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Open Doors daagt kerken in Nederland 
en België uit om op 19 juni op de 
bres te staan voor Irak. ‘Preken voor 
Ninevé’ is het thema. 
Het is een zware tijd voor de Kerk in 
Irak. Het land steeg dit jaar van de 
zeventiende naar de achtste plaats 
op de Ranglijst Christenvervolging. 
Ninevé, het huidige Mosul in Irak, staat 
symbool voor alle plekken in de wereld 
waar christenen worden vervolgd.
“Het is belangrijk je gemeente stil 
te zetten bij de Vervolgde Kerk. De 
Vervolgde Kerk is confronterend, 
maar ook inspirerend”, zegt Open 
Doors-bestuurslid en PKN-predikant 

Ron van der Spoel. “We moeten ons 
realiseren dat we onderdeel zijn van 
het wereldwijde Lichaam van Christus. 
Als er nieuws is uit Japan, uit Libië of 
uit Irak, dan moeten we ons afvragen: 
hoe gaat het met onze broeders en 
zusters daar en wat kunnen we voor 
hen doen? Anderzijds zijn vervolgde 
christenen een inspiratiebron voor ons 
geloofsleven. Zij laten zien wat het 
betekent om je vijanden lief te hebben 
en Christus te volgen door lijden heen.”

Wat zijn vervolgde christenen?
Vervolgde christenen zijn christenen die 
niet vrij hun geloof mogen uitoefenen. 
Dit komt voor in meer dan vijftig landen, 
waaronder Noord-Korea, China, Iran, 
Eritrea, Afghanistan, Egypte en Nigeria. 
In het boek Handelingen lees je dat 
de eerste gemeente in Jeruzalem al 
vervolgd werd vanwege haar geloof 
in Jezus Christus. Stefanus werd zelfs 

gestenigd. Ook in de brieven van 
bijvoorbeeld Paulus en Petrus is te lezen 
dat christenen in die tijd vervolgd werden. 
Christenvervolging is er sinds de eerste 
pinksterdag altijd geweest. Daarom is 
de zondag na Pinksteren gekozen als 
Zondag voor de Vervolgde Kerk.

Gebed
Van der Spoel: “Vervolgde christenen 
vragen ons niet voor henzelf te bidden. 
Maar voor hun land en hun volk, door 
wie ze worden uitgespuugd. Zij laten, 
net als het verhaal van Jona, mij zien 
wat het ondanks weerstand betekent 
uiteindelijk naar je vijand om te zien. 
Het is belangrijk dat kerken daarbij 
stilstaan.”

Bid voor vervolgde christenen, maar 
ook voor hen die christenen vervolgen.
Meer informatie op de website: 
www.opendoors.nl

Zondag voor de Vervolgde Kerk
‘Maak je gereed en ga naar 

Ninevé, die grote stad, om haar aan 

te klagen, want het kwaad dat ze 

daar doen is ten hemel schreiend.’ 

Jona 1:2

‘Wind.’ Wellicht vindt u het een wonderlijk thema. 
Toch is het niet zo vreemd, want dit nummer is 
een Pinksternummer. We kennen Pinksteren als 
het feest van de Geest. Het woord voor ‘geest’ in 
de Bijbel kun je vertalen als adem of wind. 
Lees het hoofdartikel van Piet de Bres over 
Pinksteren. We vieren het feest van de heilige 
wind. Op verschillende manieren klinkt dat in dit 
nummer door. 
Maarten Aalders verlangt naar een nieuwe 
Pinksteren, zeilend op de wind van de Geest. 
Een persoonlijk interview over wind mee en 
wind tegen in je leven. Een mooi interview ook 
met wervelwind Inke Otting, die na vele jaren 
afscheid neemt van de Protestantse Jeugdraad 
Amstelveen-Buitenveldert. 
Hoe je als kerk serieuze tegenwind kunt hebben, 
wordt schrijnend duidelijk in het artikel over de 
Vervolgde Kerk. Niet voor niets wordt hiervoor op 
de zondag na Pinksteren onze aandacht gevraagd. 
Maar ook dichter bij huis stormt het, in ons 
eigen Amstelveen; zelfs windkracht 10, zegt Ilse 
Meester. 
De kerkrentmeesters schrijven deze keer niet over 
geld, maar over de mensen in het college. Toch is 
duidelijk dat we niet alleen van de wind kunnen 
leven. De scriba van de Algemene Kerkenraad 
nodigt ons uit om op 15 juni mee te praten over 
de Jaarrekeningen. In de wijkberichten, leest 
u hoe in iedere wijk de wind opsteekt van een 
nieuw élan. Twee predikanten gaat het voor de 
wind: zij vonden een nieuwe gemeente. En wat 
moet ik als eenvoudige dominee en voorzitter van 
de redactie? Er de wind onder hebben? Met alle 
winden meewaaien? Of krijg ik dan juist de wind 
van voren?

Namens de redactie,
Sieb Lanser

2  Zondag van de 
 vervolgde Christenen
3 Van de redactie, inhoud, 

colofon
4 Kerkdiensten
6 Hoofdartikel: Pinksteren, 
 de Geest en ik
8 Algemene Kerkenraad
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10 Interview met 
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14 Wandelen voor Vrede
15 Column: The answer 
 my friend
16 Een Geloofsbelijdenis?
17 Handwegkerk
19 Kruiskerk
24  Paaskerk
28  Pelgrimskerk
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34 PJR
35 Nieuws van elders
36  Agenda
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert Zo/ 19-06
1e collecte:  Diaconie, stg. 
De Spreekbuis 
2e collecte:  Kerk, in- en externe 
communicatie van onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. L.C. van Drimmelen
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf
Paaskerk
10.00 uur: ds. M. Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C. Stelwagen, Damwoude
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den Broek 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens 

Zo/ 26-06
1e collecte:  Diaconie, stg. Exodus 
2e collecte:  Kerk, jeugd-en jongerenwerk 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
West-Terschelling
Paaskerk
10.00 uur: ds. M. Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. J. Meinders
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen 

Zo/ 03-07
1e collecte:  Diaconie,
individuele ondersteuning
2e collecte:  Kerk, eredienst 
& pastoraat in onze gemeente 

Handwegkerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
en ds. M. Visser (afscheid) 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. van Roest, Noordwijk
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur:  drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: voorganger onbekend 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

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

Zo/ 29-05 
1e collecte:  Diaconie, 
KiA: werelddiaconaat
2e collecte:  Kerk, eredienst 
& pastoraat in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.J. Aalders
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
(tienerdienst)
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Do/ 02-06 
Hemelvaartsdag

1e collecte:  Diaconie, 
individuele ondersteuning
2e collecte:  Kerk, classis, 
bijdrage in de kosten

Kruiskerk
9.30 uur: ds. W. Janssen
Paaskerk
9.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
9.30 uur: ds. A. van Vuuren
De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Zo/ 05-06 
1e collecte:  Diaconie, 
eigen doel wijkdiaconie 
2e collecte:  Kerk, oecumene: 
pl. Raad van Kerken

Handwegkerk
10.00 uur: ds. J.A. Verkerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. W. Janssen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, 
Oud-Beijerland 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. L.C. van Drimmelen

De Buitenhof
10.30 uur: ds. J.J. van Thiel
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: majoor E. Klarenbeek 
(Leger des Heils) 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust

Zo/ 12-06
Pinksteren

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.J. Aalders
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
en ds. M. Visser  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. D.C. Floor, Ede
ma 2e Pinksterdag 
9.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries (m.m.v. 
de cantorij en instrumentalisten)

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze 
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke 

Pinksternoveen 2011
Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
De traditie om een noveen te bidden gaat onder andere 
terug op de 9-daagse periode tussen Hemelvaart en 
Pinksteren. In afwachting van de Helige Geest, die door 
Jezus was beloofd, baden de apostelen om zijn komst. 
Op de 9e dag (Pinksteren) werd de Heilige Geest over 
de apostelen uitgestort. Ook wij bidden om de Heilige 
Geest om inspiratie te ontvangen voor ons werk en 
leven. Noveen staat in vele talen voor het getal negen.

De Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert 
nodigt u uit tot het bijwonen van de 
Pinksternoveen in onze kerken.
• Vrijdag 3 juni, 19.30 - 20.00 uur
 De Goede Herderkerk, Van Boshuizenstraat 420 
 Thema: De Geest van de Schepping
•	 Zaterdag 4 juni, 19.30 - 20.00 uur
 Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a
 Thema: De mededeling van de Geest
•	 Zondag 5 juni, tijdens de ochtendviering
 Pinkstergebed in alle kerken 
 In alle kerken wordt voorbede gevraagd
•	 Maandag 6 juni, 19.30 - 20.00 uur
 St. Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965
 Thema: Doordrongen van de Geest
•	 Dinsdag 7 juni, 19.30 - 20.00 uur
 Paaskerk, Augustinuspark 1
 Thema: De Geest spreekt in mij
•	 Woensdag 8 juni, 19.30 - 20.00 uur
 Het Apostolisch Genootschap, 
 Graaf Aelbrechtlaan 138
 Thema: De Geest van het verbond
•	 Donderdag 9 juni, 19.30 - 20.00 uur
 H. Geestkerk, Haagbeuklaan 1
 Thema: De Geest over alle generaties
•	 Vrijdag 10 juni, 19.30 - 20.00 uur
 Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1
 Thema: De Messiaanse Geest
•	 Zaterdag 11 juni, aanvang 19.00 uur
 Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560
 Thema: De Geest van moed

Na de feestelijke slotviering is er gelegenheid elkaar 
met een drankje en hapje te ontmoeten.
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Pinksteren,  
de Geest en ik

slavernij bevrijdde en die vandaag 
ons wil bevrijden. Jezus gaf, aan de 
Sedermaaltijd, aan die bevrijding een 
geweldige verdieping, zoals wij die 
met Pasen vieren. Ook het Joodse 
Pinksterfeest krijgt in Handelingen 
2 zo’n verdieping. God geeft Israel 
de tien woorden als gids om bij zijn 
vrijheid te blijven, om zijn bedoeling 
‘waar’ te maken. ‘De Geest der 
waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, 
de weg wijzen naar de volle waarheid’, 
zegt Jezus in Johannes 16 vers 13. 

De vraag is altijd: hoe blijven wij dicht 
bij God in ons alledaagse leven? Dat 
is niet eenvoudig. Staat ons leven niet 
vaak ver van Bijbel en geloof af? Roept 

geloven niet veel vragen op waarop 
je geen antwoord hebt? Dat is toch 
de reden dat zo velen de kerk de rug 
hebben toegekeerd? Hoe blijf ik dus 
volharden in mijn geloof? Hoe blijf ik 
bij het nieuwe leven waartoe Pasen 
mij bevrijd heeft? Krijgen wij daartoe 
niet het geschenk van de Geest, 
als gids, als kracht die ons helpt te 
geloven? 
Het Hebreeuwse woord ruach, adem, 
geest, wind geeft aan dat wij mensen 
het net niet met onze handen kunnen 
pakken. Wij krijgen de Geest als een 
geschenk. Je krijgt het als je er om 
vraagt, je er voor open stelt. 
Ik zing graag Taizé liederen. Korte 
teksten met een meditatief karakter. 

Als je die steeds herhaalt, word je 
je bewust dat jij zelf niet meer zingt, 
maar dat het lied in jou zingt.

Gij hart, Gij bron van leven, 
ontferm u over ons;
Gij adem, ziel in mensen, ontferm 
u over ons. (melodie: Laudate 
omnes gentes).

en: Gij zijt de bron van leven,
 Gij zijt licht en vreugde, kom.
 Kom, o Heil’ge Geest,
 Kom, o Heil’ge Geest.

Ervaar wat het betekent als Gods 
Geest jou aanraakt.

Ds. Piet de Bres

Het Wekenfeest was, evenals Pesach 
en Loofhuttenfeest, een pelgrimsfeest 
waarbij de vromen optrokken naar 
Jeruzalem. Daar zijn de leerlingen van 
Jezus samen. Op het Pesachfeest 
gedenkt het Jodendom de uittocht uit 
het slavenhuis Egypte. Vijftig dagen 
later legert het volk bij de berg Sinaï, 
waar Mozes de tien geboden uit Gods 
handen ontvangt. 

De Tien woorden
In de Kerk spreken wij meestal over 
de tien geboden. De Griekse tekst 
spreekt over de Decaloog (= tien 
woorden). ‘Ik ben de Heer, jullie God, 
die je uit Egypte bevrijd hebt’, zo 
begint het. Daarin ligt heel de essentie 
van die ‘geboden’. Hoe blijf je bij Gods 
bevrijding? Hoe verval je niet opnieuw 
tot slavernij, altijd uitlopend op een 
leven dat ‘dood’ is? 

Die bevrijding houd je alleen vast door 
bij de God van de Uittocht te blijven. 
Om je daarbij te helpen geeft de Heer 
deze Torah, deze tien woorden, als 
gids, als wegwijzer, als hulp om te 
leven zoals Hij het bedoelt.

Een rabbijnse vertelling
Toen God de tien woorden aan Mozes  
gaf, sprak God in zeventig talen, zegt 
een oud rabbijns verhaal. Lees Genesis 
10, daar vind je een opsomming van 
alle volkeren der aarde: zeventig in 
getal. Op de Sinaï sprak God dus in 
de taal van alle volkeren. Zo gaf Israel 
uitdrukking aan de overtuiging dat de 
tien woorden niet exclusief voor Israel 
waren, maar via Israel voor alle volken 
van de wereld.
En kijk, Handelingen 2, hebben we alle 
volken van de wereld daar niet bijeen? 
“Wij horen hen allen in onze eigen 
moedertaal”, zegt men verbaasd.
De verwarring, vervreemding waarvan 
wij in het verhaal van de Torenbouw 
van Babel horen – en die sindsdien 
typerend is voor onze wereld en ons 
bestaan, kijk alleen maar naar de 
wereldpolitiek – is opgeheven. Waar 
de Geest ons leert om Gods woord 
te horen en te doen, ontstaat boven 
verwarring en vervreemding uit een 
nieuwe werkelijkheid: de Kerk van 

Jezus Christus, die weet heeft van 
Gods bedoeling.

Terug naar de Sinaï
In Exodus 19 lezen wij hoe de Heer op 
de Sinaï neerdaalt om Mozes de tien 
woorden te overhandigen. ‘De Heer 
was op de berg neergedaald in vuur.’ 
Het Hebreeuws (de taal van het Oude 
Testament) gebruikt niet het woord 
‘top van de berg’, maar spreekt over 
‘het hoofd van de berg’. Als je dan in 
Handelingen 2 leest over vuurtongen 
die zich op ieder van de leerlingen 
neerzetten, waan je je dan niet aan de 
voet van de Sinai?

Het geluid van een hevige 
windvlaag
Het Hebreeuwse woord voor ‘geest’ 
is: ruach. Maar dat betekent ook: adem 
en wind. Eén voorbeeld: het verhaal 
van de grote vloed; als de ark strandt 
op een rots, lezen wij: Op Gods bevel 
begon er een wind (ruach) over de 
aarde te waaien, waardoor het water 
afnam. Waar het begrip ruach met de 
Naam van God verbonden wordt, gaat 
het altijd om bevrijding, redding.

De Geest en ik
Op het Pesachfeest vierde Israel dat 
God een bevrijder is, die Israel uit 

‘Toen de dag van het Pinksterfeest 

aanbrak waren zij allen bij elkaar’, vertelt 

het Pinksterevangelie. Christelijke  lezers 

zullen dat snel verstaan als de dag van 

het Christelijke Pinksterfeest. Maar dat 

bestond nog niet. Het gaat om het 

Joodse Pinksterfeest; in de synagoge 

‘het Wekenfeest’ genoemd. 
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Werk aan de winkel

Uit de AK-vergadering 
van 26 april lichten wij de 
volgende punten:

In deze tijd van het 
jaar bespreekt de AK 
altijd de financiële 
Jaarstukken van het 
voorgaande jaar van onze 
Protestantse Gemeente 
(PG) – opgesteld 
door het college van 
kerkrentmeesters– en 

die van de Diaconie. Het financieel 
Jaarverslag van onze PG komt eind 
mei aan de orde. De Jaarrekening 2010 
van de Diaconie is al wel aan de orde 
geweest en voorlopig vastgesteld. 
Bijzondere aandacht ging uit naar de 
vraag waarom het aantal hulpvragen 
de laatste jaren zo daalt en hieraan 
dus minder is uitgegeven dan 
aanvankelijk was begroot. In de stellige 
overtuiging dat ook in Amstelveen en 
Buitenveldert mensen zijn die onder de 
armoedegrens leven. Is de stap naar 
persoonlijke hulpverlening te groot? Het 
is een punt van grote zorg dat wij als 
kerkelijke gemeente de zo belangrijke 
opdracht tot dienst van barmhartigheid 
en gerechtigheid niet zo goed kunnen 
uitvoeren terwijl de behoefte, afgaande 
op het landelijk beeld, groot is.

Zeker niet in het laatst nam de 
AK eveneens kennis van het zeer 
lezenswaardige diaconaal Jaarverslag 
2010 waarin onze diakenen een 
overzicht bieden van activiteiten, zoals 
náast  individuele hulpverlening, het 
jeugddiaconaat, projectmatige hulp, 
de wijkdoelen per wijkgemeente en 
contacten en vertegenwoordigingen 
met maatschappelijke organisaties, 
oecumene en burgerlijke gemeente 
Amstelveen. Beide stukken worden 
binnenkort in de wijkkerken verspreid en 
op onze centrale website gepubliceerd.

In het verlengde hiervan, kondigen 
wij alvast aan dat de bijeenkomst 
voor gemeenteleden plaatsvindt 
op woensdag 15 juni om 20.00 uur 
in de Paaskerk. Daarin kunt u uw 
mening kenbaar maken over de 
Jaarrekeningen van zowel onze PG als 
die van Diaconie. Noteert u alvast de 
datum van deze jaarlijkse belangrijke 
bijeenkomst in uw agenda!

De voorbereidingen om een 
gezamenlijk bouwproject in de 
Westwijk te beginnen waarin 
opgenomen een kerkelijk centrum, zijn 
in volle gang. In die zin is aan de AK een 
ontwerp van de intentieovereenkomst 
ter bespreking voorgelegd waarin 

afspraken met de maatschappelijke 
partner zijn vastgelegd om nieuwbouw 
in gezamenlijkheid te realiseren. Een 
verdere stap in de goede richting! 

Komen en gaan 
Ook vanuit de AK heten wij ds. Mirjam 
Buitenwerf-van der Molen hartelijk 
welkom als nieuwe predikant in 
onze gemeente, in het bijzonder de 
Kruiskerkgemeente. Zij deed in een 
feestelijke dienst op 15 mei haar intrede 
na tot predikant te zijn bevestigd door 
haar naaste collega ds. Sieb Lanser en 
vervolgens ging zij een week later voor 
het eerst in haar wijkgemeente voor. 

Een gelukwens aan de Kruiskerk-
gemeente nu de vacature als gevolg 
van het emeritaat van ds. Jaap 
Doolaard, vrij snel mocht worden 
vervuld. Wij wensen ds. Buitenwerf 
onder Gods zegen een goede tijd 
toe. Maar er gaat ook iemand weg. 
Ds. Marco Visser, predikant van de 
Dorpskerkgemeente, nam een beroep 
aan naar de PG te Heemskerk en de 
dienst waarin hij afscheid zal nemen 
van onze gemeente, is bepaald op 
zondag 3 juli. In het volgende nummer 
van Present komen wij hierop terug.

Hans Reijenga, scriba AK

Het college bestrijkt het deel van de kerk-
gemeenschap dat zich bezighoudt met 
- netjes geformuleerd - het beheer van de 
stoffelijke aangelegenheden van de kerk. 
Wij houden oog op het financiële reilen 
en zeilen van de kerkgemeenschap: het 
uitbetalen van de traktementen van onze 
predikanten en de salarissen van alle andere 
betaalde kerkelijke medewerkers. Daarnaast 
houden we ons bezig met het beheer van 
onze kerkgebouwen, waaronder de verhuur 
daarvan. Ook het beheer van de geldmid-
delen verdient onze aandacht. Zoals u wel 
eens eerder heeft gelezen moeten we op 
de kerkelijke activiteiten jaarlijks toeleggen 
omdat de vrijwillige bijdragen samen met 
de opbrengsten uit verhuur van de kerkelijke 
gebouwen niet voldoende zijn. Waarom dan 
die aandacht voor de geldmiddelen? Wij 
verkeren in de gelukkige omstandigheden 
dat we door verkoop van gebouwen (ons 
tafelzilver) tijdelijk over een behoorlijke om-
vang van geldmiddelen beschikken. Die zijn 
belegd in effecten en op spaarrekeningen 
uitgezet. We proberen met de opbrengst 
daarvan het tekort op de kerkelijke activitei-
ten te dekken. Door de lage rentestanden 

heb je feitelijk een steeds groter vermogen 
nodig om dat gat te dichten. Dat is de reden 
voor de aandacht die het college ook aan de 
geldmiddelen moet besteden. Al met al een 
stevige uitdaging.

Die uitdaging gaat het college aan. Een 
ploeg(je) van enthousiaste vrijwilligers die 
zich laat bijstaan door een professionele 
staf. Naast de voorzitter, secretaris en 
penningmeester van het college is er een 
aantal commissies, elk belast met een 
eigen specifieke taak. De commissie Geld-
werving, met nu nog als voorzitter Jaap 
Lubbers, houdt zich bezig met de kerkelijke 
bijdragen. Elk jaar opnieuw zien ze met 
zekere spanning uit naar de resultaten van 
de jaarlijkse actie kerkbalans. Vorig jaar con-
stateerden ze, tot hun genoegen, dat het 
aantal bijdragende leden licht steeg. Ander-
zijds moesten ze vaststellen dat de gemid-
delde bijdrage opnieuw daalde. De taak van 
deze commissie is na te denken over hoe 
het aantal bijdragers stijgt èn ook de gemid-
delde bijdrage weer gaat stijgen. Een moei-
lijke opdracht, maar wel noodzakelijk om de 
kerkelijke huishouding op orde te houden. 
Zoals ik de vorige keer al schreef wil Jaap 
zijn voorzitterschap dit jaar overdragen aan 
een nieuwe vrijwilliger. Iemand die “er voor 
gaat” en “er voor staat”.  Wie durft de uitda-
ging aan? De commissie onderhoud heeft 
de belangrijke taak alle gebouwen in een 

goede staat van onder-
houd te houden. Een, 
helaas steeds kleiner, 
groepje van bevlogen 
mensen zonder echte 
voorzitter. Ad interim 
vervult de voorzitter 
van het CvK, Jan-
Willem Bossenbroek, 
de voorzittersrol. 
Ook hier is dus een 
uitdagende functie 
vacant. Dan hebben 
we nog een financi-
ele commissie. Men zegt wel eens dat daar 
de mensen in zitten die echt vertellen wat 
er wel en niet kan. Ondergetekende maakt 
er deel van uit, maar ook Aletta Dijkhuis: zij 
houdt meer de dagelijkse gang van zaken in 
het oog. Wij beiden bereiden (tussentijdse) 
financiële informatie voor. Wij staan voor 
openheid en laten dus van ons horen, als 
het even kan in elke Present. Wij vinden dat 
wij u niet één keer per jaar mogen vertellen 
dat het - financieel gezien - wel of niet goed 
gaat met uw kerk. Dat moet u tijdig weten. 
Alleen dan heeft u de mogelijkheid er zelf 
wat aan te doen. Dat mag met uw bijdrage, 
maar ook met uw inzet: er is echt werk aan 
de winkel. Vrijwilligers voor…

Hans van Strien,  
penningmeester

Deze keer gaat het niet direct over 

geld, maar over onszelf, over het 

college. Wat voor mensen staan 

aan de knoppen en wat doen ze?

uit de algemene kerkenraad college van kerkrentmeesters

Leven van de wind
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Zeilend op de wind  
van de Geest

Kreeg je als kind vaak  
de wind van voren?
‘Nee, beslist niet. Ik was een lief en 
bescheiden kind. Een makkelijk kind. 
Dat vertelde mijn moeder altijd aan mijn 
tweede vrouw Marjanne. Ik kom uit een 
gezin van vier kinderen. Mijn vader was 
hoogleraar aan de VU, mijn moeder deed 
het huishouden. Toen mijn oudste broer 
op kamers ging wonen en mijn zus voor 
een jaar naar Amerika ging, brak voor mij 
en mijn jongste broertje een paradijselijke 
tijd aan. Ik was een jaar of twaalf. We 
verhuisden naar het Gooi, waar we tussen 
Huizen en Bussum kwamen te wonen. Het 
waren de mooiste jaren van mijn jeugd. Op 
school in Bussum maakte ik onder andere 
kennis met Sartre, Camus, Shakespeare 
en W.F. Hermans. Dat gaf mij woorden 
voor de ervaren leegte in mijn leven en de 
verlegenheid met het dagelijks bestaan. Die 
leegte bleek een belangrijk levensthema te 
worden: Waar gaat dit over?  

Wat doe ik hier? Waartoe zijn wij op aarde? 
Literatuur ging over dat soort zaken, 
ontdekte ik. Ook religie heeft met dat soort 
vragen te maken. Toen ik achttien was, ben 
ik tot geloof gekomen bij Youth for Christ, 
een opwekkingsbeweging. Ik was christelijk 
opgevoed, maar in die tijd werd Jezus 
Christus een levende werkelijkheid voor 
mij. Die link naar de Opwekkingsbeweging 
bestaat voor mij nog altijd. Daar liggen mijn 
geestelijke wortels.’ 

Wat doet dat met je, zeilen?
‘Zeilen heb ik geleerd in de zeilkampen 
van de NCSV . Toen ik in Woubrugge 
vlakbij de Braassem woonde, heb ik mijn 
eerste bootje gekocht, een kajuitjacht. 
Daarmee kon ik de plas op. Ik ging er ook 
mee naar Friesland.’  ‘Ik kan me helemaal 
overgeven, loslaten. Je zit helemaal in de 
elementen. Water, zon en wind. Zeilen 
is oer. Je kunt niets aan de elementen 
veranderen, je kunt je alleen maar 
aanpassen om te overleven. Je hoort 
het water, je ziet het water. Je ruikt het. 
Mijn boot vormt een contrast met mijn 
studeerkamer. Het is trekken, je anker 
ophalen en zwerven.’  

Heeft het zeilen geholpen om je 
depressies te overwinnen?
‘Het heeft me niet geholpen. ’t 
Zorgde wel voor ontspanning en 
stressvermindering. In 1990 werd ik in 

Amstelveen beroepen. Dat betekende 
voor mij een uitkomst, want na acht 
jaar Woubrugge had ik het wel gezien. 
Amstelveen telde negen kerken, en tien 
predikanten. Nu zijn er nog maar vier 
kerken en zes predikanten. In de jaren 
dat ik hier werkte volgde bezuiniging op 
bezuiniging. Maar ik kwam in 1990 in 
een groeiende gemeente, gevolg van 
alle nieuwbouw in Amstelveen-Zuid. 
De Handwegkerk was en werd steeds 
meer een gemeente met heel veel 
schwung, ook een gemeente met een 
grote muzikale oriëntatie. Er was zoveel 
te doen: bezoeken, dopen, kringen, 
vergaderingen. Af en toe dacht ik: de 
Geest mag wel wat minder hard waaien. 
Ik werd beroepen met het oog op een 
nieuwe kerk in Westwijk. Tot 2000 heb 
ik genoten van de dynamiek. Daarna 
ging het minder met mijn gezondheid. 
Ik had last van terugkerende depressies 
en rond 2005 werd duidelijk dat andere 
maatregelen dan praten en pillen nodig 
waren. In 2007 werd ik afgekeurd.’

Pelgrim en zeilinstructeur
‘Een mens moet altijd weer verder, dat 
is een besef dat mij levenslang heeft 
vergezeld. Een mens is een pelgrim. Wij 
mensen zijn altijd onderweg. Het is net 
een zeilzwerftocht.  Zeilen deed ik altijd 
met mijn twee zonen Willem en Daan. 
Mijn vrouw houdt niet zo van zeilen. 

Dat is een minpuntje. Marjanne is 
overigens een geweldige vrouw. Voor 
mij is zij: muziek, liefde en leven. Maar 
in ieder geval: het zeilen dreigde er bij 
in te schieten. Ik ben toen zeilles gaan 
nemen bij de zeilschool Aalsmeer, heb 
toen mijn brevetten gehaald en ben 
vanaf 2004 zeilinstructeur.’ 

Ben je iemand die scherp aan de 
wind zeilt?
‘Het woord scherp hoort wel bij mij. Ik 
zoek het randje van allerlei situaties. Dat 
heeft me veel weerstand opgeleverd. 
Ik ben niet van de nuances, veel tinten 
tussen zwart en wit zijn er niet. Ik ben 
niet iemand van het compromis, ik ben 
ook niet altijd even aardig. Dus ik heb 
ook vijanden gemaakt. Kijkend naar 
de kerkelijke context ben ik te lang 
blijven hangen in Amstelveen, maar 
door de gezinssituatie (ik was in 1996 
gescheiden en deelde in de zorg voor 
onze kinderen) kon ik niet verhuizen.  
En het aantal banen buiten de kerk ligt 
voor een theoloog niet voor het oprapen. 
Het grootste conflict dat ik heb 
meegemaakt ging over de eventuele 
verkoop van grond en gebouwen 
van de Handwegkerk. De Algemene 
Kerkenraad wilde de zaak verkopen. 
Uit archiefonderzoek bleek alleen de 
wijkkerkenraad gerechtigd te zijn om 
grond en gebouwen te verkopen. De 
Handwegkerk wilde alleen akkoord 
gaan als er in het zuiden iets nieuws 
voor terugkwam. Dat heeft de verkoop 
van de HWK jarenlang tegen gehouden. 
Nog steeds sta ik daar achter, maar 
leuk was het niet. Voor ons besef wilde 
men geen nieuwbouw in Zuid, ook 
al werd er al jaren over gesproken en 
voor gecollecteerd. Zelfs van collega’s 

ondervond ik weerstand om te komen 
tot nieuwbouw in de Westwijk. Het 
was de tijd van samen op weg. Dat 
heeft in Zuid niet de kans gekregen 
die het verdiende. Ik zat als jonge 
predikant te midden van een grote 
concurrentieslag. Ik ben blij te zien en 
te horen dat het nu goed gaat. Ja, dat 
het samen op weg toen niet gelukt 
is en dat het niet tot nieuwbouw is 
gekomen, is mijn grootste persoonlijke 
teleurstelling. Religieus gesproken vind 
ik dat een zonde.’

Kerk en tegenwind
‘t Valt niet mee om kerk te zijn. 
Soms is de wind tegen. Niet alles is 
haalbaar. Soms is het windstil. Een 
goede zeiler bereidt zich voor. De kerk 
manoeuvreert niet altijd even handig. 
Voorbereidingen voor de tocht zijn het 
belangrijkst. Af en toe kerk ik bij Cross 
Roads in het Amstelveen college. 
Daar zijn op zondag drie diensten 
die door zo’n 1200 mensen worden 
bezocht. Ik zit daar in de rol van kritisch 
toeschouwer: Waarom lukt het hier 
wel en bij ons niet? Het ene schip 
vaart harder dan het andere. Wat doen 
we fout? Lastig om dat aan te geven. 
Wat is het geheim van een groeikerk? 
Staan onze zeilen niet goed? De wind 
zit ook knap tegen. Wat we nodig 
hebben is een nieuwe Pinksteren. Dat 
is mijn verlangen.’ 

Heb je de wind mee in je leven?
‘Ondanks alles ben ik een bevoorrecht 
mens. Dat voel ik me ook echt, ook al 
heeft het me niet altijd meegezeten. 
Door een herseninfarct vorig jaar 
ben ik niet meer zoals ik was. Mijn 
concentratievermogen is aangetast. 

Maar ik heb Marjanne, en ik hoef niet 
meer te werken. Voor mij is dat een 
bevrijding geweest waar ik nog dagelijks 
van geniet. En ik heb niet meer zo veel 
last van mijn depressies, ik bepaal 
mijn eigen tempo en kan mijn dagen 
zelf indelen. Ik ben gelukkig wel weer 
drukker met de kerk, bezoek mensen 
in Huis aan de Poel en heb meer 
preekbeurten. Ik heb een goed leven.’

Interview en foto: Janet Parlevliet

1 Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Maarten Aalders (56), predikant 

en zeilinstructeur. In 1982 predikant in 

Woubrugge, vanaf 1990 in Amstelveen, 

met vervroegd emeritaat in 2007. 

Iemand die niet altijd de wind in de 

zeilen heeft gehad door terugkerende 

depressies, soms hoog aan de wind 

voer en conflicten uitvocht. 
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Anderen die je niet  
zien staan...

Ruim 8500 kilo  
kleding

Administrateur 
gezocht

college van diakenen

Kerk in Actie organiseerde een dag om 
recente informatie en mogelijkheden 
voor hulp aan vluchtelingen in 
Nederland uit te wisselen. 

In het openingswoord klonk de 
noodkreet: ‘Het zwaarste voor 
vluchtelingen is, als anderen je niet 
zien staan’. Dat kan bij aankomst al 
het geval zijn. Onvoldoende kennis 
van zaken over omstandigheden 
en onvoldoende informatie door de 
vluchteling zelf kunnen tot verkeerde 
beslissingen leiden. Begrijpelijk, dat 
slachtoffers met angst en ernstige 
trauma’s door oorlog, verkrachting 
of marteling hier niet meteen over 
kunnen spreken. Ze worden dan 
soms onterecht afgewezen en direct 
teruggestuurd of in detentie gezet. 

Blijkt terugkeer onmogelijk dan worden 
ze “geklinkerd”  – hoe bedenk je zo’n 
term! - dus op straat gezet. Soms 
gebeurt dat in grote getale. Zoals in 

Zaandam waar onlangs 110 personen 
op één dag geklinkerd werden.
 
Unicef-rapport
Recent is klinkering van kinderen door 
de rechter verboden. Kinderen zijn ook 
vaak de dupe van onwenselijk beleid in 
de opvangcentra (AZC’s). Hoe kinderen 
dit beleven èn hoe zich dit verhoudt 
tot het Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind heeft Unicef 
onderzocht. Zie www.kind-in-azc.nl.

Drie knelpunten signaleerde Unicef.

•  De lange duur 
veel gezinnen verblijven 
jarenlang in de opvang omdat de 
asielprocedure niet is afgerond. 
Ze verkeren in onzekerheid of ze 
in Nederland mogen blijven. De 
opvang is niet ingericht op dat 
langdurige verblijf. Een jongen van 
9 jaar verwoordt dat als volgt: ‘Een 
mens die moet wachten, moet 
precies de tijd weten waarop het 
eindigt.’

•  Het vele verhuizen 
kinderen en hun ouders moeten vaak 
verhuizen en dat heeft gevolgen op 
allerlei terreinen. Een meisje van 10 

jaar: ‘Ik wil geen vriendin op school, 
want misschien moet ik wel weer 
verhuizen. Dan heeft het geen zin.’

•  Het ontbreken van informatie 
meestal hebben kinderen en ouders 
geen of onvoldoende informatie over 
hun situatie, waardoor ze niet weten 
wat (on)mogelijk is in hun situatie en 
hoe lang die situatie zal voortduren. 
Een meisje van 12 jaar: ‘Ik wil het 
weten, ik wil weten wat er gebeurt.’ 

Het vreemdelingenbeleid voldoet niet 
aan het Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind en niet aan die 
voor de Rechten van de Mens, hoewel 
beide verdragen door Nederland zijn 
ondertekend.

Onzalig plan
Een nieuw onzalig plan is het strafbaar 
stellen van illegaliteit. Mensen 
worden opgesloten en krijgen een 
strafblad zonder strafbare handelingen 
gepleegd te hebben. Daardoor vervalt 
het recht op een verblijfsvergunning, 
ook al zouden ze daar alsnog voor 
in aanmerking komen door ziekte, 
nieuwe feiten of onuitzetbaarheid. 
Bovendien wil de wetgever hulp aan 
illegalen strafbaar stellen. Humanitaire 

De kledinginzameling van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood die 
op zaterdag 16 april in Amstelveen en 
Buitenveldert is gehouden, heeft ruim 
8.500 kilo kleding opgeleverd. Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood wil 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen 
hartelijk danken. 
Met de opbrengst van de verkoop 
van de kleding, met name naar Oost-
Europa en Afrika, worden projecten 

gesteund van Cordaid Mensen in Nood. 
Dit jaar voornamelijk in Kenia waar, 
door het realiseren van onder andere 
waterreservoirs en waterpompen, de 
mensen geholpen worden om de lange 
droge perioden door te komen.

Voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie of over de 
gesteunde projecten kijk op 
www.samskledingactie.nl

Het College van Diakenen zoekt 
een vrijwilliger voor de financiële 
administratie. De taak kost ongeveer 
twee uur per week.
De administrateur verzorgt de 
boekhouding en de transacties en houdt 
zicht op het vermogen. Ook wordt er 
meegewerkt aan het opstellen van 
de jaarrekening. Er zijn ongeveer tien 
vergaderingen per jaar.

Het is niet nodig om voor deze taak 
als diaken bevestigd te worden. Heeft 
u interesse? Neemt u dan contact op 
met Evelien Faber van het secretariaat 
tel. 020-5353700.

‘We doen onrecht aan 

al diegenen die onze vrijheid 

bevochten als we niet opstaan tegen 

onrechtvaardigheid’ 

(Herdenking op de Dam 4 mei 2011)

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: 
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018 DR  Amsterdam
Tel.: 020-5353700
Email: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl

Rekening 69.97.43.532 of 526833 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood  
haalt ruim 8500 kilo kleding op  
in Amstelveen-Buitenveldert!

hulp wordt gedoogd, maar niet in 
de wet opgenomen. Zo wordt de 
hulpverlener vogelvrij verklaard of een 
mens met een strafblad.  
Dit is slechts een summiere 
greep uit alles wat er rond het 
vreemdelingenbeleid speelt. 

Aan u lezer stellen wij de vraag of wij een 
samenleving willen waarbij uitsluiting van 
mensen door een wet geregeld wordt? 

Of wij schending van internationale ver-
dragen willen accepteren? Aan u de vraag 
of wij mededogen met vluchtelingen en 
humanitaire hulp laten verbieden? Of 
doet u mee met ons protest?

Tot nadere informatie en gedachten-
wisseling bereid,

Saskia de Jong en Mieke Hellema,  
Diaconie Amstelveen-Buitenveldert
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Wereldwijde Week voor Vrede in 
Palestina en Israël  29 mei - 5 juni
Op initiatief van de Wereldraad van 
Kerken wordt jaarlijks de Wereldwijde 
Week voor Vrede in Palestina en Israël 
georganiseerd. Dit jaar van 29 mei tot 
5 juni. Kerken wereldwijd zullen de 
aandacht vestigen op de dringende 
noodzaak om tot een rechtvaardig 
vredesakkoord te komen. Verschillende 
kerkelijke organisaties hebben het idee 
van een verhalenestafette ontwikkeld. 
Verhalen van Palestijnen en Israëli’s 
vragen aandacht voor de gevolgen van 
het conflict, levensechte verhalen, die 
ons de menselijke kant laten horen 
en voelen van wat er in het leven van 

alledag gebeurt. Verhalen van vrees 
en hoop, wanhoop en pijn, kracht en 
perspectief. Speciaal voor deze week 
is er een verhalenbundel verschenen 
met als titel ‘Vertel me jouw verhaal’. 
In deze week voor vrede staan de 
verhalen van mensen in het conflict 
centraal. De Verhalenestafette en de 
Olijfbomenactie worden gecombineerd: 
het gaat in beide acties om vrede en 
hoop, rechtvaardigheid en vrijheid. 
Palestijnen zijn mensen die willen 
leven op hun land zonder stress of pijn, 
zonder restricties in bewegingsvrijheid 
en boven alles willen zij zich veilig en 
prettig voelen. Palestijnen zijn mensen 
die naar de toekomst kijken met een 
glimlach op hun gezicht en die hoop 
zien, wanneer er eigenlijk geen hoop is.

Houd Hoop Levend –  
Plant een Olijfboom
Plant een olijfboom is een internationale 
actie om samen met Palestijnse boeren 
de hoop op een goede toekomst levend 
te houden. Al tweemaal hebben de 
kerken van Amstelveen/Buitenveldert 
deze actie georganiseerd. Maar als je 

eenmaal met eigen ogen de troosteloze 
vlakten, waar eens olijfbomen stonden, 
hebt gezien, dan ben je ervan overtuigd 
dat we moeten doorgaan. De olijfboom 
is voor vele Palestijnen de bron van 
inkomsten om hun gezin te kunnen 
onderhouden. Daarom is het des te 
schrijnender dat Israël de afgelopen 
jaren naar schatting 600.000 olijfbomen 
heeft gekapt om plaats te maken voor 
uitbreiding van nederzettingen voor de 
kolonisten en de bouw van de muur. 
De actie ‘Houd Hoop Levend’ wil met 
herplanting van 50.000 olijfbomen 
de hoop van de Palestijnen op een 
vreedzame toekomst levend houden. 
De olijfboom is traditioneel een symbool 
van vrede, welvaart en hoop. Sinds de 
bezetting van 1967 werden olijfbomen 
ook het symbool voor verbondenheid 
met het land. De aanplant van 
olijfbomen geeft de Palestijnen, levend 
in armoede en onder bezetting, moed 
om in een vreedzame oplossing van het 
conflict te blijven geloven.
De Olijfbomenactie vindt plaats in 
de verschillende wijkkerken. U kunt 
dan een bijdrage geven voor een 
olijfboom. Meer gegevens vindt u in 
een volgend nummer van Present bij 
de wijkberichten van de kerken.

 Centrale ZWO commissie
 Nel Velthorst

Wandelen voor vrede
Met ‘Wandelen voor de Vrede’ wil de centrale ZWO commissie aandacht 

besteden aan twee activiteiten: de Wereldwijde Week voor Vrede  in Palestina 

en Israël en de Olijfbomenactie.  De wandeling vindt plaats op maandag 28 

mei, zie agenda op de achterzijde van Present. 

column

The answer 
my friend...

Nu ik er over nadenk realiseer ik me 
wat een impact dit natuurverschijnsel 
eigenlijk heeft. Ze is van 
levensbelang, natuurlijk vooral voor 
eilandbewoners zoals hier, maar ook 
in onze eigen lage landen was de 
geschiedenis waarschijnlijk anders 
verlopen zonder wind.

Zelf houd ik niet van wind, dat 
onderstreept deze vakantie ook maar 
weer eens. Ik zoek een enigszins 
beschut plekje op het strand om 
vandaar uit het strandleven te 
observeren en een boek te lezen.  

Mijn man daarentegen kan niet 
wachten om straks op volle zee de 
wind maximaal te benutten in zijn zeil. 
Hoe meer hoe beter! Twee manieren 
om met dezelfde wind om te gaan. 
Niet onverenigbaar, maar soms vraagt 
het om compromissen, over hoe we 
de dag gaan doorbrengen bijvoorbeeld. 
In Amstelveen stormt het momenteel, 
windkracht 10. Het is een moeilijke 
en onrustige tijd. Bijzonder om te zien 
hoe iedereen daar op zijn of haar eigen 
manier mee omgaat. 

Sommigen proberen met alle macht 
‘vast te zetten’ wat niet weg mag 
waaien, anderen kijken slechts in de 
richting waar de wind vandaan komt, 
of het al opklaart en wat voor leuke 
dingen we dan kunnen gaan doen. 
Niet onverenigbaar, maar het vraagt 
om compromissen en inzicht om de 
dingen op juiste waarde te schatten. 
Alles laten wegwaaien wat aan velen 
van ons houvast geeft tegenover het 
binnenwaaien van nieuwe dingen en 

ideeën is moeilijk om met elkaar te 
verenigen. Maar het is niet onmogelijk, 
het een hoeft het ander niet uit te 
sluiten. Ons geloof in die Ene, onze 
eeuwenoude gebruiken en tradities 
moeten hoe dan ook ‘vastgezet’ 
worden en bewaard blijven. Zij vormen 
de basis van onze gemeenschap en 
een rustpunt in het hectische leven 
van alledag. Tegelijkertijd moeten wij 
open staan voor frisse winden, voor 
nieuwe invloeden en ideeën, voor 
andere vormen van ‘kerk zijn’ die 
aansluiten bij de samenleving van 
vandaag. 

Het valt niet mee om de juiste 
balans hierin te vinden. Dat heeft 
tijd nodig. Tijd die wij verplicht zijn 
te geven aan onszelf en aan ons 
nageslacht. Tijd waarin nog heel veel 
wind kan waaien, met Zijn geest, 
waardoor wij het antwoord zullen 
vinden… in die wind! 

Ilse Meester

Terwijl ik deze column 

schrijf bevind ik mij op een 

mediterraan eiland waar de 

wind een eindeloze stempel 

gedrukt heeft op de natuur, op 

de mensen en op de cultuur. 

Een betere omgeving kan ik mij 

momenteel niet wensen. 
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Een nieuwe wind
Waarschijnlijk heeft niemand er iets 
van gemerkt, maar het kwam de 
afgelopen tijd wel eens voor dat de 
orde van dienst aan de andere kant 
van de oceaan werd gemaakt. Aad 
Zeeuw, die bijna tien jaar lang deze 
wekelijkse klus klaarde, trouwde vorig 
jaar met de Amerikaanse Carolyn. 
Voor haar werk verhuizen ze samen 
binnenkort naar de Verenigde Staten. 
Omdat het Aad toch niet handig leek 
om iedere week van vanuit de VS een 
orde van dienst te maken, is hij op 
zoek gegaan naar een opvolger. Die 
heeft hij gevonden in de persoon van 
Matthijs Wieldraaijer. Berichten voor 
de orde van dienst kunnen daarom 
nu naar Matthijs, die te bereiken is op 
mh.wieldraaijer@gmail.com.

Nu was het maken van de orde van 
dienst niet de enige klus die Aad 
deed. Hij was ook administrateur 
voor het College van Diakenen 
in Amstelveen-Buitenveldert. In 
september 2005 werd hij bevestigd 
als diaken met een bijzondere 
opdracht. Er wordt op dit moment nog 
druk gezocht naar iemand die deze 
taak wil overnemen. 

En dan waren er nog zijn 
werkzaamheden voor het College 
Onderhoud Gebouwen op het gebied 
van veiligheid en regelgeving. Deze 
zijn inmiddels overgenomen door 
Cor Waringa.

Aad heeft voor 8 juni een enkeltje 
New York geboekt. ‘Iedereen is daar 
welkom’, zo laat hij weten, ‘zolang je 
maar niet allemaal tegelijk komt’. Aan 
het eind van de zomer komt hij weer 
voor een paar weken naar Nederland 
om zijn kinderen en kleinkinderen op 
te zoeken. Aad, heel erg bedankt voor 
al je werk en het ga jullie goed! 

Een Geloofs-
belijdenis?
Tijdens een Geloofsgesprek, in februari 

in de Kruiskerk, werd aan de tien 

deelnemers gevraagd op papier te 

zetten wat wij zien als hoofdzaken in 

ons geloof, onopgeefbare overtuigingen, 

waarmee we willen leven. En die inhoud 

kunnen geven aan het gesprek met 

mensen om ons heen – dat hoort toch 

bij de ‘missionaire gemeente’.

Moeilijk was dat, maar in de bespreking van alle 
bijdragen bleek er toch veel overeenstemming 
te bestaan – en leerden we van elkaar. 
Hoewel wat huiverig voor belijdenissen die 
ons dreigen vast te leggen, besloten we toch 
een samenvatting op papier te zetten. Hier 
volgt onze poging: we hopen dat deelnemers 
aan het geloofsgesprek, binnen en buiten 
de gemeente, er iets mee kunnen. Ons wel 
bewust van het feit dat er al heel wat andere 
eigentijdse belijdenissen circuleren. Dat is beter 
dan doodse stilte.

Jan Schipper

In God de Vader/Moeder, schepper 
van hemel en aarde, die in de 
onbevatbare ruimte van het heelal 
en gedurende de onvoorstelbare 
eeuwigheid voor ons een plaats 
heeft ingeruimd waar we ons 
beschermd, gehoord en gezien 
kunnen voelen. Daaruit putten wij 
vreugde, moed en vertrouwen om 
betekenis aan ons leven te geven: Hij 
heeft ons lief. 

En in Jezus Christus, die als 
een mens voor zijn medemensen 
geleefd en geleden heeft en in 
wie wij de God van Schepping, 
Bevrijding en Evangelie herkennen. 
Hij is God-met-ons en is in de strijd 
met boze geesten en mensen 
tot het uiterste gegaan. Daardoor 
verzoent hij ons menselijk tekort. 
In zijn lijden en door zijn dood heen 
gaat hij ons voor naar Zijn toekomst: 
Zijn koninkrijk zal komen. 

En in de Heilige Geest, die ons 
Gods bedoelingen influistert, in 
gebed en in ontmoetingen ons troost 
en richting geeft. 

Wij geloven dat wij leven uit Gods 
genade, door Zijn aanbod van hoop, 
geloof en liefde. Hij schenkt ons 
Zijn genade uit eigen beweging. 
Waardoor wij in vertrouwen en 
ontspanning verkeren in de wereld, 
ruimte scheppend voor anderen, 
gelovend in samenwerking en 
solidariteit boven geweld en 
concurrentie.
Wij geloven dat Gods Woord de 
oorsprong van ons leven is en 
de eeuwen door tot ons spreekt 
in de verhalen van Eerste en 
Tweede testament, de Thora en het 
Evangelie. Wij zijn geroepen zijn 
appèl te beantwoorden.

En dat de Kerk in haar verschillende 
verschijningsvormen oecumenisch 
is en ons door Christus en de eerste 
christenen gegeven is om elkaar te 
ontmoeten, samen te bidden, Gods 
lof te zingen en ons door het Woord 
te laten leren. Wij willen staan in dit 
bezielde verband dat onze cultuur 
en samenleving heeft geïnspireerd 
en ons persoonlijk leven richting kan 
geven.

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

Aad  
Zeeuw

Cor Waringa

Wij geloven...

Matthijs  
Wieldraaijer

Cor  
Waringa
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Vivaldi
Het christelijk koor Alegría onder leiding van Nico Ph. 
Hovius geeft op zondag 19 juni om 15.30 uur een 
concert in de Handwegkerk. Uitgevoerd worden het 
Gloria en het Magnificat van Vivaldi, met begeleiding 
van orgel en een strijkensemble. De toegang 
bedraagt € 12,50. Een voorproefje van deze muziek 
is te horen in de pinksterdienst van 12 juni. 

Jongerendienst 12+
Nog wat nagenietend van DE DIENST zijn de 
jongeren alweer bezig met een volgend project. In 
het kader van Oikocrediet werd er op 15 mei een 
diner met entertainment georganiseerd. En op 
26 juni staat Film&Eten in d’Achterkant op stapel. 
Kortom: nog steeds geen maandje om eens lekker 
uit te slapen. Gelukkig is er nog wat afleiding in de 
vorm van de Provideractiviteiten. Maar goed dat 
Dorien wordt ingewerkt door Inke ;-)
En hoe zat het nu met de link tussen de bijbel-
verhalen en Robin Hood in DE DIENST? Niet 
iedereen heeft ‘m begrepen, vandaar deze uitleg: 
Mozes werd geëerd door het volk maar door deze 
verering ook onder druk gezet. Vandaar zijn ‘door-
schieten’ tijdens het slaan op de rots. Dit over-
kwam Robin Hood ook. En net zoals de vrouw bij 
de waterput vertrouwen had in Jezus was Marian’s 
vertrouwen in Robin Hood (en de Samaritaanse 
verschilde net zo van Jezus als Marian van Robin 
Hood). Zeg dus niet meer dat de jongeren niet 
over bijbelteksten nadenken!

Anko Verburg

Frederik Willem van Staveren
Op 27 april overleed in de leeftijd van 82 jaar Frederik 
Willem van Staveren. Met zijn vrouw en vier kinderen 
woonde hij jarenlang in Amstelveen, om na een verblijf 
in Spanje terug te keren naar Nederland. Vanuit Diemen, 
waar hij toen woonde, bezocht hij regelmatig de diensten 
in de Handwegkerk, dat was zijn plekje in kerkelijk 
Nederland. Ruim vier jaar geleden keerden hij en zijn 
vrouw terug naar Amstelveen. Met zijn gezondheid ging 
het al jaren niet meer zo goed, en uiteindelijk moest hij 
opgenomen worden in een verzorgingshuis. Het werd 
Klaasje Zevenster. Zijn vrouw vond een woning dicht 
in de buurt. Dagelijks bezocht ze hem. Twee maanden 
geleden werd duidelijk dat hij in een verpleeghuis moest 
worden opgenomen en kwam hij terecht in de nieuwe 
vestiging van Beth Shalom. Daar overleed hij. Op 2 mei 
hebben we afscheid van hem genomen.

Klaaske van den Brink-Eefsting
Op 26 april jongstleden overleed na een kort ziekbed 
Klaaske van den Brink-Eefsting in de leeftijd van 84 
jaar. De rouwkaart getuigt van de grote plaats die ze 
heeft ingenomen in het leven van haar man en kinde-
ren. Liefdevol en zorgzaam, zo heet het. Lang heeft 
ze genoten van een goede gezondheid, veel heeft ze 
samen met haar man gereisd. De laatste jaren ging 
haar gezondheid achteruit. Het was uiteindelijk niet 
meer mogelijk de kerkdiensten te bezoeken, maar 
vanuit de verte leefde ze intensief met ons mee. Kort 
geleden werd opname in het ziekenhuis noodzakelijk, 
twee weken later overleed ze. Dat velen ook met 
haar en haar man meeleefden, bleek wel toen we 
afscheid van haar namen. Wij hebben haar gekend als 
een opgeruimd mens en een meelevend gemeente-
lid. We gedenken haar in dankbaarheid. 

Kruiskerk
Bij de diensten
Op zondag 29 mei hoop ik zelf voor 
te gaan. Deze viering wordt een 
speciale tienerdienst, voor en door 
tieners, waarbij de ouderen natuurlijk 
ook gewoon worden verwacht. De 
voorbereidingen zijn op het moment 
dat ik dit schrijf nog in volle gang. 
Vanwege het bijzondere karakter 
wijken we af van het leesrooster. 
Donderdag 2 juni is het 
Hemelvaartsdag. Dan is er om 09.30 
uur in de Kruiskerk een dienst, waarin 
onze goede oude bekende ds. Wim 
Janssen hoopt voor te gaan. 
In het kader van het Pinksternoveen is 
er op zaterdag 4 juni om 19.30 uur een 
vesper in de Kruiskerk. Evert van der 
Mede had toegezegd hierin voor te gaan, 
maar zijn gezondheidstoestand maakt 
dat onmogelijk. We zijn nog op zoek 
naar een andere voorganger; zelf ben ik 
dan afwezig vanwege de oecumenische 
reis naar Duitsland. Wim Janssen staat 
ook ingeroosterd voor zondag 5 juni. De 
lezing volgens het alternatieve rooster is 
dan Genesis 9: 1-17. 
Zondag 12 juni vieren we het feest 
van Pinksteren. Het feestkarakter 
wordt extra onderstreept door de 
medewerking van ons interimkoor. Zelf 
ga ik voor en we lezen voor het laatst 
uit de beginverhalen van Genesis, 
vandaag Genesis 11: 1-19, over de 

torenbouw van Babel, een soort 
omgekeerd Pinksterverhaal. 
Op 19 juni gaat Mirjam Buitenwerf 
voor. Gedurende de komende 
maanden staan verhalen uit het 
evangelie naar Matteüs op het rooster; 
vandaag, op zondag Trinitatis, zondag 
van de Drie-eenheid, is dat Matteüs 
28: 16-20. Het ligt in de bedoeling om 
aansluitend onze jaarlijkse actie voor 
Debora te houden. 
Een oude bekende uit de Bankraskerk 
komt op zondag 26 juni: ds. Frans 
Breukelman, die nu alweer een aantal 
jaren op Terschelling staat, maar nog 
altijd een warm plekje in de harten 
van velen heeft. De lezing volgens het 
leesrooster is Matteüs 10: 34-42. 
Op zondag 3 juli vieren we de maaltijd 
van de Heer in een viering met Mirjam 
Buitenwerf als voorganger. De lezing is 
Matteüs 11: 25-30. 

Sieb Lanser

Uit de Kerkenraad 
Wat hebben we 1 mei een mooie 
dienst gehad met ds. Jaap Doolaard 
en rabbijn Soetendorp. Ook na zoveel 
jaar is het voor mij nog steeds een 
bijzondere ervaring, dat dat zo maar 
kan. En al helemaal nu de oecumene 
rond de paasvieringen teruggeschroefd 
moest worden.

 Als u dit leest leven we toe naar de 
dienst van bevestiging en intrede van 
ds. Mirjam Buitenwerf op 15 mei. 
Mirjam, nogmaals welkom in ons 
midden, jij en je gezin.

 Om de wijkkerkenraad te helpen 
uit de impasse rondom de koren te 
komen, heeft een commissie van 
drie (Renger Prent, Aart Appelhof en 
Henk van der Meulen) voorstellen 
over de kerkmuziek en de cantor-
organist gedaan, die de wijkkerkenraad 
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predikant  ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW  Amstelveen, 
tel. 4534540, s.lanser@planet.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Woudbes 7, 2318 AX Leiden,
tel. 071-5621183, mfbuitenwerf@hetnet.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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heeft overgenomen. Kort gezegd 
komt het voorstel voor een eerste 
opzet voor een beleidsplan neer 
op: we willen een goede flexibele 
“muzikale infrastructuur” hebben, 
experimenteren met andere 
vieringen met mogelijk een ander 
liedrepertoire. Met ruimte voor één 
of meer koren of zanggroepen, 
bestaande uit gemeenteleden. Voor 
het “vaste” koor geldt, dat uitgegaan 
wordt van de reële mogelijkheden 
van de aanwezige stemmen en dat 
er naar gestreefd wordt na verloop 
van tijd een goed niveau te bereiken. 
Daarom zal het noodzakelijk zijn 
minimale eisen te stellen aan de 
gemeenteleden, die zich hiervoor 
opgeven. Bij deze opzet past een 
cantor-organist die bevoegd is, de 
kerkzang goed kan begeleiden, die 
een inspirerend dirigent is, met 
brede muzikale kennis, mee wil 
denken over het kerkmuzikale beleid 
en leiding aan de uitvoering daarvan 
kan en wil geven. De volledige tekst 
vind u op de website.

In diezelfde vergadering heeft de 
wijkkerkenraad ook besloten dat 
wanneer Frits Heil op 1 augustus de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, 
wij voor hem een opvolger gaan 
zoeken. Zoals voor alle Nederlanders, 
geldt ook voor een organist dat het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd het 
gebruikelijke moment is om met 
pensioen te gaan. Velen vinden dat 
prettig, sommigen betreuren dat. 
Omdat veel gemeenteleden erg 
enthousiast zijn over het orgelspel 
van Frits, hebben we Frits gevraagd 

als 2e organist een aantal diensten 
te willen gaan spelen. Op dit 
moment weten we nog niet wat zijn 
beslissing is.

Besproken werden het 
Jeugdbeleidsplan en Beleid Jeugd 
en Diaconie, waarin beschreven 
staat wat er op dit moment 
voor alle jeugdigen van 0 tot 24 
gebeurt en wat we nog graag 
willen gaan doen voor die groep. 
U hoort er ongetwijfeld nog meer 
over van Henk van Bodengraven 
(jeugdouderling) en Marleen 
Jongeneel (jeugddiaken). 

Dan was er nog de voorgenomen 
kerkordewijziging. Meest in het 
oogspringend artikel op wijkniveau 
is de verlenging van de maximale 
termijn voor een ambtsdrager van 
acht naar twaalf jaar.

Onze kerk is grotendeels een 
vrijwilligersorganisatie. Vele handen 
maken licht werk. Toch valt het 
moeilijk mensen te vinden voor 
allerlei klussen. Op directe vragen, 
want dat zou beter werken dan 
algemene oproepen, krijg je vaak 
‘nee: te druk’. Daarom toch nog maar 
weer eens een algemene oproep. 
Wilt u meehelpen het werk van uw 
kerk in stand te houden en hebt 
u nog een klein beetje tijd over, 
laat het weten. Op dit moment 
kunnen we mensen gebruiken als 
ouderling, pastoraal medewerker, 
nieuw-ingekomen-bezoeker, 
contactpersoon, redactielid voor 
Present, penningmeester voor de 

wijkkas, autodienst, ontvangstgroep 
Amstelrade, wereldwinkel, scriba. 
Wilt u iets doen, maar staat het niet 
in het lijstje, we maken spontaan een 
vacature.

Tot slot het besluit om zowel offerblok 
als zendingsbus op te heffen, er werd 
vrijwel niets meer ingedaan.

Rudie van Balderen

Nieuwe ronde geloofsgesprekken 
in mei en juni 
Onder de titel: Open voor het andere 
en onbekende worden er een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd. Hierin 
kunt u kennis maken met meer 
onbekende en/of nieuwe vormen van 
geloofsgesprek. Er zijn middag- en 
avondbijeenkomsten en meerdere 
data mogelijk. We hopen dat vele 
mensen de stap wagen om mee te 
doen. Vormen die aanspreken kunnen 
in het najaar opnieuw georganiseerd 
worden. 

Lectio Divina is een oude manier 
om opnieuw in gesprek te raken 
over de Bijbel. Een gedeelte uit de 
Bijbel wordt enkele malen hardop 
voorgelezen, afgewisseld met stiltes 
en een uitwisseling welke tekst blijft 
haken. Daarna volgt een gesprek over 
het gedeelte.

Groep 1: donderdag 26 mei van 
14.00 - 16.00 uur. Begeleider: Sieb 
Lanser. 
Groep 2: donderdag 26 mei van 
20.00 - 22.00 uur. Begeleiders: Erik 
Schouten en Henk van der Meulen. 

Groep 3: dinsdag 7 juni van  
20.00 - 22.00 uur. Begeleiders:  
Han Jongeneel en Saskia de Jong.
 
Bibliodrama zou je een toegespitste 
vorm van geloofsgesprek kunnen 
noemen. We verkennen eerst met 
elkaar een bepaald Bijbelverhaal, 
waarna ieder een bepaalde rol in het 
verhaal kiest. In het uitspelen kom 
je in gesprek met het Bijbelverhaal 
en met je eigen levensverhaal. 
Door het existentieel te beleven 
krijgt een verhaal vaak een nieuwe 
en sterkere zeggingskracht. We 
sluiten de bijeenkomst af met een 
gezamenlijke terugblik op het proces 
van deze middag/avond. 

Groep 4: donderdag 16 juni van 
14.00 - 16.00 uur. Begeleider: Sieb 
Lanser. 
Groep 5: donderdag 16 juni van 
20.00 - 22-00 uur. Begeleider: Sieb 
Lanser. 

Geloof in beeld: Wat geloven is, 
is bijna niet uit te drukken. Daarom 
worden in veel spirituele tradities 
symbolen en kleuren gebruikt. We 
kunnen in beelden aanduiden waar 
het om draait. Vandaag staan we stil 
bij wat geloven voor jou van binnen 
betekent. Mooie belangrijke dingen 
bewaar je zorgvuldig. Als symbool 
daarvan gaan we een geloofsdoosje 
maken. Erop en erin kun je iets van je 
geloof laten zien.

Groep 6: dinsdag 31 mei van 14.00 - 
16.00 uur. Begeleiders: Lida Ruitinga 
en Marijke Labohm. 

Hendrine Margaretha 
van der Mey - Mulder
Op 28 maart overleed Hendrine Margaretha 
van der Mey – Mulder, 87 jaar oud. Zij 
woonde samen met haar man, met wie 
ze ruim 65 jaar was getrouwd, in Nieuw 
Vredeveld. Familie en eten waren voor 
haar, als Indische vrouw, belangrijk. Ze was 
gelovig, maar al een aantal jaren niet meer 
kerkelijk meelevend. Psalm 23 sprak haar 
aan. Op 2 april heeft ds. Nieke Atmadja de 
uitvaartdienst geleid op Westgaarde.

Tiny Groen – van der Kooij
Op Goede Vrijdag 22 april kwam het 
levenseinde van onze Tiny Groen 
(Voornsehoek 28, Amstelveen). Ik schrijf 
bewust ‘onze’, want zo werd dat breed 
gevoeld in de gemeente, waar zij tot 
het laatst toe ouderling was. Tiny was 
het sociale hart van de gemeente, de 
moeder van de Kruiskerk en vroeger 
van de Pauluskerk. Ze was een lieve, 
zorgzame vrouw, met hart voor mensen, 
die graag anderen gelukkig wilde maken. 
Haar grote hobby was de kerk. Daar 
heeft ze veel gedaan. Gedurende haar 
lange ziekteperiode van twee jaar bleef 
ze actief, tot het de laatste paar maanden 
echt niet meer ging. Met haar Arie zou 
ze op 16 november 50 jaar getrouwd zijn 
geweest. Dat ze alles los moest laten 
en maar 72 jaar zou worden, terwijl ze 
zich altijd zo had ingezet, viel haar zwaar. 
Het riep ook ingrijpende geloofsvragen 
op; bovenaan de rouwkaart staan de 
woorden: ‘God, wij begrijpen U niet, maar 
vertrouwen U wel.’ Op 29 april hebben we 
in een volle Kruiskerk afscheid van Tiny 
genomen, met woorden uit Psalm 121 en 
Jesaja 43. Aansluitend was de begrafenis 
op Zorgvlied. 

Johan Boezaart
Op de leeftijd van 88 jaar is op 1 april 
Johan Boezaart overleden; geheel 
onverwacht, want hij was nooit ziek. 
Hij had zijn vaste plekje in de Kruiskerk, 
waar hij trouw kwam. Nadat zijn vrouw 
Sabien iets meer dan een jaar geleden 
was overleden, was voor hem de fleur 
van het leven af. Boven de rouwkaart 
staan de woorden: ‘Door de nacht zo 
zwart en dicht, voert Hij mij weer naar 
haar en het eeuwig licht.’ Eind vorig 
jaar was hij verhuisd van de Olmenhof 
naar het Huis aan de Poel. Op 7 april 
vond de crematieplechtigheid plaats in 
crematorium Westgaarde. 

Albertus (Bert) Westera
Na een sociaal, actief en muzikaal leven 
overleed op 2 april in ‘De Drie Hoven’ te 
Amsterdam Bert Westera, 76 jaar oud. 
De laatste jaren waren niet gemakkelijk 
door zijn lichamelijke en mentale 
achteruitgang. Eerst verhuisden zijn 
vrouw Corry en hij van de Ferdinand 
Bolweg naar de Dignahoeve, maar ook 
daar kon hij op den duur niet blijven. 
Toch overheerst de dankbaarheid 
voor de mooie dingen. Hij was een 
opgeruimde en sociale man; 40 jaar 
werkte hij bij Fokker en hij zong in het 
KLM Mannenkoor. Daarnaast deed 
hij veel vrijwilligerswerk, bijv. bij de 
telefonische hulpdienst en binnen de 
kerk. Geloof en kerk betekenden veel 
voor hem. In de Kruiskerk hebben 
we op 7 april afscheid van hem 
genomen in een dankdienst voor zijn 
leven, met lezingen uit Psalm 23 en 
Hebreeën 6. De begrafenis vond plaats 
op Karssenhof in Ouderkerk aan de 
Amstel. 
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Lintjesregen
Twee van onze gemeenteleden ontvingen onlangs een 
onderscheiding voor hun jarenlange inzet.

De heer Luitze de Vries,  
Benoeming Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1985 is de heer De Vries organist en koorbegeleider 
van het Titus Brandsmakoor van de Titus Brandsma 
Parochie in Amstelveen. Ook is hij sinds de opening van 
de Bankraskerk vervangend organist. Van 1998 tot 2002 
was hij voorzitter van het Bankraskerkkoor. 

De heer A. A. Rouwenhorst,  
Benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Rouwenhorst is sinds 1988 actief als vrijwilliger 
bij de Protestantse Christelijke Ouderenbond (PCOB). Van 
1988 tot en met 2006 was hij vrijwilliger bij de Stichting 
Hulp Hongarije. Daarnaast heeft hij zich gedurende 
vele jaren ingezet voor de leden van de Gereformeerde 
Pauluskerk gemeente in Amstelveen. Van 1978 tot en 
met 1982 was hij scriba en verantwoordelijk voor de 
vastlegging van alle activiteiten die in en om de kerk 
plaatsvonden. Daarnaast was hij van 1986 tot en met 1994 
voorzitter van de kerkgemeente.

Groep 7: dinsdag 31 mei van 20.00 - 
22.00 uur. Begeleiders: Lida Ruitinga 
en Marijke Labohm. 

Geloof en Lied: Veel mensen 
hebben één of meer liederen die 
hen ‘wat doen’: soms komt het door 
de woorden, soms is het iets in de 
melodie, soms is de herinnering 
aan een gebeurtenis van vroeger, 
soms weet je niet precies wat het 
is dat je treft in het lied. Het kan 
een psalmvers, een gezang, een 
kinderversje, een koraal zijn, het kan 

modern zijn of eeuwenoud, religieus 
of werelds: zo’n lied is je dierbaar.
Deze avond is bedoeld voor ieder die 
zo’n lied heeft dat hem / haar raakt en 
die dat met anderen wil delen. Als u 
meedoet, heeft u vooraf één of twee 
liederen uitgekozen. Tijdens de avond 
vertelt u kort waarom dit lied voor u 
zoveel betekent of wat in het lied u 
zo aanspreekt. Met elkaar zingen we 
elkaars liederen.

Groep 8: dinsdag 14 juni van 20.00 - 
22.00 uur. Begeleider: Aart Appelhof 

Via de aanmeldingsstrook van de 
flyer of uit de Kruispuntjes kunt u 
zich opgeven. Deze kan tot 28 mei in 
de speciale verzamelbox in de kerk. 
Opgave is ook mogelijk per email 
naar geloofsgesprek@solcon.nl of bel 
Marijke Labohm 020-6415351.

Marijke Labohm

Verslag van de seniorenmiddag
Dit jaar vertelde ons gemeentelid 
Anna Poot, samen met de voorzitter 
Anneke Westerhof over het ontstaan 
van de Stichting Anna Poot (StAP). 
Ieder jaar is deze stichting een van 
de vaste diaconale wijkdoelen. Nu 
hoorden veertig gemeenteleden over 
de geschiedenis en de reizen naar 
Afrikaanse landen waar studenten 
verpleegkunde / verloskunde finan-
ciële ondersteuning van de StAP 
ontvangen.
Ook waren er foto’s te zien en 
muziek te horen. Voor Stap is ter 
plekke 121 euro gedoneerd. Later 
werd van een anonieme gever nog 
20 euro ontvangen.
Naast de informatie was er ruim tijd 
om elkaar in alle rust te ontmoeten 
of te leren kennen bij een kopje thee 
of koffie, een hapje en een drankje, 
een gedicht en een woord van Sieb 
Lanser. De wereldwinkel was weer 
aanwezig en er konden kaarten 
gekocht worden. Ook bleek hoe leuk 
en goed het is als een van de eigen 
gemeenteleden een inleiding houdt. 
Zo leren we elkaar beter kennen en 
worden unieke talenten ingezet.

Marijke Labohm

Vorming & toerusting
Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld. 

Mei
do 26  14.00 uur Lectio Divina. Begeleider: Sieb Lanser
do 26  20.00 uur  Lectio Divina.       
   Begeleiders: Erik Schouten en Henk van der Meulen
ma 30 20.00 uur  Lectorentraining. 
   Begeleiders: Simon de Kam en Sieb Lanser
di 31 14.00 uur  Geloof in beeld. 
   Begeleiders: Lida Ruitinga en Marijke Labohm
di 31 20.00 uur  Geloof in beeld. 
   Begeleiders: Lida Ruitinga en Marijke Labohm

Juni
di 7 20.00 uur  Lectio Divina. 
   Begeleiders: Han Jongeneel en Saskia de Jong
do 9  20.00 uur  Vrouw en geloof
di 14 20.00 uur  Gespreksgroep 25-45 jarigen. Inleider: Sieb Lanser
di 14 20.00 uur  Geloof en lied. Begeleider: Aart Appelhof
do 16 14.00 uur  Bibliodrama. Begeleider: Sieb Lanser 
do 16 20.00 uur  Bibliodrama. Begeleider: Sieb Lanser

Juli
wo  6 13.00 uur  Hermitage Amsterdam; vertrek halte ‘Onderuit’ lijn 51

Dhr. L. de Vries

Dhr. A.A.  
Rouwenhorst



Paaskerk

2524 jaargang 2 | nummer 524

Paaskerk
Na Pasen
Drie dagen na Pasen keek ik met onze 
groep twintigers en dertigers naar 
“The Passion”, de vertolking van het 
lijdensverhaal van Jezus in woord, spel 
en muziek op de markt in Gouda. Het 
bracht het bekende verhaal op een 
moderne en tegelijkertijd respectvolle 
manier dichtbij, vond de groep. 
Bekende popnummers als “Denk niet 
zwart-wit”, en “Geef mij nu je angst” 
kregen door de afwisseling met het 
evangelie een andere dimensie. Heb je 
als twintiger of dertiger belangstelling 
voor deze groep, die maandelijks 
bij elkaar komt? Stuur me dan een 
mailtje: mmbog@xs4all.nl, of bericht 
me via facebook, waar ik onder mijn 
eigen naam te vinden ben.

In de Paaskerk volgden wij vierend 
en bezinnend het verhaal over Jezus’ 
laatste dagen vanaf Witte Donderdag 
tot de Paasmorgen. Het waren goed 
bezette, intense vieringen. Vanuit de 
Paasjubel die werkelijk uit volle borst 
klonk na drie dagen van inkeer gaan 
wij nu verder. Vijftig dagen op weg 
naar Pinksteren.

Rond de diensten
Op 29 mei lezen we uit de 
afscheidsrede van Jezus in het 
evangelie van Johannes. Nog een 

korte tijd en jullie zien we niet meer, 
horen we. Vier dagen later, op de 
veertigste dag, vieren we hemelvaart 
in een gemeenschappelijke dienst 
met de Handwegkerkgemeente, in 
de Paaskerk. We kijken omhoog met 
onze beide voeten op de grond. De 
zondag erna, 5 juni, zingt de cantorij in 
een bijzondere dienst de Messe Breve 
van Charles Gounod. Geleid door Leo 
Kramer en begeleid door Peter van 
Dongen. De gezongen mis wordt 
ingepast in onze gebruikelijke liturgie. 
Twee dagen later, dinsdag 7 juni, is 
er een oecumenische vesperviering 
om half acht in het kader van het 
Pinksternoveen van de Raad van 
Kerken. Thema: De Geest spreekt in 
mij. In bovenstaande vieringen ga ik 
zelf voor. Dan wordt het Pinksteren, 
het feest van de Geest. Ds. Marco 
Visser en ik gaan samen voor. En er 
wordt gedoopt! Lorenza van den Berg 
zal in deze dienst haar geloof belijden 
en op haar belijdenis de Heilige Doop 
ontvangen. 

In de twee diensten die volgen, op 
19 en 26 juni, gaat ds. Visser voor. 
Wie hem nog wil horen is van harte 
welkom! Op 3 juli is namelijk zijn 
afscheidsdienst, waarin wij weer 
samen voorgaan. We vinden het als 
gemeente jammer dat hij vertrekt, 

maar we wensen hem tegelijkertijd 
met zijn gezin een goede tijd toe in zijn 
nieuwe gemeente in Heemskerk! 

Olijfbomenactie
In de eerste week van juni is er 
aandacht in de kerken voor de 
Olijfbomenactie. U leest daar verderop 
in deze Present meer over. In de 
Paaskerk heeft u de mogelijkheid 
op zondag 5 juni een Olijfboom te 
sponsoren. Bent u er dan niet, dan kan 
dat ook via Cilia Vroonland van de ZWO-
commissie: cpvroonland@ziggo.nl 

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de Kerkenraad

Afscheid ds. Marco Visser
De afscheidsdienst van ds. Marco 
Visser zal plaatsvinden op zondag 
3 juli om 10 uur in de Paaskerk. De 
avond daarvoor - 2 juli - draagt een 
informeel karakter en begint om 
20.00 uur. Alle gemeenteleden zijn 
van harte welkom om afscheid te 
nemen van onze predikant. Tijd voor 
ontmoeting, gesprek, een woord, 
een lied of iets anders. Mocht u een 
(muzikale) bijdrage willen leveren aan 
deze avond, dan kunt u dat aan mij, 
Ilse Meester, laten weten. Ook als u 
mee wilt helpen in de voorbereiding 

van deze avond hoor ik dat graag! 
Namens de gemeente willen wij 
graag een aandenken meegeven. U 
kunt daarvoor een bijdrage doen in de 
bus die op de leestafel staat, naast 
de bar. U kunt het ook overmaken op 
39.23.14.525, wijkkas Protestantse 
Paaskerkgemeente Amstelveen onder 
vermelding van Afscheid ds. Visser.

Nieuw te beroepen predikant
Ondertussen zijn wij gestart met de 
voorbereidingen voor het beroepen van 
een nieuwe predikant. Omdat we in de 
nabije toekomst in Zuid samen verder 
gaan als één gemeente en de plannen 
voor een nieuwe locatie in de Westwijk 
in een vergevorderd stadium verkeren, 
is deze beroeping meer dan een 
Dorpskerkaangelegenheid. Daarom 
krijgen ook de andere gemeenten 
hierin een stem. Een nieuw te 
beroepen predikant moet goed in het 
nieuwe plaatje passen, om het maar 
even plastisch uit te drukken. 
Op dit moment voeren wij daarvoor 
de nodige gesprekken. In mei 
komen we met een voorstel aan de 
Algemene Kerkenraad. Daarna kan 
een beroepingcommissie aan het 
werk kan. Wij houden u op de hoogte.

Ilse Meester

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen,
tel. 4416036,  
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marco Visser,
Amsterdamseweg 219, 1182 GW
Amstelveen, tel. 6405546
dsvisser@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Ilse Meester, tel. 6410264,
ilsemeester@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Einte Bonstra,  
tel. 0297-520803,
eintebonstra@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas Paaskerk 39.23.14.525 t.n.v. 
wijkkas Protestantse Paaskerkgemeente, 
Amstelveen
wijkkas Dorpskerk 38.23.06.848 t.n.v. 
wijkkas Dorpskerk, Amstelveen
inleveren kopij Present
present@paaskerk-amstelveen.nl

Kornelia Sara Wulving-Klaver
Op 1 april overleed in de zeer gezegende 
leeftijd van honderd jaar Kornelia Sara 
Wulving-Klaver. Zij vierde dit kroonjaar in 
februari nog groots in de Paaskerk met een 
heuse doedelzakspeler, waar zij erg van 
genoot. Met haar dochter Hilde en zoon 
Dick stonden wij om haar heen op 7 april in 
het crematorium van Bouwens in Uithoorn. 
Een lang leven trok voorbij in herinneringen. 
De vreugde en verbondenheid werden 
genoemd en de warme familiebanden, 
evenals het verdriet om het heengaan van 
haar dochter Inge enige jaren terug. Ook 
in de levensgrote vragen die dat opriep 
bleef haar “lijntje met God” echter bestaan. 
Wij vertrouwden haar dan ook toe aan zijn 
barmhartigheid, in het geloof van psalm 138: 
Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het 
werk van uw handen niet los.
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Vele handen…
De kerk drijft op een groot aantal 
vrijwilligers. Het zijn er gelukkig erg 
veel en daar zijn we dankbaar voor. 
Voor een aantal vacatures zoeken wij 
nog vrijwilligers. In het pastoraat zijn 
er vacatures voor bezoekwerk in Keizer 
Karelpark, Groenelaan, het Zonnehuis 
en het Huis aan de Poel, al dan niet 
als ambtsdrager. De diaconie zoekt 
diakenen. De crèche zoekt oppassers 
en de Rommelmarktcommissie een 
nieuwe voorzitter en een secretaris. 
Wilt u ons helpen? Wilt u helpen 
maar niet in één van de genoemde 
vacatures, meldt u zich dan ook want 
deze lijst is zeker niet compleet. 

Koster Stoffel Boot 12,5 jaar 
koster in de Paaskerk
Eind juni is onze zeer gewaardeerde 
Koster 12,5 jaar in dienst. In deze 
jaren hebben we van zijn gastvrijheid 
genoten en veel met hem gelachen. 
Hij is een belangrijke waarde van 
en voor onze gemeente geworden. 
Na de dienst van 26 juni zullen we 
aandacht besteden aan dit jubileum. 

Ontwikkelingen in Zuid
Gestaag wordt er verder gewerkt aan 
de voorbereidingen om in Amstelveen-
Zuid een plan te maken om kerkelijk 
aanwezig te zijn. De kerkenraad heeft 
in de aprilvergadering het besluit 
genomen om te bekijken of we in het 
najaar kunnen starten met diensten 
in de Paaskerk die een meer klassiek/ 
sober / traditioneel karakter hebben. 
Deze diensten vinden plaats naast de 
gewone diensten, dus op een ander 
tijdstip. 

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

Mei
ma 23 19.00 uur  Gebedskring
do 26 10.00 uur Bijbelkring ‘Rondom de psalmen’, Miep Habing

Juni
ma 06 19.00 uur Gebedskring
do 16 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. Wim Janssen
ma 20 19.00 uur Gebedskring

Ook is een groep geformeerd die de 
organisatiestructuur gaat bekijken en 
een wijkreglement gaat maken. 

Alice Stronkhorst en Ilse Meester

Merle en Noortje heten ze!
Velen van u hebben het inmiddels al 
vernomen: kort na Pasen, op 26 april 
zijn ons twee dochters geboren, Merle 
en Noortje. Ze zijn klein, maar prachtig, 
en gezond. Ze maken het goed. We 
zijn erg blij met ze, vol verwondering 
en bewondering. Het is een drukte van 
belang, maar vrolijk!

We willen u bedanken voor alle blijken 
van meeleven. In die eerste bijzondere 
dagen ontvingen we kaarten, e-mails, 
de bloemen uit de dienst – hartelijk dank 
voor alle goede woorden en wensen.

Marco Visser

Zing mee met het veertigjarige  
koor Anthem 
Een hele bijzonderheid voor een koor 
dat begon als ‘Interkerkelijk Jeugdkoor 
Slotermeer-Geuzenveld’. Door de 
gezellige repetitieavonden zijn we nog 
altijd springlevend. 15 oktober vieren wij 
dat met een concert in de Amstelkerk, 
Amstelveld in Amsterdam. Wij 
zoeken mensen die ons willen komen 
versterken, vooral dames. Beleef dit 
bijzondere concert met ons en repeteer 
mee op maandagsavond van 20.00 tot 
22.00 uur in het benedenhuis van de 
Paaskerk.

Wijkkas Paaskerkgemeente       
 
         
Hierbij een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de wijkkas over 2010 
en de begroting voor 2011. Dankzij uw giften konden weer vele aktiviteiten 
plaatsvinden.         
     
Uw giften voor 2011 zijn zeer welkom op banknr.39.23.14.525 t.n.v. 
Protestantse Paaskerkgemeente inz. Wijkkas.     
  
     
Inkomsten Werkelijk 2010 Begroting 2011 

Giften 3349 3600 
6 collectes + collecte kerstnachtdienst 2077 1500 
Donaties Prot. Gemeente A’veen 959 950 
Deel opbrengst rommelmarkt 2282 2000 
Storting vanuit de koffiepot 0 2000 
Diversen  503 0 
(o.a. € 500,00 legaat bloemen en hoogtijdagen)

Totaal inkomsten 9170 10050 

Uitgaven   
 
Bloemen eredienst 642 500 
Bloemen hoogtijdagen 203 0 
Commissie eredienst 1722 2950 
(bloemschikken, liturgieën, kerstboom,
 paaskaars, doopkaarsen)
Vorming en toerusting (kringen) 436 550 
Pastoraat (jubilea etc.) 460 400 
Diversen  5890 4500 
(abonnementen,communicatie website, 
kopieer- en stencilwerk, bankkosten, attenties etc.)    
   
Totaal uitgaven 9353 8900 
 
  

Namens de wijkraad van kerkrentmeesters,

Bob Lyklema

Piet van der Breggen en Lien van Honschoten

Lintjesregen!
Op 29 april had de burgemeester het maar druk met de kerk. Piet van der 
Breggen en Lien van Honschoten kregen een lintje uitgereikt. Gert en Cily 
Koekkoek is deze eer ook toegekend, maar zij konden er op 29 april niet bijzijn. 
Daarom reikt de burgemeester de lintjes aan hen iets later uit.

Vanaf deze plek de hartelijke felicitaties. In de Dorpskerk is Lien van Honschoten 
vooral bekend vooral vanwege haar werk als wijkouderling. Piet van de Breggen is 
diaken geweest in alle facetten: wijkdiaconie, college van diakenen, moderamen, 
besturenoverleg, ambtsdrager in de tehuizen. Op dit moment is hij nog steeds 
actief als vermenigvuldiger van de liturgie en het weekbulletin. Gert Koekkoek, ook 
diaken in hart en nieren, was jarenlang ambtsdrager. Nog steeds actief is hij actief 
in de schulphulpverlening 
en het voedselproject. 
Cily Koekkoek kreeg haar 
lintje voor haar werk voor 
het Pauluskoor, in de 
Luwte en in de Paaskerk 
voor de coördinatie van 
de autodienst, haar 
werk in Waardhuizen, de 
beroepingscommissie, de 
cantorij enz enz. Allen heel 
veel dank voor al het werk!
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Bij de diensten
Zondag 29 mei vieren we het heilig 
avondmaal.
Op Hemelvaartsdag, 2 juni, is er geen 
dienst in de Pelgrimskerk, wel in de 
Buitenhof (aanvang 10.30 uur).
In de negen dagen tussen Hemelvaart 
en Pinksteren wordt, gedachtig aan 
het voorbeeld van Jezus’ leerlingen 
en familieleden (zie Hand. 1:14), 
in de kerken van Amstelveen en 
Buitenveldert gebeden om de 
komst van de Geest. De eerste 
gebedsdienst van het pinksternoveen 
wordt gehouden in de parochiekerk 
van De Goede Herder op vrijdag 
3 juni van 19.30 tot 20.00 uur, de 

afsluitende dienst vindt plaats in de 
Pelgrimskerk op zaterdag 11 juni en 
begint reeds om 19.00 uur. Na afloop 
van deze oecumenische slotviering is 
er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje.
Aan de dienst op Pinksteren, 12 juni, 
in de Pelgrimskerk zal de cantorij haar 
medewerking verlenen. We lezen deze 
bijzondere zondag uit Handelingen 10, 
waar – anders dan in het bekendere 
Handelingen 2 – de Geest voor het 
eerst wordt uitgestort over gelovigen 
uit de volkeren.

Bijbelstudie in de zomer
In het afgelopen winterseizoen is 
onder leiding van ds. De Vries intensief 
studie gemaakt van het bijbelboek 
Handelingen. Voor het zomerseizoen 
staat een kleiner en ‘luchtiger’ 
bijbelboek op het programma: het 
boek Ruth. In een frequentie van 
één bijeenkomst per maand wordt 
gedurende de maanden juni t/m 
september dit boekje doorgesproken, 
steeds op de tweede dinsdag in de 
maand. Start: dinsdag 14 juni, 14.00 
uur. Plaats: Pelgrimskerk.

Concert Linguae atque Cordis
Tijdens de dienst van de Goede Vrijdag 
bracht Linguae atque Cordis onder 

leiding van Bert ’t Hart het ‘Stabat 
Mater’ van Joseph Rheinberger ten 
gehore. Een muziekstuk dat binnen de 
context van de liturgie van de Goede 
Vrijdag voor velen een bijzondere 
zeggingskracht kreeg. We zijn blij dat 
dergelijke stukken in ons midden tot 
klinken kunnen komen. 

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Naar aanleiding van de grotendeels 
vergeten informatie over een PiO 
uit de jaren tachtig hebben we wat 
onderzoek gedaan naar bronnen. 
Het voorlopige resultaat is uiterst 
mager. We kunnen niet eens 
de hand leggen op stukken van 
kerkenraadsvergaderingen van langer 
dan zes-zeven jaar geleden. Die van 
de afgelopen jaren zijn zowel digitaal 
als op schrift beschikbaar. We blijven 
zoeken.

• Mevrouw Dubbeldam, die onze 
wijkkas beheert en administreert, heeft 
het resultaat over 2010 en de begroting 
over 2011 ter bespreking voorgelegd. 
Het blijkt dat we er goed voorstaan. De 
kerkenraad heeft na enkele wijzigingen 
de stukken aan de heren Koster en 
Dolfing ter controle doorgegeven. Een 
verzoek van mevrouw Dubbeldam: 

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

als u opdrachten namens de kerk laat 
uitvoeren, vraag dan de uitvoerende 
instantie de rekening direct te sturen 
naar Mevrouw A.J. Dubbeldam, wijkkas 
Pelgrimskerk , Noordhollandstraat 35D, 
1081 AS Amsterdam. Dat voorkomt 
rondslingeren van rekeningen en het 
toegezonden krijgen van aanmaningen. 
En passant kunnen wij meedelen 
dat op ons bestemmingsfonds, dat 
opgebouwd is uit grotere giften en in 
het bijzonder uit legaten, een saldo van 
ruim € 113.000 prijkt! 

• De heren Van Drimmelen en Van 
Prooijen rapporteerden vanuit de 
commissie De Goede Pelgrim, die 
ingesteld is om het oecumenisch 
gebeuren in Buitenveldert constructief 
maar ook kritisch te begeleiden. Het 
blijkt dat het Bisdom Haarlem steeds 
restrictiever wordt. Samen bidden, 
zingen, naar het woord luisteren en 
verkondigen is toegestaan, maar 
Rooms katholieken mogen niet 
deelnemen aan het avondmaal en een 
priester, die een hostie geeft aan een 
protestant gaat buiten zijn boekje. Hoe 
we hiermee om zullen gaan zal blijken. 
Overigens, de Kerstnachtdienst 
is een echte RK-dienst en geen 
oecumenische dienst. Dit zal niet 
veranderen. In het gesprek van ons 
Moderamen met het Bestuur van De 
Goede Herder, op 7 juni, zal een en 
ander nader de revue passeren.

• De vorige keer vermeldden we dat 
de PKN ‘Aanpassingen Kerkorde’ 
voorbereidt. De meest opvallende 
punten hebben we toen al genoemd. 
Ds. Van Drimmelen heeft er uitvoerig 
studie van gemaakt en er nog enkele 
andere, zij het kleine punten, uitgelicht. 

We noemen hier alleen het voorstel 
om ter wille van de slagvaardigheid 
bevoegdheden van de wat logge 
Classicale Vergadering over te hevelen 
naar een Breed Moderamen van de 
Classicale Vergadering. Hoewel hier 
bezwaren aan kleven hebben we er 
toch mee ingestemd.

• De uitbreiding van het betaald 
parkeren tot aan de Cuserstraat en de 
Van Boshuizenstraat per 1 januari 2012 
heeft ons ertoe gebracht bezwaren 
in te dienen. Een schriftelijke reactie 
is uitgegaan en bij het Stadsdeel 
geregistreerd.  
• Mevrouw C.E. van Netten-van 
Efferink heeft zich bereid verklaard 
in De Buitenhof dienst te gaan doen. 
Daarvoor onze hartelijke dank.

• We vermoeden dat het binnenkort 
vijftig jaar geleden is dat er een 
protestantse kerk in Buitenveldert 
kwam. Op dit moment menen we te 
weten dat de Pinksterkerk begin 1963 
en de Pelgrimskerk eind 1963 klaar 
gekomen zijn. Wie heeft preciezere 
gegevens, bijvoorbeeld over eerste 
diensten van Hervormden en/of 
Gereformeerden?
• De Zevende-dags-adventisten 
willen vanaf september 2011 op 
zaterdagmiddag gebruik maken van de 
Pelgrimskerk. Er wordt gewerkt aan 
een huurcontract. Voorwaarde is dat de 
gebruikte ruimtes schoon en in de juiste 
staat zullen worden achtergelaten. Dit 
lijkt gegarandeerd door de aanwezigheid 
van een eigen koster.
• De Centrale ZWO (Zending - Wereld-
diaconaat - Ontwikkelingssamenwer-
king) organiseert op 30 mei de Wan-
deling van de Hoop in het kader van 

Steven van der Klei 
Hij werd geboren op 3 november 1920 
in een groot binnenschippergezin. 
Later werden zijn ouders lid van de 
Baptistenkerk. Mijnheer Van der Klei 
hield zich zijn leven lang met geloof 
bezig. Geloof verbond hem met Jannie, 
die lid was van de Gereformeerde Kerk. 
Met haar voerde hij lange gesprekken 
over geloof, kerk en bijbel. Ten langen 
leste werd hij ook gereformeerd, 
omdat zij niet opnieuw gedoopt wilde 
worden, hetgeen gebruikelijk is in de 
Baptistenkerk. En zo konden ze trouwen. 
Het huwelijk werd niet gezegend met 
kinderen, maar de kinderen van broers 
en zusters beschouwen hen als hun 
tweede ouderpaar. In Amsterdam nam 
hij samen met Jannie zijn schoonmoeder 
in huis. Jarenlang zorgden zij voor haar, 
ook al was het huis niet groot.
Helaas liet zijn gezondheid hem in de 
steek. Niet zijn humor, niet zijn geloof en 
vertrouwen. Niet zijn liefde voor Jannie. 
Hij werd opgenomen op afdeling Singel 
van de Buitenhof, waar Jannie hem 
dagelijks bezocht, en waar hij met haar 
samen de kerkdiensten bleef bezoeken.
Begin maart moest er iets veranderd 
worden in zijn medicijnen. Niet lang 
daarna maakte hij een val en overleed 
slechts enkele dagen later. Bij zijn 
uitvaart op Zorgvlied waren verrassend 
veel mensen. Nou ja, verrassend? Een 
warm mens, met zoveel familie, en 
zoveel contacten die een leven lang zijn 
meegegaan… dat blijft. Liefde is sterker 
dan de dood. We wensen mevrouw 
J. van der Klei-Heins Gods nabijheid toe.
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de week voor de vrede voor Israël en 
Palestina en de Olijfbomenactie Houd 
Hoop Levend. Bij de wandeling in het 
Amsterdamse Bos zullen tijdens korte 
pauzes verhalen worden gelezen uit 
het boekje Vertel mij jouw verhaal. 

Adri Lodder

Levenswijsheid?
1991 - 2011, twee ervaringen
We spraken elkaar op een 
zondagmorgen na de dienst. Ze is bijna 
altijd opgewekt, positief ingesteld. Nu 
zei ze echter dat ze wel een beetje 
tegen de week op zag, want het was 
weer de week van de infuuskuur 
die elke maand één keer gebeuren 
moet. Maar, besluit ze, het helpt en ik 
vertrouw, geloof erin!
Ik vertel dat ik begin 1990 altijd met 
mijn man meeging en mij vaak had 
verbaasd dat iedereen er zo de moed 
in hield in de wachtkamer, elkaar 
opbeurde en soms zelfs met veel 
humor met elkaar praatte. Ze keek mij 
met grote ogen aan en zei: ‘Dat was 
vroeger zeker, ik weet dat nog van 
midden jaren ‘90 maar dat is voorbij, 
de laatste tijd hoor je andere verhalen’.
Er gaan veel gesprekken over de 
kwaliteit van leven, als je niet alles 
meer kunt wat je dan nog wel wilt. 
Moet je dan nog wel verder leven? Als 
je moet gaan lijden, is het dan geen 
tijd voor euthanasie? Wanneer is het 
tijd om te gaan stoppen? Het zijn zeker 
geen humoristische gesprekken meer! 
Ik merk dat mensen er zo neerslachtig 
van worden om al in een vroeg 

stadium van ziekte, zichtbaar gebukt te 
gaan onder deze keuze.
Een kennis van vroeger kwam met een 
verpletterend verhaal over haar man 
die net aan kanker gestorven was. Hij 
had al in een vroeg stadium euthanasie 
besteld; ja, precies dat woord. Op een 
moment dat de artsen het eigenlijk 
nog niet wilden voltrekken en hem 
naar huis wilden laten gaan. Verbijsterd 
was ik! Ze voegde er nog aan toe: 
‘Waar doe jij het eigenlijk voor, bestel 
het toch ook! Hoe kan jij trouwens nog 
niet dood zijn na zoveel jaar?’
Deze week legde ik het 
mijn arts voor en zij zei: 
‘Diegenen die er zo over 
praten, doen het uiteindelijk 
toch niet.’ Uiteindelijk wint 
het instinct om te leven het 
bij de meesten ... ondanks 
alles. Gelukkig maar. 
Na een zwaar najaar, waarin 
het helemaal fout leek 
te gaan, gaat het toch 
weer beter tegen ieders 
verwachtingen in. Tijdens 
mijn plotselinge opname 
vroeg ik om een Bijbel in 
het ziekenhuis. Ze hebben 
uren gezocht en er ‘s 
avonds eentje gevonden in 
de afgesloten kamer (waar 
eindelijk de sleutel van was 
gevonden) van de pastoor.
Daar zit mijn kwaliteit in. 
Mijn God helpt mij overal 
doorheen. Gelukkig, ik heb 
de zalving van de Heer 
ontvangen en wat een 

licht en kracht gaf Hij mij! Ik gun het 
iedereen, maar hierover wordt zelden 
gesproken. Zijn wij de weg dan zo 
kwijt?
Ziek zijn, het hoort erbij, hoe erg soms 
ook. Met deze gedachte ben ik niet zo 
bezig, met lijden of kwaliteit. Maar nog 
altijd met het leven zelf en alles wat er 
zo mooi aan is. Nog steeds ben ik blij 
met elke dag die God mij geeft.
Wij waren even stil.
Is er zoveel veranderd na amper 20 jaar? 
Pasen is Opstaan. En we mogen ook 
nog de Geest ontvangen, die andere, 

nieuwe werkelijkheid! Gezegende 
Pinksterdagen toegewenst!
 

Henriette van der Breggen 
en Wil Kruijswijk 

 
Zondag 17 april Palmpasen, 
kinderpaasdienst
Vandaag is het thema ‘Leve de 
Koning….?’. Het kinderkoor van De 
Goede Herder zingt, o.l.v. hun dirigent 
Vincent Kuin aan de vleugel, het lied: 
Als je leeft.
Na het welkom, het zingen van ‘Alles 
wat over ons geschreven is’ en het 
gebed, worden de dagen van de 
Goede Week uitgelegd door ds. De 
Vries en uitgebeeld. Het is even 
zoeken naar het ezeltje waarop Jezus 
moet rijden maar dan begint het spel 
echt. De kinderen lopen wuivend met 
de meegenomen palmpasenstokken- 
en takken mee met Jezus. Het 
kinderkoor zingt Klim in de hoogste 
bomen en gaat dan, met applaus, terug 
naar De Goede Herder voor de Heilige 
Mis. Aan de hand van klaargemaakte 
tafels wordt het verhaal verteld.
Via Witte Donderdag (waarbij uitleg 
van de Avondmaaltafel), Goede Vrijdag 
(Jezus’ verhoor en kruisiging) naar Stille 
Zaterdag (Jezus’ begrafenis).
De kinderen houden met brandende 
kaarsjes een ‘stille graftocht’, gevolgd 
door een stilte. Zelfs de jongste 
aanwezige (6,5 week) geeft geen kik! 
We zingen Nu valt de nacht.
En dan wordt het Pasen. De kinderen 
worden toegesproken door de engel en 
herhalen juichend: De Heer is waarlijk 

opgestaan. Dit lied zingen we allen.
Tijdens de collecte delen de kinderen 
narcissen uit. Ds. Van Drimmelen 
vertelt iets over de vrijheidsbrief van 
Amnesty, die na de dienst te koop is.
Muzikale opluistering was er in deze 
dienst van Dirk Visser (orgel) en Elke 
Heemskerk (blokfluit). Zij speelden 
muziek van Vivaldi. 

Henny van der Sluijs

Pastorpraat
U heeft vast wel gemerkt dat er 
een enkele keer twee bossen bloemen 
in de kerk staan. Soms hebben we 
een 60-jarig huwelijksjubileum en dan, 
besloten we in de kerkenraad, gaat 
er behalve een bos naar een zieke 
ook één naar het bruidspaar! Deze 
bijzondere gebeurtenis willen we dan 
extra aandacht geven van u allen.
Ds. de Vries schreef er al eerder 
over, dus let op: Bij de ingang van de 
kerkzaal ligt een gebedenboek voor u! 
Schrijf erin wat beslist deze morgen 
aandacht moet hebben volgens u.
Op zondagmiddag 29 mei bent u weer 
welkom op Walborg 2 tussen 15.00 en 
17.00 uur! De bewoners zien naar u uit. 
Doe het ook eens na een wandeling op 
het Loopveld bijvoorbeeld.
Maandagavond 30 mei is er een 
wandeling in het Amsterdamse bos in 
het kader van de Olijfbomenactie. Zie 
ook elders.
Na de kinderpalmpasen viering, na 
het opruimen, kreeg ik toen ik buiten 
kwam van een meisje van 7 jaar een 
bosje zelfgeplukte paardebloemen. Ik 

reageerde: ‘Oh, wat mooi, wat veel 
krijg ik er en waarom?’ ‘Nou’, zei ze: 
‘Anders ook een paar voor de dominee, 
want ik snap Pasen en bedankt dat ik 
ezel mocht zijn!’
 
Werkgroep pastoraat
Opening zomerprogramma
Op woensdag 29 juni om 14.00 uur 
stappen we op de boot achter de grote 
Manege (ingang bij Kalfjeslaan en dan 
doorrijden, voorbij de hockeyvelden). 
Vertrek vanaf de Pelgrimskerk uiterlijk 
13.30 uur (met of zonder auto of met 
de fiets).
Opgeven voor 24 juni bij Irene of Wil 
(ook i.v.m. vervoer naar de manege). 
Kosten € 10,-. U moet snel zijn, er is 
beperkt plaats, maar wel leuk als de 
boot vol is.
 
Liberaal Joodse gemeente
We verzamelen om 10.00 uur voor 
het stadsdeel Zuid op de Pres. 
Kennedylaan 923. Bus 62 heeft daar 
een halte. We gaan dan gezamenlijk 
naar de nieuwe Synagoge in ons 
stadsdeel. 
Kosten € 5,- voor rondleiding en 
ontvangst, inclusief koffie/thee.  
Datum 7 juli. Opgeven voor 1 juli bij 
Irene of Wil.

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

Juni
vr  03 10.15 uur    Menno Simonskring, 
do  09 20.00 uur    Bijbelavond in de 

Goede Herder
di  14 14.00 uur   Bijbelkring Ruth
wo  15 10.00 uur   Glans en Glorie,   
   tentoonstelling in   
   de Hermitage
wo  29 10.00 uur   Bijbelbezinning
wo  29 14.00 uur   Fluisterboot in   
   Amsterdamse Bos

Juli
vr   01 10.15 uur  Menno Simonskring
do   07 10.00 uur   Bezoek liberale 

Synagoge
di  12 14.00 uur   Bijbelkring Ruth

Zie de folder van het zomerprogramma 
voor meer informatie.

8 juni van 14.00 - 19.00 uur  
Daklozendag in de tuin van Corvershof,  
Nieuwe Herengracht 18.
Er is muziek / toneel / spelen en iets te 
eten. Kom het beleven (metro 51).
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‘De schrijver Paulo Coelho heeft een 
citaat dat me erg aanspreekt: luister 
naar je hart en volg je droom. Altijd 
dat dromen najagen, misschien ben 
ik daarom wel zo’n wervelwind’, 
concludeert Inke na ruim een uur 
onafgebroken vertellen. En lachend: 
‘Mijn collega Renger Prent zei wel 
eens tegen mijn man Cor: ‘Gelukkig 
ben jij met ‘r getrouwd en hoef ik 
alleen maar met haar te werken!’ 
De drijfveer voor dit werk komt uit 
mijn geloof, maar ook vanuit het ac-
tiveren van mensen. Dat heeft me 
van jongs af aan geboeid. Mensen 
geven me inspiratie, ze maken me 
enthousiast. Het geeft me een kick 
om met een groep jongeren bezig 
te zijn. Ik heb gewoon het goede 
beroep gekozen.’ 

Gereformeerd figuurzagen
‘Toen ik begon was het de tijd van 
sociëteiten en wijkwerk. Iedere 
kerk had zijn eigen club voor zeg 
maar ‘gereformeerd figuurzagen’. 

Ik ging de kinderdiensten begeleiden 
en materiaal voor tienerwerk opzetten. 
Een van de nieuwe activiteiten was de 
videogespreksgroep bij mensen thuis. 
Daar kwam ik dan, met in m’n video-
koffertje plus tv en een band die thuis 
was opgenomen. In diezelfde tijd zette 
ik de huiscatechese op. Toen ik steeds 
meer vraag vanuit de wijkkerken 
kreeg om catechese te geven is Pas-
separtout ontstaan, een bovenwijks 
catecheseprogramma voor jongeren 
uit alle wijken. Tegenwoordig heet het 
keuzeleerprogramma Provider, dat be-
staat uit activiteiten als onder andere 
filmavonden, het jaarlijkse theater-
weekend en diaconale projecten. Het 
materiaal is nu zo anders. Vroeger was 
je heel gericht met de geloofstraditie 
bezig, dat is nu meer naar de jonge-
rendiensten doorgeschoven. Mensen 
zeggen wel eens over Provider dat het 
op een pretpakket lijkt. Maar jongeren 
zelf hebben heel goed door dat er een 
boodschap in zit. Toen ik zelf jong was, 
vond ik de catechisatie heel saai en 
duf. Dat is een enorme drive geweest 
om naar nieuwe vormen van geloofs-
overdracht te zoeken. In dit werk kan 
ik mijn creativiteit goed kwijt. Ik ben 
een mens van het verhaal, ik hou 
ervan om in het grote verhaal van de 
bijbel te duiken en mezelf te verwon-

deren over wat er staat. En om dat 
naar jongeren te vertalen met muziek, 
kunst en beelden. Het is altijd een 
zoektocht. Je hoopt ze iets mee te ge-
ven, een rugzakje met mooie dingen 
als theater en weekenden waarvan ze 
later zeggen: ‘Dat hebben we in de 
kerk gedaan’.’

Chillen
‘Werkvormen moeten snel en flitsend 
zijn. Dat was vroeger, en is nu nog 
steeds zo. Je moet naar aansluiting 
zoeken. Soms is iets in een ander 
jasje weer aantrekkelijk. Als je een 
keer wat dieper ergens over wilt door-
praten, moet je het niet verkopen als 
gespreksgroep maar als chillen in de 
kerk. Wat ook hetzelfde is gebleven is 
het enthousiasme en de spontaniteit 
van tieners. Het is een leuke leeftijd, 
met dat zoeken en afweren. Als het 
lukt om contact op te bouwen en een 
groep te vormen is dat waardevol. In 
de kerk worden jongeren niet beoor-
deeld zoals op school, maar kunnen ze 
vrijuit praten en zichzelf zijn. 
Jongeren zijn steeds mondiger ge-
worden. Er wordt heel veel van ze 
gevraagd. Ze zijn continu beschikbaar 
en staan voortdurend in een open ver-
binding met de hele wereld. Dat con-
tact is goed, maar het laat ze ook niet 
met rust. Als kerkelijk jongerenwerker 
moet je goed voorbereid zijn en niet 
met een flutprogramma komen. En 
je moet niet bang zijn dat het anders 
loopt dan je denkt.’

Uitwisselingen
‘We hebben als Protestantse 
Jeugdraad altijd veel diaconale con-

tacten georganiseerd. Uitwisselingen 
met Brazilianen, Ieren en Palestijnen. 
Of een reis naar Oost-Duitsland, 
waardoor jongeren konden ervaren 
hoe het is als je niet in vrijheid kunt 
leven. Dichter bij huis draait de Ad-
ventpakjesactie voor daklozen in 
Amsterdam. Jongeren zien dan de 
andere kant van de samenleving, de 
verkoper van de daklozenkrant wordt 
opeens ook een mens. ‘Brood op 
de plank’, voor mensen die niet rond 
kunnen komen van hun inkomen, 
organiseren we samen met de diaco-
nie. De jongeren zamelen geld in en 
moeten voor een klein bedrag dage-
lijkse boodschappen doen. Ze boden 
aan om zelf geld te verdienen voor dit 
project, waarmee een extra cadeautje 
kon worden gekocht. Zo leren ze wat 
diaconie is en gaan ze er zelf mee 
aan de slag. En wat ze nu weer met 
de talentenactie voor de ZWO-actie 
over Oicocredit verzinnen!’

Wapperende haren
‘Volwassenen in de kerk kunnen iets 
leren van jongeren: het lef hebben om 
dingen te doen en te zeggen. Vroeger 
had je geen tienerdiensten met spie-
gelverhalen en dans. Volwassenen 
merken nu dat jongeren iets moois 
kunnen neerzetten, ze ervaren de spi-
ritualiteit en de emotie die jongeren 
kunnen losmaken. Dat dansen laatst 
in de jongerendienst, met die bossen 
haar die naar voren wapperen….zo 
mooi! Mensen in de kerk pinkten een 
traantje weg. Wat jongeren doen zet 
aan, je voelt in de kerk de spanning 
hangen, een sfeer van ‘vol verwach-
ting klopt ons hart’. Vergelijk dat eens 

met een gewone dienst. Ik zou op een 
willekeurige zondagochtend wel eens 
een enquête bij kerkgangers willen 
houden met de vraag: wat denkt u 
hier vandaag te gaan beleven?’ 

Verhalen 
‘Geen jaar is hetzelfde geweest. De 
uitdaging was groot. Ik heb de ruimte 
gekregen om mooie dingen te doen, 
in een wereld die niet stil staat. Er 
was een grote ploeg enthousiaste 
vrijwilligers die meehielp, en het thuis-
front accepteerde dat ik geen baan 
van negen tot vijf had.’ 
Haar afscheidsfeest heeft ze al gevierd 
met een workshop verhalen vertellen, 
maar tot de zomer blijft ze als ZZP’er 
werken om haar opvolgster Dorien 
Keus in te werken. ‘Ik hoop straks tijd 
te hebben voor mijn creatieve hobby’s 
en voor het schrijven van verhalen 
over hoe mijn leven vroeger was. Je 
kunt mensen beter begrijpen als je 
hun verhalen hebt gehoord. En o ja, 
ik geef ook nog godsdienst op een 
openbare basisschool. Als lid van de 
Paaskerk zal ik niet stilzitten, maar om 
wat afstand te nemen van het kerke-
lijk werk ga ik nu wel eerst een jaartje 
rust houden.’ Zou dat lukken? 

Willeke Koops

Ze ziet er niet uit als iemand die aan pensioen toe is. Maar na dertig 

jaar jeugd- en jongerenwerk voor de kerk in Amstelveen-Buitenveldert 

is het dan toch zo ver: Inke Otting neemt afscheid. Een enthousiaste, 

doenerige wervelwind, die gek is op jongeren.

Wervelwind Inke Otting
Luister naar je hart en volg je droom

interview
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PJR PJR en nieuws van elders

In de veertigdagentijd hebben zij hun 
talent ingezet voor Oikocredit. Oikocredit 
investeert in microkrediet. Arme mensen 
in ontwikkelingslanden kunnen met 
een kleine lening een eigen bedrijfje 
opzetten om zo in hun eigen onderhoud 
te voorzien. 
Vanuit de PJR is er een speciaal project 
samengesteld met materiaal voor de 
tienerdiensten bij deze Talentenactie. 
Om de tieners zelf te laten ervaren 
hoe microfinanciering werkt hebben 
zij een microkrediet van € 5,00 per 
persoon gekregen. De opdracht is om 
dit bedrag te vermenigvuldigen door met 
hun talent aan de slag te gaan. Van de 
meeropbrengst van deze Talentenactie 
worden er aandelen bij Oikocredit 
aangeschaft. Het College van Diakenen 
zal deze aandelen in beheer nemen. 
In de tienerdienst hebben zij hun eigen 
actieplan bedacht. 

De Kruiskerktieners startten een 
hondenuitlaatservice, verkoop van kralen 
en kettingen, eigen gemaakte schilderijtjes 
en verkoop van eigen gebakken cakes en 
koekjes. Met Pasen stond hun omzet op 
ruim € 1.000,00.
De paastieners starten hun eigen 
bakkerij en verkochten op zondag 17 april 
honderdvijftig overheerlijke ambachtelijke 
koeken. De webwinkel draaide goed 
met de verkoop van oranje t-shirts en de 
boodschappenservice bood een welkome 
hand bij het doen van de boodschappen 
voor Pasen. De winst van hun bedrijfjes 
stond eind april op € 357,00.
De tieners van de Handwegkerk openden 
op zondag 15 mei hun Oikocredit-
bistro met een speciaal menu met 
entertainment in d’Achterkant.

Fantastisch om te weten dat door de 
enthousiaste inzet van zoveel tieners 
een aantal arme mensen de kans krijgt 
een eigen bedrijfje te starten met 
ondersteuning van een microkrediet 
via Oikocredit. Dit is een voorbeeld van 
geloven in het kleine, ‘micro credo’!
Meer informatie over Oikocredit, vindt je 
op de website www.oikocredit.org/nl 

Oikocredit Talentenactie 
in veertigdagentijd

Per 1 mei is Dorien Keus als JOP wer-
ker aan de slag gegaan bij de PJR. Tot 
31 juli werkt Dorien 8 uur per week en 
vanaf 1 augustus 19 uur per week. 
In de maanden mei en juni draag ik 
mijn werkzaamheden aan Dorien over. 
Ik wens Dorien veel inspiratie en ple-
zier toe bij haar werk bij de PJR!
 Graag wil ik iedereen hartelijk be-
danken voor de gezellige en leuke af-

scheidsborrel op 26 maart. Dank voor 
alle verrassende persoonlijke attenties, 
in welke vorm dan ook. 
Met veel plezier kijk ik terug op mijn 
werk bij de jeugdraad. Iedereen hartelijk 
bedankt voor alle support en inzet bij zo 
ongelooflijk veel GHJ/PJR activiteiten!

Met groet en tot ziens,
Inke Otting

Was Ruth nu een brave schoon-dochter 
of een doortastende vrouw? Waarom is 
1 Cor. 13 niet bedoeld als huwelijkstekst? 
Hoe kijken we als moderne mens naar 
het leven en werken van Jezus? Welke 
impact heeft de Reformatie nog in deze 
tijd en welke mensen uit het recente 
verleden hebben hun stempel gedrukt 
op de huidige theologische inzichten 
gehad? Dit soort kwesties komt aan de 
orde in de cursus Theologische Vorming 
Gemeenteleden. 

Theologie
Studie maken van theologie maar ook 
bezig zijn met het eigen geloof blijft 
voor veel mensen aantrekkelijk. De 
cursus TVG omvat een groot aantal 
vakken, elk met hun eigen inhoud. Deze 
grote verscheidenheid maakt theologie 
tegelijkertijd verrassend en boeiend. 
In de cursus komen de volgende vakken 
aan bod: Oude en Nieuwe Testament, 
kerkgeschiedenis, geloofsleer, ethiek, 

liturgiek, diaconaat en pastoraat. 
Deze vakken worden als kernvakken 
aangeduid. Daarnaast worden in 
Amsterdam de volgende “toegevoegde” 
vakken gedoceerd: contextuele- en 
feministische theologie, Jodendom en 
hedendaagse religieuze stromingen. De 
docenten zijn predikanten die elk in hun 
eigen vak zijn gespecialiseerd.

Vorming
Vorming is leren vanuit eigen inte-
resse, samen met anderen.
De belangstelling voor theologie kan 
voortkomen uit bij voorbeeld:
• meer willen weten van de bijbel
 •  zoeken naar verruiming en verdieping 

van het eigen geloof 
•  toegerust willen worden voor 

activiteiten in de kerk

Gemeenteleden
De cursus die plaatsvindt onder ver-
antwoordelijkheid van de Protestantse 

kerk staat open voor iedereen die 
belangstelling heeft voor theologie.  
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat 
betreft vooropleiding of lidmaatschap 
van een kerk. De cursus, die al sinds 
1989 bestaat, duurt drie jaar.

Datum, plaats en kosten
30 augustus 2011 t/m 24 april 2012 op 
dinsdag van 10.00 uur tot 12.45 uur .
Locatie: Het Gast-huis, Arie Biemond-
straat 103, Amsterdam, bereikbaar met 
de tramlijnen 1 en 17.
De kosten van de cursus bedragen 
€ 225,00.

Voor nadere informatie over de 
cursus in Amsterdam en het 
aanvragen van de studiegids kunt u 
zich wenden tot:
Maaike Lok-Funcke 
(secretaris T.V.G. Amsterdam)
Tel.: 023 5615104, email:
lok-Iuncke@hetnet.nl

Cursus Theologische Vorming gemeenteleden (TVG)

Bezoekadres: Handweg 119
Website: www.pjramstelveen.nl

Email: jeugdraad@hetnet.nl
tel.: 643 75 96

Dat je met een microkrediet een 

eigen bedrijfje kunt opstarten, hebben 

tieners in de Kruiskerk, Paaskerk en in 

de Handwegkerk in de afgelopen weken 

laten zien.
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Za/ 28-05
Forum VU: de theologie, de boze 
burger en de linkse kerk
Op zaterdagmiddag 28 mei gaan acht 
theologen zich bezighouden met het 
verschijnsel van de  boze burger. In 
columns van vijf minuten geven zij hun 
visie op wat er in godsnaam aan de 
hand is in Nederland. 

Dit programma maakt deel uit van 
de Alumnidagspecial 130 jaar VU. 
Zowel oud-studenten als andere 
geïnteresseerden zijn van harte 
welkom. 
De dag wordt om 12.30 uur officieel 
geopend door burgemeester Eberhard 
van der Laan.  Vanaf 11.30 uur is 
de inloop met koffie en broodjes. 
Om 16.30 uur verzorgt de VU een 
afsluitende borrel.  
De dagprijs all in (koffie, thee, 
broodjes, borrel) is € 17,50,  kinderen 
tot 18 jaar gratis. Opgeven dient te 
gebeuren via www.vu.nl/alumnidag.

Ma/ 30-05
Wandeling voor de Vrede in het 
Amsterdamse Bos
Op 30 mei organiseert de centrale 
ZWO commissie een wandeling in het 
Amsterdamse Bos, waarin zij aandacht 
zal geven aan de Vrede in Palestina en 
Israël en aan de Olijfbomenactie. 
Bij aanvang zal ds. Marianne Bogaard 
een korte uiteenzetting geven over de 
oorsprong en het doel van deze acties. 
Tijdens de wandeling zal er in korte 
pauzes worden geluisterd naar verhalen 
uit het boekje Vertel mij jouw verhaal. 
De commissie hoopt dat vele 
gemeenteleden zullen meewandelen; 
ook vrienden en bekenden zijn van 
harte uitgenodigd. Zij die niet kunnen 
deelnemen, willen ongetwijfeld wel een 
bijdrage leveren aan de Olijfbomenactie. 
De verschillende wijkkerken zullen 
deze organiseren en u hierover nader 
informeren. 
 
Start: Parkeerplaats Karsenlaan, 
Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur. Na afloop 
omstreeks 21.00 uur een nagesprek 
onder het genot van koffie/thee.

Senioren(mid)dagen in  
Amstelveen-Zuid:
• donderdag 16 juni in de Kastanjeflat
• woensdag 3 augustus in de 

Handwegkerk
• woensdag 24 augustus in de 

Paaskerk
 
Programma’s volgen nog en worden 
later bekend gemaakt!

Za/ 18-06
Concert spirituel met vocaal 
ensemble Linguae Atque Cordis
Stabat Mater van Antonín Dvorák
Solisten:
Ireen van Bijnen, sopraan
Nelleco Aalders, alt
Matthijs Frankena, tenor
Charles van Tassel, bas
Lilian Lotichius, piano
Bert ’t Hart, dirigent

Aanvang 20.15 uur
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 
560, Amsterdam
Toegang €12,50 
65 plus en studenten €10,- 
Kinderen gratis 

Zo/ 19-06
Concert 
Het Gloria en Magnificat van Vivaldi 
Uitgevoerd door  
Christelijk koor Alegria,  
onder leiding van Nico Ph. Hovius
Muzikale begeleiding:
Caspar Horsch en Ana Termeulen: Viool
Yaël Kurzbauer: Altviool
Willy Sijbrandij: Cello
Marten Sijbrandij: Contrabas
Alfred Buitenkant: Orgel

Aanvang: 15.30 uur
Handwegkerk, Handweg 117, 
Amstelveen 

Kaartverkoop: Bij leden en aan de zaal
Volwassenen € 12,50
Kinderen t/m 12 jaar € 10,00

Op www.protestantsamstelveen.nl  
vindt u meer agendapunten en  
actualiteiten van de gemeente.


