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Tot eind maart kunnen de vreemde
lingen  in ieder geval in de kerk blijven. 
De initiatiefnemers voor de Vluchtkerk, 
een coalitie van jonge christenen, 
moslims, krakers, burgers en 
organisaties, hebben besloten om de 
vluchtelingen heen te gaan staan, met 
als doel hen te helpen bij de organisatie 
van een veilige uitvalsbasis én om dit 
thema op de agenda van beleidsmakers 
te houden. Zo proberen zij een 

bestaan te geven aan mensen die 
moeten leven alsof ze niet bestaan.
Begin december heb ik een paar keer 
mee kunnen helpen als vrijwilliger. 
Ik zag op Facebook een oproep voor 
vrijwilligers en ben ’s avonds laat naar 
Amsterdam gegaan om als nachtwaker 
te dienen bij een noodopvanglocatie, 
direct na de ontruiming van het 
tentenkamp. De volgende dagen ben 
ik een paar keer hulp gaan bieden in de 
toen nog provisorisch ingerichte kerk. 
Ook ben ik twee keer meegegaan als 
chauffeur met een aantal vluchtelingen 
naar een kerkdienst daar in de 

buurt. In gesprekken voor en na de 
diensten heb ik iets van het moeizame 
leven meegekregen van een aantal 
vreemdelingen uit de Vluchtkerk.
De Vluchtkerk draait inmiddels goed, 
maar het kan altijd beter. Uiteindelijk 
is het doel om de regie zoveel 
mogelijk terug te geven aan de groep 
asielzoekers, maar voorlopig zijn er 
nog handen nodig voor specifieke 
taken. Er zijn iedere dag bijvoorbeeld 
deurbewakers nodig of mensen die 
willen koken voor een grote groep. De 
Protestantse Kerk Amsterdam heeft 
zich vanaf het begin ingespannen om 
hulp te bieden, in praktische en in 
financiële zin. Ik hoop van harte dat 
ook u de opvang van vreemdelingen in 
de Vluchtkerk wilt steunen, zodat deze 
groep mensen niet uit beeld verdwijnt 
zonder dat er een oplossing is. 

Kijk voor meer informatie op  
www.devluchtkerk.nl.

Hans Wesdorp

Vanaf begin december wonen in de Vluchtkerk ruim honderd 

uitgeprocedeerde asielzoekers. Het zijn de voormalige bewoners van het 

tentenkamp in Osdorp. De Vluchtkerk, de Sint Josephkerk in Amsterdam-West, 

stond leeg en is op 2 december door de Amsterdamse kraakbeweging humanitair 

bezet. Met medewerking van de eigenaar, een Amsterdamse projectontwikkelaar, 

is een gebruikersovereenkomst opgesteld voor de huidige wintermaanden. 

Vrijwilliger in de Vluchtkerk

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 
1018 DR Amsterdam, tel.: 0205353700, 
mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening 69.97.43.532 of 526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert
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Water
Deze maand herdachten we de watersnoodramp 
van 1 februari 1953. Zestig jaar geleden 
alweer, maar voor de mensen die het hebben 
meegemaakt een blijvende herinnering, soms 
diep weggestopt. Vanwege de vele internationale 
hulp die we toen ontvingen, is de eerste zondag 
van februari een zondag voor het Werelddiaconaat 
geworden. Water is het thema van deze 
Present. Het omslagbeeld toont het woeste en 
bedreigende van het water. Janet Parlevliet gaat 
met ons terug naar de watersnoodramp; pas de 
laatste jaren komt verdriet soms voorzichtig boven 
water. En ze beschrijft zichzelf als een kind van 
het water, opgegroeid in een dorp aan zee. Ook in 
de Bijbel speelt water een grote rol. Leon Rasser 
schrijft daarover in het hoofdartikel en verwerkt 
daarin zijn ervaringen als koopvaardijpredikant. 
Soms komen gebeurtenissen als golven over 
mensen heen. Het joodse volk heeft daar in zijn 
lange geschiedenis weet van. Het christendom is 
ondenkbaar zonder onze joodse wortels. Ondanks 
het verdriet over de golven van secularisatie en 
kerksluitingen mogen we dankbaar zijn voor de 
bestemming die de voormalige Bankraskerk 
heeft gekregen: in dit nummer een reportage 
over de nieuwe synagoge en een interview met 
rabbijn Groenewoudt. Golven van vervolging 
en onveiligheid leidden asielzoekers naar ons 
land, maar een veilige haven is geenszins 
vanzelfsprekend; lees het artikel van Hans 
Wesdorp over de Vluchtkerk. Erik Schouten 
schrijft in de column verrassend over de Nieuwe 
Waterweg. Niet in de laatste plaats gedenken 
we ds. Wim Janssen; stromen van levend water 
kwamen uit zijn mond en pen. Renger Prent 
schetst een mooi portret van hem. Als redactie 
hopen we dat dit nummer voor u een rots in de 
branding is. 

Sieb Lanser

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

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

Abonnementen
Financieel bijdragende 
leden van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert ontvangen 
Present kostenloos. Een keer 
per jaar vragen wij u een 
donatie te doen als bijdrage 
in de kosten.

De abonnementsprijs 
bedraagt € 25 per jaar.

Wilt u een abonnement? 
Stuur dan een mail naar 
abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 

Adreswijzigingen en opzeg-
gingen? Graag schriftelijk of 
per mail doorgeven bij het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Geopend di - do 9-12.30 uur

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. 54.93.16.523 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert
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Zo/ 24-02 

1e collecte: Diaconie, stichting Exodus
2e collecte: Kerk, communicatie in en 
vanuit onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
m.m.v. de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: maj. E. Klarenbeek,  
Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

Zo/ 03-03 

1e collecte: Diaconie, zending
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S. H. Lanser 
Heropening Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  en 
ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. J.P. Ouwehand, Houten
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: drs. K.E.A. Wijkstra
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zo/ 10-03  

1e collecte: Diaconie, landelijk diaconaat
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.J. Aalders 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen
17.00 uur: muzikale vesperdienst, 
liturg: drs. R.J. Prent 
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. B. van den Akker, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel 
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: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

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
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Zo/ 17-03

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. S. Zijlstra, Heemstede, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. van Roest, Noordwijk 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S. van der Hoek

De Buitenhof
10.30 uur: drs. C.J.P. Ofman 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C. B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Vespervieringen in Amstelveen-Zuid
Dit jaar vier oecumenische vespers. Naast 
enkele liederen en een lezing uit het lijdens
evangelie is er ruimte voor bezinning en 
gebed. We hebben wat langere momenten 
van stilte. De vieringen beginnen om 19.30 
uur en duren ongeveer een half uur. 

Ma/ 2502 in de Heilige Geestkerk
Di/ 0503 in de Paaskerk
Ma/ 1103 in de Heilige Geestkerk
Di/ 1903 in de Handwegkerk

Zo/ 10-03
Nieuw Leven, het veertigdagenproject
Elke dag in de veertigdagentijd kunnen 
we opnieuw beginnen. Met genieten 
en geloven. Elke dag is er nieuw leven, 
ontstaan er nieuwe kansen en krijgen 

mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij 
zien we dat mensen steeds weer hoopvol 
beginnen aan de rest van hun leven. 
De thema’s zijn Nieuw leven voor HIV/
aidspatiënten in China; na gevangenis
straf; voor jonge christenen in Bangladesh; 
voor kinderen van de rekening; voor 
ontheemden in Colombia en Zorg voor 
nieuw leven in Malawi. In de kerkdienst 
zal extra aandacht worden besteed aan dit 
project. Pelgrimskerk, aanvang 10.30 uur.

Vieringen in de Titus Brandsma 
parochie
wo/ 2702 19.15 uur, vesper 
wo/ 0603 18.00 uur, vastenmaaltijd 
wo/ 0603 19.15 uur, vesper 
wo/ 1303 19.15 uur, vesper
wo/ 2003 18.00 uur, vastenmaaltijd
wo/ 2003 19.15 uur, vesper

Veertigdagentijd

Data kopij inleveren en verschijnen Present

Maart - Nieuw Leven 
inleveren kopij: 26 februari
op de mat: 21 maart

Mei - Pelgrimage
inleveren kopij: 9 april
op de mat: 2 mei
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Een aantal discipelen van Jezus 
was visser, zij wisten dus alles van 
schepen en water. Noach en Jona 
waren ook mensen van de zee. Ik wil 
met u enkele gedachten delen over 
hoe zeevarenden vandaag de dag 
praten en denken over water. Leidraad 
daarbij zijn de vele gesprekken die ik 
als koopvaardijpredikant met hen heb 
mogen voeren. Hopelijk helpen deze 

gedachten u als lezer bij het 
bestuderen van de Bijbel en 
daarmee in uw relatie met 
God.

Verlangen
Als ik vraag aan een zee
varende waarom hij – of 
heel soms zij – gekozen 
heeft voor het water, dan 
speelt daar vaak een verlan
gen uit de kindertijd bij.
De onbekende werelden 
lokken, er is een 
verlangen naar meer. 

Dood
De keuze voor de zeevaart gaat ver. 
Je werkt immers niet alleen op het 
water, je woont er ook. Als zeeva
renden aan het eind van hun car
rière de balans opmaken, hebben ze 
soms een groter gedeelte van hun 
leven aan boord doorgebracht dan 
aan de wal. Zij ervaren dit als tegen
natuurlijk. Sommigen beschrijven dit 
door op te merken ‘geen vis’ te zijn. 
Een minder humoristische beschrij
ving, die vaker gebruikt wordt, is de 
weeklacht aan boord ‘niet te leven’. 
Ze kunnen veel bijzondere gebeurte
nissen niet bijwonen, zoals trouwe
rijen, geboortes, uitreikingen van een 
 diploma. Maar ook gasten ontvangen 
in je huis, gezellig met z’n allen 
buiten de deur (uit) eten en  drinken 
of naar de kerk gaan – de meeste 
zeevarenden zijn christelijk. Allemaal 
momenten waarop het leven samen
komt. Afwezig zijn is dan heel naar. 
Leven op het water is dus bijna, zoals 

in de Bijbel staat geschreven, gelijk 
aan de dood. En het schip waarop ze 
varen brengt geen redding, maar is 
juist de oorzaak van de ellende.

Blauwe woestijn
Als het lukt de klagende zeevarende 
een zetje in de goede richting te geven, 
dan wordt het water beschreven als 
een blauwe woestijn. De tocht moet 
gemaakt worden om inkomen te 
verwerven. Een baan aan de wal levert 
in landen als Indonesië, Filippijnen en 
India veel minder geld op dan op zee. 
Goede gezondheidzorg en scholing 
is in die landen alleen voor degenen 
die het kunnen betalen. Daarom 
gaan huisvaders naar zee, zodat hun 
kinderen een betere opleiding kunnen 
volgen dan zij zelf hebben gedaan. 
Zoals het volk Israël door de woestijn 
trok, zodat de kinderen in het beloofde 
land konden wonen, zo begeven 
zeevarenden zich, na twee maanden 
thuis, een klein jaar in de blauwe 
woestijn.

Bron van leven
Wanneer een schip een lange oceaan
reis maakt, moet bij tegenslag het 
water op rantsoen. Je kunt immers 

Gedachten en beelden 
van zeevarenden 
Ds. Leon Rasser
Koopvaardijpredikant te Amsterdam namens de Protestantse Kerk in Nederland

In de Bijbel speelt water een grote rol. Het is noodzakelijk voor 

reiniging en vormt een bron van leven waar hevig naar gesmacht kan 

worden. Tegelijkertijd staat water voor chaos en dood waar vaartuigen als 

de ark van Noach en het scheepke onder Jezus’ hoede aan ontkwamen. 
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maar een beperkte hoeveel zoet water 
meenemen. Dit water wordt vaak 
gebruikt voor de reiniging van het 
schip en de bemanning. Drinkwater 
gaat mee in plastic fl essen en 
daar wordt nog voorzichtiger mee 
omgesprongen. Het is immers de 
belangrijkste bron van leven waardoor 
er bijna geen aansporing nodig is om 
zuinig te doen. Water is heilig.

Rust
Met name de offi cieren – mensen 
met hogere rangen – ervaren de zee 
en oceaan niet alleen als woestijn, ze 
vinden het ook aantrekkelijk om er te 
zijn. Zodra het schip in de haven ligt, 
moet er lang en hard gewerkt worden 
en krijgen ze te maken met ‘gezeur’ 
en de waan van de dag. Op zee komt 
de bemanning weer tot rust. De 
weidse uitzichten helpen daar ook bij. 
Een kapiteineigenaar vertelde mij 
eens over een vriend die hij mee 
aan boord had genomen, omdat hij 

overspannen was. Toen ze samen 
op de brug waren, terwijl ze langs 
de Noorse kust voeren, viel hem op 
hoe ingespannen zijn vriend naar de 
kust zat te kijken en zoveel mogelijk 
dingen probeerde te onderscheiden. 
Hij gaf hem het bevel de andere kant 
op te kijken. Hij had hem immers 
uitgenodigd omdat de blik over het 
wáter rust geeft!

Ambivalent
Het leven op het water geeft rust, 
maar ‘t kan ook doodvervelend 
zijn. Aan de andere kant levert het 
fi nancieel vaak zoveel op dat er aan 
de wal daadwerkelijk geleefd kan 
worden. Je hoeft niet aan de zijlijn te 
staan. Het kenmerkenste van water 
voor zeelieden is echter, dat deze 
levensbron in zeer korte tijd op een 
verraderlijke manier kan veranderen. 
Als je er niet goed mee omgaat, is het 
plotseling een kwade macht die geen 
enkel mededogen kent. Het beroep 

van zeevarende is zo een van de 
meest gevaarlijke ter wereld, elk jaar 
verliezen velen hun leven op zee. Ten 
diepste verlangen zeevarenden dan 
ook naar een veilige haven. En is een 
uiterst zorgvuldige omgang met water 
van levensbelang.

Nergens thuis
Zeevarenden zijn altijd onderweg. 
Ook in hun hoofd. Als zij op zee zijn, 
verlangen ze naar huis. Als ze thuis 
zijn, denken ze vaak aan het leven op 
zee. Het lijkt soms, alsof ze de kunst 
niet beheersen om op een plek te zijn 
waar het goed is. 

In de Bijbel wordt het leven in 
de nabijheid van God als goed 
beschreven. Toen Mozes Hem echter 
van zeer nabij mocht meemaken, 
kon hij dit niet lang aan. Zoals 
zeevarenden het omgaan met water 
niet altijd aankunnen. Maar het 
verlangen blijft.
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Nog altijd voel ik me onlosmakelijk 
 verbonden met ‘t dorp waar ik wor
telde en me later aan ontworstelde. 
Waar ik als schoolkind de deur uit
stapte en het zoute, pittig ruikende 
zeewater opsnoof.  
‘s Zomers na schooltijd, badpak aan, 
en het zeewater in. Wat een heerlijke 
herinneringen. Of zijn ze een beetje te 
mooi om waar te zijn?!

Witte kerk
Mijn beide ouders kwamen 
uit een vissersdorp. Na de 
oorlog had mijn moeder 
in de bioscoop op het 
filmdoek een dorp gezien 
met een prachtig witte 
kerk aan zee. Daar wilde ze 
graag wonen. Die droom 
werd werkelijkheid, toen 
ze mijn vader ontmoette. 
Ik groeide op in dat 
dorp aan de rand van de 
duinen. Met een vader die 
verre reizen maakte, op 

grote vrachtschepen. Als het stormde, 
was ik heel bang dat zijn schip zou 
vergaan. Hij stelde me gerust met 
de woorden: 'als het bij jullie stormt, 
stormt het niet waar ik ben.' Daar trap 
je in als klein meisje. 
En dan te bedenken dat diezelfde 
vader na maanden reizen weer 
op huis aanvoer en in het Kanaal 
‘kanaalkoorts’ kreeg. Heimwee naar 
zijn gezin en zijn dorp. Wij, zijn lieve 
kindertjes, moesten wel twee dagen 
wachten, voordat hij oor had voor onze 
zorgvuldig opgespaarde verhalen. 
Eerst moest hij namelijk wennen aan 
de drukke thuishaven van zijn gezin. 
Als papa weer wegging, keerde de 
rust terug. 'Ja twee kapiteins op een 
schip, dat werkt niet', zei mijn moeder. 
Na een paar weken volgde een 
uitwisseling van blauwe luchtpost
brieven. In zijn brieven was mijn vader 
een zorgzame man die ons met raad 
en daad bijstond. Ik zie me nog om de 
tafel zitten om naar hem te schrijven. 
Vaak was er geen ruimte genoeg op 
het blauwe papier, dus schreef ik vrolijk 
door op de achterkant van de envelop. 

Zondag
Op zondags liep mijn moeder met 
ons naar de kerk. Na een storm lag 
er zand om de witte kerk. Maar die 
kerk lieten wij gelukkig –  bleek later – 
links liggen, want onze kerk lag rechts 

aan het eind van de Louwestraat. In 
optocht gingen onze kinderbeentjes 
naar de gereformeerde kerk. Voor mijn 
moeder was het een hele toer om ons 
allemaal – netjes aangekleed en haren 
gekamd – in de kerk te krijgen. Vaak 
kwamen we te laat. Ik schaamde me 
dan verschrikkelijk. 
Als we op tijd waren, was het een 
gemoedelijk binnenkomen, want ik 
kende de mensen en groette ze. In 
dat opzicht voelde naar de kerk gaan 
vertrouwd. Dat vertrouwde gevoel had 
ik ook als ik de kerkbode rond bracht. 
Het liefst kwam ik in het Gasthuis aan 
de Voorstraat, waar ouderen huisden 
in kleine kamertjes. De deuren van 
de kleine kamertjes stonden vaak 
open en ik trof de mensen pratend 
met elkaar in de grote hal. Altijd een 
hartelijke begroeting, altijd een aardig 
woord. Natuurlijk kon ik als oudste 
meisje uit een gezin van vijf wel wat 
extra aandacht gebruiken. 

Zondig 
God werd vanaf de preekstoel vaak 
afgeschilderd als een toornige God, 
een straffende God. De pepermuntjes 
heten in mijn dorp kennelijk niet voor 
niets ‘straffertjes’.  
Zelf voelde ik me een verschrikkelijk 
zondig kind. Zo heb ik als negenjarige 
mijn moeder eens om vergeving 
gevraagd om alle zondige dingen die 

Dorp aan zee
Janet Parlevliet

Nog altijd voel ik me een kind 

van de zee, want water is voor mij 

Noordzee met een vissersdorp omlijst 

met strand, schelpen, wind, woeste 

golven, stuivend zand en veel storm. 

En natuurlijk schepen en vissers. 
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ik de afgelopen dagen had gedaan. 
Die zwaarte van die zonden kan ik 
nog voelen. Wat voor zonden waren 
dat, vraag ik me nu af.  Gewone 
ondeugende kinderdingen zoals 
koekjes pikken uit de kast en niet 
luisteren. Mijn moeder verstopte de 
koekjes op de meest merkwaardige 
plaatsen. Als kinderen stroopten wij de 
kasten af op zoek naar koekjes.  
Pas veel later werd me duidelijk, dat de 
kerkelijke strafcultuur vooral vrouwen  
trof. Raakte een meisje voortijdig in ver
wachting, dan moest zij in het openbaar 
haar schuld belijden in de witte kerk. 
Zo sprak ik ooit een vissers zoon wiens 
ongehuwde moeder gedwongen werd 
de naam van zijn vader te onthullen. 'Ze 
weigerde', vertelde hij. 'Ze heeft alleen 
aan mij zijn naam verteld.' Zijn vader 
kwam om tijdens een zeereis, voor hij 
was geboren.
Zo’n boze, bestraffende God, me 
zondig voelen, dat waren dingen die 
me bedrukten. Gelukkig ontdekte ik de 
tekst ‘kinderen van het licht’. Ja, kind 
van het licht. Dat sprak me meer aan. 
Dat voelde helend.

Oma en opa
Na de kerkdienst liepen we naar 
oma en opa toe die aan de Boulevard 
woonden. Altijd uitzicht op zee. Heel 
vaak was die rustig en vlak en waren 
de kleuren vaal. Opa trakteerde op 
zondagochtend op van die heerlijke 
vierkante griotjes die hij uit een grote 
Delftse vaas opdiepte. Griotjes! Daar 
luisterde ik met rode oortjes naar 
de gesprekken tussen de zussen en 
broers van mijn vader over de preek. 
Was de preek besproken, dan volgden 

felle politieke discussies. Ik genoot van 
al dat rumoer.  
Eén van de allerleukste dingen was 
 samen met opa en oma strandwan
delen en rozers zoeken. Mijn opa 
wees ze aan met zijn wandelstok en ik 
voelde of er ribbeltjes over de schelp 
liepen, want dan was het een echte 
rozer, een venusschelp. 

Scheidslijnen 
Het dorp lag achter de duinen geschei
den van de zee. Aan de Boulevard de 
witte kerk die ooit midden in het dorp 
stond. Een dorp van vissers en reders. 
De zee was een belangrijke bron van 
inkomsten. Vroeger mocht ik op de 
rederij van opa vis halen voor ons gezin. 
Vis vond ik heerlijk, vooral slibtongetjes, 
haring en tarbot. Vis bakte je niet in de 
keuken, maar in de schuur. Dat was de 
gewoonte in het dorp. Het waren vooral 
mannen die de vis bakten. Middenin 
het dorp lag een rokerij – vlakbij een an
dere kerk – en daar kon het heerlijk naar 
gerookte makreel of bokking ruiken. 

Het dorp telde tal van kerken. Met 
en zonder hoedjes. De reders, de 

belangrijkste werkgevers, waren 
voornamelijk gereformeerd, de werk
nemers veelal bonders. Dwars door 
het dorp liepen scheidslijnen zoals: ’tot 
welke kerk je behoorde’ of ‘van wie je 
er eentje was’.
Wat me bedrukte, waren de stilzwij
gende verboden zoals op zondag niet 
fi etsen. Gelukkig begreep mijn moeder 
dat ik ook op zondag beweging nodig 
had. Dus als ik samen met mijn zus het 
zuidelijke duinpad nam, was het goed. 

Vergeten doe ik het dorp nooit. Zodra 
de weerman in het journaal een foto 
laat zien met duinen, zee en een witte 
kerk, gaat mijn hart sneller kloppen. 
Voor mij is een strandwandeling pas 
een strandwandeling, als ik in de verte 
dat witte kerkje zie. Daarna richt ik mijn 
blik op de schelpen om de eerste rozer 
te vinden. Het allerbelangrijkste vind ik 
de vertrouwdheid van het geloof die ik 
als kind meekreeg en nu volop vind in 
de Protestants Gemeente Amstelveen 
en Buitenveldert. Een open gemeente 
waar ik mag zijn wie ik ben. Maar over 
mijn zondige gevoelens mogen nog 
wel een paar emmers zeewater. 
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Op 30 januari had de AK zijn eerste 
vergadering van 2013. Het ging in 
deze bijeenkomst vooral om  het 
afmaken van wat in 2012 al was 
begonnen. Zo stelde de AK de lijst 
criteria voor toekenningen uit het 

durffonds definitief vast. Deze 
is toegezonden aan 
allen die aanvragen 
kunnen indienen, en 
gepubliceerd op onze 
website. 
Als u dit leest, is, die 
website hopelijk in 
zijn nieuwe uiterlijk 
te zien. Dank is op 
zijn plaats aan allen 
die zich hiervoor 
hebben ingezet, en 
die toch nog wel een 
paar onverwachte 
problemen 
tegenkwamen. Als 

u bij lezing van dit stuk toch nog 
de website in zijn oude jasje ziet, 
dan zijn er nog een paar nieuwe 
problemen bijgekomen, waar we nu 
nog geen vermoeden van hebben. 
Maar we gaan ervan uit, dat het 
allemaal zal lukken.

Kringen en cursussen
Op 10 december was er een 
bijeenkomst voor moderamina van 
wijken, de AK, het CvK, het CvD, de 
PJR en het ministerie van predikanten, 
om elkaar bij te praten over waar men 
mee bezig is en om respons op de 
eigen plannen te krijgen. Een goed 
bezochte bijeenkomst waar iedereen 
de gelegenheid kreeg kritische kant
tekeningen bij de plannen van anderen 
te plaatsen, waar anderen dan weer 
op konden reageren. 
Twee punten uit die bijeenkomst 
kwamen op de agenda van de AK, het 
vrijwilligersbeleid en het aanbod van 
kringen en cursussen. 
In Investeren in visie is veel aandacht 
voor de nieuwe vrijwilliger. De AK 
meende dat het goed is dit onderdeel 
snel ter hand te nemen, en dat het 
vrijwilligersbeleid gediend is met het 
tijdelijk aantrekken van iemand om 
dit op poten te zetten. Het idee dat 
iemand  dezelfde of een ander   
zal gaan bezien in hoeverre het 
aanbod van kringen en cusrsussen 

in één kader te plaatsen is, vond ook 
algemene instemming. 

Duurzaam beleggen
Vervolgens kwam het beleggings
statuut aan de orde. Het College 
van Kerkrentmeesters had kennis 
genomen  van het boekje Investeren 
in de missie van de PKN, met 
een visie op duurzaam beleggen. 
Het CvK was van mening dat ook 
onze kergemeenschap hierin mee 
moet gaan, en stelde daarom een 
aanpassing van ons beleggingsstatuut 
uit 2008 voor. De AK ging er van harte 
mee akkoord

Zebabde
In mijn vorige bericht uit de AK 
schreef ik dat het gemeentecontact 
dat ZWO onderhoudt met Zebabde 
helaas beëindigd wordt. Dat is 
inderdaad gebeurd. Het geld uit de 
offerblokken is op de bedoelde plaats 
aangekomen. 

Predikant
Tenslotte een paar laatste besluiten 
om het beroepingsproces voor 
een nieuwe predikant voor de 
wijkgemeente AmstelveenZuid 
defintief te starten, zoals een 
verhoging van de predikantsformatie 
en de goedkeuring van een advertentie 
voor een nieuwe predikant. 

Op poten zetten
Melis Melissen, voorzitter

Op 3 januari belegde de 

Algemene Kerkenraad de traditionele 

nieuwsjaarsbijeenkomst,in de 

Handwegkerk. We hadden voor 

deze kerk gekozen, omdat het 

waarschijnlijk de laatste maal is dat 

dat kan. Er was een redelijke opkomst 

en een geanimeerde sfeer. 

Uit de Algemene Kerkenraad
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Kerkelijke bijdragen
Er zijn plussen en minnen die tot 
die uitkomst hebben geleid. Met 
de plussen zijn we zeer gelukkig. U 
heeft ons in december verrast met 
een mooie stroom aan overschrijvin
gen voor kerkelijke bijdrage en de 
eindejaarscollecte. Ook daardoor ziet 
het er naar uit dat de omvang van 
kerkelijke bijdragen en de collecte
opbrengsten niet erg ver onder de 
begroting uitkomen.

Verhuuropbrengsten
De verhuuropbrengsten zijn wel 
lager dan begroot. Hier zien we 
de effecten van contracten die zijn 
beëindigd en de tijdelijke sluiting 
van de Paaskerk. Als we naar de 
kostenkant kijken, zien we een 
sterke daling van de kosten voor de 

Voorlopige uitkomsten
Hans van Strien, penningmeester

Een paar weken geleden 

kreeg ik de voorlopige uit-

komsten over 2012. Sommige 

 posten worden nog nader 

bekeken. Maar de grote lijn is 

dat het saldotekort uit kerke-

lijke activiteiten uitkomt rond 

het bedrag dat we in september 

al verwachtten: € 300.000.

college van kerkrentmeesters

Wat is de kerk u waard?

De één noemt het contributie, de ander een vrijwillige fi nanciële bijdrage, 
wij noemen het Actie Kerkbalans. Op 13 januari 2013 ging de actie van start, 
waarbij u gevraagd wordt aan te geven wat u in de loop van 2013 fi nancieel 
wilt en kunt bijdragen. Om enig inzicht te krijgen vragen wij u het toezeg
gingsformulier in te vullen en terug te sturen. Aan dit verzoek is gehoor 
 gegeven. Eind januari waren ruim 600 formulieren binnen. Heeft u uw formu
lier nog niet teruggestuurd? Dit kan nog steeds. 

Bent u uw toezeggingsformulier kwijt? U kunt een ‘kopie’ opvragen bij het 
Kerkelijk Bureau, telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 9.00 
 12.30 uur, telefoon 641 36 48 of kerkelijkbureau@pgab.nl . U kunt ook uw 
toezegging digitaal invullen. Ga naar de website van uw wijkgemeente of kijk 
op www.protestantsamstelveen.nl.

kerkgebouwen, zoals onderhoud en 
verwarming. 

Beleggingen
Naast de kerkelijke bijdragen 
hebben we de beleggingen. 
Beleggingen hebben we nodig om 
het tekort uit kerkelijke activiteiten 
te dekken. De baten uit beleggingen 
–  effecten, verhuurde gebouwen 
en deposito’s – zijn nagenoeg 
gelijk gebleven in vergelijking met 
2011. Eén obligatielening werd 
afgelost waarbij een (niet begrote) 
infl atievergoeding van ruim € 48.000 

werd ontvangen. De kosten voor de 
beleggingen liggen ook ongeveer 
op hetzelfde niveau als in 2011. Per 
saldo zijn de baten 
uit beleggingen 
ongeveer € 437.000. 
Bij effecten horen 
ook koersresultaten. 
Was er in 2011 
sprake van een 
– papieren – verlies 
van € 155.000, in 
2012 is er een 
– papieren – winst 
van € 214.000.  
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Op 30 december 2012 ging hij nog 
voor in de Kruiskerk (zie foto), waar 
hij jaren ‘als misdienaar’ bij betrokken 
was. De uidrukking is uiteraard van 
hemzelf en een bescheiden weergave 
van wat hij daar deed. Hij was volop 
bij die gemeente betrokken als 
emeritus, en van tijd tot tijd ook bij 
andere gemeenten als ‘achterwacht’. 
Zelden werd vergeefs een beroep op 
hem gedaan voor een Bijbelkring, een 
dienst of een pastorale handreiking. 

Wim begon in de wijk van Bankras. 
Samen met ds. Kees Timmers en twee 
kerkenraden zette hij zich in om de 
eerste Samen op Weggemeente in 
AmstelveenBuitenveldert te realiseren. 
In de begintijd van de gezamenlijke 
diensten waren er nog aparte collectes 
voor beide bloedgroepen. Wim scheur
de een tientje door midden en stopte 
de ene helft in de gereformeerde en 

de andere helft in de hervormde col
lectezak. Hij was ook de man achter 
de oecumene met de Thabor parochie, 
centraal daarin de vieringen in de 
Goede Week. Het was voor hem van 
grote betekenis dat hij één keer per 
jaar, rond 4 mei, rabbijn A. Soetendorp 
een aandeel mocht geven in de viering 
in de Bankraskerk. De rabbijn schreef 
een Ten Geleide bij het laatste boekje 
van Wim, De staf van Mozes. 

Wim was een pastor die hield van niet 
al te formele verhoudingen. Voor een 
vergadering wachtte hij een diaken op 
die hij goed kende en zei tot haar: ‘we 
kennen elkaar nu al zo lang, zullen we 
voortaan je en jij zeggen en elkaar bij 
de voornaam noemen?’ Zij was totaal 
verrast, zweeg even en zei toen zoiets 
als: ‘Als u vindt dat dat moet, dan moet 
dat maar, dominee’. 
Wim moest zich ontzien vanwege 

z’n hart. Vergaderingen verliet hij om 
tien uur ‘s avonds. ‘Niet omdat ik niet 
geïnteresseerd ben hoor en ook niet 
omdat ik jullie niet meer wil zien, maar 
vanwege m’n kwaal, ik zal in de auto 
wel wat zingen’. 
Zijn eerste boekje heette Wandelen 
langs de woorden. Hij droeg het op aan 
Annemie, zijn vrouw – ik zeg te weinig 
als ik dat zeg –, zij had de naam bedacht. 
Een betere aanduiding is niet te 
bedenken voor de manier waarop Wim 
omging met de woorden van het Woord. 
Hij ging in 1990 met pensioen. Helaas 
werd al vrij snel daarna Annemie ziek. 
Samen hebben zij op indrukwekkende 
wijze zeven jaar met dat gegeven ge
leefd. Na haar overlijden ging Wim weer 
aan het werk. Hij heeft ook in die jaren 
de gemeente nog veel geschonken. 

Terecht zijn wij dankbaar voor wat 
hij gedaan heeft, met zijn wijsheid 
en mildheid, met zijn vermogen om 
in vastgelopen situaties ruimte te 
scheppen en om mensen uit de kramp 
van het eigen gelijk te halen. Voor één 
van de jubilea voor Wim schreef Wim 
de Graaff een loflied (21 coupletten). 
Een selectie daaruit als afsluiting van 
dit dankwoord. Indachtig woorden 
van de rabbijn ‘Zijn Aandenken zij tot 
zegen’ en van Wim zelf ‘Vrolijk verder’.

In herinnering Wim Janssen 
* 21 april 1928    † 23 januari 2013

Renger Prent

‘Hij is in het harnas gestorven’ is een uitdrukking die niet goed bij 

Wim Janssen past. Hij was niet zo ‘geharnast’. Toch geeft de uitdrukking 

precies aan hoe mensen het ervaren hebben dat hij tot op het laatst actief 

is geweest, ondanks de beperking door zijn visuele handicap. Ook klinkt 

er bewondering voor de manier waarop hij daar mee omgegaan is. ‘Ik kan 

haast niet meer zien, maar ik ben nog wel een praatjesmaker’, zei hij de 

laatste jaren regelmatig. 
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‘Komt, laten wij van onze pastor zingen,
dîe Janssen heet, maar anders deed
dan alle stervelingen.

Hij droomde van SHALOM voor alle mensen. 
Het bleek alras dat dit het was,
wat hij ten diepste wenste.

Hij nodigde pastores en rabbijnen:
'Kom, kom erin, in ons gezin.
't Is feest voor groot' en kleinen!

En neem een liedje mee: één van die vele; 
Frits neemt het door met 't Bankraskoor
en Lûtsen zal wel spelen!'

Zo ging hij voort langs ongebaande wegen
en zo was hij voor u en mij,
voor onze kerk tot zegen.

Zoals die Wim de Schriften uit kan leggen… 
'Nu weet ik echt niet wat ik zeg,
maar toch ga ik het zeggen'.

Zo'n exegese tart dus elke rede:
hij speelt dan voort met ieder woord 
en dient daarbij de vrede.

Hij deelde met de zieken zware tijden,
wat kwam hij trouw bij man en vrouw, 
verzachtte hij hun lijden.

Na al die grote WILLEMS uit 't verleden
komt, naar ik meen uit Amstelveen
een nieuwe aangetreden.

Géén eerbetoon, géén lauweren, géén kransen… 
bescheiden, klein, een mosterdgrein:
DE GROTE WILLEM JANSSEN.

Foto: Freek de Vries
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De Bankraskerk had jarenlang 
goede contacten met de Titus 
Brandsmaparochie, aan de andere 

kant van de ‘heuvel’. 
Voor hen dus nieuwe 
buren met wie zij 
graag goede contacten 
hebben.
Alle aanleiding voor de 
Kleine Raad van Kerken 
Noord om een tweetal 
ontmoetingsavonden te 
organiseren tussen de 
Synagoge, de Kruiskerk 
en de Parochie. Toen 
rabbijn Groenewoudt 
werd uitgenodigd mee 
te werken, was zijn 
reactie: ‘prima, dan 

zijn jullie welkom in mijn synagoge’. 
Heel bijzonder, want het gebeurt niet 
vaak dat christenen en joden samen 
discussiëren in een synagoge.
Twee avonden om elkaar beter te leren 
kennen en om samen na te denken 
wat wij in de toekomst voor elkaar 
kunnen betekenen.

Gesprek en ontmoeting
Het is donderdagavond 17 januari, we 
zitten met 75 mensen in de nieuwe 
synagoge: joden en christenen: 
katholieken en protestanten. De 
synagoge is zo redelijk gevuld. 
Pastor Jaap van der Meij is de spreker 
van deze eerste avond, en rabbijn 
Groenewoudt zal op zijn inleiding 
reageren.
Pastor van der Meij zet in met het 
Tweede Vaticaans Concilie, dat door 
paus Johannes XXIII werd geïnitieerd 
in de vroege jaren zestig van de vorige 
eeuw. Johannes XXIII plaatste zelf 
het onderwerp: De relatie met het 
jodendom op de agenda. Dat wekte 
binnen de joodse gemeenschap 
wereldwijd grote verwachtingen, 
temeer daar nog voor het concilie de 
liturgie van de Goede Vrijdagviering 
was veranderd. Eeuwenlang werd 
daarin gesproken over de ‘perfide 
(trouweloze) joden’, vanwege hun 
aandeel in de kruisiging van Jezus. Die 
term werd geschrapt of vervangen. 

Zou het concilie verder gaan op deze 
weg en de roomskatholieke theologie 
zuiveren van antijoodse vooroordelen?

Vijftig jaar later kijken wij terug op het 
document Nostra Aetate (=In onze 
tijd). Dit was een grote doorbraak. 
In de vijftig jaar sindsdien is Nostra 
Aetate verder uitgewerkt in talloze 
documenten. De roomskatholieke 
theologie werd ontdaan van vele anti
joodse trekken. De paus sprak een 
mea culpa, een schuldbelijdenis, uit 
voor het eeuwenlange lijden van het 
Joodse volk binnen het christelijke 
westen. In 1994 werd de staat Israel 
diplomatiek erkend door het Vaticaan. 
De paus bracht een bezoek aan Israel, 
Jeruzalem en de Tempelberg. Ook 
werd een jaarlijkse Dag voor het 
Jodendom uitgeroepen en wel op  
17 januari. Omdat ook onze ontmoe
ting op 17 januari plaatsvindt is de 
pastor de spreker. 
Inderdaad, de relatie tussen het 
jodendom en de roomskatholieke kerk 
is vandaag vele malen beter dan voor 
Vaticanum II.

Uit de reactie van rabbijn Groenewoudt, 
na een pauze die getypeerd werd door 
druk onderling overleg, geef ik één 
opmerking weer die ons kerkmensen 
oproept tot diep nadenken. Terugziend 
op het feit dat het jodendom altijd 

Kerk en synagoge
Ds. Piet de Bres

Op 9 december 2012 werd 

de nieuwe Synagoge, in de voor-

malige Bankraskerk, in gebruik 

genomen. Een feestelijk gebeuren. 

In de eerste plaats natuurlijk voor 

de leden van de synagoge; maar 

ook voor de leden van de oude 

Bankraskerkgemeente. Prettiger toch 

als je oude kerkgebouw als ‘godshuis’ 

bewaard blijft, dan dat het bijvoor-

beeld een tapijthal wordt. 
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een minderheid binnen het christelijke 
Europa was en altijd verguisd en vaak 
vervolgd werd, vertelt hij een kleine 
gelijkenis. ‘De Joden voelden zich 
vaak als een schaap te midden van 
zeventig wolven. In zo’n situatie roep je 
niet: Hallo, hier zijn wij. Daarom is tot 
vandaag de houding van veel Joden: 
laat ons a.u.b. met rust.’
Vanuit dit oogpunt is deze avond heel 
bijzonder.

Het komende vervolg
Op 21 februari gaat het gesprek 
verder. Spreker is ds. Piet de Bres. 
In zijn lezing vraagt hij zich af of het 
bij deze eenmalige ontmoeting moet 
blijven, om vervolgens te pleiten voor 
een doorgaand gesprek. Hij heeft 
daarvoor drie argumenten:
• De kerkorde van de Protestantse 
Kerk in Nederland zegt dat de kerk 
‘deelt in de aan Israel geschonken 
verwachtingen’ en spreekt over ‘de 

onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israel’ om vervolgens op 
te roepen ‘tot het zoeken van het 
gesprek met Israel’.
• In de recente geschiedenis hebben 
twee dingen op onvoorstelbare wijze 
ingegrepen in de joodse identiteit: de 
sjoa en de stichting van de Staat Israel.
De sjoa drukte de kerk met de neus 
op haar eeuwenlange verguizing van 
het Joodse volk en op de zogenaamde 
vervangingstheologie. Deze theologie 
zegt dat het Joodse volk door de 
kruisiging van Jezus zijn verkiezing 
heeft verspeeld; de kerk is nu het 
uitverkoren volk. Hij toont aan wat een 
vreselijke werkingsgeschiedenis deze 
theologie heeft gehad.
Zowel Joden als christenen geloven 
dat God werkzaam is in de geschie
denis; heel de Bijbel getuigt daarvan. 
Maar wat betekent de stichting van 
de joodse staat dan in theologisch 
opzicht?

• Het christendom verkeert in onze 
dagen in een heftige crisis. Wat doe 
je dan? Je gaat terug naar je wortels. 
Maar als wij opnieuw het verhaal 
van Jezus en het Nieuwe Testament 
onbevangen lezen, komen wij in een 
joodse wereld terecht. Jezus was 
een Jood, evenals zijn leerlingen. 
Het Nieuwe Testament is een joods 
geschrift, door Joden geschreven en 
alleen maar vanuit het Oude Testament 
te verstaan.
Terug naar de bron betekent voor 
christenen altijd een ontmoeting 
met het jodendom. Hier blijkt dat het 
gesprek jodendom  christendom 
nogal asymmetrisch is. Als Joden 
terug naar de bron gaan, komen zij het 
christendom niet tegen. Wij hebben 
het gesprek met Joden nodig; zij niet 
met ons.
Twee goede avonden van gesprek en 
ontmoeting. Maar uitgesproken zijn wij 
nog lang niet.
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Het zijn Nederlandse Joden, maar 
ook Israëlieten die voor hun werk in 
Nederland wonen. Behalve de syna
goge in de voormalige Bankraskerk is 
er in Amstelveen nog een synagoge 
in het Ziekenhuis Amstelland, die qua 
kleur vergelijkbaar is, en een Portugees
Israëlitiesche synagoge in de Texelstraat 
met een geheel eigen traditie.

Leraar
Iedere dag is er een dienst. De hoofd
dienst op sabbat trekt wekelijks zo’n 
120 bezoekers, de avonddiensten op 
de doordeweekse dagen rond de 25 
mensen. Er moeten minstens tien 
mannen aanwezig zijn. ‘Als er negen zijn, 
bellen we mensen op’, vertelt de rabbijn. 
‘Bij acht niet. Dan doet ieder zijn eigen 
gebed en gaat naar huis.’ Groenewoudt 
is niet alleen rabbijn, maar ook directeur 
van het Cheider, de orthodoxe joodse 

school in Buitenveldert. ‘Het valt goed 
te combineren. Als ik geen rabbijn zou 
zijn, zou ik toch in de synagoge zijn. Van 
sommige taken ben ik vrijgesteld, zoals 
zitting in het rabbinale gerechtshof. Ik 
ben vooral leraar. Ik leer mensen hoe 
te leven als Jood en help ze vragen te 
beantwoorden.’
In de protestantse kerken loopt het 
ledental vanwege ontkerkelijking 
terug, in de joodse gemeenschap is 
dat niet het geval maar dreigt een 
ander gevaar. ‘Veel jonge mensen 
emigreren naar Israël of Engeland, dat 
is wel een risico voor de continuïteit’, 
vertelt de rabbijn. 
De joodse gemeente streeft naar 
openheid in de buurt. ‘Iemand die hier 
woont en zijn hond uitlaat, moet niet 
denken: wat doen ze daar toch? We 
willen geen vreemde eend in de bijt 
zijn. Het is leuk als we elkaar kennen. 
En als er een buurtvergadering is, 
dan hebben wij een zaal te bieden.’ 
De open dag die eind januari werd 
gehouden, met aandacht voor zang en 
torahrollen,illustreert deze wens. 

Het Mikwe
Aan de buitenkant is niet te zien dat de 
kerk een synagoge is geworden. De 
rabbijn: ‘Het staat op ons verlanglijstje 

om er iets mee te doen, maar niet 
bovenaan en de lijst is lang. We willen 
bijvoorbeeld eerst de panelen voor 
het vrouwengedeelte verfraaien’. 
Er komt ook een mikwe (letterlijk 
‘levendig water’), een ritueel bad, bij 
de synagoge in Amstelveen. Het is 
nu nog in aanbouw. Voor de joodse 
gemeenschap is dit een waardevolle 
aanvulling, want het dichtstbijzijnde 
mikwe is nu in AmsterdamZuid. In 
het mikwe kunnen mensen zich – op 
afspraak – onderdompelen. Het is een 
belangrijk ritueel: vrouwen reinigen zich 
zo ritueel na de menstruatieperiode 
en mannen reinigen zich vaak voor de 
grote joodse feesten of voor de sabbat.

De leraar in de 
 nieuwe synagoge
Willeke Koops

Rabbijn Groenewoudt is de 

geestelijk leider van de synagoge 

Amstelveen, onderdeel van de joodse 

Gemeente Amsterdam. Dat is een 

orthodox-joodse gemeenschap van 

zo’n 2700 leden, van wie ongeveer 

een derde deel in Amstelveen woont. 
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Janet Parlevliet

Het kostte Marga meer dan tien jaar 
om haar omgekomen ouders, broers 
en zus met haar boek een monument 
te geven. Haar verhaal heet een 
kroniek, een geschiedenis.
Hoe gaan mensen om met een ramp
die hen treft, zoals de watersnood
ramp in 1953? Zo’n twintig jaar 
geleden wilde historica Selma 
Leydesdorff herinneringen en 
verhalen  vastleggen van slacht
offers, want hun verhaal was tot 
op dat moment buiten de offi ciële 
geschiedschrijving gebleven. Het 
kostte haar veel moeite de subsidie
aanvraag rond te krijgen in Zeeland. 

Toen tot de mensen doordrong wat 
ze wilde met haar project, vertelden 
ze hun herinneringen. Soms voor het 
eerst. Zo ontstond Het water en de 
Herinnering (1993).

Woorden
Uit de interviews bleek hoezeer de 
dreiging van de zee deel is geworden 
van de cultuur van de getroffen 
gebieden. Een vrouw vertelt: ‘Als het 
zo zwaar stormt, ben ik nooit rustig 
meer. Want je hebt leren beseffen 
hoe groot de macht van het water is. 
Als je denkt dat het water een meter 
hoger komt dan normaal, en dat moet 
u zich verbeelden dat het hele vlak 
van de Noordzee met diezelfde meter 
daar tegenaan staat te drukken.’
Wat me het meest trof in haar boek, 
was het verhaal van een 15jarige 
jongen die al zijn familie verloren had 
en terugkwam in het dorp: ‘Er is er niet 
een geweest van het hele dorp die 
een woord tegen me heeft gezegd,’ zei 
hij bij terugkomst in zijn opvanggezin.  
Nog nooit had hij iemand zo uitgebreid 
over de ramp verteld. 
Een andere man vertelt dat er niet 

over de ramp gepraat wordt. ‘Dat 
haal je niet op. De mensen kennen 
het allemaal, daar ben je een dorpje 
voor. Iedereen had een familielid 
dood of gewond, of invalide want die 
zijn er ook.’ Hij wilde er één keer over 
praten en daarna nooit meer. 

In de interviews met slachtoffers klinkt 
de pijn om het verleden een plek te 
geven in hun leven. Pas in 2001 kwam 
er een museum op een heel bijzondere 
plaats: in de caissons bij Ouwerkerk 
op Duiveland, de vier caissons die 
het laatste gat dichtten. Eén voor één 
werden ze omgebouwd tot museum. 
In de eerste caisson vind je een tafel 
met heel veel kranten uit die tijd. 
Dan realiseer je je pas dat de ramp 
ook België, Frankrijk, Denemarken 
en Engeland trof. Ook is er een stille 
ruimte waarin je staande op een steiger 
naar water kijkt met daarop de namen 
geprojecteerd van de slachtoffers. Bij 
sommige namen hoor je een verhaal 
van een vader, moeder, broer of een 
zus, een tante of oom. Een heel 
gewoon verhaal. Het is een eerbetoon 
aan de slachtoffers.

Verdriet boven water
‘Er rijdt door mijn hoofd 

een trein vol joden, ik leg het 

verleden als een wissel om …’ 

Met deze dichtregel begint Het 

bittere Kruid van Marga Minco 

dat in 1957 verschijnt. Wanneer 

kunnen mensen het verleden 

‘omleggen’, het verleden een 

plek geven? 
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a.  De haven van Rotterdam een betere 
toegang tot de Noordzee geven

b.  De afwatering van de Nieuwe Maas 
en de Lek verbeteren

Heeft u ook voor het eerste antwoord 
gekozen? Mooi, maar door het lezen 
van Een nieuwe wereld van Auke van 
der Woud weet ik dat dat niet juist is! 
In het bekroonde boek beschrijft Van 
der Woud hoe Nederland in de periode 
18501900 een modern land werd. De 
rivieren die volkomen waren verzand 
en daardoor regelmatig buiten hun 
oevers traden, werden genormaliseerd 
en weer bevaarbaar gemaakt. De 
wereld werd groter en kleiner tegelijk 
door de komst van treinen, auto’s en 

fietsen. We kregen allemaal verplicht 
een brievenbus, en telegrafie en 
telefonie versnelden de communicatie 
ingrijpend. Er wordt wel beweerd 
dat er voor de gewone burger meer 
veranderde dan nu het geval is! Het 
meeslepende boek doet je geloven in 
maakbaarheid, met een hoofdrol voor 
ingenieurs. Daar heb ik wel wat mee.
Tegelijkertijd laat het boek mooi 
zien dat de loop der geschiedenis 
onverwachte wendingen kent, 
veroorzaakt door ogenschijnlijke 
toevalligheden. Harlingen en Vlissingen 
waren de beoogde twee mainports 
van Nederland, Rotterdam was slechts 
een provinciestad. Fascinerend om te 
zien hoe anders het gelopen is! Door 
het graven van de Nieuwe Waterweg, 
voor een betere afwatering van de 
rivieren, ontstond er onbedoeld 
een snelle vaarroute tussen het 
Ruhrgebied en de Noordzee. En zo 

– mede geholpen door een goede 
aansluiting op het spoor naar Duitsland 
– werd Rotterdam een wereldhaven…

In protestants Amstelveen
Buitenveldert zoeken we ook nieuwe 
wegen. We Investeren in visie, leggen 
een durffonds van € 1,283 miljoen aan, 
willen een nieuwe kerkplek in Westwijk 
creëren en hebben ambitieuze plannen 
met nieuwe generaties in Amstelveen
Noord. Als u mij kent, weet u dat ik 
een hartstochtelijk plannenmaker 
en uitvoerder ben. Maar bij alle 
plannenmakerij is het goed om erop 
bedacht te zijn dat het vaak net iets 
anders gaat dan we bedachten, zie 
de geschiedenis van de Nieuwe 
Waterweg. Uit het verhaal van de 
doortocht door de Rietzee weten we 
dat water niet altijd naar het laagste 
punt stroomt, en dat de Geest waait 
waarheen hij wil.

column

De Nieuwe 
Waterweg

Erik Schouten

In 1873, nu 140 jaar geleden, werd 

de Nieuwe Waterweg geopend. Weet u 

wat daarvan het belangrijkste doel was?
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Rond de diensten
Het smeltwater sijpelde overvloedig 
de kerkruimte in op de laatste zondag 
van januari. Terwijl wij zongen van 
‘een huis dat voor God gebouwd 
wordt’, bereidde het kerkgebouw ons 
subtiel voor op de onvermijdelijke 
sluiting. ‘Maar we zullen nog even 
moeten blijven,’ hoorde ik iemand 
zeggen: ‘De Paaskerk is nog niet 
open…’
 
Wat het vieren betreft, bewegen wij 
tussen twee uitersten. Het zijn de 
laatste diensten in de Handwegkerk. 
Tegelijkertijd denken we na over de 
herinrichting van de kerkzaal van de 
Paaskerk en bereiden wij de dienst 
voor waarin we de verbouwde kerk in 
gebruik nemen.
Dat alles staat liturgisch gezien in 
het teken van de veertig dagen 
voor Pasen. Een tijd van inkeer en 
bezinning. Een periode waarin wij 
meer dan anders stilstaan bij de 
keuzes die wij maken in ons leven en 
ons geloven.
 
Eén zondag is er nog waarop wij als 
Protestantse wijkgemeente Zuid 
samen in de Handwegkerk vieren. 
Dat is op 24 februari. Ds. Cor Schaap 
gaat voor op deze tweede zondag 
in de veertigdagentijd. De zondag 

daarna trekken wij met elkaar naar 
de Paaskerk, waar we met een 
feestelijke dienst met de beide vaste 
wijkpredikanten de heringebruikname 
vieren. De cantorij onder leiding van 
Leo Kramer werkt mee. Zo markeren 
wij een nieuw begin! De diensten 
daarop zal de Handwegkerk nog 
even open blijven, zodat men de tijd 
heeft om afscheid te nemen van 
het gebouw. Verschillende emeritus 
predikanten zullen nog een keer 
voorgaan. Er is dan steeds op één 
plek Kinderkerk, terwijl op de andere 
plek een ‘achterwacht’ is om de 
aanwezige kinderen op te vangen. Op 
10 maart gaat ds. Maarten Aalders 
voor en zingt een projectkoor o.l.v. 
Robert de Graaff. Op diezelfde zondag 
gaat in de Paaskerk ds. Schaap 
voor. ’s Avonds ontmoeten we in de 
Taizéviering weer een oude bekende, 
Sicco Zijlstra.
 
Ook op 17 maart zijn er drie diensten. 
In de Handwegkerk is er om tien 
uur een dienst waarin ds. Gert Jan 
de Bruin voorgaat en het avondmaal 
wordt gevierd. In de Paaskerk is er 
een viering die is voorbereid door 
de dertigersgroep van de Paaskerk 
met ds. Marianne Bogaard. Het is de 
eerste in de serie bijzondere diensten 
die we iedere derde zondag van de 

maand zullen vieren. De Kinderkerk zal 
in de Paaskerk zijn. Voor wie dat wat 
teveel vindt: ’s middags is er om half 
vier een dienst van Woord en gebed 
met ds. Sicco Zijlstra.

Zuid

website www.handwegkerk.nl
www.paaskerkamstelveen.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
ds. Cor Schaap, Ouderkerkerlaan 9,
1185 AB Amstelveen, tel. 6411478
dsschaap@pwaz.nl
voorzitter kerkenraad Gerben Drost,
tel 6413442 voorzitter@pwaz.nl
scriba Esther Velten tel. 6455406,
scriba@pwaz.nl
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
present@pwaz.nl
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl
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Een nieuw evenwicht
Velen zien uit naar de terugkeer naar 
de Paaskerk. Voor anderen is het 
kerkgebouw nog vrij onbekend en is 
de overgang een grote stap. Weer 
anderen zien het wel zitten vanuit de 
inmiddels gegroeide gemeenschap 
in Zuid. Met elkaar maken wij 
een nieuw begin. Het vertrouwde 
gebouw heeft als het ware een 
facelift ondergaan, en dat zal ook 
gelden voor ons gemeentezijn. Het 
fundament blijft en geeft houvast. 
De contouren zijn hetzelfde. Maar de 
kleuren kunnen anders zijn. Trouw aan 
onze traditie proberen we rekening 
te houden met wat recht doet aan 
onze pluriformiteit. Zo zullen we op 
verschillende wijzen gaan vieren: in de 
breedte op ‘gewone zondagen’, wat 
klassieker in de diensten van Woord 
en Gebed, doelgroepgericht op de 
derde zondagen, meditatief in de Taizé
vieringen en vernieuwend in Westwijk. 
Hoe en of dat werkt zullen we met 
elkaar gaan ontdekken. De kerkruimte 
zelf zal wat soberder ingericht zijn dan 
voorheen, met een klein stiltecentrum. 
Daarmee keren we terug naar de 
oorspronkelijke inrichting, met het 
glasinbetonraam als grote blikvanger.
 
In gesprek
Naast de zondagse diensten  en 
niet te vergeten het koffiedrinken 
daarna  bieden gespreksgroepen een 
prima mogelijkheid om elkaar beter 
te leren kennen. We hebben ze in alle 
soorten en maten: rondom de Bijbel, 
in Middenhof en de Dignahoeve, bij 
mensen thuis, gericht op dertigers en 
op vijftigers of met het oog op een 

thema. De leeftijdsgroepen hopen we 
te kunnen uitbreiden na de komst van 
een nieuwe predikant. Vooreerst doen 
we het met dit aanbod. Wilt u meer 
informatie en kunt u die niet vinden op 
de liturgie of in de agenda in Present? 
Mail of bel dan gerust met één van de 
predikanten! U bent overal van harte 
welkom!

Ds. Marianne Bogaard
 
Veertigdagentijd: vespers
Bron van leven, bron van liefde,
bron van inkeer, bron van hoop,
bron van stilte, richt ons zoeken,
wil ons dragen door uw  
zegenrijke Naam: Ik zal er zijn.

We gingen de veertigdagentijd in op 
Aswoensdag, 13 februari. Sommigen 
lieten zich aan het begin van de 
weg naar Pasen tekenen met een 
askruisje. Ons wordt tijd gegeven 
om ons te bezinnen op de weg die 
Jezus naar Jeruzalem is gegaan. De 
vespervieringen kunnen we zien 
in dat licht. In Zuid hebben we dit 
keer vier oecumenische vespers 
die afwisselend op de maandag en 
dinsdagavond gehouden worden, om 
19.30 uur beginnen en ongeveer een 
half uur duren. Naast enkele liederen 
en een lezing uit het lijdensevangelie 
is er ruimte voor bezinning en gebed. 
We hebben wat langere momenten 
van stilte. 

Vespers: op 25 februari in de 
Heilige Geestkerk, op 5 maart in 
de Paaskerk, op 11 maart in de 
Heilige Geestkerk, op 19 maart in de 
Handwegkerk om 19.30 uur.

Afscheid
We schrijven februari maar het gaat 
nu snel. Nog een laatste vergadering 
in de Achterkant, nog een laatste 
kringbijeenkomst, nog maar enkele 
keren een zondagse viering voor heel 
Zuid in de Handwegkerk. En dan is het 7 
april. Een kerk van meer dan een eeuw, 
die voor mensen een verschillende 
betekenis heeft, een Godshuis dat een 
scala aan herinneringen kan oproepen. 
De één komt er nu een paar maanden, 
een ander een paar jaar, een derde komt 
er al haar of zijn hele leven. U weet van 
uzelf wel of u van vastigheid houdt of 
juist gesteld bent op veranderingen, 
van tijd tot tijd. Toch is verhuizen altijd 
weer ingrijpender dan het misschien 
lijkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
de ervaringen en herinneringen, die 
in u leven en om aandacht vragen, de 
komende periode met elkaar gedeeld 
zullen worden.
 
Tot slot
Van vrijdag 12 tot zondag 14 april is er 
weer een kloosterweekend. Na vorig 
jaar in de abdij van Heeswijk te zijn 
geweest, gaan we nu naar de zusters 
van de Emmauspriorij in Maarssen. 
Mocht u interesse hebben: er zijn nog 
twee plaatsen vrij in de groep. Een 
hartelijke groet,

G.J. de Bruin
 
Zingend de kerk in en zingend de 
kerk uit. Houden we het droog?
Het worden indringende maanden 
voor de protestantse wijkgemeente 
Amstelveen Zuid. We gaan op 3 maart 
de Paaskerk zingend opnieuw in gebruik 
nemen. Doel was en is het gebouw 
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zoveel mogelijk terug te brengen in 
de oorspronkelijke staat, althans de 
kerkzaal. Want in het benedenhuis is 
de nodige vernieuwing aangebracht. 
Hopelijk doet de fonkelnieuwe lift het 
naar wens. En zitten we er met de 
gloednieuwe verwarmingsinstallatie 
warmpjes bij. De week na die zondag 
een sober openingsprogramma.

De Handwegkerk gaan we zingend 
uit. Na 3 maart in dat gebouw een 
reeks laatste diensten waaraan ook 
de emeritus predikanten hun bijdrage 
leveren. Zo is er nog een keer een 
paasnachtviering en een viering van 
Pasen. Op 7 april a.s. is er de slotviering 
in de Handwegkerk. Dan rest enkel nog 
de geschiedenis.

Dirk Broerse
Vele jaren woonde Dick Broerse 
in AmsterdamOost. Een rustige, 
innemende man die wist te 
genieten van eenvoudige dingen. 
Die zorgzaam in het leven stond. 
Dick is fundamenteel gestempeld 
door alles wat hij meemaakte in de 
tweede wereldoorlog. Daar sprak 
hij vaak over: zijn gevangenschap, 
het onderduiken, de hongertochten. 
Ervaringen van lang geleden maar 
voor hem was het als de dag van 
gisteren. Na de oorlog trouwde hij 
met Annie en samen kregen ze drie 
zonen. Na haar overlijden trouwde 
hij in 1990 met Greet en kwamen 
ze naar Amstelveen. Ze deden 
alles samen, totdat zijn afnemende 
gezondheid een opname in De 
Luwte noodzakelijk maakte. In de 
uitvaartdienst luisterden we naar 
prachtige muziek die zijn kinderen 
met zorg hadden uitgekozen en 
zongen we enkele liederen. Dick hield 
van klassieke muziek en heeft tot op 
het laatst in koorverband gezongen. 
Naast het gemis is Greet dankbaar 
voor alle goede jaren met hem.

jaargang 4 | nummer 2
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Feestelijke slotavond Handwegkerk
De werkvoorbereiding voor die laatste 
erediensten en alle andere activiteiten 
bij de sluiting van de Handwegkerk is in 
volle gang. Vrijdagavond 5 april is er van 
20.00 uur tot 22.00 uur een feestelijke 
slotavond. Die avond wordt behalve een 
huldeblijk aan alle vrijwilligers een avond 
gevuld door bijdragen. Misschien heeft u 
een film of leuke foto’s van ooit iets in de 
Handwegkerk, u/je wilt iets zingen, muziek 
ten gehore brengen, iets zeggen of spelen. 
We gaan proberen een flitsend draaiboek 
te maken. Wilt u iets brengen die avond, 
meld dat per mail aan: gerben.drost@
hetnet.nl.
Het complete programma van de slot
activiteiten in de Handwegkerk volgt in het 
maartnummer van Present. Hou ook de 
orde van dienst in de gaten alstublieft.

Beleid
In de taakgroepen van de kerkenraad 
wordt momenteel hard gewerkt aan het 
beleid voor de komende periode. De 
kerkenraad gaat zich op 18 maart buigen 
over de eerste integrale tekst van het 
beleidsplan.

Water
Hopelijk weten we het in de Handwegkerk 
tot de sluiting droog te houden. Bij de 
snelle dooi eind januari was er lekkage. Of 
we de ogen droog weten te houden moet 
blijken. De kerkenraad is er zich van bewust 
dat de sluiting van het gebouw ook echte 
gevoelens van verdriet met zich meebrengt. 
Bent u in verlegenheid met de situatie dan 
kunt u vanzelfsprekend een beroep doen op 
de pastorale ambtsdragers en medewerkers 
alsmede ds. Gert Jan de Bruin.

Gerben Drost, voorzitter

Aletta Bakker - Bouwer
Op 4 januari was ze 98 jaar geworden en op 21 januari is ze overleden: 
mevrouw Aletta Bakker, geboren Bouwer.
Ze woonde in het Huis aan de Poel. De rouwkaart meldde dank aan de 
medewerkers van het Huis, een mooi signaal van waardering!
De uitvaartplechtigheid was op 30 januari in de Nieuwe Ooster. Naast een 
aantal andere aanwijzingen had mevrouw Bakker ook twee geestelijke 
liederen voor haar uitvaart uitgezocht: ‘Ruwe stormen mogen woeden… 
door een nacht hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij naar ’t eeuwig licht’ en 
Psalm 68: 10, dat God looft en zingt dat Hij zelfs bij het naderen van de 
dood volkomen uitkomst kan en wil en zal geven.
Haar dochter Jole en kleinzoon Danny haalden persoonlijke herinneringen 
op. We stonden kort stil bij de indringende woorden van Paulus uit 
Romeinen 8: het zuchten van de schepping, maar wel in hoop, in 
positieve barensnood zelfs. Het tekent de wirwar van het gewone leven, 
maar ook de wirwar van de dood. Maar als je dan denkt dat er niets 
meer rest dan de dood, heeft Paulus het ineens (...) over de hoop.
In die hoop en dat geloof namen we van mevrouw Bakker afscheid en 
wensen de nabestaanden sterkte.

Willem van der Meulen
Hoe belangrijk en geliefd een schooldirecteur kan zijn, kwam duidelijk 
naar voren in de afscheidsdienst van de heer Willem van der Meulen, 
ouddirecteur van het Instituut Schreuder. Het zijn de kleine dingen die 
het doen, zoals dat de kinderen iedere dag een hand van hem kregen. 
Ze tekenen zijn inzet en betrokkenheid; een volle kerk nam afscheid en 
leefde mee. In de vooravond van zijn 70ste verjaardag overleed hij na 
een half jaar van ziekte. Zijn vrouw Selma sprak tijdens de dankdienst 
voor zijn leven en het afscheid indrukwekkende woorden van 
gedachtenis; humor en gemis zoals ook in de powerpointpresentatie 
van de familie naar voren kwam. Kritisch was de heer Van der Meulen 
geworden over kerk staat en maatschappij. Boeiend als dan toch 
Bijbelwoorden en teksten op diepzinnige wijze vakantiekaarten 
sieren en persoonlijke opdrachten in bijbeltjes van kinderen die van 
school gaan. Als hopman van de padvinderij, geëerd met de gouden 
Jacobsstaf, wilde hij op zijn grafsteen het symbool van cirkel en stip: 
einde van het spoor, of: ik keer terug naar huis. De dienst stond in 
het teken van Psalm 121 als pelgrimslied; van de ogen die je naar de 
bergen heft, tot de zegen van de Eeuwige over je uitgang en ingang.
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Wat in ons hart opkomt
Elke tweede en vierde maandag van de maand komen wij 
van 19.00  20.30 uur bij elkaar in de kerk. Wij lezen een 
Bijbelgedeelte, denken er kort over na en delen met elkaar 
wat ons heeft getroffen en aangesproken. Dit helpt ons 
om richting te geven aan onze gebeden. Daarna bidden wij 
voor de gemeente en voor gemeenteleden die ons daarom 
gevraagd hebben. Verschillende mensen uit onze gemeente 
hebben de weg naar ons gevonden en voorbede gevraagd, 
wanneer zij ziek zijn, het moeilijk hebben of voor een 
belangrijke beslissing staan. Zij hebben het als een steun in 
de rug ervaren om te weten dat er voor hen gebeden wordt. 
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met wat aan ons is 
toevertrouwd. Ook bidden wij voor de nood in de wereld en 
wat verder in ons hart opkomt.
Wilt u dat wij ook voor u bidden, neemt u dan contact op 
met: Freja SlotKoelbloed tel. 6455948. Misschien wilt u met 
ons meebidden? Van harte welkom.
 
Veertigdagentijd: bijeenkomst voor ouders van 
tieners
In november was er een bijeenkomt in Zuid voor ouders van 
tieners en jongerendienstleiding. Eén van de activiteiten 
die daaruit voortkwam, was de gezamenlijke kerstlunch. 
Een andere vraag die opkwam, was: ‘Wat kan ik thuis doen 
met mijn tiener in de veertigdagentijd?’. Daarover gaan we 
op dinsdag 26 februari in gesprek. Ds. Gert Jan de Bruin 
verzorgt een inleiding over de veertigdagentijd en welke 
thema’s daarin een rol spelen. Daarna wisselen we ideeën 
uit over wat je thuis kunt doen met je kinderen (1218 jaar). 
Welke fi lms zijn geschikt, welke activiteiten kun je samen 
ondernemen, kun je op een bepaalde manier met elkaar 
vasten? Of juist iets extra’s doen voor iemand anders?
Alle ouders met kinderen in die leeftijdscategorie zijn 
welkom op 26 februari om 20.00 uur in de Pastorie 
(Handweg 119).

Dorien Keus
 
Samen spelen is pas fi jn, in de vernieuwde Paaskerk
Wat is leuker dan voor elkaar te musiceren. Ieder op zijn 
eigen niveau. Vrijdagavond 8 maart om 19.30 uur. De 
stukjes mogen niet langer zijn dan ongeveer 5 minuten en 

Agenda
Het volledige programma van de heropening 
Paaskerk staat op de achterzijde van deze Present.
 
Februari
do  21  20.00 uur   Dertigersgroep, Paaskerk, 

info: dsbogaard@pwaz.nl
ma 25  19.30 uur   Oecumenische vesper, Heilige 

Geestkerk
di  26  20.00 uur   Avond voor ouders van tieners 

over de veertigdagentijd, Pastorie
 
Maart
zo  3  10.00 uur  Heropening Paaskerk
di  5  13.30 uur   Stiltedag, met om 18.30 uur 

maaltijd, uitlopend in:
di  5 19.30 uur   Oecumenische vesper, Paaskerk
wo  6  14.00 uur   Muzikale ouderenmiddag door 

diaconie, Paaskerk
vr  8  16.00 uur  Borrel voor buurt, huurders en 

gemeenteleden, Paaskerk
vr  8  19.30 uur  Muziekavond Paaskerk
ma  11  19.30 uur   Oecumenische vesper, Heilige 

Geestkerk
do  14  10.00 uur   Bijbelkring Doordenken over 

de mens o.l.v. Miep Habing, 
Achterkant

do  14  20.00 uur   Literatuurking over De donkere 
kamer van Damokles van W.F. 
Hermans, Achterkant

di  19  19.30 uur   Oecumenische vesper, 
Handwegkerk

wo  20  19.30 uur   Vijftigersgroep, info: dsbogaard@
pwaz.nl

do  21  10.00 uur   Bijbelkring met ds. Maarten 
Aalders.

do  21  20.00 uur   Dertigersgroep, in de Paaskerk
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niet korter dan 3 seconden. Zingen, 
orgel, piano, spinetspelen, of welk 
instrument dan ook, het kan allemaal. 
Graag snel opgeven of het gaat om 
één stukje of meer. Opgave via de 
telefoon maar liever via de mail bij Leo 
Kramer 6411869, lfkramer@ziggo.nl

Peter van Dongen
 
Middag voor 75+ in Paaskerk
In de openingsweek van de 
verbouwde Paaskerk organiseert de 
diaconie op woensdag 6 maart voor 
alle 75+ ouderen van onze gemeente 
in AmstelveenZuid een muzikale 
middag in de Paaskerk. Aanvang: 
14.00 uur in de kerkzaal. Ds. Marianne 
Bogaard houdt een inleiding. Daarna 
zal het ensemble Trio Rodin bestaande 
uit Carles Ruig Ruscallera (viool), Jorge 
Mengotti Rodero (piano) en Esther 
Garcia Calvo (cello), een gevarieerd 
klassiek programma brengen. Rond 
15.30 uur sluiten we de middag af met 
een hapje en een drankje. Aanmelden: 
Nelleke de Bres tel. 6412654 of met 
het aanmeldingsformulier dat u heeft 
ontvangen.
 
Middag voor 75+ in Handwegkerk
Afscheid van de Handwegkerk. 
Daarom organiseert de diaconie 
op dinsdag 2 april voor alle 75+ 
ouderen van onze gemeente in 
AmstelveenZuid een gezellige 
middag in de Handwegkerk. Met 
een mooi programma van muziek 
en gedichten. Marcel den Dulk, Elke 
Heemskerk en Koos Hagen verlening 
hun medewerking. De diaconie zorgt 
voor een hapje en drankje. Aanvang 
14.00 uur in de kerkzaal van de 

Handwegkerk. Afloop om 16.30 uur.
Aanmelden: diaconie@pwaz.nl of bij 
Nelleke de Bres tel. 6412654 of met 
het aanmeldingsformulier dat u heeft 
ontvangen.

Community Jasmijn wie en wat?
De kerkenraad heeft onder de 
werktitel Community Jasmijn een 
bijzondere taakgroep ingesteld. 
Deze groep bestaat momenteel uit 
de volgende deelnemers: Nelleke 
de Bres, Selma van Ee, Annemarie 
Dees, Janet Parlevliet, Esther 
Velten, Lineke Wichmann, Piet de 
Bres, Gert Jan de Bruin, Peter van 
Leeuwen, Pieter Licht en Gert Jan 
Slump. Gemeenschapsvorming en 
oefening staat voor ons centraal. 
Niet alleen met elkaar, maar ook met 
anderen binnen en buiten de kerk in 
Westwijk. Zo’n anderhalf jaar willen 
wij intensief met elkaar optrekken 
en delen. Toewijding, betrokkenheid, 
bereidheid tot delen, vriendschap en 
barmhartigheid zijn waarden die we 
samen willen ontdekken. Oprechte 
interesse in geloofsbeleving, zingeving 
en levensbeschouwing van de ander is 
voor ons belangrijk.
Vanuit zo’n hechte community is 
het prachtig om aan de slag te gaan 
in Westwijk. Momenteel zijn we 
hard bezig om ideeën te bedenken. 
Wanneer het echte plannen worden, 
gaan we overleggen met één of 
meer van onze maatschappelijke 
bondgenoten in Westwijk.
Voor de periode tussen nu en de 
zomer denken we (nog heel) globaal 
aan het volgende:
· een maatschappelijk betekenisvolle 

activiteit met één of meer bond
genoten in de Westwijk;
· een activiteit die we zelf organiseren 
met een open en uitnodigend karakter 
voor buiten en randkerkelijken  al dan 
niet spiritueel / religieus getint;
· en vernieuwende vieringen in 
bijeenkomsten in Westwijk. 

Wij houden u op de hoogte van de 
voortgang van Community Jasmijn. 
Heeft u inspirerende ideeën voor 
activiteiten in Westwijk? Laat het ons 
weten of kom langs en doe mee.
 
Pieter Licht  
tel. 4417297 / 06 83995520
Janet Parlevliet  
tel. 8890432 / 06 17437908
 
Van de Kinderkerk pwaz
Zaterdag 12 januari hebben we met 
het grootste deel van de Kinder
kerkleiding, onze beide dominees 
Marianne & Gert Jan en onze jeugd
werker Dorien voor de tweede keer 
een 'heidag' gehad. Een dag waarop 
we het met elkaar hebben over het 
geloof, hoe we daar in staan, waar we 
tegen aan lopen en op welke manier 
we het beste kinderkerk kunnen zijn. 
Een waardevolle en inspirerende 
dag! Het thema voor de dag was de 
veertigdagentijd en met zijn allen 
hebben we enthousiast en creatief 
het project voor de komende periode 
vormgegeven. De verhalen gaan over 
het leven van Jezus en over leven 
in de voetstappen van Jezus. Wij 
gaan in dit project op reis en volgen 
daarbij zijn weg. Het belooft een 
mooie reis te worden, die op zondag 
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17 februari start in de Handwegkerk. 
We willen graag het groepsgevoel bij 
de kinderkerk verstevigen. Daarom 
komt het veertigdagenproject steeds 
in één van de kerken aan de orde. 
Er is een periode dat er zowel in de 
Handwegkerk als in de Paaskerk 
diensten zijn. Dan is er steeds in 
één kerk kinderdienst met aandacht 
voor dit project. In de andere kerk 
is dan geen kinderkerk, maar alleen 
achterwacht.
Kinderkerk Handwegkerk:
24 februari & 10 en 24 maart
Kinderkerk Paaskerk:
3, 17 en 31 maart.
 
Vrijdag 25 januari hebben we voor de 
tweede keer meegedaan aan Sirkelslag 
Kids, ‘het grootste, spannendste meest 
interactieve spel tussen kindergroepen 
uit heel Nederland’. Met een kleine 
groep van vijf meiden hebben we 
anderhalf uur lang zes spelopdrachten 
uitgevoerd. Tegelijkertijd met nog zo'n 
170 andere kindergroepen in heel 
Nederland. Het was een groot succes. 
Met onze score van 208 punten zijn we 
op een gedeelde 44e plaats gekomen. 
Gezien het enthousiasme van de kids 
wordt Sirkelslag Kids volgend jaar zeker 
herhaald. Ik ben benieuwd hoe de 
12plussers het er op 1 februari vanaf 
hebben gebracht bij Sirkelslag Young. 
Rest mij nog een laatste mededing: 
binnenkort nemen twee leden van 
de kinderkerkleiding afscheid van ons 
team. Dus als u zin en gelegenheid 
heeft om ons team te komen 
versterken, van harte welkom! Namens 
de kinderkerk,

Hans Wesdorp

Vanuit de jongerendienst
Met de leiding van de tienerdiensten 
van Noord en Zuid zijn we in het 
weekend van 18/19 januari 24 uur op 
Kaageiland geweest. We hebben elkaar 
beter leren kennen en hebben ons 
verdiept in de jongerencultuur van nu. 
Al met al een inspirerend weekend!

Op zondag 20 januari kwamen we met 
tien tieners bij elkaar in De Achterkant 
voor ThemaFilmEten. Dit keer keken 
we The Help, een fi lm die zich afspeelt 
in Amerika in de jaren ’60. Een jonge 
blanke vrouw zorgt voor veel ophef, 
wanneer ze besluit zwarte vrouwen 
te interviewen die hun leven lang 
zorgen voor prominente families. De 
fi lm was indrukwekkend en duurde 
lang. Gelukkig konden de tieners 
na de fi lm hun energie kwijt in een 
sneeuwballengevecht.

Vrijdag 1 februari was het weer tijd 
voor Sirkelslag. We speelden het spel 
in De Achterkant met twaalf tieners. 
Om 19.30 uur zaten we klaar om de 
strijd aan te gaan met maar liefst 420 
andere groepen in heel Nederland. 
Dit jaar was het thema muziek. Een 
opdracht was bijvoorbeeld om hits te 
raden. Dat lijkt makkelijker dan het 
is, want de liedjes werden gespeeld 
op een kerkorgel. Er moest ook weer 
geknutseld worden; een kerk met 
kerkklok die echt luiden kon. We 
hebben veel lol gehad met elkaar en 
zijn in de top100 geëindigd, namelijk 
op de 98ste plaats. Wellicht veroveren 
we volgend jaar een plek in de top50!

In het weekend van 810 februari was 
er het jaarlijkse Theaterweekend. Veel 
tieners hebben zich opgegeven mee te 
doen. Op de PJRpagina’s vindt u een 
fotoverslag.

Edith van Amsterdam

Vrijdag 1 februari was het weer tijd 
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Kruiskerk
Bij de diensten
Op zondag 24 februari gaat Sieb 
Lanser voor. De lezingen volgens het 
leesrooster zijn Exodus 34: 2735 
en Lucas 9:28–36. De alternatieve 
lezingen zijn 1 Samuël 24 en 
Handelingen 26: 918. 
Op 3 maart gaat Sieb Lanser voor 
in een dienst van Schrift en Tafel. 
Het leesrooster geeft als lezingen 
aan: Exodus 6: 17 en Lucas 13: 19. 

Volgens het alternatieve spoor: 
2 Samuël 12: 1625 en Romeinen 4: 18.
Op 10 maart is er een laagdrempelige 
viering met Mirjam Buitenwerf. Het 
thema van de dienst is ‘Een oase van 
rust’. Voor meer informatie, zie het 
bericht ‘Themaviering op 10 maart’. 
Zondag 17 maart gaat Sieb Lanser voor. 
Het leesrooster geeft voor deze eerste 
zondag als lezingen Jesaja 58: 710 en 
Lucas 20: 919, met als alternatief 
2 Samuël 15: 112 en 1 Petrus 1:222:10. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 
21 januari spraken we over de 
doopbelofte van de gemeente, naar 
aanleiding van opmerkingen van enkele 
gemeenteleden dat zij moeite met die 
belofte hebben. Als wij beloven dat 
wij het gedoopte kind naar vermogen 
willen helpen te groeien in het geloof 
en hem/haar willen helpen Christus 
na te volgen, kunnen wij dat dan wel 
waarmaken? Zeker als de ouders niet 
of nauwelijks in de kerk komen. Ds. 
Sieb Lanser maakte aan de hand van 
enkele vragen duidelijk wat de aard van 
de belofte is: het is geen persoonlijke 
belofte, maar de belofte van ons als 
gemeente. De gemeente geeft invulling 
aan de belofte door te zorgen voor een 

crèche, de kinderkerk, tienerdiensten, 
de kring 2545, etc. Het is uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid van de ouders 
om van dit aanbod gebruik te maken. 
Dat de doop niet vrijblijvend is, komt 
in het doopgesprek overigens duidelijk 
aan de orde. De kerkenraad vond het 
zinvol om zo weer eens over de doop 
te spreken. De komende periode 
willen we deze inzichten ook met de 
gemeente delen.
Het tweede grotere agendapunt was 
het beleidsplan 20132016. 
De afgelopen jaren is er al veel beleid 
gemaakt, maar nu staan de plannen 
met jongeren en jonge gezinnen, 
ouderen, kerk & cultuur, etc. 
overzichtelijk in een samenhangend 
plan. Op het moment dat u dit leest 
is de gemeentebijeenkomst van 
6 februari over het beleidsplan al 
achter de rug, waarna de kerkenraad 
het plan in defi nitieve vorm zal 
vaststellen.
Verder bespraken we de voortgang 
van de werving van een tijdelijke 
predikant of kerkelijk werker voor 
twee dagen per week. De twee 
predikanten, de scriba en de voorzitter 
hebben de eerste schifting van de 
kandidaten gedaan, waarna een 
selectiecommissie bestaande uit 
Johan Stuij (voorzitter), Marijke 

website www.kruiskerkamstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerkamstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerkamstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerfvan der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, voorzitter@kruiskerkamstelveen.nl
scriba Bep Boekestijn, tel. 6416664, 
scriba@kruiskerkamstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
Gemeente AmstelveenBuitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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Labohm, Anna Uiterwijk, Roline Woldinga en Henk van der 
Meulen het stokje overneemt.
Ik schrijf dit de maandag voor de dinsdag waarop de 
afscheidsdienst van ds. Wim Janssen zal zijn. In het verdriet 
over zijn heengaan klinken de dankbare herinneringen door. 
Heel veel mooie verhalen horen we deze dagen. Het overlijden 
van ds. Wim Janssen is een groot en blijvend verlies voor de 
gemeente. Maar in zijn geest gaan we toch ‘vrolijk verder’. 

Erik Schouten

Themaviering op 10 maart: Een oase van rust
In de Kruiskerk is er één keer per maand een laagdrempelige 
viering. In de kerkenraad is besloten dat we in de komende 
periode een aantal keren gaan experimenteren met diensten 
die een nog wat duidelijker laagdrempelig karakter hebben, 
allereerst op zondag 10 maart en zondag 14 april. 
Op 10 maart is het thema van de viering Een oase van rust. We 
beginnen om 10.00 uur samen met een kop koffi e. Om 10.15 
begint de viering. We luisteren naar een inspirerend verhaal 
over God en mensen. We staan stil stil bij wat het leven mooi of 
moeilijk maakt. En we gaan op een heel nieuwe manier zingen 
(waaraan iedereen kan meedoen). Voor de kinderen is er een leuke 
eigen viering, en er is opvang voor de allerkleinsten. Iedereen is 
van harte welkom, dus neem gerust uw (klein)kinderen, buren, 
vrienden of vriendinnen mee!

Mirjam Buitenwerf

Muzikale vespers: de zeven kruiswoorden van Jezus
In de evangeliën staan zeven korte uitspraken van Jezus 
opgetekend, die hij hangend aan het kruis uitte. Door de 
eeuwen (o.a. Schütz, Haydn, Gounod) tot in onze dagen (Lloyd 
Webber, Gubaidulina) hebben componisten deze woorden 
'gemuzikaliseerd'. In deze vesperviering klinkt Les sept paroles 
du Jésu Christ au croix uit 1859 van César Franck. Uitvoering 
vocaal ensemble Linguae atque cordis o.l.v. Bert 't Hart. Zondag 
10 maart, van 17.00 tot 18.00 uur, welkom vanaf 16.30 uur.

De Dode-Zeerollen: een mysterie ontrafeld
In de tweede helft van dit jaar is er in het Drents Museum 
in Assen een bijzondere tentoonstelling met een fl ink aantal 
fragmenten van boekrollen uit Qumran. Sinds de eerste rollen 
in 1947 werden gevonden, heeft het ‘mysterie’ van de Dode 

Cornelis Brosky
Cornelis Brosky overleed op de leeftijd van 85 jaar, 
al enkele jaren was de gezondheid niet sterk meer, 
het laatste halfjaar was hij voornamelijk aan een stoel 
gekluisterd, waar hij urenlang met plezier aan het 
puzzelen was. Bijna 60 jaar waren zijn vrouw en hij 
getrouwd, twee kinderen werden geboren, er kwamen 
kleinkinderen en de eerste achterkleinkinderen heeft hij 
ook nog mogen meemaken. Cornelis hield van mensen 
om zich heen, was een familieman, maar hij trok ook 
graag de natuur in. Zijn vrouw en hij waren lang betrokken 
op de Pauluskerk, daar deed hij jaren jeugdwerk en was 
een gangmaker bij de geldwerving. Op een gegeven 
moment hield om verschillende redenen de kerkgang op 
en werd dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
die de televisie in dat opzicht op zondagmorgen biedt. 
In het crematorium Bouwens schetsten kinderen en 
kleinkinderen een mooi beeld van hem en overdachten 
we enkele kernzinnen uit Psalm 23. Wij denken aan zijn 
familie, met name aan zijn vrouw.

August (Guus) Maasen
In vijf maanden tijd bleef er weinig over van de sterke, 
drukke, actieve man die Guus Maasen (Terschellingstraat 
46) was. Een ernstige ziekte maakte op 20 januari een 
einde aan zijn leven; Guus is 75 jaar geworden. Vooral voor 
Els met wie hij 48 jaar getrouwd was, maar ook voor de 
kinderen en kleinkinderen een groot verlies. Guus vond 
zelf dat hij een goed en mooi leven had gehad. Allereerst 
een arbeidzaam leven, vooral in dienst van de gemeente 
Amstelveen. Maar hij stond klaar voor iedereen die een 
beroep op hem deed. ‘Guus met de gouden handjes’ 
noemden ze hem. Tijdens de vele klussen had hij contact 
met mensen, want hij was een mensenmens, nooit om 
een praatje verlegen. 
Ook binnen de Kruiskerk was hij er, met de jaarlijkse 
minimarkt, met een gemeentefeest; hij stak de handen 
uit de mouwen. Al praatte hij niet veel over zijn geloof, het 
was voor hem wel een bron van houvast en troost. 
Op 25 januari hebben we in de Kruiskerk met een dienst 
van Woord en Gebed afscheid van Guus genomen. Centraal 
stond Psalm 23. Aansluitend is hij begraven in Uithoorn. 
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Zee tot de verbeelding gesproken. De 
Kruiskerk organiseert twee lezingen: 
op donderdag 14 maart gaat prof.dr. J. 
Zangenberg in op de archeologische 
betekenis, en op donderdag 4 april licht dr. 
R. Buitenwerf de gevolgen voor de uitleg 
van de Bijbel toe. Aanvang beide avonden 
20.00 uur.

Boeddha en Christus: een ontmoeting
In Nederland hebben veel mensen in 
de tuin of op de schoorsteenmantel 
een beeldje van Boeddha of één van 
zijn volgelingen. In het kader van Café 
Montpensier; ontmoeting en gesprek op 
vrijdagavond verkennen wij de inhoud van 
de boeddhistische levenshouding en de 
raakvlakken/verschillen met het christelijke 
geloof. Op vrijdag 22 maart met Hessel 
Posthuma, boeddhist, getrouwd met een 
predikant en auteur van twee boeken 
over dit onderwerp. Op vrijdag 19 april 
met dr. Freek Bakker, voorzitter van de 
Contactgroep HindoesChristenen van 
de Raad van Kerken in Nederland. Beide 
avonden aanvang 19.45 uur, vanaf 19.30 uur 
inloop met koffi e.

Koffi econcert: drie eeuwen 
trompetmuziek
De trompet bestaat meer dan drieduizend 
jaar. Tijdens dit concert klinkt muziek van 
Bach en zijn leerling Krebs (18e eeuw), van de 
blinde Franse organist en componist Langlais 
(20e eeuw) en van de eigentijdse Hansen. 
Gerda Postma, trompettist in verschillende 
orkesten en ensembles, is in dit concert 
solist en wordt begeleid door Henk Trommel 
(orgel en piano). Ook wordt er een aantal 
orgelsolo’s ten gehore gebracht. Zondag 
24 maart, van 12.00 tot 13.00 uur, vanaf 11.30 
uur staat koffi e/thee klaar.

Agenda
Zie ook het activiteitenprogramma 20122013 van de Kruiskerk in samenwerking 
met de Titus Brandsmaparochie en Augustinusparochie. En de Kruispuntjes. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in de Kruiskerk.
 
februari
do  21 14.00 uur  kring De dood als levenspartner met Sieb Lanser
do  21 20.00 uur  Relatie jodendom – christendom met ds. P. de Bres en 

rabbijn H. Groenewoudt,  Synagoge aan de Max Havelaarlaan
vr  22 19.45 uur  fi lm Chocolat met ds. Jaap Doolaard
zo  24 12.00 uur koffi econcert
wo  27 14.30 uur  Bijbelkring De kleine profeten met Sieb Lanser
wo  27 19.15 uur gebedsgroep
wo  27 19.15 uur vesper, Titus Brandsma
wo  27 20.00 uur  Heer, leer ons bidden met Tom Buitendijk, Titus Brandsma
do  28 14.00 uur  Van twistappel tot oogappel met Renger Prent, 

Titus Brandsma

maart
di  5 20.00 uur gespreksgroep 25+
wo  6 14.00 uur  zangmiddag voor ouderen met Tiny de Vries
wo  6 18.00 uur  vastenmaaltijd, Titus Brandsma
wo  6 19.15 uur vesper, Titus Brandsma
wo  6 20.00 uur Heer, leer ons bidden met Tom Buitendijk, Titus Brandsma
do  7 20.00 uur kring De Bijbel voor ongelovigen met Mirjam Buitenwerf
zo  10 17.00 uur muzikale vesper
wo  13 19.15 uur gebedsgroep
wo  13 19.15 uur vesper, Titus Brandsma
wo  13 20.00 uur Heer, leer ons bidden met Tom Buitendijk, Titus Brandsma
do  14 14.00 uur  Van twistappel tot oogappel met Renger Prent, 

Titus Brandsma
do  14  20.00 uur  De Dode-Zeerollen met prof.dr. J. Zangenberg

en dr. R. Buitenwerf
do  14  20.00 uur kring Vrouw en geloof
vr  15 10.00 uur  kring Omgaan met verdriet na verlies met Mirjam Buitenwerf
ma  18  9.30 uur – wo 20 16.00 uur 
    kloosterverblijf St. Adelbertabdij te EgmondBinnen

met Tom Buitendijk en Renger Prent
wo  20 18.00 uur  vastenmaaltijd, Titus Brandsma
wo  20 19.15 uur vesper, Titus Brandsma
vr  22 19.45 uur Boeddha en Christus met Hessel Posthuma
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Kring Tim Keller
In het najaar van 2012 bespraken we een boek van Tim Keller, 
In alle redelijkheid (Franeker 2008). Het boek is eigenlijk 
een apologetiek van het christendom, een verdediging van 
het christelijk geloof. Keller is voorganger van de Redeemer 
Church in New York, een grote geloofsgemeenschap 
die vooral veel hoogopgeleide jonge mensen trekt. Een 
interessant gegeven, omdat je je afvraagt hoe Keller dat 
voor elkaar krijgt. Keller staat voor een duidelijke, rationele, 
redelijk orthodoxe visie op het geloof. Hij begint zijn boek met 
het weerleggen van allerlei argumenten die nietchristenen 
gebruiken om het geloof te bestrijden, zoals: ‘Een goede God 
kan geen lijden toestaan’, ‘De kerk is verantwoordelijk voor 
heel veel onrecht’, ‘De wetenschap heeft het christendom 
ontkracht’. Keller probeert dergelijke argumenten met 
wetenschappelijke precisie te bestrijden, maar slaagt daar 
volgens ons niet altijd goed in. 
We vonden het boek behoorlijk taai om te lezen, en 
sommigen konden zich niet goed vinden in de theologische 
ideeën van Keller. Dit leverde vaak pittige discussies op. 
Het is interessant om te zien hoe Keller het christendom 
in de moderne tijd overeind probeert te houden. Hij wil 
je ervan overtuigen dat het christelijk geloof de beste en 
meest logische keuze is om te maken, ook in deze tijd. Een 
duidelijke theologie dus, maar wel een die sommigen van ons 
te weinig ruimte liet. Toch was het boek interessant, alleen al 
om wat meer antwoorden te hebben op vragen over je geloof 
die je vaak van mensen krijgt. Misschien dat het boek ons 
aanknopingspunten kan bieden in ons denkproces over het 
bereiken van nieuwe doelgroepen in de kerk.

Mirjam Buitenwerf 

Willem Janssen
Een golf van ontroering ging door de gemeente toen het 
overlijden van ds. Wim Janssen bekend werd. Natuurlijk, 
hij was broos en kwetsbaar en inmiddels al 84, maar 
desalniettemin altijd aanwezig. Op 30 december ging hij 
nog voor in een inspirerende viering in de Kruiskerk. Zijn 
overlijden op 23 januari overrompelde velen. Van 1968 tot aan 
zijn emeritaat in 1990 was hij predikant van de Bankraskerk. 
Hij heeft veel voor de gemeente betekend. Samen met 
ds. Kees Timmers bracht hij de eerste Samen op Weg
gemeente in Amstelveen tot stand. De oecumene ging hem 
ter harte: de samenwerking met de Thaborparochie, later 
de Titus Brandsmaparochie; de diensten samen met rabbijn 
Awraham Soetendorp rond 4 mei. Na zijn emeritaat volgden 
er nog eens 22 jaren van aanwezigheid in Amstelveen. Zijn 
geestelijk onderdak vond hij in de Kruiskerk; het was bijzonder 
dat in 2010 ook zijn voormalige Bankraskerkgemeente naar 
de Kruiskerk kwam. In de Kruiskerk, maar ook in andere 
(wijk)gemeenten heeft Wim zijn steentje bijgedragen met 
vieringen, kringen, gesprekken met mensen, wijze raad. 
Wim Janssen was een aimabel mens, hartelijk en 
belangstellend, opgewekt, die zijn emails steevast 
afsloot met ‘Vrolijk verder’. Als predikant was hij een 
inspirerende voorganger, een trouwe en wijze pastor, een 
verhalenverteller die met de mensen langs de woorden van 
de Bijbel wandelde. Hij was dicht bij de mensen met hun 
vragen en twijfels. 
In een volle Kruiskerk vond op 29 januari de gedachtenis
dienst plaats. De kinderen haalden mooie herinneringen op 
aan vader. Wim had zelf al aangegeven naast kinderen en 
voorgangers geen andere sprekers te willen. Hij hoefde niet 
opgehemeld te worden; de liturgie moest worden gevierd, 
het verhaal moest klinken van een God, die niet zonder 
mensen wil zijn, die steeds weer met mensen verder gaat. 
De lezingen Jesaja 25: 68 en Matteüs 28: 1620 waren door 
Wim zelf uitgekozen, alsmede enkele liederen die we zongen. 
De volgende dag is Wim in Rekken begraven, bij zijn in 1998 
overleden vrouw Annemie. 
Niet alleen zijn kinderen en kleinkinderen, maar wij allen 
zullen deze bijzondere man missen. 
Voor een uitvoeriger In Memoriam verwijs ik naar de bijdrage 
van Renger Prent elders in deze Present. 

Kerk en buurt ontmoeten elkaar in

De eerste avond in deze serie van vier begint op vrijdag 
22 februari, 19.45 uur. Koffi e klaar vanaf half acht. 

Zie ook de Agenda. 

Kom ook naar Café Montpensier en breng je vrienden mee
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Bij de diensten
Zondag 24 februari, de tweede zondag 
van de veertigdagentijd, werkt de 
cantorij mee aan de dienst. Delen van 
de ‘Messe brève no 7 (Aux Chapelles) 
in C’ van Charles Gounod (18181893) 
zullen ten gehore worden gebracht.
Zondag 10 maart, de zondag met 
de schone naam ‘Laetare’ (‘Verheug 
u’), waarop de vreugde om het 
nieuwe paasleven al even doorbreekt 
door de ingetogenheid van de 
Veertigdagentijd, vraagt de ZWO
groep (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking) onze 

aandacht voor de thema’s ‘nieuw leven 
na gevangenschap’ en ‘nieuw leven 
voor kinderen van de rekening’.
Zondag 24 maart, Palmpasen, zal onze 
kinderpaasviering plaatsvinden. Het 
lijkt me zinvol dat nu alvast te melden. 
Kinderen (en ouderen) die willen 
weten wat er met Jezus gebeurt in de 
laatste week van zijn leven en wat dat 
voor ons betekent, krijgen daarover op 
een speelse manier uitleg.

De werken van Johannes
Op de dinsdagmiddagen 26 februari en 
19 maart komt de bijbelkring over de 
werken van Johannes opnieuw samen. 
1 Johannes 4:721 respectievelijk 
1 Johannes 5:112 vormen op de 
genoemde data het uitgangspunt van 
onze gezamenlijke studie.

Bijeenkomst jongeren, 
ontmoeting en bezinning, deel 3
Binnenkort vindt de derde bijeenkomst 
plaats uit een serie van drie avonden van 
ontmoeting en bezinning voor jongere 
gemeenteleden. Het thema van deze 
laatste bijeenkomst is ‘Gezamenlijkheid 
en individualiteit’, een actueel onderwerp 
in een tijd waarin de individuele vrijheid 
als een bijzonder groot goed wordt 
beleefd. Waar liggen de mogelijkheden 
van de individuele expressie en waar 

moet zij worden begrensd, wil de 
samenleving samenleving blijven? 
Opnieuw wordt een en ander doordacht 
in het licht van de bijbelse boodschap.
Datum: dinsdag 12 maart voor 18 t/m 
35jarigen, woensdag 13 maart voor 
mensen van 36 jaar en ouder (ofwel: al 
wie zich nog jong voelt).
Tijd: 20.0021.30 uur. Leiding: ds. H.U. 
de Vries. Ook mensen van buiten de 
Pelgrimskerkgemeente zijn van harte 
welkom.

Ds. Harmen U. de Vries

Nieuw Leven, het 
veertigdagenproject
Elke dag in de veertigdagentijd kunnen 
we opnieuw beginnen. Met genieten en 
geloven. Elke dag is er nieuw leven, ont
staan er nieuwe kansen en krijgen men
sen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij 
zien we dat mensen steeds weer hoop
vol beginnen aan de rest van hun leven. 
De thema’s zijn nieuw leven voor HIV/
aidspatiënten in China, nieuw leven na 
gevangenisstraf, nieuw leven voor jonge 
christenen in Bangladesh, nieuw leven 
voor kinderen van de rekening, nieuw le
ven voor ontheemden in Colombia, Zorg 
voor nieuw leven in Malawi. Op 
10 maart zal in de kerkdienst extra aan
dacht worden besteed aan dit project.

Nel Velthorst

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, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas 660904 t.n.v. Protestantse 
Gemeente AmstelveenBuitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijtter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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Vanuit de wijkkerkenraad
Mevrouw Yvonne Teitsma was aan wezig 
voor een kennismakingsgesprek. U 
bent haar naam ongetwijfeld al een keer 
tegengekomen in Present. Zij is de me
dewerker van de Algemene Kerkenraad 
(AK) voor communi catie. Haar eerste 
belangrijke bijdrage heeft betrekking 
gehad op de Actie Kerkbalans. U heeft 
vast wel opgemerkt dat er nu niet een 
brief was toegevoegd met een heel plei
dooi, maar een fris uitziende folder met 
zeer toegankelijke informatie over heel 
AmstelveenBuitenveldert. Omdat ze 
pas de tweede helft van 2012 in dienst 
is getreden, is het allemaal eigenlijk 
iets te vlug gegaan, maar het resultaat 
was toch fraai. Verder verzorgt zij onze 
publiciteit in de wijkbladen. Nu u haar 
naam weet, zult u haar nog wel eens 
aantreffen in Present.
Ds. De Vries neemt een maand 
studieverlof op na onze feestweek 
in mei. Dit past helemaal in het 
nieuwe PKNsynodebeleid aangaande 
Toerusting en Educatie.
We hebben een probleem met onze 
vertegenwoordiging in de AK. Naast 
mevrouw Hellema hebben we op 
zijn minst een secundus nodig om 
eventueel in te vallen. Het mag 
zonder bezwaar een geïnteresseerd 
gemeentelid zijn. Voelt u er voor?
Mevrouw Marieke Bakker 
heeft de heer Tijhuis opgevolgd 
als penningmeester van de 
cantatecommissie.
Op het verzoek van de heren Schuijt 
en Van Kesteren om gegevens van 
kerkenraadsleden op onze website 
te zetten reageerde de vergadering 
gereserveerd. Alleen de namen en 

functies mogen erop, en verder twee 
foto’s, die van ds. De Vries en van 
onze voorzitter. Wel gaat men akkoord 
met foto’s van de leden in onze 
ontmoetingsruimte.
Een ingelast agendapunt betrof De 
Nieuwe Poort. Een team dat die naam 
draagt bereidt, onder voorzitterschap 
van ds. Ruben van Zwieten, 
ambitieuze plannen voor. Zij willen 
een ontmoetingsplaats creëren in 
het hart van het Zuidasgebied tussen 
Amstelveen en Amsterdam, waar 
samen geleerd, gediend en gevierd kan 

worden. ‘Het initiatief is een absolute 
poging van kerkvernieuwing’. Ook de 
Pelgrimskerk zou, als aangrenzende 
gemeente en ontmoetingsplaats, een 
belangrijke rol kunnen spelen. De 
kerkenraad was in principe positief, 
maar vond te weinig informatie 
beschikbaar om groen licht te geven. 
Het voorstel ligt nu bij de AK. 
Uiteraard zijn de plannen voor de 
Pelgrimsweek de revue gepasseerd, 
maar ook daarover leest u volgende 
keer.

Adri Lodder

Plat water
Kom daar eens om in een 
restaurant, want… dat is drinkwater 
en dat komt gewoon uit de kraan. 
Natuurlijk verkoopt men u liever een 
fl esje.
Welk water kennen we zoal: 
ijswater en een waterijsje, 
theewater, bronwater, koelwater, 
zoet water, zout water (dat is 
meestal zeewater), er is brakwater, 
hemelwater en dat is regenwater. 
Daar hadden de vogels gebrek aan 
tijdens de vorst. 
Ik was bij een oudere dame 
op bezoek en zag zeker twaalf 
vogeltjes van diverse pluimage op 
de dakrand van haar schuurtje zitten. 
‘Wachten ze tot je ze voert?’ vroeg 
ik. We keken de tuin in. ‘O nee’, zei 
ze. ‘Die vetbollen hangen verderop 
maar ik zal je iets laten zien.’ Ze ging 
de tuin in met een hamer en hakte 
een wak in haar kleine vijver.

Onmiddellijk kwamen ze aan
gevlogen …water! ’Dat doe ik nu 
tweemaal op een dag,’ zei ze. Bravo!
We kennen ook wijwater, dat is 
gewijd water. Maar beter nog: 
doopwater. Wie weet wanneer dat 
weer eens klaar staat. Heeft u ook 
verlangen naar een doop...?

 Wil Kruijswijk

Onmiddellijk kwamen ze aan
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Pastorpraat drie vragen 
Hebben alle gemeenteleden nu wel 
een abonnement op dit blad? Moedigt 
u wel mensen er toe aan? Ze zijn dan 
veel beter op de hoogte van alles, 
vooral als men niet zo regelmatig in de 
kerk komt. Voor de kosten hoeft u het 
niet te laten. Tien keer per jaar alleen 
verzendkosten.
Het fotoboek van het afscheid van ds. 
Kroese is nog steeds zoek... wie o wie?

Waarom blijven er altijd zoveel 
liturgieën achter na de dienst? Een 
weekje thuis en nog eens inkijken of 
bijvoorbeeld aan een zieke doorgeven. 
Er even wat van vertellen is ook een 
mogelijkheid. Soms maak je daar echt 
mensen blij mee, vooral als er een 
nieuw lied in staat. 
Veel sterkte, moed en geduld voor allen 
die aan huis gebonden zijn en zieken. 

Wil Kruijswijk

Op Safari in Kenia & Tanzania
Op vrijdag 4 januari hebben wij genoten 
van een prachtige fotopresentatie met 
toelichting door mevrouw Nel Velthorst 
over haar safari van zestien dagen naar 
Kenia & Tanzania. 
De kennismaking met de mensen, 
de prachtige vogels en wilde dieren 
maakten een onuitwisbare indruk. Zoals 
het bekendste wildreservaat in Kenia: 
de Masai Mara met zijn vele olifanten, 
gnoes, prachtige zebra’s en giraffen.
Er werd een bezoek gebracht aan 

een Masaidorp. De Masai voelen zich 
superieur. Zij oefenen het beroep 
van herder uit; een ander beroep 
wordt als vernederend beschouwd. 
Een respectabele kudde bestaat uit 
vijftig dieren. Ook het aantal kinderen 
is belangrijk. Er wordt veel aan 
huisnijverheid – werken met kralen, 
houtsnijwerk – gedaan. Dansen is een 
geliefde bezigheid, waarmee geld 
wordt verdiend.
De Masai wonen in donkere hutten, 
bestaande uit gedroogde modder 

Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur 
‘Kannen en Kruiken’ behalve 29 maart 
(Goede Vrijdag)
Eerste vrijdag van de maand tevens 
gezamenlijke maaltijd ‘Kostje geKocht’.

maart
vr  01  15.00 uur   Wereldgebedsdag, 

wereldwinkel 
aanwezig

do  07  15.00 uur  Getijdendiensten
ma  11  20.00 uur   Des hommes et des 

dieux, 
in De Goede Herder

di  12  20.00 uur   Bijeenkomst 
jongeren

wo  13  20.00 uur   Bijeenkomst 
jongeren

wo  13  20.00 uur   Kerk en Synagoge, 
ds. K. Schakel over 
‘de psalmen’

do  14  15.00 uur  Kring OtterKnoll
do  14  20.00 uur   Het Woord spreekt, 

in De Goede Herder
za  16  22.30 uur   Stille omgang, na 

eucharistiviering in 
De Goede Herder 

di  19  14.00 uur  Bijbelkring Johannes
zo  24  10.30 uur  Kinderpaasviering
zo  24  10.30 uur   Palmpasenviering, 

in De Goede Herder
ma  25  19.30 uur  Boeteviering

Zie ook het winterprogramma voor 
meer informatie of kijk op www.
pelgrimskerk.nu.



33 jaargang 4 | nummer 2

en takken. Na negen jaar worden ze 
afgebroken en weer opgebouwd.
Bij het Nakurameer werden vele 
pelikanen en prachtig gekleurde 
vogels gezien. In het Navaishameer 
waren honderden fl amingo’s te 
bewonderen. Hier werd ook het 
eerste luipaard gespot, en de witte 
en zwarte neushoorn, die overigens 
beide grijs zijn. Het verschil is de 
breedte van hun bek.

Karin Blixen
In Nairobi werd het Karin Blixen 
Museum bezocht. Karin Blixen was 
de eerste blanke Deense kolonist 
in Kenia, alwaar ze samen met haar 
partner in 1914 een koffi eplantage 
heeft opgezet. Maar in 1931 moesten 
zij door slecht fi nancieel beleid de 
plantage verkopen. Een bekende 
uitspraak van de Deense is ‘Het is 
beter te lijden aan een ziekte dan geen 
goede kleding te hebben’. Zij heeft 
veel boeken geschreven, waarvan het 
bekendste Out of Afric is verfi lmd. 

Indruk maakte ook de fabriek Kazuri, 
opgezet door de World Fair Trade 
Organisation. De missie was: werk 
verschaffen aan benadeelde vrouwen 
en meisjes. In 1975 gestart met 
twee vrouwen, nu in 2012 zijn er 175 
medewerkers, die kralen met de hand 
maken, beschilderen en verwerken tot 
onder andere kettingen, armbanden en 
gordijnen. In één van de hallen hing de 
indrukwekkende spreuk: ‘Leadership 
is not about being the best, it is about 
bringing out the best in others’.
Op het programma van deze safari 
stond natuurlijk het Amboseli National 
Park waar zich de Kilimanjaro, een 
berg van bijna 6000 meter hoog, op de 
achtergrond bevindt.
In Tanzania werd de Ngorongoro 
krater bezocht. Dit is een gedoofde 
vulkaan, die eens zo hoog was als 
de Kilimanjaro en is ontstaan door 
aardverschuivingen. De gigantische 
krater heeft een opper vlakte van 
260 km2 en bestaat uit moeras, 
bossen en duinen. Er struinen 

leeuwen, luipaarden, gnoes en bokken 
rond, en ook de bedreigde zwarte 
neushoorn en cheeta. In het museum 
bij de Olduvaikloof zijn overblijfselen te 
zien uit de vroegste geschiedenis van 
de mensheid. De kloof wordt daarom 
ook wel De bakermat van de mensheid 
genoemd. 
In het Serengeti nationaal park, dat 
in het Masai betekent: daar, waar het 
land geen einde kent, werd kennis 
gemaakt met de wreedheid in de 
natuur: Vier leeuwen deden zich 
tegoed aan een buffel, en de jakhalzen 
lagen ook al op de loer om een hapje 
te veroveren. 

Het bovenstaande is een greep uit 
het vele, dat is getoond en verteld. 
Zoals ik al in het begin vermeldde: het 
was indrukwekkend kennis te maken 
met deze imposante landen. Op een 
zeer boeiende wijze door Nel voor 
het voetlicht gebracht en door alle 
aanwezigen als bijzonder ervaren. 

Coby van Zanten-Overvoorde
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In januari en februari is er in het jeugdwerk ont
zettend veel gebeurd: de kinderkerk in Zuid heeft 
een tweede heidag gehad en daarbij een eigen 
project voor de veertigdagentijd bedacht, de tie
nerdienstleiding heeft zich 24 uur lang bezonnen 

op haar taak, zowel kinderen als jongeren hebben 
Sirkelslag gespeeld en tot slot was er ook nog het Theaterweekend.

Prachtige gebeurtenissen allemaal, maar wel reden om in februari een beetje 
rustig aan te doen. Dan komt het goed uit dat de veertigdagentijd is begon
nen, een periode van inkeer en bezinning.

      Infoavond Taizéreis op 11 maart
Deze zomer gaan we met een groep jongeren naar Taizé. Wil je eventueel wel mee, maar weet je niet zo goed wat je kunt verwachten, kom dan op 11 maart langs. Ook als je wel weet wat Taizé is en je graag toekomstige reisgenoten wilt ontmoeten: van harte welkom.
We eten samen, kijken een fi lm over Taizé, we horen verhalen van ervaren Taizégangers en maken praktische afspraken voor de reis. 11 maart, 18.0020.00 uur, Pastorie, Handweg 119.Geef je in verband met de maaltijd op pjramstelveen@hetnet.nl of bel 0648 57 56 92.

De tieners gaan in de veertigdagentijd aan 
de slag met het thema ‘Reis van je leven’. De 
tieners zijn allemaal vertrokken op deze reis. 
Waar sta je nu, hoe ben je daar gekomen en 
waar wil je naar toe? Welke gebeurtenissen 
waren voor jou heel erg belangrijk?
We lezen de verhalen van Jezus, die veel 
meemaakt in de korte periode dat hij het 
land rondtrok. Gebeurtenissen die hem 
vormen en voorbereiden op zijn taak, zoals 

toen hij iemand op de rustdag genas.
Een derde lijn in de veertigdagentijd is 
de reis van Lianne Verburg, oudbezoeker 
en nu leiding van de jongerendienst in 
Zuid. Zij gaat met haar klasgenoten van 
de Marnixacademie naar Bosnië om daar 
een basisschool op te knappen. Ook 
ondernemen ze allerlei activiteiten met de 
leerlingen. De tieners gaan op creatieve 
wijze geld inzamelen voor dit mooie doel.

Dorien Keus 

 Druk,

  druk,

druk
 Druk,

  druk,

druk

De tieners gaan in de veertigdagentijd aan 

Veertigdagentijdproject
Tienerdiensten

      Infoavond Taizéreis op 11 maart
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TheaterweekendHet verhaal van Jona verteld door jongeren. Jona krijgt van God een tweet met de opdracht om naar Nineve te vertrekken. 

35

Foto's Dick van Ee
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agenda www.protestantsamstelveen.nl
www.protestantsbuitenveldert.nl

Do/ 21-02
Ontmoeting in de nieuwe synagoge
Ds. Piet de Bres vraagt zich af of de ontmoeting 
tussen Joden en Christenen bij deze eenmalige 
ontmoeting moet blijven. De rabbijn zal op zijn 
inleiding reageren. Om 20.00 uur in de Synagoge 
aan de Max Havelaarlaan 435.

Vr/ 22-02
Café Montpensier in de Kruiskerk
Kerk en buurt ontmoeten elkaar. Vanavond de fi lm 
Chocolat, met ds. Jaap Doolaard. Om 19.45 uur.

Zo/ 24-02
Muzikale kerkdienst in de Pelgrimskerk 
Messe Brève no 7 “Aux Chapelles” in C van Charles 
GF. Gounod (18181839). M.m.v. de cantorij van de 
Pelgrimskerk met orgel. Om 10.00 uur.
 
Zo/ 24-02
Koffi econcert 250 jaar klarinet in de Kruiskerk
Tijdens dit concert een doorsnede van 250 jaar 
klarinetcomposities, van klassiek en romantiek tot 
modern en klezmer. Judith van der Plas bespeelt 
de klarinet, Henk Trommel begeleidt op orgel en 
vleugel. Van 12.0013.00 uur.

Di/ 26-02 en 19-03
Bijbelkring in de Pelgrimskerk
De brieven van Johannes vormen het uitgangspunt 
voor een verkenning van zijn boodschap. Leiding 
ds. Harmen de Vries. Van 14.0016.00 uur.

Vr/ 01-03
Wereldgebedsdag Hoezo, een vreemdeling?
De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde 
dag van gebed, mensen over de hele wereld zijn 
dan verenigd in een keten van gebed. Het thema 
van de viering is dit jaar liturgisch vormgegeven 
door het Franse Comité met zijn vele overzeese 
rijksgebieden. 
• Een korte samenkomst geleid door dominee 
Marianne Bogaard in de kapel van de Titus 
Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1 te 
Amstelveen. Om 14.00 uur.
• Een oecumenische viering in de Pelgrimskerk. 
De wereldwinkel is aanwezig. Om 15.00 uur. 

Do/ 07-03
Lezing over getijdendiensten
Het leven van kloosterlingen voegt zich rond 
de dagelijkse gebedsdiensten. Kunnen wij in 
Nederland ook iets met getijdendiensten? Lezing 
door mw. Geke BruiningVisser. Om 15.00 uur in 
de Pelgrimskerk.

Zo/ 10-03
Themaviering Kruiskerk: Een oase van rust
Een laagdrempelige viering. Zie de wijkberichten. 
Koffi e vanaf 10.00 uur, viering 10.15 uur. Welkom!

Zo/ 10-03 
Muzikale vesper in de Kruiskerk
Het stuk Les sept paroles du Jésu Christ au croix 
uit 1859 van César Franck klinkt. Uitvoering vocaal 
ensemble Linguae atque cordis o.l.v. Bert 't Hart. 
Van 17.00  18.00 uur, welkom vanaf 16.30 uur. 

Ma/ 11-03
Film: Des hommes et des dieux
Acht monniken leven in een klooster in Algerije, in 
harmonie met de islamitische dorpsgenoten. Maar 
er komt een einde aan de harmonie. Om 20.00 
uur in de achterzaal van De Goede Herder, Van 
Boshuizenstraat.

Di/ 12 en Wo/ 13-03
Geloof en Leven
We spreken over Gezamenlijkheid en 
Individualiteit. Di: voor 1836 jaar. Wo: voor 36 jaar 
en ouder. Leiding: ds. Harmen de Vries. Om 20.00 
uur in de Pelgrimskerk.
 
Wo/ 13-03 
Kerk en Synagoge
Een bijeenkomst over ‘De Psalmen. Bij het oude 
Israël, in de synagoge, thuis’. Spreker is: Ds. K. 
Schakel. Om 20.00 uur in de Pelgrimskerk.

Zo/ 24-03 
Koffi econcert: drie eeuwen trompetmuziek
Van 12.0013.00 uur in de Kruiskerk.

Za/ 20-04 
Kledingactie Mensen in Nood

Programma

Zo/ 03-03 
Feestelijke dienst
Waarin we de Paaskerk opnieuw in 
gebruik nemen. Om 10.00 uur.
 
Di/ 05-03
Dag van stilte
13.30 uur  opening van de stilteruimte, uur 

met een programma van stilte, 
lezen gebed en meditatie.

18.30 uur  een vastenmaaltijd, in de veertig
dagentijd op weg naar Pasen.

19.30 uur  een vesper om de dag af te 
sluiten.

Opgave bij ds. Marianne Bogaard email: 
dsbogaard@pwaz.nl.

Wo/ 06-03 
Ouderenmiddag met Trio Rodin
Een gevarieerd klassiek programma 
met muziek van Trio Rodin; Carles Ruig 
Ruscallera  viool, Jorge Mengotti Rodero 
 piano en Esther Garcia Calvo  cello. Om 
14.00 uur, met rond 15.30 uur een hapje 
en een drankje. Opgave bij Nelleke de 
Bres tel. 6412654.
 
Vr/ 08-03 
Muziek en gezelligheid
Om 16.00 uur een hapje en een drankje 
voor de gemeente, de buurt en de 
huurders.
Vanaf 19.30 uur een muzikale avond met 
optredens van muzikale gemeenteleden. 
Zin om mee te doen? Opgave bij Leo 
Kramer tel. 6411869. 

Iedereen is van harte 
welkom in de Paaskerk,
Augustinuspark 1

Kramer tel. 6411869. 
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