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Verandering

Misschien voelt u zich als een vis in het 
water. De meesten van ons zullen het goed 
hebben, zeker in vergelijking met grote 
delen van de wereldbevolking. Ook dan, juist 
dan, is het goed om een sprong te maken 
naar ander water, zoals de vis op de omslag 
doet. Voor de verandering. Dat is het thema 
van Kerk in Actie in deze veertigdagentijd. 
Het thema van Present sluit daarbij aan: 
Verandering. Dat gaat vaak niet vanzelf; je 
moet ervoor kiezen, er is als het ware een 
sprong nodig. Geloven is zo’n sprong. Je 
gelooft in een andere wereld, waar het leven 
voor iedereen goed is. Of je er nu voor kiest 
of dat verandering je overkomt, verandering 
draagt een belofte in zich. Marianne Bogaard 
schrijft daarover in haar hoofdartikel. 
‘Be the change’, zeggen jongeren van de 
Handwegkerk; lees daarover de column 
van Anne Marie Dees. Ook op oudere 
leeftijd kun je met een ingrijpende veran-
dering te maken krijgen: je komt tot 
geloof, zoals Niek Melis; of een ingrijpende 
gebeurtenis verdeelt de tijd in een ‘voor’ 
en ‘na’, zoals bij Siem en Joke Broer. Ook 
het gebed kan een bron van verandering 
zijn. Wereldgebedsdag verenigt mensen 
over de hele wereld in een keten van 
gebed, op vrijdag 2 maart. Dit jaar is het 
thema: ‘Gerechtigheid voor allen!’ Over 
verandering gesproken. 
Maar ook in onze eigen gemeente 
verandert veel, vooral in Zuid. Cor Schaap 
schrijft erover. Als redactie wensen we u 
een vruchtbare veertigdagentijd toe, de 
voorbereiding op Pasen. Lees Present, 
verander en spring. 

Sieb Lanser
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Op de eerste vrijdag in maart gaat 
het gebed de wereld rond, ieder jaar 
opnieuw. Wereldgebedsdag verenigt 
mensen over de hele wereld in een 
keten van gebed. Laat hen voelen dat zij 
deel uitmaken van de wereldbevolking. 
Deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, 
mogelijkheden en problemen.

De organisatie van de dag is in handen 
van christenvrouwen, die door gebed 
en actie invloed willen uitoefenen op 
mensen en hun omgeving.
De orde van dienst die wereldwijd 
gebruikt zal worden is dit jaar samen-
gesteld door vrouwen uit Maleisië. Het 
thema is: ‘gerechtigheid voor allen!’
Tijdens de gebedsdienst blijkt hoe taal 
en cultuur van invloed zijn op de uitleg 
en de praktische toepassing van Bijbelse 
teksten.

Wat deze vrijdag tot een speciale 
dag van gebed maakt, is het feit dat 
gedurende 24 uur ergens in de wereld 
bijeenkomsten plaatsvinden, waar 
mensen dezelfde noden voor God 
brengen, dezelfde gebeden bidden en 
dezelfde schriftgedeelten lezen. 
Als de zon in het verre oosten opgaat 
over de eilanden in de Stille Oceaan, dan 
beginnen daar al de eerste diensten, 
terwijl wij hier nog de vorige datum 
schrijven. Uur na uur ontwaken weer 
andere volkeren en breekt voor hen de 
dag aan. 
Honderdduizenden mensen voelen 
zich – in de 173 landen die meedoen 
aan de viering van Wereldgebedsdag 
– door gebed verenigd en bemoedigd. 
Door Wereldgebedsdag krijgt het 
christelijk geloof een internationale, 
oecumenische dimensie.

Ons land neemt sinds 1929 deel aan 
de jaarlijkse viering van Wereldge-
bedsdag: in meer dan 500 plaatsen in 
Nederland zijn werkgroepen actief die 
bijeenkomsten en vieringen organi-
seren en die publiciteit geven aan het 
werk van Wereldgebedsdag.

Viering in Amstelveen
14.00 uur korte dienst, overweging 
door ds. Marianne Bogaard in de Kapel 
van de Titus Brandsmakerk, Westelijk 
Halfrond 1, Amstelveen.

Viering in Buitenveldert
15.00 uur, voorbereid en geleid door 
een kleine groep vrouwen, in de 
Pelgrimskerk. Van Boshuizenstraat 560, 
Amsterdam.
Op veler verzoek zal de Wereldwinkel 
aanwezig zijn.

Wereldgebedsdag, 
een wereldgebeurtenis!

2 maart: 
Samen bidden, 
samen vieren, 
samen delen
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Zo/ 26-02 

1e collecte: Diaconie, landelijke 
veertigdagentijd campagne
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.J. Paul, Ede 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. J. Meinders 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils 

Zo/ 04-03 

1e collecte: Diaconie, zending
2e collecte: Kerk, werk in de classis

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds. L.C. van Drimmelen
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zo/ 11-03

1e collecte: Diaconie, landelijke 
veertigdagentijd campagne
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Handwegkerk
15.30 uur: ds. S. Zijlstra, Heemstede 
(klassieke dienst) 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-
Giessendam
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: de heer Chr. Koldewijn
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: pastor W. Berendsen

Zo/ 18-03

1e collecte: Diaconie, landelijk 
diaconaat
2e collecte: Kerk, in -en externe 
communicatie van onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, 
Oud-Beijerland
18.30 uur: ds. A. Simons, Vinkeveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 25-03

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, werk in de classis

Handwegkerk
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
Vanaf heden aanvang:
10.00 uur: ds. L.C. van Drimmelen

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Vespers in de veertigdagentijd

In Amstelveen-Zuid
In de zeven weken tussen Aswoensdag en Pasen zullen 
drie oecumenische vespers worden gehouden, steeds om 
half acht. Op 13 maart in de Paaskerk, op 20 maart in de 
Handwegkerk en op 27 maart in de Heilige Geestkerk.
Een half uur stil worden, bidden en zingen in de veertig 
dagen voor Pasen. Van harte welkom!

In de Titus Brandsmakerk
Vijf woensdagen worden er vespervieringen gehouden 
in de Titus Brandsmakerk. In deze vespers werken 
Kruiskerkgemeente, Titus Brandsmaparochie en 
Augustinusparochie samen.
29 februari, 7 maart, 14 maart, 21 maart en 28 maart. 
Aanvang: 19.15 uur.

Data kopij inleveren en verschijnen Present
 
April    Mei
thema: Waarlijk!?  thema: Hemel en Aarde
kopij inleveren: 6 maart   kopij inleveren: 10 april 
verschijning: 29 maart  verschijning: 3 mei

Zomertijd
Op zondag 25 maart begint de zomertijd. 
De diensten in de Pelgrimskerk starten vanaf deze zondag 
om 10.00 uur.
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Gregorius, die als leraar klassieke 
talen nooit verder is gekomen dan zijn 
boeken, slaat een radicaal andere weg 
in. Hij stapt uit zijn oude leven, leert een 
levende taal, en verlaat zijn stad Bern 
om de trein te nemen naar Lissabon. 

Twijfel
Vanzelfsprekend is dat niet. Pascal 
Mercier beschrijft levendig hoe 
Gregorius op sommige momenten 

twijfelt. Op het station 
in Lausanne wil hij niets 
liever dan de trein terug 
nemen om nog op tijd te 
zijn voor het vierde lesuur. 
En als de eerste avond 
valt in zijn hotel laat hij 
de receptie informeren of 
er nog een vlucht is naar 
Zürich of Genève. 
Maar na deze eerste stap 
kan hij niet meer terug. 
‘Sinds ik de zaak zo zie, 
heb ik het gevoel voor 

de eerste keer wakker en levend 
te zijn’, leest hij in een boek van 
een Portugese arts. Die woorden 
beschrijven het gevoel dat deze 
grote verandering bij hem oproept. 
Alsof hij voor het eerst van zijn leven 
echt wakker is. Eindelijk doet hij zijn 
bijnaam, Mundus (wereld), eer aan. 
‘Dit was een andere, een nieuwe 
manier van in de wereld zijn waarvan 
hij tot dusverre niets had geweten’.

Loslaten
Verandering, hoe veelbelovend die 
ook is, gaat nooit zonder slag of 
stoot, zonder vallen en opstaan. De 
momenten van twijfel en de vraag 
of hij hier nu wel goed aan doet zijn 
vermoedelijk herkenbaar voor ieder 
die weleens een keuze heeft gemaakt 
die nieuwe perspectieven opende. Het 
oude waarmee je verbonden bent, laat 
je niet zomaar achter je, óók niet als 
het je beperkt in je mogelijkheden. Het 
is immers de context waarin je hebt 

geleefd, gewerkt en liefgehad.
Verandering betekent afscheid nemen. 
Loslaten wat als een vertrouwde jas 
om je heen zit. Wegen van heilzame 
vernieuwing vragen een prijs.

Een nieuwe weg
Van die oermenselijke ervaring spreekt 
het verhaal dat het hart vormt van het 
Jodendom, het verhaal van de Uittocht 
uit Egypte. De Eeuwige heeft gezien 
hoe onleefbaar het leven geworden is 
in dat angstland. Om zijn volk tot zijn 
bestemming te brengen, om de mens 
tot zijn recht te laten komen, moet er 
iets veranderen. Het is God zelf die 
hier een nieuwe weg opent naar de 
toekomst. Uit de slavernij, op weg 
naar beloofd land. Voor het eerst in zijn 
bestaan zal het volk ook echt wakker 
en levend zijn.
Wakend gaat men op weg in de 
Paasnacht. Zingend trekt men door 
het water. Het overkomt hen, deze 
bevrijding, en men kan niet anders 
dan daar de Eeuwige voor prijzen. Er is 
geen weg terug. Er is alleen een weg 
vooruit, met Hem. 

Innerlijk vrij worden
Maar als men na de euforie weer landt 
in de realiteit blijkt er ook een keerzijde 
te zijn. Verandering vraagt tijd, en 
inspanning. Het brengt onzekerheid 

In de roman ‘Nachttrein naar Lissabon’ neemt de hoofdpersoon 

Raimund Gregorius een besluit dat zijn leven ingrijpend zal veranderen. 

Eigenlijk is het niet eens een besluit. Het overkomt hem, de keuze is 

onvermijdelijk. Als hij in de stromende regen een onbekende, verwarde 

Portugese ontmoet, is dat zo’n vervreemdende ervaring dat er iets in 

hem wordt geraakt wat tot nu toe onaangeroerd is gebleven. 

De belofte van verandering
Ds. Marianne Bogaard

met zich mee. En wat kun je dan 
terugverlangen naar de vleespotten 
van Egypte. ‘Had de Eeuwige ons 
maar laten sterven in Egypte!......
Daar waren de vleespotten tenminste 
gevuld en hadden we volop brood te 
eten’ (Ex. 16). Niet alleen het gras aan 
de overkant, het gras van het verleden 
lijkt in de herinnering vaak eveneens 
groener. Ook al staat er een inperkend 
hek omheen.
Een generatie, veertig jaar, zal er 
nodig zijn om de Israëlieten innerlijk 
vrij genoeg te maken om de belofte 
waar te laten zijn. Een lange periode 
van verandering. Van groeien in geloof 
en vertrouwen. Dan zal een nieuwe 
wereld open gaan.

Je toevertrouwen
Vertrouwen. Dat is misschien wel 
het sleutelwoord te midden van 
wat wisselt en verandert. Van wat 
je tegemoet gaat heb je nog geen 
beeld. Een idee, wellicht, maar of je 
verlangen werkelijkheid zal worden 
kun je alleen gaandeweg ontdekken. 
Het enige wat je kunt doen is op weg 
gaan. Zoals Abraham. Zoals Ruth. 
Zoals het Bijbelse volk.
Zij vertrouwden zich toe aan de 
toekomst, omdat zij geloofden dat 
God zelf zou tonen waar het leven 
goed zou zijn, zoals Hij dat had 
bedoeld. En wie dat gelooft kan 
eigenlijk alleen maar verder, niet 
terug….

Belofte
Soms kiezen mensen bewust voor 
verandering. Soms overkomt het hen, 
vanuit innerlijke noodzaak of door externe 
omstandigheden. De situatie van de een 
valt volstrekt niet met die van een ander 
te vergelijken. Ieder proces heeft zijn 
eigen dynamiek. 
In alle gevallen mag je echter hopen 
dat er vertrouwen is. Is het niet in de 
nieuw ingeslagen weg, dan wel in Hem 
die meegaat op de wegen die wij gaan. 
Achter je laten wat onomkeerbaar in het 
verleden ligt, dat doe je niet zomaar even. 
Maar toch. Het is te doen. Want veran-
dering draagt ook een belofte in zich. Dat 
het leven opnieuw open kan gaan. Dat er 
nog werelden te ontdekken zijn.
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Hoezo geluk?!

Joke: ‘We verhuisden drie maanden 
voor de watersnoodramp! Ik had totaal 
geen moeite met de overgang naar 
Amsterdam. Ik vond het spannend. 
Mijn jeugd was warm en ik voelde 
me geborgen in ons gezin. Op mijn 
22ste trouwde ik met Siem, een echte 
Amsterdammer. We woonden in 
Diemen en kerkten bij ds. Hagen in 
de Emmakerk. Een leuke levendige 
gemeente, waar van alles gebeurde, 
ook voor de kinderen: muziek, 
musicals, dansles. 

Grote Bos 
Toen we een weekend-
huisje kochten in het 
Grote Bos in Driebergen, 
vierden we ’s zondags kerk 
in de grote recreatiezaal. 
Dan luidde de klok en zag 
je iedereen op het laantje 
richting kerk gaan en wij 
ook op een goede dag. 
Onze kinderen vonden het 
gelijk heerlijk in het bos. Het 
Grote Bos was in het begin 
voor arbeiders van christe-
lijke huize. Die mochten daar 

een week gratis kamperen. Ik kan me 
nog herinneren, dat op Moederdag alle 
moeders werden toegezongen buiten op 
het grote plein. We hebben er achttien 
jaar lang een fantastische tijd gehad. Ik 
zat in het GEMRA, de gemeenteraad van 
de zondagsdiensten. Het was mijn taak 
om de predikanten uit te nodigen. 
Het was een gelukkige tijd, met onze 
twee kinderen, familie en vrienden. Alles 
ging voor de wind. Kortom geluk met 
een hoofdletter.

Een nieuw vol bord
Dat veranderde in één klap, toen Siem 
in 2001 een hersenbloeding kreeg. 
Vanaf dat moment bestond ons leven 
uit twee delen: voor die tijd en na die 
tijd. Drie dagen na de geboorte van onze 
kleindochter gebeurde het. We hadden 
een druk koeriersbedrijf. Door de ‘feest’-
dagen ervoor had Siem niet veel gedaan. 
Dus die ochtend zei hij: ik ga de turbo 
er weer eens opzetten. Hij zou naar 
Limburg gaan. Eerst bracht hij nog koffi e 
op kantoor. Toen gebeurde het. Zonder 
enige aanwijzing of voorteken. Mijn 
gevoel zei: vanaf nu zal ons leven nooit 
meer hetzelfde zijn. En dat was ook zo.

De eerste zes weken zijn heel kritiek 
geweest. Aan de neuroloog die Siem 
opereerde, wilde ik 1001 vragen 
stellen. Over wat er allemaal nog zou 
kunnen gebeuren, hoeveel kansen we 
nog hadden. Hij sloeg een arm om me 
heen en zei: Eet per dag je bord leeg, 
dan heb je meer dan genoeg. Morgen 
heb je weer een nieuw vol bord.
 
Zakken vol geduld
In het begin was Siem verlamd. Heel 
langzaam kwamen functies terug. Elke 
kleine verandering vierden we. Toen 
Siem uit het ziekenhuis werd ontslagen, 
zei de neuroloog tegen mij: ik wens je 
zakken vol geduld. Geduld hebben is 
voor mij heel moeilijk. Ik vond steun in 
mijn geloof, maar niet altijd. Soms was 
ik radeloos en voelde ik me vertwijfeld. 
Steun kreeg ik van goede mensen om 
me heen, onze kinderen, mijn zus. Het 
was Siem die mij weer vertrouwen gaf. 
Hij was altijd opgewekt. Het was Siem 
die geduld had met mij. 

De eerste jaren waren de moeilijkste. 
Siem kon zijn bedrijf niet voortzetten. 
Zijn geheugen liet hem in de steek 
en autorijden ging niet meer. Alles 
moest hij opnieuw leren: lopen, lezen, 
schrijven. Onze oudste dochter heeft 
Siems deel in het bedrijf overge-
nomen. 

Joke Broer-Deurloo (1939) is geboren in het Zeeuwse Kloosterzande. 

Op haar twaalfde verhuisde ze naar Amsterdam, waar ze opgroeide 

te midden van de cacaogeuren van Bloker en Korf. 

Janet Parlevliet

We moesten uit ons heerlijke huis 
verhuizen en zo kwamen we in 
Amstelveen terecht. Vanaf de eerste 
dag hebben we tegen elkaar gezegd: 
hier worden we weer gelukkig. We 
nemen alles wat dierbaar is mee: de 
liefde en warmte van de kinderen, 
familie en vrienden.

Dorpskerkgemeente 
Na een poosje zijn we eens in de 
Dorpskerk gaan kijken. Daar zijn we 
enorm gastvrij en warm ontvangen, 
samen met nog een echtpaar dat er voor 
het eerst was. Tot op de dag van vandaag 
zijn dat dierbare vrienden. Hoezo geluk?! 

We voelden ons er thuis, de Dorpskerk-
gemeente deed ons goed en zat als een 
warme deken om ons heen. 
Toen kwam er een nieuwe verandering 
in ons leven: de Dorpskerk zou worden 
verkocht. Voor heel veel gemeente-
leden betekende dat ongeloof en 
verdriet, en ook boosheid. Hoe kon dit 
gebeuren, dit mocht niet. Daar waren 
we het allemaal over eens. 

Gastvrije Paaskerk 
We hoopten als gemeente bij elkaar 
te blijven, dat was voor ieder van ons 
belangrijk. We kunnen toch niet zonder 
het Woord. Van daaruit moeten we verder. 

We werden heel gastvrij in de Paaskerk 
ontvangen. Maar voor sommigen onder 
ons is het verdriet nog te groot. Het is 
gewoon nog te moeilijk om samen weer 
iets op te bouwen. We hopen zo dat dat 
op den duur weer zal lukken. 

Bij alle veranderingen in ons leven 
hebben we altijd geprobeerd, al was 
dat soms heel moeilijk, positief te 
blijven. Vorig jaar hebben we ons 
50-jarig huwelijksfeest gevierd met 
veel dierbare mensen en God gedankt 
voor al het geluk, wat we nog steeds 
hebben. Dat hebben we met heel ons 
hart gedaan … in de Paaskerk.’ 

Al wandelend kunnen ze uren samen praten
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De omgekeerde weg

Niek Melis (58) woont met zijn vrouw 
Gerry al 25 jaar in Amstelveen en 
houdt zich als ambtenaar bezig met 
vastgoedcontracten. Niek: ‘Ik ben 
niet christelijk opgevoed. Gerry wel, 
maar ze heeft het geloof nooit aan 
me opgedrongen. Toen we in 1974 
trouwden zijn we alleen voor de 
burgerlijke stand getrouwd, niet voor 
de kerk. Ik was wel altijd nieuwsgierig 
naar het geloof, en vroeg me af hoe 
de wereld in elkaar zat. Ik las ook wel 
eens in de bijbel, maar vooral als een 

soort geschiedenisboek.
Op een gegeven moment 
dacht ik: er moet een 
regie achter deze wereld 
zitten, er moet iets 
groters zijn. Als je ziet 
hoe de natuur elk jaar 
weer tot leven komt, als 
je de vogels hoort fl uiten... 
Ik ben gaan praten met 
een bevriende dominee. 
Gaandeweg kwam toen 
bij mij de overtuiging 
dat er een God is, een 
hogere macht. Een precies 

moment kan ik niet aanwijzen, het is 
heel geleidelijk gegaan. Ik wist toen 
nog niet dat er iets bijzonders aan het 
gebeuren was, iets waar ik later op 
zou terugkijken.’ 
Zijn vrouw Gerry was enthousiast over 
zijn ommezwaai en samen gingen ze 
op zoek naar een kerk om hun geloof 
te delen. Lang duurde die zoektocht 
niet. Ze wandelden gewoon het dichtst-
bijzijnde kerkgebouw binnen. En zo 
kwamen ze op zondag 8 juni 2008, 
die datum weet Niek nog wel precies, 
voor het eerst in de Handwegkerk. 
‘We werden gastvrij ontvangen en 
zijn gebleven. Ik heb catechese bij de 
wijkpredikant gevolgd. In 2008 ben ik 
gedoopt en in 2009, toen we 35 jaar 
getrouwd waren, is ons huwelijk alsnog 
ingezegend.’ Enthousiast laat hij de 
foto’s van hun huwelijksdag zien. 

Is je leven sinds die tijd 
veranderd? 
‘Ik voel me meer beschermd dan 
vroeger, zonder dat het geloof een 
garantie is voor een lang en gezond 
leven. Het is geen levensverzekering. 

Maar je kunt God wel om steun en 
kracht vragen, daar geloof ik heilig in. 
Ik leef met minder twijfel en angsten. 
God is de ene keer dichterbij dan de 
andere keer, maar ik blijf me onder-
steund voelen. Dat is een kwestie van 
geloof. Zo simpel is het eigenlijk.
Onze vrienden en familie zijn niet 
gelovig. We hebben het er wel over 
gehad en ze waren ook bij de kerke-
lijke inzegening van ons huwelijk. Maar 
het is nu geen onderwerp van gesprek 
meer. We zijn geen vrienden kwijtge-
raakt door ons geloof.’ 

Zou je in de kerk iets willen veran-
deren? 
‘Nee, ik ben van de generatie dat ik 
liever niets zou veranderen. We komen 
nog niet zo lang in de kerk. Nu gaat 
alles door fusie en sloop veranderen, 
en valt de gemeente misschien uit 
elkaar. De veranderingen gaan me te 
snel.
In de dienst hecht ik waarde aan de 
overdenking. Het is goed dat een 
predikant een onderwerp uit de 
dagelijkse praktijk bij de kop pakt, 
bijvoorbeeld onrecht of oorlog, en dat 
daarvoor wordt gebeden.’ 
Als nieuweling verbaasde Niek en ook 
Gerry, die vroeger naar zondagschool 
is geweest en later met haar oma naar 
de kerk ging, zich wel over van alles. 

Veel mensen raken ergens in hun leven hun geloof kwijt of keren 

de kerk de rug toe. Maar er zijn ook mensen die een omgekeerde weg 

volgen. Niek Melis bijvoorbeeld. In juni 2008, toen hij 55 was, stapte hij 

voor het eerst een kerk binnen. In datzelfde jaar werd hij gedoopt. 

Willeke Koops 

Vooral over rituelen als de vredesgroet 
en de maaltijd van de Heer. ‘De eerste 
keer heb ik niet meegedaan, ik was 
toen nog niet gedoopt en voelde me 
niet gemachtigd om mee te doen’, 
vertelt hij. ‘Ik verbaasde me ook 
over het waterkruisje dat mensen in 
de paasnacht mochten halen bij het 

doopvont. Ik kan me voorstellen dat 
het belangrijk is voor mensen die als 
kind zijn gedoopt. Ik ben heel blij dat ik 
mijn doop bewust heb meegemaakt.’

Sinds een paar maanden is Niek 
diaken. ‘Na uitleg over de functie en 
enige bedenktijd heb ik ja gezegd. Het 

neemt alleen meer tijd in beslag dan 
ik had verwacht. Een cursus, verga-
deringen, en dat altijd op mijn vaste 
schaakavond. Ik heb ook nog een 
fulltime baan. Maar de functie past 
wel. Ik ben erg tegen onrecht en het 
spreekt me aan om mensen op de 
goede weg te helpen.’
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bestuurlijke zaken

Op 24 januari kwam de 

AK voor het eerst in 2012 bijeen. 

Een lange agenda, en zoals dat 

bij lange agenda's vaak gaat: een 

korte vergadering. 

Melis Melissen, voorzitter AK

Een heleboel korte punten, zoals 
de komende visitatie. In 2012 zullen 
de visitatoren de AK weer onder de 
loep leggen. In het voorjaar of in het 
najaar, dat weten we nog niet. 
De PJR had zijn verslag over 2010/11 
ingeleverd. Een interessant verslag, 
dat stof tot bespreking kan geven. 
Maar uitgesteld tot maart, omdat er 
dan nòg een stuk van de PJR komt: 
zo slaan we twee vliegen in één klap. 
De regionale commissie voor de 
behandeling van de beheerszaken 
had onze begrotingen ontvangen. Die 
van het College van kerkrentmeesters 

leverde de volgende vraag aan ons 
op: ‘Uw meerjarenperspectief schetst 
duidelijk de verwachte fi nanciële 
ontwikkeling. Het is onduidelijk of 
het beleid van de kerkenraad ook 
op de verwachte ontwikkeling is 
gebaseerd. Ons college ziet graag uw 
beleid op de verwachte ontwikkeling 
tegemoet.’ 
Oftewel: wat doen jullie aan je 
tekorten. Een belangwekkende vraag, 
maar een vraag die we later dit jaar 
beter kunnen beantwoorden. En 
zo kun je snel een heleboel punten 
afhandelen.

Over één punt was er wel een 
gedachtenwisseling in de AK, met 
een belangrijk besluit als gevolg. De 
drie wijkgemeenten in Zuid willen 
graag met Pinksteren 2012 één 
wijkgemeente Amstelveen-Zuid 
gaan vormen. Zij zijn daartoe in een 

enorm intensief en vruchtbaar proces 
van toenadering en samenwerking 
gekomen. Iets wat je een paar jaar 
geleden niet voor mogelijk had 
gehouden. Maar het laatste stukje, 
de vereniging tot één wijk, is iets 
wat de kerkorde aan de AK opdraagt. 
Die bepaalt het aantal en de grenzen 
van de wijkgemeenten. Uiteraard 
nadat de betrokken wijkgemeenten 
gehoord zijn, en de leden van die 
wijkgemeenten in de gelegenheid 
zijn geweest hun oordeel kenbaar te 
maken. 
Dat is allemaal gebeurd en uitgemond 
in een conceptverenigingsbesluit 
waaraan vele deskundigen hebben 
meegewerkt en dat is afgestemd 
met de classis. De AK heeft er dus 
weinig moeite mee, om – na enige 
discussie – dit besluit te nemen. Met 
Pinksteren 2012 zal het zover zijn.

Kort en krachtig

Het College van Kerkrentmeesters zoekt een voorzitter 
voor zijn commissie Geldwerving. Deze commissie is 
verantwoordelijk voor de opbrengsten van het ‘levend geld’ 
in onze gemeente. Levend geld, dat is de opbrengst uit 
collecten, al of niet via acceptgiro, en de vrijwillige bijdragen. 
Ook fondsenwerving, geldwerving bij niet-leden, kan een 
uitdagende nieuwe taak worden. Naast de voorzitter bestaat 
de commissie uit een afgevaardigde van een wijkgemeente. 
De voorzitter is qua functie lid van het College van Kerkrent-
meesters. Enkele taken van de voorzitter zijn:

- initiërende rol bij de actie Kerkbalans;
- organisator, procesbewaker betreffende acties rond 

de geldwerving;
- nieuwe ideeën ontwikkelen rond de geldwerving en 

fondsenwerving;
- goede antenne voor communicatie, voorbereider van 

teksten rond geldwerving;
- contacten onderhouden met de wijkgemeenten.

Voor gedetailleerde informatie kunt u zich wenden tot 
kerkrentmeester Jaap Lubbers, telefoon 020-64718012 
of per mail: jaap.lubbers@kpnplanet.nl 

Voorzitter gezocht

zwo

Veertigdagentijd

Kerk in Actie laat in zes projecten zien 
dat verandering mogelijk is.

Geloof in verandering…
… zodat vluchtelingen in Neder-
landse asielzoekerscentra weer kind 
kunnen zijn.
… zodat de kerk een relevante 
rol kan spelen in de zware econo-
mische crisis in de problematische 
Cubaanse samenleving. 
… dat koken op biogas in India 
teweegbrengt. In plaats van 
dagelijks brandhout te moeten 
zoeken, kunnen de mensen nu 
buitenshuis werken voor wat extra 
inkomsten. 
… die liefdevolle aandacht in een 
vakantie kan geven door de zorg voor 
dementerende familieleden te delen. 
…zodat vrouwen een actieve rol 
kunnen spelen in de kerk van Kenia. 
… zodat kwetsbare kinderen in 
Uganda een ‘thuis’ krijgen, waar ze 
terecht kunnen voor een maaltijd en 
een slaapplaats en waar ze warmte 
en geborgenheid vinden.

Veranderdagen
Daarnaast wil Kerk in Actie ook dat 
wijzelf actief worden door ons in te 
zetten voor de verandering. Tijdens 
de veertigdagentijd organiseert Kerk 
in Actie in samenwerking met de 
Stichting Present zogenaamde Veran-
derdagen. Zes zaterdagen zijn er in 
bijna elke provincie in Nederland 
sociale of klusprojecten te doen, 
waarvoor je je als groep of indivi-
dueel kunt inschrijven. In Amsterdam 
wordt de dag voor de verandering op 
17 maart gehouden.

Wandelen voor verandering
Een andere activiteit is een stads-
wandeling voor de verandering. Er 
is een wandelgids 12x wandelen 
voor de verandering uitgebracht. 
Hierbij maken we kennis met 
onverwachte plaatsen van veran-
dering. We lopen langs mooie 
historische plaatsen, maar we 
bezoeken ook diaconale initiatieven 
in de stad. Onderweg genieten 
we van koffi e en appeltaart in 

een lunchcafé waar mensen met een 
verstandelijke beperking werken. 

Meer informatie
Over al deze activiteiten zijn meer 
gegevens te vinden op de website 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
Kijk ook bij de wijkberichten.

Het thema Voor de verandering staat dit jaar centraal in de 

veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie. In deze tijd doen we dingen vaak 

net even anders. Door bezinning en vasten richten we ons op God en onze 

naaste. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte verandering mogelijk maakt. 

Nel Velthorst

Stichting Present zogenaamde Veran-

dueel kunt inschrijven. In Amsterdam 
wordt de dag voor de verandering op 



Hulp bij boodschappen nodig? Uw tuin 
op orde? Met iemand wandelen? De 
ramen laten lappen? Een maatje voor 
een bezoek aan een arts? Computerpro-
blemen? Een telefoon die niet werkt? Een 
lastige handleiding? 
Leg uw vraag voor aan diaken Marjo 
Valkier 06-10174428 of mail marjovalkier@
hetnet.nl.
Zij is de schakel tussen vraag en aanbod. 
Het aanbod geldt voor Paaskerkers en 
Dorpskerkers en Handwegkerkers.

Marjo Valkier is diaken van de HWK, 
straks van de PWAZ (Protestantse 
Wijkgemeente Amstelveen-Zuid). Ze 
vertelt over de achtergronden van dit 
nieuwe project.
Marjo: ‘Met de diaconie willen we 
meer naar buiten treden. Een zichtbare 
diaconie zijn. Iedereen weet wel zo’n 
beetje wat de diaconie op de achter-
grond doet. Denk aan collecten, vakan-
tiebegeleiding, zorg voor mensen met 

een fi nancieel probleem. 
Met elkaar hebben we het plan opgevat 
om ook op een andere manier te helpen.’ 
En ‘we’ zijn: Selma van Ee, Truus van 
Noord, Janny Saathof, Niek Melis, 
Nelleke de Bres en Thole Beishuizen. 
Het plan is in september bedacht door 
Gert Groot met de toenmalige groep 
van diakenen. Tijdens de startzondag 
meldden zich twintig vrijwilligers.
‘Straks gaan we samen verder met de 

Paaskerk- en Dorpskerkgemeente. Dan 
hebben we nog meer handen.’

Drempel
‘Zelf ben ik iemand die denkt: ik zoek 
het zelf uit, ik wil niemand tot last zijn. 
Ik denk dat andere mensen ook zo in 
elkaar zitten. Mijn oproep houdt in: 
schroom niet, stap over die drempel 
heen, want er zijn mensen die graag 
iets willen betekenen voor een ander. 
Het kan gezelligheid geven, wellicht 
kan er een vriendschap groeien, 
iemand kan een maatje voor u worden. 
Het gaat om: omzien naar elkaar.’ 

Midden in het proces is het moeilijk om 
met afstand te kijken. Gelukkig zijn er 
opbeurende uitspraken als ‘Life begins 
at the end of your comfort zone’. Nou, 
kom maar op met dat leven!
Als leiding van de jongerendiensten 
van de Handwegkerk en de Paaskerk 
liepen we tegen vragen aan als: hoe 
kunnen we jongeren blijvend betrokken 
houden bij de kerk? Wat beweegt ons 
om dat te willen? Hoe zetten we stappen 
voorwaarts? Soms heb je vooral elkaar 
nodig om weer bemoedigd te worden, 
om te weten dat je allemaal je best doet 
en dat we de kerk, elkaar en de jongeren 

de moeite waard vinden om energie in te 
stoppen. Simpel en waar. Zie het verslag 
van onze ‘bezinning’ op pagina 21.

Een keer per jaar organiseren de 
Handweg-jongeren Dé Dienst. Dit jaar 
is ‘Be the change’ als thema gekozen, 
naar aanleiding van de Bijbeltekst over 
de Bruiloft te Kana. Dé Dienst. Zodat 
de jongeren ons kunnen uitleggen 
hoe zij de wereld zien, wat zij als 
belangrijk ervaren en hoe zij het willen 
aanpakken. Ik vind dat geweldig. Ik 
geloof niet dat een kerk in verandering 
zonder jongeren kan. Niet om alles 

nu helemaal anders te doen, maar 
om vanuit een ander perspectief 
te werken. Meer samen met de 
jongeren, vanuit hun leefwereld. Ik zou 
zeggen: jongeren, kom op met jullie 
ideeën!

Op internet las ik dat de boodschap 
van Kana is dat mensen veranderen 
omdat ze soms geraakt kunnen 
worden door ‘iets’, waardoor ze veran-
deringen durven aan te gaan. Veran-
deringen die met het hart genomen 
worden, soms tegen de stroom in, 
waardoor water kan veranderen in 
wijn. Veranderingen die uiteindelijk 
meer vreugde geven, meer energie. 
Wat mij betreft –zowel persoonlijk als 
voor de kerk en de jongerendienst: 
kom maar op met die positieve 
energie!

Een column schrijven over verandering als je zelf in een 

groot veranderingsproces zit: een uitdaging! Voordat ik aan het 

veranderingsproces begon – baan opgezegd, start als zelfstandige – 

leek het me een prima vraag. Nu twijfel ik. 

college van diakenen column

Anne Marie Dees

Kom maar op!
Ja, u leest het goed. Gezocht: mensen met een klus, een hulpvraag. 

Want aan de andere kant wapperen al hulpvaardige handen. 

Gezocht: mensen mèt een klus
Janet Parlevliet 

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam
Tel.: 020-5353700, mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening 69.97.43.532 of 526833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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Uitnodiging voor jaarlijkse Convent
Het thema van het jaarlijkse Convent is Ouderenmishandeling. Hierbij 
nodigen we alle ambtsdragers, voorgangers, bezoekmedewerkers en vrij-
willigers uit om bij dit convent aanwezig te zijn. Het convent vindt plaats op 
20 maart in de Pelgrimskerk, aanvang 20.00 uur. Nadere informatie volgt.
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ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid

Handwegkerk

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. Protestantse 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert, 
Inzake Wijkkas Handwegkerk
inleveren kopij Present 
Willeke Koops, tel. 6403239, 
willekekoops@hetnet.nl

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd is na de carnaval 
op 22 februari begonnen. Met 
enkele mensen mocht ik de viering 
op Aswoensdag voorbereiden 
en samen met karmeliet Cees 
Bartels voorgaan. Aswoensdag is 
de veertigste dag voor Pasen, de 
palmtakken van Palmzondag 2011 
werden verbrand en met de as 
werden de kerkgangers, in alle vrijwil-
ligheid, 'getekend'. Een askruisje aan 
het begin van de weg naar Pasen. 
In de kerk ligt een handreiking met 
teksten, gebeden, gedichten en korte 
overwegingen voor momenten van 
bezinning, individueel of met elkaar.

Vespervieringen
In oecumenisch verband zullen er in 
Zuid enkele avondgebeden georga-
niseerd worden in maart. Op 13 
maart in de Paaskerk, op 20 maart 
in de Handwegkerk en op 27 maart 
in de Heilige Geestkerk. De vespers 
beginnen om 19.30 uur en duren 
ongeveer een half uur. We zingen 
enkele liederen, lezen uit de Schriften 
en naast de gebeden is er ruimte 
voor bezinning en gebed tijdens 
momenten van stilte die langer zijn 

dan u wellicht gewend bent. U wordt 
gevraagd om – anders dan op zondag 
– in stilte binnen te komen en vooraf 
niet in gesprek te gaan met wie 
toevallig naast u zit. Zo geven we de 
stilte de kans iets met ons te doen.

Onze dagen tellen
Onder die titel, naar een zinsnede uit 
één der psalmen, begonnen we in 
het najaar in een kring drie ochtenden 
met thema’s uit de ouderdom. We 
hebben op donderdagochtend 8 
maart de zesde en voorlopig laatste 
bijeenkomst, zonder dat we het 
idee hebben ‘klaar’ te zijn met de 
ouderdom. Ongetwijfeld komt er 
weer een gelegenheid om nieuwe 
thema’s op te pakken. Fijn dat de 
respons zo groot was! Het belang 
van ouderen voor de kerkelijke 
gemeente, hun inzet en gebed, en 
inspirerende betrokkenheid op de 
generaties na hen, kan niet genoeg 
benadrukt worden.

Ontmoetingen
We zitten midden in een serie 
bijeenkomsten die gaan over de 
kerkelijke ontwikkelingen in Zuid. We 
bespreken de ideeën die er leven 

over de nieuwe kerkplek in Westwijk, 
de integratie van de drie wijkge-
meenten en kerkplek Paaskerk, en 
het afscheid van de Handwegkerk. 
Als het goed is, kreeg u een uitno-
diging voor een middag of avond in 
uw eigen wijk. Voor wie verhinderd 
is, is er ook een centrale bijeen-
komst op dinsdagavond 6 maart 
om 20.00 uur in de Achterkant. We 
hopen dat we door alle ontmoe-
tingen en gesprekken komen tot een 
begaanbare weg die we in gezamen-
lijkheid gekozen hebben.

Dat bewegen betekent momenteel 
nog veel papiergeritsel – al gaat het 
meeste gelukkig digitaal. Want ook 
op het papier van kerkorde, classis 
en algemene kerkenraad moet het 
kloppen. U herinnert zich de gemeente-
vergadering met de reglementen en het 
samenvoegingsbesluit. In hoofdlijnen 
is het nu allemaal door de AK aanvaard 

en met deskundigen 
afgestemd, maar voor de 
details moet er nog wel 
wat gebeuren. Om misver-
standen voor de toekomst 
te voorkomen en omissies 
uit het verleden te repare-
ren. In dat proces vorderen 
we stap voor stap. In de 
wijkberichten leest u over 
nieuwe gemeenteavonden 
waar de integratie en de 
informatie verder gaat. We 
rekenen op uw kritische 
steun!

Ondertussen zijn er drie verschillende 
wijkgemeenten in een driemaal 
verschillend proces. De Hervormde 
wijkgemeente van de Dorpskerk die 
de Dorpskerk kwijt is en net goed 
aan de Paaskerk aan het wennen is. 
De Protestantse Paaskerk die aan de 
Dorpskerk gewend geraakt en nu de 
Handwegkerk gaat ontmoeten. De 
gereformeerde Handwegkerk die haar 
kerkgebouw en d’Achterkant gaat verla-
ten. En allemaal bij elkaar bereiden we 
ons voor op een nieuwe wijkgemeente 
met twee geprofi leerde kerkplekken: 
we verplaatsen geen bloemenvazen, 
maar herschikken de boeketten! Laten 
we het niet alleen als bloemetjes 
doen, maar ook als egeltjes (of liever 
engeltjes?): heel voorzichtig met elkaar 
omgaan, want ieder heeft in zo’n 
proces zijn eigen stekeligheden en 
gevoeligheden. Samen op weg naar 
Zuid; God geve u een ‘route du soleil’ 
als u Dorpskerk en Handwegkerk 

adieu moet zeggen op uw zwerftocht 
door het leven.

Het papier ritselt ook van de planvor-
ming voor Kerkplek Westwijk. De 
ontwikkeling van de liturgische vierin-
gen is in goede handen bij Ds. Gert 
Jan de Bruin. Daarnaast willen we 
de mogelijkheden voor de diaconie, 
het jeugdwerk en het houden van 
workshops en seminars onderzoe-
ken. Een commissie van zogenaamde 
kwartiermakers zal zich daar de 
komende tijd professioneel mee bezig 
houden . We zijn blij daar drie gemeen-
teleden voor te hebben gevonden. Het 
zijn Wil Vos, Dorien Keus en Gert-Jan 
Slump. 
Voor de zomer hopen we een stevig 
pakket van suggesties op tafel te 
hebben, zodat we weten hoe we verder 
moeten besluiten. We bidden hun Gods 
zegen toe om creatief baan te breken 
voor een goede opbouw. Kort gezegd: 
Westwijkbuilding is voor de gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert een enorme 
kans die onder geen beding mag 
mislukken en je met vele handen mag 
aangrijpen.

Hoopvol als een beweging 
van ritselend papier…

Je kunt terecht zeggen dat Protestants Amstelveen Zuid in beweging is. Drie 

wijkgemeente die zich met vallen en opstanding bewegen in de richting van 

die ene nieuwe wijkgemeente op het Pinksterfeest van 2012. 

Cor Schaap
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Gemeenteavond
Op woensdagavond 14 maart hebben 
we een gemeenteavond om weer een 
stap te zetten op de weg naar één 
wijkgemeente in Zuid met twee onder-
scheiden kerkplekken. We beginnen 
om 20.00 uur in de Handwegkerk.

Tot slot
Van 23 t/m 25 maart is er weer een 
kloosterweekend. Na vorig jaar in 
Maarssen en Egmond te zijn geweest, 
zetten we nu koers naar de Norber-
tijnen in Heeswijk. Mocht u interesse 
hebben: er zijn nog drie plaatsen vrij in 
de groep. Neemt u telefonisch contact 
met mij op. Voorafgaand aan dat 
weekend heb ik enkele dagen vrij. Een 
hartelijke groet,

G.J. de Bruin

The Voice of God
Een vroegere collega meldde zich bij 
tijd en wijle met de opmerking: ‘Ik ben 
niet tegen verandering als het om een 
verbetering gaat’. Het is zeer de vraag 
of je met zo’n grondhouding ooit van 
je plaats/eigen mening/voorkeur komt, 
laat staan ooit iets van beter kunt 
proeven.

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter 
te worden’, is een kreet in het post-
postmoderne denken over vitaliteit. 
Wat een zoeken, wat een keren. 
Wat een keren, wat een zoeken. In 
Bijbelverhalen horen we met enige 
regelmaat op gepaste afstand dat 
mensen van toen de stem van God 

hoorden. Het begin van beweging en 
radicale verandering op weg naar…
beter.
De kerkenraad van de geloofsge-
meenschap rond de Handwegkerk 
wil luisteren naar de gevoelens en 
meningen van de gemeenteleden op 
weg naar de eenwording van de kerk in 
Amstelveen-Zuid. In de beweging met 
PowerPoint presentaties, ritselende 
papieren en emoties zijn we immers 
stap voor stap op weg naar een nieuwe 
kerkelijke presentie in Amstelveen-
Zuid. Die van een gemeente met twee 
locaties, nu nog: Paaskerk/Dorpskerk 
en Handwegkerk en straks Paaskerk 
met kerk in Westwijk. We zijn er al 
tijden mee doende en we gaan niet 
over één nacht ijs. Extra pastorale inzet 
en ontmoetingen vinden thans plaats 
binnen de gemeente. We denken na 
over de nabije en verdere toekomst 
van de kerk. We willen van buiten naar 
binnen denken en van binnen naar 
buiten doen. Ook de activiteiten bij de 
sluiting van de Handwegkerk moeten 
een passend karakter krijgen. Het kan 
zo maar zijn dat we nog een keer Kerst 
vieren in de Handwegkerk. 

Maar daarvoor is er, naar het zich nu 
laat aanzien, op 14 maart wederom 
een gemeentevergadering in de 
Handwegkerk. Houd de mededelingen 
daarover op de zondagse orde van 
dienst alstublieft in de peiling. Op 3 
april is een vergadering voorzien van 
de kerkenraden van Dorps- Handweg- 
en Paaskerk over de documenten van 
eenwording.

Gre Koekkoek (1922-2012)
Onlangs overleed Gré Koekkoek, 89 jaar oud. 
Decennialang behoorde zij met haar man 
Wessel tot onze wijkgemeente. Een sterke 
vrouw was het, die veel verdriet heeft gekend. 
Na mooie en moeilijke jaren in Bovenkerk 
verhuisde zij met haar man naar Patrimonium. 
Hoogtepunt in deze laatste levensjaren was 
de geboorte van haar achterkleinkinderen, 
verdrietig was de ziekte en het overlijden van 
Wessel. Anderhalf jaar geleden verhuisde ze 
naar het verzorgingshuis Klaasje Zevenster. Toen 
ze ernstig ziek werd, werd ze opgenomen in 
het Joods Hospice aan de Amstelveense weg, 
waar ze zich koesterde in de goede zorg en in de 
belangstelling van vrienden en verwanten. Op 
1 februari namen we afscheid van haar, na een 
dankdienst in de Handwegkerk. 

Alie Molleman-Rietdijk (1923-2012)
Op 26 januari overleed, 88 jaar oud, Alie 
Molleman. Op dertigjarige leeftijd huwde ze met 
Arend Molleman, een weduwnaar met zeven 
kinderen. Zij heeft dat gezin weer overeind 
geholpen, en samen kregen ze er nog vier 
kinderen bij. En toch, zo getuigden de kinderen, 
werd ieder kind gezien, onderscheid werd niet 
gemaakt. Zingen was haar lust en haar leven, ze 
was lid van drie koren. Daarmee vulde ze een 
deel van de vrijgekomen tijd, toen haar kinderen 
uit huis waren en haar man was overleden. 
Daarnaast werd ze diaken en deed ze ontzettend 
veel in De Luwte. Daar heeft ze zelf ook nog 
gewoond. Een paar jaar geleden bleek opname 
in De Zonnehof noodzakelijk, op het eind van 
haar leven herkende ze niemand meer. Met een 
dienst van Woord en Gebed in de Handwegkerk 
namen we op 2 februari afscheid van haar. 

M.J. Aalders

Be the change!!!

Dit is het thema van De Dienst 
die 12-plussers op 18 maart 
organiseren. We zijn druk 
bezig met het schrijven van de 
teksten en de eerste rollen zijn 
al verdeeld. 
Centraal in deze dienst staat 
het Bijbelverhaal ‘De bruiloft 
te Kana’(Johannes 2). Hier 
veranderde Jezus water in wijn, 
waardoor de bruiloft, die in een 
drama dreigde te eindigen, een 
groot feest werd. Wij hopen 
dit verhaal op een geheel 
eigentijdse wijze uit te voeren 
met zang, toneel en dans. 
Aansluitend zal de Maaltijd 
van de Heer plaatsvinden. Een 
hele uitdaging om hier één 
geheel van te maken.
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Deo Volente beleven we allen die 
eenwording op het Pinksterfeest 2012. 

Daarna gaat de verandering gewoon 
radicaal door. Loslaten en verder bouwen. 
Dat is de opdracht voor ons mensen van nu 
en met oog op de mensen van straks.
Reken er maar op dat een enkeling al 
doende pardoes – ook al merken wij er 
helemaal niets van – de stem van God 
hoort. Voor radicale verandering met uitzicht 
op vitaliteit en een nieuwe toekomst. 

Gerben Drost

Verandering van saldo
In het verleden schreef ik regelmatig stukjes 
in de Zuid-Wester over, om bij het thema 
van dit nummer te blijven, de veranderingen 
in het saldo van de wijkkas. Nu het jaar 2011 
achter ons ligt is dat een goede aanleiding 
om dit weer te doen. Hiermee wil ik verant-
woording afl eggen aan alle donateurs van 
het afgelopen jaar en tegelijkertijd anderen 
laten zien waarom een bijdrage aan de 
wijkkas zo van belang is. 
De inkomsten bedroegen in 2011 zo’n 
€ 11.000, waarvan ruim € 8.000 via 
donaties binnen kwam. Dit is inclusief de 
donaties van Desiree en Jaap Schuringa 
ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk, 
giften voor het afscheidscadeau voor Wim 
de Graaff en bijdragen voor het meditatief 
Bijbellezen. Daarnaast zijn er inkomsten 
uit de collectes voor de wijkkas (ruim 
€ 1.000), de donatie van de AK (€ 650) 
en vergoedingen voor gebruik van o.a. de 
beamer en piano. 
De totale uitgaven bedroegen in 2011 
ruim € 13.000, waarvan € 2.600 voor 

Gemeente Opbouw, € 3.800 voor 
Vieringen, € 3.000 voor Vorming & 
Toerusting, € 2.000 voor Organisatie en 
€ 2.400 voor Kerk&Onderhoud.
De grootste post (€ 1.200) voor Gemeente 
Opbouw is voor het runnen van de 
Achterkant (koffi e, thee, schoonmaak) 
en de rest is verdeeld over activiteiten 
(Witte Donderdag maaltijd, Kerstdiner, 
startzondag en attenties voor vertrekkende 
vrijwilligers).
Onder de post Vieringen vallen het 
bloemenpastoraat, de kaarsen, vergoe-
dingen voor voorgangers en muzikale 
begeleiding van de Taizédiensten, de kruis-
wegtentoonstelling en een deel van de 
muzikale projecten (Johannes Passie en 
Exodus).
De grootste uitgaven voor Vorming 
en Toerustingen zijn de huur van de 
Middenhof voor het kringwerk in Midden-
hoven en vergoeding voor de leiding van 
het meditatief Bijbellezen.
Kosten voor kopiëren en stencilen van de 
orde van dienst en kosten voor commu-
nicatie (website, posters en fl yers) zijn de 
belangrijkste componenten voor de post 
Organisatie.
 

Peter van Leeuwen

Kerstmiddag in de Achterkant 
Om 15.00 uur werden we heel hartelijk 
ontvangen door de vrijwilligers in de kerk. 
We kregen koffi e en thee met cake. Na 
een gezellig praatje kwamen de spelletjes 
op tafel. In groepjes werd gekaart, gesjoeld 
of Rummikub gespeeld. Er ontstond een 
gezellige sfeer en de Achterkant was mooi 
versierd. Op een gegeven moment werden 

we naar een andere ruimte gestuurd, omdat 
het buffet werd klaargezet. Désirée las 
ondertussen een verhaal van een ezel in 
allerlei gedaantes. Jan Regelink zette kerst-
liederen in, dit keer zonder zijn orgel.
Toen kwamen de etensgeuren ons 
tegemoet. Het zag er weer heel gezellig uit. 
Het diner was heerlijk en goed verzorgd: 
soep, vis en vlees, aardappeltjes en 
groenten, stoofpeertjes en salades en toe: 
bavarois met slagroom. De avond werd 
besloten met een kop koffi e.
De tweede Kerstdag is een heel gezellige 
sfeervolle dag geweest, dankzij de vele 
vrijwilligers. Daarvoor heel veel dank.

Petra van Treuren

Zing mee met Ach en Wee
Na het hebben van een wild idee ‘klaaglie-
deren en smartlappen’, gevolgd door enkele 
brainstormavonden en een gezamenlijke 
tekstschrijfavond staat een liturgisch 
project voor Amstelveen-Zuid op stapel: 
Ach en Wee, klaagzangen en -liedjes. 
Heb je zin en tijd om mee te zingen met 
het project dan kun je je aanmelden bij 
Marieke Sinnige: sinnige@casema.nl of 
per telefoon 020-4416507.

De geplande repetitiedata zijn:
zondag 11 maart 20.00-22.00 uur 
  in Paaskerk
zaterdag 17 maart 10.00-12.30 uur in 
  Handwegkerk
zondag  25 maart  20.00-22.00 uur 
  in Handwegkerk
De uitvoering is in de dienst op 1 april 
(geen grapje) om 15.30 uur in de Paaskerk. 
Voorganger ds. Cor Schaap.

4@Kaag

De Paaskerk en Handwegkerk 
JD12+leiding had op vrijdag de 
dertiende het begin van hun 
afl evering van 24 uur op Kaageiland: 
dat moest wel spannend worden. 
Het doel was om weer eens na te 
denken wat onze ideeën zijn over het 
jongerenwerk in onze kerken. Zeker 
nu we letterlijk samengaan. Dorien 
Keus en Gert Jan Slump hadden 
een programma voorbereid om onze 
gedachten te ordenen. 

Het begon al voordat we de pont naar 
het eiland namen, met het opschrijven 
van wat we nu (even) achterlieten. 
Op het eiland kregen we snel een 
rondleiding door de Stal en de Schuur 
(waar we zaten: http://www.destalop-
dekaag.nl/). Een inspirerende locatie 
voor ons doel. 
Het diner werd genuttigd in Eetcafé 
De Twee Wilgen (volgens mij het 
enige restaurant op het eiland, zeer 
aardig en knus). Na het diner liepen 
we in tweetallen te dolen over het 
eiland, ons buigend over een stel 
vragen over het jeugdwerk. Niemand 
was verdwaald (duh) en de dag werd 
afgesloten met een korte overdenking 
naar aanleiding van achttien kaarsen, 
levensparels, die als een protestantse 
rozenkrans gebruikt werden en waar 
een ieder van ons zijn eigen kaarsje 
aan brandde. Omdat het vuur nog niet 
genoeg laaide, werd de open haard die 
buiten stond aangestoken en was er 

geestverruimend vocht aanwezig voor 
de liefhebbers.

De volgende ochtend hebben we 
met ambachtelijk knip- en plakwerk 
verwoord hoe wij de jongeren zien. 
Dit is in de gezamenlijke JD12+ de 
volgende dag in Amstelveen door de 
jongeren herhaald en naast elkaar 
gelegd. Het was herkenbaar, blijkbaar 
hebben we als JD12+leiding nog 
contact met onze jongeren ;-) 

Op het eiland hebben we het aanwezige 
labyrint gelopen met een aantal 
overdenkingsmomenten. De middag 
besteedden we aan het verwoorden 
van concrete plannen en de eerste 

aanzetten tot uitwerking hiervan. De 
drie hoofdvragen daarbij waren:
- Hoe kunnen we het jongerenwerk 

vormgeven op een wijze die aansluit 
bij de belevingswereld van jongeren.

- Hoe verhouden we ons tot de 
randkerkelijke buitenwereld.

- Hoe verhouden we ons tot de rest 
van de kerk.

Dit gaat nog een vervolg krijgen. 

Wij als JD12+ leiding vonden het 
erg nuttig en inspirerend elkaar eens 
vanuit een andere hoek mee te maken 
in een andere omgeving. Dat vraagt 
om herhaling.

Anko Verburg

geestverruimend vocht aanwezig voor aanzetten tot uitwerking hiervan. De 
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Bij de diensten
Zondag 26 februari is de eerste zondag 
van de veertigdagentijd, de voorberei-
dingstijd op Pasen. Tot Pasen werken 
wij met het thema: Voor de verandering, 
een thema aangedragen door Kerk in 
Actie. Kinderen en volwassenen denken 
na over verandering. De lezingen komen 
uit het boek Ezechiël en het Evangelie 

volgens Marcus en volgens Johannes. 
Vandaag lezen we Ezechiël 3: 4-15 en 
Marcus 1: 12-15. Het is een laagdrem-
pelige viering met extra aandacht voor 
de tieners en de opening van de iconen-
tentoonstelling van Wasili Wasin. Sieb 
Lanser gaat voor.
Zondag 4 maart verwelkomen wij 
collega Marianne Bogaard (Paaskerk). 
De lezingen zijn Ezechiël 3: 22-27 en 
Marcus 9: 2-10. 
Op 11 maart is Mirjam Buitenwerf de 
voorganger, met als lezingen Ezechiël 
14: 12-23 en Johannes 2: 13-22. Het 
koor Alegria verleent medewerking aan 
de viering. Er is tevens een actie van de 
ZWO-groep. 
Ook op 18 maart gaat Mirjam 
Buitenwerf voor. De lezingen zijn 
Ezechiël 17: 22-24 en Johannes 6: 
1-15. Dit zal een themadienst zijn rond 
‘Diaconie’. Het past op deze zondag 
goed de Maaltijd van de Heer te vieren. 
Zondag 25 maart is Sieb Lanser de 
voorganger in een laagdrempelige 
viering. De lezingen zijn Ezechiël 33: 
1-20 en Johannes 12: 20-33. 

Afwezigheid 
Sieb Lanser is niet voor werk 
beschikbaar van 27 februari t/m 4 maart 
en 26 t/m 31 maart (studieverlof) en 

van 5 t/m 18 maart (vakantie). Mirjam 
Buitenwerf neemt in voorkomende 
gevallen waar. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 
16 januari bespraken we een terugblik 
van ds. Mirjam Buitenwerf op haar 
serie kennismakingsbijeenkomsten. 
Bij twee zaken hebben we wat langer 
stilgestaan. Allereerst het signaal dat 
de fusie van anderhalf jaar geleden 
niet door iedereen als positief wordt 
ervaren. Met name ex-Bankrassers 
hebben moeite met het gebouw en 
de liturgische vormen, en zij vinden 
het lastig om contact te krijgen met 
ex-Nieuwe Kruiskerkers. Overigens zijn 
er ook andere geluiden, van mensen 
die zich wel welkom voelen en van 
mensen die zeggen dat het tijd nodig 
heeft om naar elkaar toe te groeien. 
De kerkenraad wil in ieder geval iets 
met het signaal gaan doen. Op korte 
termijn gaat een klein clubje ambts-
dragers een inventarisatie maken van 
ex-Bankrassers die we minder vaak of 
helemaal niet meer zien. Aan de hand 
daarvan wordt in de kerkenraad doorge-
sproken. 

Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, 
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk, Amstelveen
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl

Ook willen we na de diensten in 
gemengde groepjes gaan koffi edrinken, 
bijvoorbeeld met iedereen die in januari 
geboren is. Dat doen we dan in een 
aparte ruimte, naast het ‘gewone’ koffi e-
drinken in de Pauluszaal, zodat er ruimte 
is voor nadere kennismaking. 
Verder houden we het signaal in ons 
achterhoofd om er op een goed moment 
zo nodig nog iets extra’s aan te doen.
Het tweede belangrijke punt uit de 
terugblik van ds. Mirjam Buitenwerf 
is het schuldgevoel van ouders dat 
zij het geloof niet aan hun kinderen 
hebben kunnen doorgeven. Zij hebben 
het gevoel dat ze daarin tekort zijn 
geschoten. Velen zullen dit herkennen. 
Het lijkt de kerkenraad goed dat 
daarover in de gemeente gesproken 
kan worden. We gaan even nadenken 
over een goede vorm.

In dezelfde kerkenraadsvergadering ging 
het ook weer over ‘Gastvrij en in contact 
met de buurten’. De PR-commissie: 
Aart Appelhof, Wessel Koornstra, Jan 
Schipper, Freek de Vries, Ans Vunderink 
en ondergetekende heeft daarvoor 
een doortimmerd communicatieplan 
gemaakt, dat in de kerkenraad uitvoerig 
is besproken. Hierover meer in het 
volgende nummer van Present.

De kerkenraad stemt in met het initi-
atief om in een gebedsgroep regel-
matig te bidden voor de plannen en 
activiteiten op het gebied van ‘gastvrij’.
In dit kader kwam ook de geplande 
iconenexpositie van Wasili Wasin aan 
de orde. Het ziet er veelbelovend uit! 

De iconen bieden mogelijkheden om 
mensen uit de buurten uit te nodigen 
en om met elkaar te spreken over het 
geloof. U leest er verderop meer over.
Verder hebben we nog ‘ja’ gezegd 
tegen de plannen vanuit de Algemene 
Kerkenraad om kerkleden die hier gaan 
wonen in twee stappen te verwel-
komen: eerst een brief en een Present 
vanuit de centrale gemeente, daarna 
een bezoek vanuit de wijk.
En we hebben op voorstel van de 
kerkrentmeesters het sleutelbeleid 
vastgesteld. Netjes is nu omschreven 
wie voor een sleutel van de kerk in 
aanmerking komen en welke regels 
daarbij horen.
Een laatste punt dat ik wil noemen is 
de verbintenis van Henk Trommel als 
cantor-organist aan onze gemeente. 
In de feestelijke dienst van zondag 
22 januari was er meteen al een kleine 
bijdrage van het koor, na één keer 
oefenen. Zo houden we de lofzang 
gaande.

Erik Schouten

Voor de verandering
In de veertigdagentijd voor Pasen organi-
seert de Kruiskerkgemeente onder het 
thema ‘Voor de verandering’ meerdere 
mogelijkheden tot bezinning en gesprek. 
In samenwerking met andere kerken ook 
een lezing, maaltijden en vespers in de 
Titus Brandsmakerk. We leven toe naar 
Pasen, het feest dat echte verandering 
mogelijk maakt. Het totale programma-
overzicht met actuele data en tijden vindt 
u op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

Jaap van der Veen 
Op zondag 15 januari overleed Jaap van der Veen. 
Hij is 88 jaar geworden. De laatste maanden van zijn 
leven verbleef hij in een verpleeghuis in Amsterdam-
West, daarvoor woonde hij samen met zijn vrouw 
Cootje aan de Top Naeffl aan 11.
Op vrijdag 20 januari hebben we tijdens een Dienst 
van Woord en Gebed in de Kruiskerk het leven van 
Jaap herdacht, en God voor zijn leven gedankt. We 
lazen onder andere Psalm 8, een scheppingspsalm. 
Jaaps leven kenmerkte zich door verwondering 
over al het mooie van Gods schepping, en door 
dankbaarheid voor alles wat hem toekwam. Hij had 
bovendien altijd een groot verantwoordelijkheids-
gevoel voor zijn vrouw en zijn zes kinderen. Jaap 
leefde in vertrouwen op God, en wist zich geborgen 
bij Christus. Hij is begraven op begraafplaats 
Vredenhof in Amsterdam.

Jan Dijk
Op 26 januari overleed Jan Dijk. Hij is 91 jaar 
geworden. De laatste periode van zijn leven 
verbleef hij in Het Zonnehuis; daarvoor woonde hij 
52 jaar met zijn vrouw Laurien aan de Kardinaal de 
Jongstraat 53. Vorig jaar konden ze nog hun 60-jarig 
huwelijksjubileum vieren.
Jan en Laurien hebben geen kinderen, maar Jan 
had een bijzondere plaats in de familie, als de 
zorgzame, charmante en gezellige man die hij was. 
De laatste jaren waren moeilijk door de lichamelijke 
achteruitgang, maar hij bleef tot het laatst toe helder 
en betrokken. Dankbaar kon hij terugkijken op zijn 
leven. Jan is altijd betrokken geweest bij geloof en 
kerk en geloofde thuis te zullen komen bij God. De 
liedregels op de rouwkaart getuigen daarvan: ‘Veilig 
in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Daar in zijn 
teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.’ 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 1 februari in 
Crematorium Westgaarde te Amsterdam, met een 
lezing uit 1 Johannes 4 over de liefde. 
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Agenda

Februari
ma  27 14.00 uur Voorbereiding kloosterdagen. Leiding: Renger Prent en Tom 
   Buitendijk. Titus Brandsmakerk 
wo 29 16.00 uur Muziek en beeld voor de veertigdagentijd. Leiding: Renger 
   Prent. Titus Brandsmakerk 
wo 29 18.00 uur Broodmaaltijd. Titus Brandsmakerk
wo 29 19.15 uur Vesperviering. Titus Brandsmakerk

Maart
do 1 20.00 uur God bestaat niet en Jezus is zijn zoon (boek Hendrikse). 
   Leiding: Mirjam Buitenwerf
do 1 20.00 uur Achtergronden werk Wasili Wasin. Leiding: Renger Prent
zo 4 11.30 uur Bezinning bij iconen van Wasili Wasin
ma -wo 5 - 7 Kloosterverblijf in de St. Adelbertabdij te Egmond-Binnen 
   Leiding: Tom Buitendijk en Renger Prent
wo 7 19.15 uur Vesperviering. Titus Brandsmakerk
wo 7 20.00 uur Film: Snow Cake. Leiding: Mirjam Buitenwerf. Titus Brandsmakerk
do 8 20.00 uur Kring Vrouw en Geloof
do 8 20.00 uur Bezinning bij iconen van Wasili Wasin
ma 12 14.00 uur Seniorenmiddag rond het werk van Wasili Wasin
wo  14 16.00 uur Muziek en beeld voor de veertigdagentijd. Leiding: Renger 
   Prent. Titus Brandsmakerk 
wo 14 18.00 uur Broodmaaltijd. Titus Brandsmakerk
wo 14 19.15 uur Vesperviering. Titus Brandsmakerk
za 17 16.00 uur Bezinning bij iconen van Wasili Wasin
di 20 10.00 uur Bezoek tentoonstelling Jodendom in Nieuwe Kerk Amsterdam.
   Verzamelen Titus Brandsmakerk 
di  20 16.00 uur Bezinning bij iconen van Wasili Wasin
wo 21 19.15 uur Vesperviering. Titus Brandsmakerk
wo 21 20.00 uur Film: God on Trial. Leiding: Sieb Lanser. Titus Brandsmakerk
wo  28 16.00 uur ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten’. Leiding: 
   Renger Prent. Titus Brandsmakerk 
wo 28 18.00 uur Broodmaaltijd. Titus Brandsmakerk
wo 28 19.15 uur Vesperviering. Titus Brandsmakerk
do  29 20.00 uur God bestaat niet en Jezus is zijn zoon (boek Hendrikse). 
   Leiding: Mirjam Buitenwerf

Zie ook het boekje van de Kleine Raad van Kerken Amstelveen-Noord/Buitenveldert en 
Kruispuntjes. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld. 

Bijzondere activiteiten rond de 
iconen van Wasili Wasin

Expositie 
De Russische kunstenaar Wasili Wasin, 
geboren in de Oeral in 1957, schildert 
iconen in de traditie van Russische 
icoonschilders, op lindehouten 
panelen. De structuur van het hout blijft 
herkenbaar. Nieuw is het toevoegen 
van materialen als glas en brons. Dat 
geeft zijn iconen een eigen stijl met een 
moderne uitstraling. Iconen schilderen is 
onlosmakelijk verbonden met de spiritua-
liteit van oosters-orthodoxe kerken, maar 
ook in protestantse kringen is er een 
groeiende belangstelling voor. In overleg 

met ‘Galerie Wim Zwijsen’ te Hoorn zijn 
voor deze expositie circa dertig iconen 
uitgekozen rond Bijbelse verhalen.
Van 28 februari tot en met 3 april 2012 
zijn deze kunstwerken te bezichtigen in 
de Kruiskerk op dinsdag-, donderdag- en 
zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
(niet op dinsdag 27 maart). De opening 
vindt plaats op zondag 26 februari om 
11.45 uur. 
Donderdag 1 maart, 20.00 uur kunt u in 
de Kruiskerk de lezing: Achtergronden 
van het werk van Wasili Wasin bijwonen. 
Deze wordt geleid door drs. R. Prent.

Stilte en bezinningsmomenten
In de orthodoxe kerken spelen de 

iconen een rol als middel voor de 
gelovige om zich voor een moment 
los te maken van de wereld en zich al 
biddend in verbinding te stellen met 
God. Tijdens de bezinningsmomenten 
in de Kruiskerk staat één van de iconen 
centraal. Aan de hand van deze icoon 
kunnen wij ons geloof en onze twijfels 
met elkaar delen. Dat gebeurt aan de 
hand van de zogenaamde (medita-
tieve) Lectio Divina, het aandachtig 
overwegen van de tekst of het beeld 
en de betekenissen die dit oproept. 
Er zijn vier momenten om samen te 
kijken en te luisteren: 
zondag 4 maart:  11.30-12.30 uur; 
donderdag 8 maart:  20.00-21.00 uur; 

zaterdag 17 maart:  16.00-17.00 uur; 
dinsdag 20 maart:  16.00-17.00 uur. 
Aanmelden niet nodig, U bent van 
harte welkom om u aan te sluiten. 

12 maart Seniorenmiddag
Dit jaar zijn alle senioren uit de wijkge-
meente en uit de buurt Elsrijk van harte 
welkom. Misschien een idee om buren 
of kennissen uit te nodigen mee te 
gaan naar deze interessante ontmoeting 
rond de iconen van Wasili Wasin, op 
maandag 12 maart. Drs. R. Prent zal 
een inleiding houden. Daarna kunt u 
de expositie te bekijken en er vragen 
over stellen. En natuurlijk elkaar in alle 
rust ontmoeten of kennis maken onder 
het genot van een hapje en drankje. 
Hopelijk is de wereldwinkel aanwezig 
en kunt u zelfgemaakte kaarten kopen. 
De middag duurt van 14.00 tot 17.00 
uur. Pauluszaal open vanaf 13.30 uur. 
Achter in de kerk vindt u opgaveformu-
lieren en de verzameldoos voor de 
antwoordstroken. Ook kunt u zich 
opgeven bij Marijke Labohm, tel. 641 53 
51. Indien nodig wordt er voor vervoer 
gezorgd. Wilt u voor 5 maart laten 
weten of u komt? 

Namens de diaconie, Marijke Labohm

Paasgroetenactie 
Ook dit jaar kunt u een paasgroet sturen 
naar gevangenen. Dit jaar schrijven we 
aan Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. Na afl oop van de diensten 
van 18 en 25 maart kunt u kaarten 
kopen voor 80 cent. Kerk in Actie werkt 
hierbij samen met Stichting Epafras en 
het Justitiepastoraat.

Van de kinderdiensten

24 december `s avonds om 19.00 waren 
wij er klaar voor. Na een voorbereidings-
periode met vergaderen, plannen en 
oefenen (muzikanten), stroomde de kerk 
langzaam maar zeker vol.
101 kinderen en hun ouders en opa's en 
oma`s, ooms, tantes en wie nog verder, 
kwamen allemaal naar een prachtig 
versierde Kruiskerk voor een heus 
Kinderkerstfeest.
Dominee Mirjam Buitenwerf leidde de 
dienst en er was muziek door Rieuwerd 
Buitenwerf op de piano en Semaria en 
Jellie op de dwarsfl uit.
Al heel snel zaten de kinderen voorin 
de kerk op het kleed en op bankjes om 
vooral maar niets te missen!
Er werd veel gezongen, er werd 
geluisterd en gekeken naar het kerst-

verhaal, en er was een echte actrice 
(Annelies Appelhof) die een mooi 
verhaal over kerst vertelde.
Na afl oop was er limonade en chocola-
demelk en kregen de kinderen allemaal 
een presentje mee.
Het was heel erg geslaagd en zal zeker 

een vervolg krijgen!
Nu gaan we op weg naar Pasen. We 
zullen daar ook een mooi project van 
maken!

De kinderdienstleiding 

verhaal, en er was een echte actrice 
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Paaskerk
Rond de diensten
Met de gezamenlijke Aswoensdag-
viering in de Heilige Geestkerk zijn 
wij de veertigdagentijd ingegaan. 
In de komende weken zullen de 
diensten, meer nog dan anders, in het 
teken staan van stilte en bezinning. 

Sommige protestanten vasten in deze 
periode. Daardoor word je je ervan 
bewust hoe vanzelfsprekend we het 
vinden dat er dagelijks voedsel is. 
Juist in de veertig dagen voor Pasen 
willen we erbij stilstaan dat leven een 
keerzijde kent. Dat het weerbarstig 
kan zijn, en dat lijden voor velen een 
dagelijkse werkelijkheid is.
In de diensten is er een collecte 
voor het veertigdagenproject van 
Kerk in Actie. De kinderen van de 
kinderdienst hebben een eigen 
project waarmee zij toeleven naar 
Pasen. Het liturgisch bloemschikwerk 
verbeeldt de weg van inkeer in kleur 
en symboliek.
Verder spelen de namen van de 
zondagen een rol. Zij komen voort uit 
de antifoon, het keervers bij de Psalm 
van de zondag. In de paarse periodes 
van advent en veertigdagentijd zet de 
dienst in met deze antifoon, gezongen 
door een wisselende groep zangers. 
Wie mee wil zingen is een half uur 
voor de dienst welkom.

Van Invocabit tot Judica
De eerste zondag van de veertigda-
gentijd - 26 februari - heet zondag 
Invocabit / roept hij Mij aan, naar 
Psalm 91:15. Ds. Cor Schaap gaat 

voor en wij vieren het avondmaal. 
Op de tweede zondag - 4 maart -, 
Reminiscere / gedenk, klinkt het 
eerste deel van Psalm 25. Ds. L. van 
Drimmelen is dan in ons midden. 
De derde zondag - 11 maart - wordt 
Oculi / mijn ogen genoemd en zet 
in bij Psalm 25:15. Deze dienst, 
waarin ik zelf voorga, vieren wij 
gezamenlijk in Amstelveen-Zuid, in 
de Handwegkerk. Het koor United 
werkt mee aan de dienst. ’s Middags 
is er om half vier een klassieke dienst 
in de Paaskerk waarin Sicco Zijlstra 
voorgaat, en ’s avonds is er om half 
acht een oecumenische Taizéviering in 
de Handwegkerk. U heeft dus keuze 
genoeg deze zondag! Op de vierde 
zondag van de veertigdagentijd - 
18 maart -, Laetare / verheugt u, is 
Psalm 122 de Intochtpsalm en zal ds. 
Cor Schaap weer voorgaan, terwijl 
de cantorij van de Paaskerk zingt. De 
vijfde zondag (25 maart), Judica / doe 
recht, naar Psalm 43, ga ik voor.

Eerstvolgende doop
De volgende doopdienst zal plaats-
vinden in april. Ouders uit de Dorps- 
en de Paaskerkgemeente die hun kind 
willen laten dopen kunnen met mij 
contact maken.

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen,
tel. 4416036, 
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Cor Schaap, Ouderkerkerlaan 9, 
1185 AB Amstelveen, tel. 6411478
dsjcschaap@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
Ilse Meester, tel. 6410264,
ilsemeester@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas Paaskerk 39.23.14.525 t.n.v. 
wijkkas Protestantse Paaskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present
Janet Parlevliet, tel. 8890432
present@paaskerk-amstelveen.nl

Gesprekken met leeftijdsgenoten
De groep twintigers/dertigers heeft een 
gevarieerd programma gekozen voor 
het komende halfjaar. Onderwerpen als 
‘in het moment zijn’, ‘grenzen stellen’, 
samen een Bijbelverhaal lezen en in 
gesprek gaan met ouderen komen 
aan bod. De data vind je in de agenda 
hiernaast. Ook de groep vijftigers 
bespreekt onderwerpen die zij in 
overleg kiezen, bijvoorbeeld: omgaan 
met je beperkingen als je ziek bent, en 
de betekenis van je geloof in verschil-
lende levensfasen. De komende data 
zijn nog niet bekend, maar je kunt bij 
mij informeren. Datzelfde geldt voor 
zestien/zeventien/achttien jarigen. 
Eens in de paar weken hebben wij een 
gesprek met elkaar over wat geloof nou 
eigenlijk is…

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad
Op alle fronten wordt er momenteel 
toegewerkt naar de eenwording van de 
drie gemeenten op 1e Pinksterdag. Ik 
noem de fusiereglementen, vorming 
van één kerkenraad, ‘t opnieuw 
inrichten van het pastoraat, verbouwing 
in de Paaskerk, nieuwbouw in 
Westwijk enz. Zie ook het artikel van 
ds. Cor Schaap op pagina 16. Vanzelf-
sprekend is de kerkenraad daar op 
allerlei manieren bij betrokken en 
staan de vergaderingen grotendeels in 
het teken van eenwording. Wij doen 
ons uiterste best om u als gemeente 
daar zoveel mogelijk bij te betrekken 
en op de hoogte te houden. Daarom 

willen wij u opnieuw uitnodigen voor: 
een gemeenteavond op dinsdag 13 
maart om 20.00 uur in de Paaskerk. 
Op deze avond leggen wij de defi ni-
tieve versie van de fusiedocumenten 
nogmaals aan u voor en krijgt u alle 
informatie over de laatste ontwikke-
lingen.

Op maandag 19 maart ontvangen 
wij als kerkenraad de visitatoren 
van de classis. Voorafgaand aan de 
vergadering – tussen 19.00 en 19.30 
uur – bent u als gemeente van harte 
welkom om met hen in gesprek te 
gaan over het reilen en zeilen van 
onze gemeente.

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in het benedenhuis van de Paaskerk, tenzij 
anders vermeld. 

Februari
do  23 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. W. Janssen, 
   coörd. mw. G.W.A. Stronkhorst, tel. 645 01 39
do 23 20.00 uur Groep twintigers/dertigers, ‘Trouwen en de kerk’, 
   speciaal voor hen die dit jaar gaan trouwen.
di 28 14.30 uur Vrouwengespreksgroep

Maart
do 01 10.00 uur Bijbelkring ‘Doordenken over God’, Miep Habing
ma 05 19.00 uur Gebedskring 
di 13 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
di 13 19.30 uur Vesper in de Paaskerk
di 13 20.00 uur Gemeenteavond
do  15 20.00 uur Gespreksgroep bij de familie van Damme, Fanny 
   Blankers-Koenlaan 36. Miep Habing over ‘Zijn Allah en 
   de Vader van Jezus dezelfde God’
ma 19 19.00 uur Gebedskring 
di  20 19.30 uur Vesper in de Handwegkerk
do  22 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. A. v.d. Broek, 
   coörd. mw. G.W.A. Stronkhorst, tel. 645 01 39
do 22 20.00 uur Groep twintigers/dertigers, ‘In het moment zijn’
di 27 14.30 uur Vrouwengespreksgroep 
di 27 19.30 uur  Vesper in de Heilige Geestkerk
do 29 10.00 uur Bijbelkring ‘Doordenken over God’, Miep Habing
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Tenslotte – vanaf deze plek – willen 
wij u een vraag stellen. Momenteel 
bekijken wij hoe de nieuwe organisatie 
er straks uit zal zien. Concreet wil dat 
zeggen, wie gaat straks wat doen. U 
zult begrijpen dat ook hier vele handen 
licht werk maken. Naast alle mensen 
die zich al enorm inzetten in onze 
gemeente, zoeken wij altijd nieuwe 
mensen die zich (weer) in willen zetten. 
Misschien wilt u uw gedachten er eens 
over laten gaan: wat vindt u leuk om 
te doen, kunt en wilt u iets betekenen 
voor de gemeente? Het maakt niet 
uit hoe klein het ook is, er is altijd een 
mouw aan te passen. Ook zijn wij op 
zoek naar mensen voor de groep ‘50 
jaar Paaskerk’. Dat jubileum hopen wij 
volgend jaar te vieren. Dus schroom niet 
en meld u aan bij één van de voorzitters!

Alice Stronkhorst en Ilse Meester, 
voorzitters

Vespers in de veertigdagentijd
In de zeven weken tussen 
Aswoensdag en Pasen zullen er in 
Amstelveen-Zuid drie oecumenische 
vespers worden gehouden, steeds 
om half acht.
Op 13 maart in de Paaskerk, op 
20 maart in de Handwegkerk en op 
27 maart in de Heilige Geestkerk.
Een half uur stil worden, bidden 
en zingen in de veertig dagen voor 
Pasen. Van harte welkom!

Vrijwilligers gezocht
Op vrijdagmiddag zijn er 
kerkdiensten in het verzorgingshuis 
De Olmenhof en Huize aan de 
Poel. Op dit moment verblijven de 
bewoners van De Olmenhof in de 
fl at naast het verzorgingshuis De 
Luwte. De organisatie is in handen 
van de Heilige Geestparochie, de 
Paas- en Dorpskerkgemeente en de 

pastor van De Olmenhof en Huize 
aan de Poel. 
Voor de diensten in de Olmenhof 
zoeken wij vrijwilligers die de 
mensen van hun kamer willen halen 
en hen willen begeleiden naar het 
zaaltje waar de kerkdiensten worden 
gehouden. En als dat nodig is, hen 
ondersteuning bieden tijdens de 
kerkdienst.
De dienst begint om 13.30 uur en 
duurt 30 tot 45 minuten. Na de 
dienst praten we nog wat na, onder 
het genot van een kopje koffi e of 
thee. Hierna brengen we de mensen 
weer terug naar hun kamer. 

Heeft u interesse om ons één of 
twee keer per maand te helpen – 
het kost u 1,5 tot 2 uur en het wordt 
betaald met liefde – neem dan 
contact op met Roeltje Mentink tel. 
4537148.

Bij de diensten
Zondag 26 februari, de eerste 
zondag van de veertig dagen op weg 
naar Pasen, vieren we het Heilig 
Avondmaal. Het lijkt me goed om 
deze zondag, evenals zondag 4 maart 
en zondag 18 maart, te preken uit de 
monumentale brief van de apostel 
Paulus aan de Romeinen.
Zondag 25 maart hopen we opnieuw 
de Maaltijd van de Heer te vieren.

Kringen en bijeenkomsten
Dinsdag 13 maart komt om 14.00 uur 
de groep mensen bijeen die kennis-
makingsbezoeken brengt aan nieuwin-
gekomenen. We willen een belangrijk 
deel van de samenkomst besteden 
aan het spreken over de vorm en 
inhoud van het bezoekwerk. 
Op 13 maart is er ’s avonds opnieuw 
gelegenheid voor jongere (in de 
brede zin des woords) gemeen-
teleden van de Pelgrimskerk om 
elkaar te ontmoeten en inhoudelijk 
van gedachten te wisselen. Het 
onderwerp van de avond (de laatste 
van drie rond het thema ‘Jezus van 
Nazaret’) zal zijn ‘Jezus, Zoon van de 
Vader’. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.
De eerstvolgende bijeenkomsten van 

de Bijbelkring rond het boek van de 
profeet Ezechiël staan gepland voor 
dinsdag 28 februari en 20 maart. We 
willen tijdens de eerste bijeenkomst 
studie maken van Ezechiël 37, over 
de verrijzenis van Israël. Tijdens de 
tweede middag behandelen we 
gedeeltes uit Ezechiël 40, waarin 
een blauwdruk wordt gegeven van 
de nieuwe tempel in het nieuw 
Jeruzalem. Aanvang 14.00 uur.
Donderdagmiddag 29 maart neemt 
musicologe Geke Bruining-Visser ons 
bij de hand om ons in te leiden in de 
schoonheid van de anglicaanse liturgie 
en kerkmuziek. De inleidster dirigeert 
regelmatig gastkoren in Britse kathe-
dralen. Aanvang 14.30 uur.

Ds. H.U. de Vries

Pastorpraat
Allereerst een uitnodiging voor allen 
die zich bij het pastoraat betrokken 
voelen en/of (welkomst-)bezoek(en) 
doen. Dinsdagmiddag 13 maart 
verwachten wij u om 14.00 uur in de 
Pelgrimskerk voor de pastorale verga-
dering!
Lange tijd heeft dit niet plaatsge-
vonden, dus heel fi jn als u allen tijd vrij 

maakt. Ds. Harmen de Vries zal het 
een en ander vertellen over het belang 
van welkomstbezoeken. Mevrouw 
Mieke Hellema zal het woord nemen 
over een aspect van de diaconie. 
Daarna is er ook ruim tijd voor al uw 
vragen en opmerkingen. 
Beschouw dit bericht als een uitno-
diging, komt allen en laat het even 
weten als u niet kunt komen.

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

Vooruitgang

Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander aan ten onder gaat.

Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.

Laat ons geen vrijheid noemen, 
wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn.

Laat ons geen gemeenschap noemen, 
waar de minste niet de minste aandacht krijgt.

Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zien.
 
Mahatma Gandhi

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

februari
vr  24 14.30 uur Nes Ammim in de context van het huidige Israel
di  28 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
wo  29 10.00 uur  Bijbelbezinning

maart
vr  02 15.00 uur Wereldgebedsdag
  18.00 uur Kostje geKocht
ma  05 20.00 uur Film: Troubled Water, in Goede Herder
wo  07 15.00 uur Ds. S. van der Hoek: Omgaan met dementerenden
do  08 20.00 uur Het Woord spreekt, in De Goede Herder
di  13 20.00 uur  Jongere gemeenteleden ontmoeten elkaar
wo  14  20.00 uur Kerk en Synagoge, Rabbijn Van der Kamp: 
   Het Joodse begrafenisritueel
vr  16  10.15 uur Menno Simonskring
za  17 22.30 uur Stille Omgang, De Goede Herder
di  20 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
zo  25 14.00 uur Bezoek Liberaal Joodse Synagoge
wo  28  10.00 uur  Bijbelbezinning 
do  29 14.30 uur Kennismaking met Anglicaanse liturgie

Zie de folder van het winterprogramma voor meer informatie of kijk op 
www.pelgrimskerk.nu.

Vele bedankjes voor bloemen en derge-
lijke bereiken de kerkenraad. Zie ook 
het prikbord in de Ontmoetingsruimte. 
Dit geef ik alvast even door: ‘Wij willen 
allen die ons (kerst)groeten stuurden, 
in welke vorm dan ook, op deze 
manier hartelijk bedanken.’ Ben en Jos 
Heinhuis, Het Hoge Heem, Uithoorn. 
 
Bravo! Voor allen die zoveel brieven 
in de maand januari hebben rondge-
bracht! Maar liefst drie keer. Naar de 
jongere gemeenteleden, de buurtbrief 
en Kerk in Actie! Hartelijk dank. Het zal 
een verrassend staartje krijgen... 
 
Let op: vrijdag 2 maart is de oecume-
nische Wereldgebedsdagdienst. Om 
15.00 uur in de Pelgrimskerk. De liturgie 
is gemaakt door vrouwen uit Maleisië. 
De wereldwinkel is aanwezig. Niet 
missen. Als u ook om 18.00 uur mee 
wilt eten, even van te voren opgeven!
 
Een speciale groet voor alle zieken 
en de mensen die aan huis gebonden 
zijn. Weet dat wij aan u denken. Zeker 
ook elke zondag in het gebed. Kracht, 
moed en geduld toegewenst.

 
Wil 
Kruijswijk

Projecten in de veertigdagentijd 
Het thema van de veertigdagentijd 
is ‘Voor de Verandering’. In de 
Pelgrimskerk willen we hieraan 
aandacht geven in de kerkdienst van 4 
maart. 

Dit jaar is er ook een verzoek om zelf 
actief te zijn, door deel te nemen aan 
een Veranderdag. 
Gegevens over de veertigdagentijd en 

de Veranderdag vindt u in het artikel 
van de Centrale ZWO op pagina 9.

Ook dit jaar doen we mee aan de 
Paasgroetenactie voor gevangenen 
en wel op 25 maart. Het thema van 
de paasgroetenkaart is ‘Herstelde 
Relaties’. We rekenen weer op uw 
enthousiaste medewerking.

De ZWO commissie

De verandering
In een advertentie in een dagblad stond 
dat men als studierichting had: Veran-
dermanagement.
Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten 
af naar de hoogbejaarde moeder van 
een vriendin. Tot grote ergernis van de 
dochter was de moeder heel erg op 
zichzelf en kritisch op alles en iedereen. 
Zij had lang haar man verpleegd en was 
nu al dertig jaar weduwe en slecht-
ziend. Ze vermaakte zich op haar fl atje 
onder andere met veel luisterboeken en 
op zondagmorgen kerkdiensten op tv.
‘Zo egocentrisch’, klaagde de dochter 
‘en het wordt steeds erger.’
Bij hoge uitzondering mocht ik een keer 
de boodschappen boven brengen toen 
mijn vriendin een weekje weg was.

Kort na haar 90ste verjaardag belandde 
ze via het ziekenhuis in een heel oud 
verpleeghuis (bestaat nu niet meer). 
Wat een verandering! 
‘Gaat het wel?’ vroeg ik aan mijn 
vriendin. ‘Zal ik haar een keer opzoeken 
als jij weer een weekje weg bent?’ Mijn 
vriendin lachte. ‘Graag, dan kun je het 
zelf meemaken. Ik ben benieuwd. Vier 
rolstoelen om een tafel!’
Toen ik het verpleeghuis binnenkwam, 
zag ik in de gang nog één leeg bezoek-
kamertje. Daar ga ik straks met haar 
zitten, besloot ik bij mijzelf.
Ik stapte de huiskamer binnen. 
Inderdaad, vier mensen rond een 
ronde tafel. Mevrouw begroette mij 
blij en stelde mij uitgebreid voor aan 
haar tafelgenoten. Ze zei ook waar 
ik rekening mee moest houden: die 

mevrouw kan haar rechterhand niet 
gebruiken; die is erg doof, enzovoort. 
Na een algemeen praatje zei ik: ‘Zullen 
we samen naar het bezoekkamertje 
gaan?’ Ze keek mij ontzet aan en 
berispend zei ze: ‘neeeee, dat is zo 
ongezellig voor mijn tafelgenoten. 
Nu ben jij hier en het is leuk voor ons 
allemaal om wat andere verhalen te 
horen!’ Het werd een gezellig thee-

uurtje met ons vijven.
Een maand later is zij overleden. Bij 
de afscheidsdienst zei de dochter: ‘In 
die zes maanden verpleeghuis heb ik 
een heel andere kant van mijn moeder 
beleefd. Wat een sterke vrouw. Ze 
kreeg kracht en kon die grote veran-
dering aan!’
 

Wil Kruijswijk
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Ter voorbereiding op het Theaterweekend spitten we met de 
tieners het te spelen verhaal door. Dit keer is dat Mozes. Dat 
verhaal beslaat fl ink wat hoofdstukken. Ds. Mirjam Buitenwerf 
testte eerst de kennis van onze jongeren over het verhaal. Dat 
het in Exodus staat en ‘uittocht’ betekent wist een aantal tieners.

Inhoudelijk was het verhaal lastiger. Veel jongeren kennen 
de animatiefi lm ‘The Prince of Egypt’, maar dat verhaal komt 
niet altijd overeen met wat er in de Bijbel staat. Op de vraag 
‘Hoe heet de broer van Mozes?’ antwoordden veel jongeren: 
‘Ramses’. In de fi lm heeft Mozes inderdaad een pleegbroer 
die zo heet. Maar daar wordt in de Bijbel niet over gesproken.
Daarna sloegen we aan het lezen. De tekst was in delen 
geknipt en de tieners gingen er in twee- en drietallen mee aan 
de slag. Daarna vertelden ze elkaar wat ze hadden gelezen. 

Het begint al spectaculair, bij Mozes die aan de dood ontsnapt 
in een rieten mandje. De tieners gaven hun ongezouten 
mening over de hoofdpersonen: ‘Hij staat wel echt heel erg te 
zeuren’: over Mozes die God blijft voorhouden dat hij écht niet 
geschikt is om zijn volk te leiden.

Ook kwamen er al creatieve ideeën op voor de uitvoering van 
het Theaterstuk. Op 31 januari zijn we daarmee verder gegaan. 
Het regende ideeën voor liedjes, decorstukken, scènes en 
dansen. Zo begonnen we op 10 februari niet helemaal met niks.

Theaterweekend
Bij het ter perse gaan van deze Present is het Theater-
weekend net geweest. In het volgende nummer leest 
u een uitgebreid verslag!

Op 3 februari was het zover: Sirkelslag! Sirkelslag is het 
jaarlijkse spelevenement dat JOP organiseert. Duizenden 
jongeren uit heel Nederland speelden op hetzelfde moment 
hetzelfde spel. In Amstelveen deden er twee groepen mee: 
de Amstelveense Achterblijvers uit de Handwegkerk en de 
Amstelveense Aanhakers uit de Kruis- en Paaskerk. Een 
week ervoor hadden de oudste kinderen van de Handweg- 
en de Paaskerk al de kindereditie gespeeld.

Er werd fanatiek gestreden om zoveel mogelijk punten 
binnen te halen. Rondom het thema ‘helden’ waren allerlei 
opdrachten: een haalspel, een beeldpuzzel, een quiz, het 
maken van een actie/reactiebaan en het opnemen van een 
libdub (een fi lmpje maken waarin je een liedje playbackt). 
Het koor van de Kruiskerk werkte mee aan het laatste, 
waarvoor dank!

Na een avond lang plezier werd de einduitslag bekend: de 
Achterblijvers scoorden 142 punten, de Aanhakers 150. 
Daarmee waren beiden lage middenmoters. De kinderen 
hadden het de week ervoor beter gedaan: 12e van de 26 
groepen uit Noord-Holland en Utrecht.

PJR

Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen
website: www.pjramstelveen.nl
mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
tel.: 643 75 96

Aan de haal met een verhaal

Sirkelslag

Agenda jeugdwerk
25-26 februari Nachtje in een klooster voor tieners14 maart Vergadering PJR Stuurgroep17 maart NL Doet
20 maart ThemaFilmEten
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Verandering Een persoonlijke noot bij het 
thema van deze Present: 
deze zomer gaat er in het 
leven van Ronald en mij iets 
veranderen, we verwachten 
een baby. 
Hoezeer het krijgen van een 
kind kan ingrijpen in je manier 
van doen, bewijst de rapper 
Jay-Z. Zijn vrouw Beyoncé 
beviel in januari van hun 

dochter Blue Ivy Carter. De geboorte van zijn dochter 
deed hem beseffen dat gebruik van het woord ‘bitch’ 
erg vrouwonvriendelijk is. Hij besloot het woord te 
verbannen uit zijn raps.
Before I got in the game, made a change and got rich.
I didn’t think hard about using the word bitch.
I rapped, I fl ipped, I sol dit, I live dit.
Now with my daughter in this world I curse those that 
give it.

Dorien Keus
leven van Ronald en mij iets 
veranderen, we verwachten 
een baby. 
Hoezeer het krijgen van een 
kind kan ingrijpen in je manier 
van doen, bewijst de rapper 
Jay-Z. Zijn vrouw Beyoncé 
beviel in januari van hun 

Dit is Sisteract in het echt! In Hilversum wonen de zusters 
Augustinessen. Zij zijn ‘actieve zusters’. Dat betekent dat ze 
zich hun hele leven inzetten voor de samenleving.

De jongere zusters hebben nu Casella opgezet. Casella 
betekent ‘huisje langs de weg’. Want dat willen de zusters 
zijn: een open huis waar jongeren langs kunnen komen. Om 
te zoeken naar God, om stil te zijn, om te praten, of om een 
spelletje te doen. Zie www.casella.nl voor meer informatie.

We gaan op bezoek bij de zusters. We verzamelen 25 
februari om 16.00 uur bij de Kruiskerk. Samen rijden we 
dan naar Hilversum. In het weekend ontdekken we wat het 
is om in een klooster te wonen. We slapen één nachtje in 
Hilversum. Als je je aangemeld hebt, krijg je een uitgebreide 
brief met wat je moet meenemen. Zondag zijn we tegen 
16.00 uur terug in Amstelveen.

We komen van te voren één keer bij elkaar om voor te bereiden. 
Wil je mee? Laat dat dan gauw weten aan Dorien Keus 
06-48575692, pjr-amstelveen@hetnet.nl.

Een nachtje 
in het klooster

33
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Vincent Boelaarts (34) 
beeldend kunstenaar

‘Ik was begonnen met het lezen van 
de Bijbel. Uit pure interesse. Als kind 
had ik wel allerlei inspirerende Bijbel-
verhalen gehoord, maar ik had de 
Bijbel nooit helemaal gelezen. Toen ik 
begon met Matteüs kwam ik de tekst 
tegen: Gelukkig de treurenden want 
zij zullen getroost worden. Voor mij 
was dat een antwoord op de vraag: 
waarom maak ik wat ik maak? 

Mijn werk gaat over pijn en verdriet. 
Ik hoop daarmee troost te bieden. 
Herkenning kan ook troost bieden. 
Herkenning kan mensen het gevoel 
geven dat ze niet alleen zijn. In mijn 
werken zien ze hun pijn verbeeld en zo 
kunnen ze bij hun eigen gevoel komen. 
Gevoelens als blijdschap en geluk zijn 
emoties die voor mij niet interessant 
zijn als inspiratiebron. De mooiste 
fi lms, de mooiste muziek hebben een 
gevoelige grondslag.
Mijn werk staat voor troost, dacht ik 
bij het lezen van Matteüs. Ik beeld 
mezelf af op dat affi che. Dat kan je 

als aanstootgevend ervaren. Ik ben 
geen praktiserend christen, maar 
wel gelovig en daarvoor durf ik uit te 
komen. 
De laatste twee jaar heb ik in schilde-
rijen en beelden een man in poepende 
houding afgebeeld. Dat gegeven heb 
ik door ontwikkeld. Zo’n poepende 
man kan je als aanstoot-
gevend ervaren. Die man 
staat symbool voor mij. Ik 
heb hem afgebeeld in een 
‘ontlastende houding’, de 
shit moet eruit. Zittend heb 
ik hem afgebeeld, zonder 
toilet. Dat is een onmoge-
lijke houding waardoor het 
beeld spanning en kracht 
krijgt. Met zijn armen stevig 
op de onderbuik en blik naar 
beneden gericht is het ook 
een gesloten houding. Een 
man in zichzelf gekeerd. 
Bezig met verwerking 
van zijn pijn en verdriet en 
daardoor heel eenzaam. 

Mensen trekken zich terug in een 
eenzaamheid die ze deels zelf creëren. Ze 
willen anderen niet lastig vallen met hun 
pijn. En als je verdriet uitstraalt, ontwijken 
mensen je. Ze voelen dat verdriet en willen 
niet zo snel een praatje met je maken. 
De tekst van Matteüs is eigenlijk een 
omkering: ‘gelukkig zijn zij die verdriet 
hebben’. Als anderen dat lezen, geeft 
mijn tekst in het raam troost. Want er 
zijn altijd mensen die toch een praatje 
met je aanknopen. Er zijn altijd vrienden 
bij wie je troost kunt vinden. Daar kun 
je op vertrouwen. Ik troost niet met 

In zijn atelier in de Lange Hezelstraat in Nijmegen hangt het affiche 

met de tekst: ‘Gelukkig zijn zij die verdriet hebben want zij zullen getroost 

worden.’ Zijn affiche stond op de achterkant van het nummer Troost. 

Graag wilde hij daarbij een toelichting geven. 

Janet Parlevliet

woorden, maar met beelden. 
Zelf heb ik veel tegenwind in mijn leven 
ervaren, ik ben chronisch ziek en daar 
moet ik elke dag mee omgaan. Ik schilder 
vanuit mezelf. Zonder verhaal. Langzaam 
vult zich de witte ruimte op mijn doek met 

een gevoel van een gevangenis, verdriet 
omdat ik me begrensd voel door mijn 
lichamelijke beperkingen. Zo ontstaat de 
houding van de zittende, overpeinzende 
en treurende man, vrij realistisch. Een 
man in wie ik steeds meer mijzelf herken.’

Vincents atelier bevindt zich in het 
centrum van Nijmegen. Het is zater-
dagmiddag open voor publiek. Een 
groot aantal van zijn schilderingen 
hangt bij SoArt Galeries in Amsterdam. 
Zie ook: www.vincentboelaarts.com
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Vr/ 02-03 
Wereldgebedsdag
Vieringen in Amstelveen en Buitenveldert. Zie pagina 2.

Wo/ 07-03
Omgaan met dementerenden 
Wat is dat: dementie? Hoe ga je ermee om als het je familie 
betreft? Wat betekent het voor jou en wat voor degene die 
het overkomt? Wat doet het met je geloof en wat doet een 
geestelijk verzorger voor dementerenden?
Ds. Sietske van der Hoek, pastor in de Buitenhof in Buiten-
veldert, spreekt hierover in de Pelgrimskerk, aanvang: 15.00 uur.

Ma/ 12-03 
Sociale media en geloof
Wat zijn de mogelijkheden van sociale media zoals Face-
book en Twitter? Met name jongeren kunnen zich een 
leven zónder moderne communicatiemiddelen nauwelijks 
voorstellen. 
Dat kunt u zich niet voorstellen? Sociale media bieden ook 
kansen om contact met elkaar te onderhouden en mogelijk 
uit te breiden. Ds. Marianne Bogaard zal iets vertellen over: 
- nieuwe verbindingen tussen kerkleden, 
- uitwisseling van informatie, 
- contacten met mensen die zich wel verbonden willen 

voelen met anderen, maar de kerk als instituut of als verza-
melgebouw niet (meer) zo zien zitten. 

De Raad van Kerken nodigt u van harte uit in de Kruiskerk, 
aanvang: 20.00 uur.

Wo/ 14-03 
Werkgroep kerk en synagoge
Rabbijn Lody van de Kamp spreekt over: het joodse begra-
fenisritueel. Bij voldoende aanmelding is de rabbijn bereid 
eind april/ begin mei met ons de joodse begraafplaats in 
Ouderkerk te bezoeken. Wij vragen € 4,50 als bijdrage in 
de onkosten. Welkom in de Pelgrimskerk van 20.00 tot 
22.00 uur.

Do/ 29-03 
Kennismaking met de anglicaanse liturgie 
Musicologe Geke Bruining-Visser neemt ons bij de hand om 
ons in te leiden in de schoonheid van de anglicaanse liturgie 
en kerkmuziek. De inleidster dirigeert regelmatig gastkoren in 
Britse kathedralen. Pelgrimskerk, aanvang 14.30 uur.

Vr/ 30-03 
Passiemuziek in de Kruiskerk
De Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen geeft een 
passieconcert. Het koor zal, o.l.v. Corné Mooibroek met vier 
solisten passiemuziek ten gehore brengen.
Op het programma staat:
• Joseph Haydn, Die letzte sieben Worde unseres Erlösers 

am Kreuze;
• Een aantal koralen en aria’s uit de Johannes Passion van 

Johann Sebastian Bach;
• Twee delen uit het Stabat Mater van G.B. Pergolesi.
Kaarten à € 15 zijn verkrijgbaar bij leden van het koor, via 
Henk van der Meulen tel. 645 27 05 of meulenhenk@kpnmail.
nl, of bij aanvang aan de kerkzaal. Verdere bijzonderheden: 
www.covamstelveen.nl. Aanvang: 20.00 uur. 

De adressen van de kerken vindt u op pagina 4, naast de 
kerkdiensten.

agenda

Oecumenische reis naar België 7-13 juni
Reis langs kloosters en abdijen met rondleidingen, 
viering van de byzantijnse liturgie in het klooster 
van Chevetogne, bezoek aan het Mariaoord Scher-
penheuvel, bezoek aan Leuven en Brugge. Volledige 
programma in Present van december 2011.
 
De reis is georganiseerd i.s.m. reisorganisatie Drietour. 
Reisleiding: Tom Buitendijk o.carm. en Renger Prent. 
Voor meer informatie bel Renger Prent 020-6439418 of 
mail: rjprent@kpnplanet.nl

Meer informatie en actualiteiten op: 
www.prostestantamstelveen.nl


