Buitenveldert
Aanvang 20.00 uur

De voorbereidingen zijn in volle gang. Op 15 februari gaat de cast Aan de haal met het 
Verhaal. Het verhaal van Ruth wordt onder de loep gelegd en ds. Marco Visser geeft 
uitleg en de achtergronden bij dit prachtige Bijbelverhaal.
Dan komt de creatieve kant aan de orde. Scène voor scène wordt gelezen en nage-
dacht over de sfeer van dit verhaal; de rollen, het decor, de kleding en welke muziek 
hierbij past.
En dan de klapper! Het Theaterweekend in de Paaskerk; vrijdagmiddag 4 maart de 
start! Dan de hele zaterdag hard doorwerken; zaterdagavond generale repetitie. 
Daarna even los; lekker feesten; slapen in de kerk en zondagmorgen vroeg weer op 
en om 10 uur staat iedereen gekleed en geschminkt klaar om zingend en spelend het 
verhaal opnieuw te beleven samen met de gemeente. Cast en crew hebben er weer 
zin in!
Wil je nog meespelen? Of misschien meehelpen bij het verzorgen van bijvoorbeeld 
het eten en drinken? Aanmelden kan via pjr-amstelveen@hetnet.nl of tel. 6430362.  
Informatie op www.pjramstelveen.nl.


