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je hart volgen
je geliefden 
een moment achterlaten

soms moet je gaan

naar een plek
waar je eigenlijk niet wilt zijn
waarvan je nooit had willen weten

in verbondenheid
met mensen 
die hier en nu leven

uit respect
voor mensen 
die daar de dood vonden

dan kom je op die plek
waar je wilde zijn, 
maar ook weer niet

Auschwitz – Birkenau

niet als toerist of toeschouwer, 
maar als pelgrim
vragend, zoekend, biddend

wetend dat het waar is 
zien, horen, voelen
onwerkelijke waarheid

maar niet 
kunnen bevatten
geen woorden om te zeggen

hoe intens 
verleden en heden 
elkaar daar raken

soms moet je gaan

Arianne van den Berge-Geudeke

Soms moet je gaan
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PelgrimagePelgrimage
Langer dan Present bestaat, zijn er al protestan-
ten in Buitenveldert. De Pelgrimskerk viert het 
vijftigjarig bestaan. Present viert mee met het 
thema ‘Pelgrimage’. Harmen de Vries schrijft 
een doorwrocht hoofdartikel over pelgrimeren 
als een waardevol waagstuk. Op het omslag 
staat de Bijbel niet voor niets tussen de wandel-
schoenen. Margaretha Schenkeveld knoopt in 
haar column aan bij een lied van vroeger dat in 
haar opborrelde: ‘Waarheen, pelgrims, waarheen 
gaat gij?’ Piet de Bres heeft, zoals zoveel heden-
daagse pelgrims, de oude route naar Santiago 
de Compostela gelopen; dat is niet allereerst het 
afl eggen van veel kilometers, maar vooral een 
reis naar binnen, zo blijkt uit zijn dagboekaan-
tekeningen. Pelgrimeren doet je niet de ogen 
sluiten voor het alledaagse leven en de wereld 
om je heen. In het interview met Wil Vos ziet 
zij zichzelf meer als een pionier dan als een pel-
grim; geef haar maar een klus. Marijke Labohm 
schrijft over pelgrimeren rond het stadshart van 
Amstelveen, in het kader van de SamenLoop 
voor Hoop 2013. Arianne van den Berge-
Geudeke schrijft een gedicht naar aanleiding van 
haar pelgrimage naar Auschwitz-Birkenau. Ook 
al is er veel gebeurd in het recente verleden, de 
wijkgemeenten pelgrimeren moedig voort en 
het bruist van ideeën en plannen. Wat denkt u 
van een (te) gekke kerk festival in de gesloten 
Handwegkerk? Ook als redactie van Present 
pelgrimeren wij naar een – hopelijk – steeds 
beter gemeentemagazine. Vorig jaar kregen wij 
de prijs ‘Beste kerkblad van Nederland’. Daar 
zijn we blij mee, maar bovenal zijn we benieuwd 
naar uw reactie als lezer. Daarom sturen we 
deze keer een vragenlijst mee, in de hoop dat 
u uw mening aan ons kenbaar wilt maken. Bij 
voorbaat dank.  

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
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Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’ 
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 05-05 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres en  
rabbijn A. Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. M. van Dam, Hagestein
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. W.A. Nijkamp
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Do/ 09-05
Hemelvaartsdag
1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, werk binnen de classis

Kruiskerk
09.30 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
09.30 uur: ds. J.A. Verkerk 
Pauluskerk
09.30 uur: ds. A. van Vuuren

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Zo/ 12-05

1e collecte: Diaconie, stg De Spreekbuis
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd-en 
jongerenwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. S.L. Schoch 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

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

Oproep aan alle lezers

Het thema van juni is Lied. Wij zijn benieuwd wat uw 
favoriete lied, psalm of gezang is en waarom. Mail uw kort 
verhaaltje voor 13 mei aan redactie.present@pga-b.nl.
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Zo/ 19-05
Pinksteren
1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en 
mw. M. Keijzer, met de cantorij  
Paaskerk 50 jaar
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en
ds. G.J. de Bruin, met de cantorij 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. Joz. A. de Koeijer, Ermelo
ma 20/ 05 09.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries,
met de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: mw E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke

Zo/ 26-05

1e collecte: Diaconie, zorg-en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
centrale kinderdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H. Kroese, 
ds. S.L. Schoch en ds. H.U. de Vries, 
muzikale slotviering 

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: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

Zo/ 02-06

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.A. Verkerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Westwijk Ons 2e Thuis
10.00 uur ds. G.J. de Bruin, 
vernieuwende viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. J.P. Ouwehand, Houten
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 

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

Op weg naar 
Pinksteren…

De Raad van Kerken 
Amstelveen-Buitenveldert 
nodigt u uit!
Op zes avonden bent u van 
harte welkom in onder-
staande kerken om u voor te 
bereiden op het Pinksterfeest.

Ma/ 13-05, 19.30 uur
Johanneskapel,
Amsterdamseweg 311

Di/ 14-05, 19.30 uur 
 Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965

Wo/ 15-05, 19.30 uur
 Apostolisch Genootschap,
Graaf Aelbrechtlaan 138

Do/ 16-05, 19.30 uur
Kruiskerk,
Van der Veerelaan 30A

Vr/ 17-05, 19.30 uur
H. Geestkerk, Haagbeuklaan 1

Za/ 18-05, 19.00 uur!
Paaskerk, Augustinuspark 1

Na de feestelijke slotviering 
is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot 
van een drankje en hapje.

Juni - Lied
inleveren kopij: 14 mei
op de mat: 6 juni

Juli - Groei
inleveren kopij: 18 juni
op de mat: 11 juli

Data Present
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De ‘peregrinus’
Pelgrimeren of op bedevaart gaan 
hebben mensen altijd gedaan. 
Germanen, Grieken en Romeinen 
trokken op naar plaatsen waar een 
van de goden uit hun pantheon werd 
vereerd. Joden begaven zich met 
het Loofhuttenfeest, Paasfeest en 
Wekenfeest (Pinksteren) naar hun 
tempel te Jeruzalem. Islamieten 
ondernemen ten minste eenmaal 
in hun leven de pelgrimsreis naar 
Mekka. En christenen bezoeken 
vanouds de heilige plaatsen in 
het ‘heilige land’, graven als die 
van Petrus en Paulus te Rome en 
Martinus te Tours, en plekken als 

Beauraing en Fatima waar 
Maria zou zijn verschenen.
Hoewel dat in de Schrift 
slechts marginaal gebeurt, 
kan heel het leven van de 
(joodse/christelijke) gelovige 
als een pelgrimsreis 
worden beschouwd. Een 
pelgrim immers is een 
‘peregrinus’, hij die over 
(‘per) het veld (‘ager’) 
voorbijgaat en naar 
vreemde streken reist; 
geldt dat in figuurlijke zin 
niet voor elke gelovige, 

die, ten antwoord op een Stem, zijn 
tot dan toe geleefde leven relativeert 
en op reis gaat naar een nieuw en 
hoger levensdoel? Het is in die zin 
dat christenen ‘bijwoners’ worden 
genoemd (1 Petrus 1:1; 2:11) en 
hun aardse leven een ‘verblijf in den 
vreemde’ (1 Petrus 1:17). Tredend in 
het voetspoor van hen die hun in het 
geloof zijn voorgegaan, zijn zij op zoek 
naar een ander vaderland (Hebreeën 
11:14vv).
Evenals de werkelijke pelgrimsreis 
bevat de metafoor van de pelgrimage 
een aantal karakteristieke elementen. 
Men verlaat zijn vertrouwde omgeving 
vanuit een bepaalde roeping of een 
bepaald verlangen en gaat op reis, leidt 
onderweg ontberingen die in de weg 
van de volharding worden doorstaan, 
vindt bemoediging en troost, en 
bereikt ten slotte met vreugde en 
voldaanheid het pelgrimsdoel. Ik sta, 
refererend aan het bijbelse spreken 
over het leven en de toekomst van de 
gelovige, bij elk van deze elementen 
een ogenblik stil.

Het verlaten van de vaste grond
De pelgrim geeft zijn vertrouwde om-
geving op om te gaan naar ‘het land 
dat God hem wijst’. Zo verging het 

Abraham, die Ur der Chaldeeën verliet 
toen hij de roepstem van God gewaar 
werd. Zo vergaat het christenen, 
die de roepstem van Jezus Christus 
hebben gehoord en daardoor in 
beweging zijn gekomen. Als het goed 
is, weten zij datgene wat hen aan 
hun oude bestaan bond, bezittingen 
en familiebanden, te relativeren en 
hun prioriteiten te leggen bij hun 
nieuwe levensdoel: het Koninkrijk van 
God. Vaak is dat zo voorgesteld, dat 
christenen zich geheel zouden moeten 
onthechten van het aardse en streven 
naar het hemelse (‘uw ziel moet gij 
stofferen, maar niet uw aardse stee’; 
‘’t oog omhoog, het hart naar boven, 
hier beneden is het niet’), maar dat 
is een eenzijdige voorstelling van 
zaken. Het Koninkrijk van God sluit 
het aardse niet uit maar in, echter zo 
dat het aardse op een hemels niveau 
gebracht wordt: gereinigd, geheeld 
en ontdaan van de stoorzender van 
de dood. De christenpelgrim geniet 
van en zorgt voor datgene wat hem/
haar hier op aarde is toevertrouwd, 
in de wetenschap echter dat het 
vergankelijke niet het definitieve is 
maar wacht op de transformatie tot 
volkomenheid die God ermee voor 
heeft.

Pelgrimeren: een 
 waardevol waagstuk
Harmen U. de Vries
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De ontberingen
Geen pelgrimage zonder ontberingen, 
geen bedevaart zonder pijn: blaren, 
koude of hitte, slaap- en voedsel-
gebrek. Ook de ‘christenreis naar 
de eeuwigheid’ gaat gepaard met 
het nodige ongemak. John Bunyan 
benadrukt in zijn The Pilgrim’s 
Progress het gevaar van wanhoop 
en twijfel evenals de verzoeking tot 
zonde en de strijd met de boze. Maar 
er is meer. Vernederd of mishandeld 
worden vanwege het navolgen 
van Christus bijvoorbeeld: in ons 
tolerante land mogen we daar als 
christenen, zelfs bij het verlies van 
voorheen vanzelfsprekend geachte 
privileges, weinig ervaring mee 

hebben, in Azië en Afrika zijn het 
niet weinigen die vandaag de dag 
aldus de dure prijs van hun pelgrims-
trouw betalen. En niemand, ook de 
gelovige niet, ontkomt uiteindelijk 
aan de ellende die inherent is aan het 
leven in dit ‘aardse tranendal’ en die 
zich vroeger of later onherroepelijk 
bij ons aandient, dikwijls in de vorm 
van ziekte, aftakeling en dood. Het 
is deze ellende die moet worden 
meebedacht in de tekening van de 
pelgrimsmoeite door de Deense 
romanticus Bernhard Ingemann, wan-
neer hij in zijn pelgrimslied ‘Door de 
nacht van strijd en zorgen’, dat via de 
‘Hervormde Bundel’ als gezang 459 in 
het Liedboek voor de kerken terecht 

is gekomen, letterlijk spreekt over een 
pelgrimage ‘door nacht en ontbering’ 
(‘igennem nat og trængsel’).
In de donkere nacht van de tegenslag 
is de volharding bepalend voor het al 
dan niet welslagen van de pelgrims-
tocht. ‘Velen die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, hunk’rend 
naar hun oude land’, zegt een bij 
velen bekend pelgrimslied, om eraan 
toe te voegen: ‘Reisgenoten, grijp 
hun hand’. In dit laatste ligt een niet 
te onderschatten pelgrimswaarheid. 
Geloven doe je niet alleen, volharden 
in het geloof ondanks pijn en tegen-
spoed evenmin. Het is een genade van 
God wanneer wij in de stormen van 
het leven ons geloof behouden, maar >>
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die genade gaat meestal niet buiten 
andere gelovigen om: samen vormen 
wij in goede en kwade dagen het 
lichaam van Christus, waarin de ene 
gelovige aan de ander is toevertrouwd 
tot opbouw en bemoediging.

De troost onderweg
Verdriet en blijdschap, zorg en 
dankbaarheid, de diepte- en hoogte-
punten van onze pelgrimage, ze 
vinden als het goed is een eerste 
uitlaatklep in ons gebed. Het is 
immers de God van Israël, die eens 
met zijn volk meetrok in wolk- en 
vuurkolom, die ons in de verrezen 
Christus de belofte geeft dat Hij met 
ons meegaat tot aan de voleinding 
der wereld. Wanneer met Pinksteren 
deze belofte vervuld wordt, komt 
in de gestalte van de Geest een 
Reisgenoot aan onze zijde die ons 
zelf de lofzang op de lippen legt, maar 
die ook, met de indrukwekkende 
woorden van Paulus, voor ons ‘pleit 
met onuitsprekelijke verzuchtingen’ 
(Romeinen 8:26). Dát is troost: 
dat onze pelgrimsnood niet van 
Godswege wordt dichtgesmeerd met 
zoet gevooisde woorden, maar dat 
in de rauwheid van ons bestaan een 
Metgezel meetrekt die ons stamelend 
gebed te hulp komt door ons zuchten 
mee te dragen en het te verwoorden 
voor Gods aangezicht. 
Het werk van de Geest mag exem-
plarisch heten voor de wijze waarop 
in tweede instantie wij elkaar mogen 
bijstaan op onze pelgrimstocht: elkaar 
aanvurend tot lofzang, maar bovenal 
elkaar troostend door het zuchten 
van de ander niet te smoren in 

algemeen heden of te vroeg gesproken 
vrome woorden, maar door in te dalen 
in het leed van onze broeder en zuster 
en stem te geven aan zijn of haar 
verdriet. Zo wordt de pelgrimsreis 
dragelijk. Zo bereiken wij gezamenlijk 
het eindpunt.

Het bereiken van het doel
Wie na vele weken reizen vermoeid 
aankomt in Santiago de Compostela, 
legt eerst zijn handen op de pelgrims-
pilaar van de kathedraal van de heilige 
Jakobus om vervolgens het godshuis 
binnen te gaan en bij het hoofdaltaar 
het beeld van de heilige aan te raken of 
te kussen. Het doel is bereikt, voldaan-
heid en vreugde nemen eindelijk de 
plaats in van frustratie en ongemak.
Ook het doel van de christelijke 
pelgrimsreis is een heiligdom in een 
stad. De oudtestamentische, tijdens 
de ballingschap te Babylon geboren, 
verwachting dat het verwoeste 
Jeruzalem eenmaal glorieus zou 
herrijzen krijgt aan het slot van het 
Nieuwe Testament een overtreffende 
glans, wanneer daar wordt getekend 
hoe de finale stad rijkgetooid uit 
de hemel neerdaalt op aarde. 
Het einddoel van de messiaanse 
pelgrims is het heiligdom in dit 
nieuw Jeruzalem, een heiligdom 
dat op zijn minst opmerkelijk 
genoemd mag worden: het bestaat 
niet meer uit hout en steen maar 
uit goddelijke aanwezigheid: ‘Een 
tempel zag ik in haar niet, want de 
Here God is haar tempel, en het Lam’ 
(Openbaring 21:22). Aan het eind 
krijgt het leven vorm zoals het van 
den beginne bedoeld is geweest en 

in Israëls tabernakel en tempel een 
voorafschaduwing vond: ongestoorde 
gemeenschap met de Bron van alle 
zegen, een gemeenschap herwonnen 
door het Lam, Christus die zijn leven 
gaf en, ons vooruit, opstond uit de 
dood. In de finale pelgrimsstad wordt 
het leven gevierd dat eindelijk volop 
leven is: dood, geklaag en moeite zijn 
niet meer, de levensboom van het 
paradijs draagt overvloedig vrucht, de 
bladeren daarvan zijn ‘tot genezing 
der volkeren’ (Openbaring 22:2).

‘Laten wij gaan’
‘Laten wij gaan naar het huis van de 
HEER’ is de oproep die klinkt in een 
van Israëls pelgrimspsalmen, Psalm 
122. Het is deze psalm die, schitterend 
op muziek gezet door de Italiaanse 
barokcomponist Domenico Scarlatti, 
zal klinken aan het einde van de feest-
week waarin de Pelgrimskerk hoopt 
stil te staan bij vijftig jaar presentie 
van protestanten in Buitenveldert. 
De psalm begint met de vreugde 
(‘Laetatus sum’/‘Ik ben verheugd’) om 
de aanstaande pelgrimage, en eindigt 
met een oproep aan de pelgrims om 
te bidden voor de vrede ofwel het 
welvaren van de pelgrimsstad.
Pelgrimeren mag niet altijd makkelijk 
zijn, wanneer het wordt gedragen 
door de vreugde van het gezamenlijk 
optrekken onder Gods geleide naar 
de stad waar de Heer bij zijn mensen 
woont, en vergezeld gaat van het 
besef dat wij op weg daarheen reeds 
geroepen zijn te bidden om en werken 
aan de vrede, wordt het een waarde-
vol waagstuk, ja, soms zelfs een 
voorsmaak van wat komen gaat.

>>
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college van diakenen

Pelgrimeren rond het 
stadshart van Amstelveen?
SamenLoop voor hoop start zaterdag 1 juni 15.00 uur

Feest van hoop
Het is een ‘feest van hoop’. Op deze 
wijze vieren we dat vele mensen kan-
ker al overleven en dat we iets tegen 
deze ziekte kunnen doen. Tegelijkertijd 
steunen we (ex-)kankerpatiënten en 
herdenken overledenen. De ere gasten 
bij de SamenLoop zijn (ex-)kanker-
patiënten, de survivors. Zij openen de 
SamenLoop voor Hoop door de eerste 
ronde op het parcours te lopen.

Allemaal ‘diakenen’ 
Jonge en oude mensen, families, 
buren, vrienden, collega’s en last but 
not least ‘diakenen’ kunnen meelopen. 
En diaken zijn we allemaal! Het 
College van Diakenen roept u op om 
PKN-wandelteams te vormen. Op deze 
wijze kunnen we de solidariteit en 
zorg voor en naar elkaar zichtbaar en 

invoelbaar maken door daadwerkelijk 
in de benen te komen. Een bijdrage in 
tijd en energie heeft een meerwaarde 
naast het collecteren voor acties. De 
‘lopers’ kunnen onderweg met elkaar 
en onbekenden in gesprek komen. 
Mensen die niet kunnen of willen 
lopen kunnen de teams fi nancieel 
ondersteunen. Op zondag 2 juni zal er 
een collectebus achter in de kerken 
staan. Naast wandelen kan ieder team 
ook activiteiten tijdens het evenement 
organiseren om het bedrag te verhogen. 
De teams krijgen hiervoor een eigen 
kraam. Gemeenteleden die hieraan een 
actieve bijdrage willen leveren of ideeën 
hebben, zijn van harte welkom.

Draag een Kaars van Hoop op
Ben je zelf een survivor of ken je 
iemand die kanker heeft of heeft gehad, 

meld je dan bij Marijke Labohm of 
Mareke Kniep. Want voor de kaarsen-
ceremonie op 1 juni om 23.00 uur 
zijn kaarsenzakken te koop. Op deze 
(papieren) kaarsenzak schrijf je een per-
soonlijke boodschap. En als het donker 
wordt, is het een prachtig gezicht om al 
die verlichte (papieren) kaarsenzakken 
te zien. Dat is hèt moment om stil te 
staan bij kankerpatiënten, ex-kanker-
patiënten en alle mensen die de strijd 
tegen kanker hebben verloren. 
Kaarsen te koop bij Marijke Labohm, tel. 
6415351 of Mareke Kniep tel. 6435765.
www.amstelveen.samenloopvoorhoop.nl

Marijke Labohm

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni organiseren vrijwilligers 

een SamenLoop voor Hoop in het Stadshart van Amstelveen. 

Een 24-uurs wandelestafette met het doel (ex-) kankerpatiënten te 

steunen en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. 

24 uur lang maken teams samen een lange wandeling, een 

pelgrimage voor de continue strijd tegen kanker. 

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,
1018 DR Amsterdam, tel.: 020-5353700,
mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88 VLB 069 974 3532 of NL32 INGB 000 
052 6833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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Natuurlijk, er was meer: de ontmoeting 
met veel mensen, de natuur en de 
cultuur. En zeker, er waren ook blaren, 
vermoeidheid en blessures. Maar daar 
schreef ik al eerder over in dit blad. 
Wat, nu bijna drie jaar later, voor mijzelf 
het meest waardevolle van de hele 
tocht is geweest, dat is wat het mij 

deed op spiritueel gebied.

Dag 9
Het is heerlijk om hele 
dagen te lopen. Ik leer, na 
veertig jaar druk geweest te 
zijn, vrij te zijn: geen agenda, 
geen doel, geen tijdsdruk of 
stress, vrij, ook in je hoofd, 
vrij om te gaan. Opeens 
zing ik dat kinderlied:
‘Zomaar te gaan met een 
stok in je hand,
zonder te weten wat je 
zult eten,

zomaar te gaan met een stok in je hand,
samen op weg naar ’t beloofde land.’

Ik zing spontaan Psalm 121. Natuurlijk 
zie je er als een berg tegenop: weet 
jij veel wat je nog te wachten staat. 
Maar dwars daar doorheen: je hulp is 
van de Heer. Je bent niet alleen, de 
Heer is je nabij en zorgt dat je verder 
kunt. Moeilijk? Nee, het gaat om 
vertrouwen. Gewoon je weg gaan, je 
zult wel zien. Is de Heer niet degene 
die je behoedt?
Ik begin daar iets van te ervaren, te 
voelen, al lopend. Het lopen krijgt zo 
spirituele dimensies, zonder dat ik het 
bewust zoek. Het komt over mij. Het is 
vreemd, maar lopen doet iets met me. 
Langzaamaan gaat het iets ongezochts 
met mij doen.

Dag 12
Weer zit Psalsm 121 in mijn hoofd, 

dat bedevaartslied. Over het gaan van 
de weg. Het is mooi dat er een weg 
te gaan is, een weg die ten diepste 
naar God leidt, die een Bevrijder is, 
Bevrijder tot vrede, tot je bestemming, 
tot rust voor je ziel. Ik mediteer, 
lopend, over rust en vrede. En het 
gaan van de weg wordt tot metafoor 
van mijn levensweg. Zo leer ik vrede 
te vinden, al gaande, op het ritme van 
mijn passen en ik prijs de Heer. Ik zing 
een Taizé lied:
‘The kingdom of God is justice and 
peace and joy in the Holy Spirit,
come Lord and open in me the gates 
of your kingdom.’
En geloof me, je gaat het nog ervaren 
ook, hoe bestaat het.

Dag 21
Wij komen langs veel kerken. Ikzelf 
houd van de soberheid van de 
Romaanse kerken, vaak kleine kerkjes. 
Je komt er binnen in een schemering 
die om oplettendheid vraagt en het 
licht, gefilterd door de kleine ramen, 
roept de sfeer op van rust, eerbied, 
eenvoud. De beslotenheid van die 
kerken helpen je om ook jezelf naar 
binnen te keren: je zoekt, je mediteert, 
je roept als vanzelf tot God. Zo ervaar 
ik het.

Pelgrimeren als 
reis naar binnen
Piet de Bres

In het voorjaar van 2010 liep ik vanaf de Franse Pyreneeën naar 

Santiago de Compostela, de beroemde en oeroude pelgrimsroute,  

850 kilometer lang. Ik hield een dagboek bij en stuurde regelmatig e-mails 

naar huis, die mijn vrouw doorstuurde naar familie en vrienden. Uit die 

e-mails selecteer ik een aantal citaten die vertellen hoe ik de tocht steeds 

meer ging ervaren als metafoor van mijn levensweg. 
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Ik steek een kaars aan, denk aan mijn 
geliefden, aan iemand die zorgen 
heeft. Ik bid, met of zonder woorden 
en ik voel die bijzondere aanwezigheid 
die groter is dan ikzelf en die je 
meeneemt in goedheid, rust en vrede. 
Even raakt Gods adem mij, voel ik 
iets van het waaien van de Geest en 
weet weer dat ik niet alleen ben, dat 
het leven groter is dan mijn beperkte 
bestaan en denken, dan mijn angsten 
en zorgen. Ik voel ze oplossen in de 
aanwezigheid van de Eeuwige. Ik 
weet mij geraakt door zijn goedheid 
en opgewekt ga ik weer naar buiten, 
vol van dat wondere geheim dat de 

Eeuwige met mij meegaat. Dat voel ik, 
proef ik in de soberheid van die oude 
kerken.

Dag 36
Het is 15.00 uur en ik zit in de kathe-
draal van Santiago de Compostela, het 
eindpunt van mijn tocht. Ik heb een 
rustig plekje gezocht dicht bij het hart, 
dicht bij God. Zes weken lang heb ik 
gelopen, genoten, maar ook gevoch-
ten met mijzelf, mijn gedachten, met 
alles wat zomaar uit het verleden weer 
opwelde. Langzaam groeide er helder-
heid, nieuwe kracht, leerde ik mijzelf 
los te laten en vond ik mijzelf terug als 

een gaaf mens. Ik leerde mijn diepste 
relatie met God opnieuw te beleven 
en te verwoorden. De cirkel was rond: 
mijn spirituele zoektocht ten einde.

Bewuster ben ik geworden, meer in 
vrede, opener naar mijzelf, anderen 
en vooral naar God. Het was vaak een 
heel gevecht, een echt gevecht met 
alle pijn en moeite van dien. Maar 
ik ben er doorheen gegaan tot de 
ervaring van goedheid en vrede over 
mij kwam. Tot rust gekomen in mijn 
hart, vrede voor mijn ziel, dicht bij God.
Zo keer ik terug in het alledaagse 
leven.
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Ze is nummer twee in een Brabants 
gezin van dertien kinderen. Een warm, 
veilig en hecht gezin, waar iedereen 
welkom was. Als meisje mocht ze 
na de lagere school niet verder leren, 
want meisjes gingen toch trouwen. 
Gelukkig was er een hoofdmeester 
die vond dat ze haar talenten niet 
mocht verspillen. Maar na haar ULO-
diploma mocht ze weer niet verder 
leren. Op haar zeventiende werkte ze 
al bij de belastingdienst, later bij allerlei 
verschillende bedrijven en organisaties.  

Wat was je voor meisje?  
‘Ik kon een rebels meisje zijn en had 
moeite met al die orthodoxe voor-
schriften. Ik voelde me apart in de 
klas: we hadden geen tv, ik mocht 
geen lange broek dragen, niet worden 
ingeënt. Met mijn ouders ging ik 
daarover in discussie. Als kind zocht 
ik grenzen op en ondernam van alles. 
Was ik onderweg naar opa en oma, 
dan belandde ik bij de timmerman 
en ging ik met hem boomstammen 
ophalen. Zonder dat met iemand te 
bespreken. Ik was gewoon heerlijk op 
stap en mijn moeder dodelijk ongerust. 
Vrijheid was voor mij belangrijk.’

Hoe heb je je ontwikkeld?
‘Ik was een jonge moeder. ‘k Woonde 
in een heel leuk huisje en was dol op 
mijn kind, maar verveelde me stierlijk. 
Toen was er een vacature op het 
gemeentehuis - dat was echt uniek 
in die tijd, want iedere moeder in het 
dorp streek thuis de luiers. Gelukkig 
had ik een escape en solliciteerde ik 
bij burgemeester Jan Nico Scholten, 
want die had iemand nodig op zijn 
kabinet. ‘Jan Nico nam mij aan,’ zegt 
Wil plechtig. ‘Super interessant 
vond ik dat, want hij zat in de Kamer 
en in Provinciale Staten en ik las al 
die stukken, want ik moest ze toch 
opruimen.’

Vanuit het Jeugdwerk in Rotterdam 
en door haar vrijwilligerswerk voor de 
Vredesbeweging leert Wil Vos ds. Hans 
Visser kennen. Zo wordt ze secretaris 
in de Pauluskerk, die zich vanaf 1980 
meer en meer ontfermt over daklozen, 
drugsverslaafden en vluchtelingen. 
Ondertussen studeert ze aan de sociale 
academie en in dezelfde kerk krijgt ze 
haar eerste baan als diaconaal werker. 
Later werkt ze voor de Diaconie en 
Verslavingszorg in Den Haag. 

Ben je meer een pelgrim of een 
pionier? 
Schaterlachend en dan ernstig: 
‘Meer een pionier. Zet mij maar 
ergens neer waar niets is. Ik heb 
heel veel gebouwd, maar ook heel 
veel puin geruimd. Zo heb ik als 
manager bedrijfsvoering een nieuwe 
gebruikersruimte voor drugsverslaafden 
opgezet in de Schilderswijk in Den 
Haag. Dat was heel heftig door 
opstandige buurtbewoners. Ik werd 
op actiesites op internet afgeschilderd 
als ‘afbraakmedewerker’. Ik heb 
geprobeerd de partijen bij elkaar te 
brengen. Altijd blijf ik hopen en ervoor 
knokken dat mensen die brug weer 
oversteken naar elkaar. Wanneer 
mensen zeggen: ‘uuuh dat kan niet’, leg 
ik me daar nooit bij neer.

Ben je meer een Paulus, een 
reiziger, rebel, reformator of een 
Johannes de ziener?
‘Ik ben meer de Paulus, een reiziger, 
Ik weet niet of ik heel rebels ben (was 
Paulus rebels?), maar geen reformator. 
Ik reis graag. Zo ben ik op mijn fiets 
naar Rome, Berlijn en Zuid-Frankrijk 
geweest. Dit jaar fietsen Henk en 
ik van Ieper naar Basel, langs de 
frontlinie van de Eerste Wereldoorlog.’ 
Wil laat ondertussen foto’s zien van 
haar laatste fietstocht. ‘Ik ben meer 
een reiziger, een vrijbuiter.…’ 

Geef mij maar een klus
Janet Parlevliet

Wil Vos (1952) werkte mee aan het Bezinningsproces en is één van de 

opstellers van het Verspiedersrapport en Investeren in Visie, waarin nieuwe 

vormen van kerk zijn beschreven zijn. 
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Ook in geloof?  
Heel nadenkend: ‘Aan de ene kant 
wel. Niet dogmatisch, dat vind ik 
heel lastig. Eigenlijk ben ik een grote 
twijfelaar. Dat komt misschien ook 
door mijn opvoeding. Soms heb ik 
de oude, religieuze behoefte om 
veiligheid te zoeken, maar tegelijkertijd 
stel ik overal vragen bij! Wat is waar, 
wat is waarheid en waarom?

Dat is ook je kracht, denk ik.
‘Dat weet ik niet zo goed. Een mooi 
lied, een goede preek, een tekst 
troosten mij zoals: Dag aan dag draagt 
hij ons. Dat vind ik mooi, dan denk ik: 
O heerlijk gelukkig. Dat voel ik niet 
altijd, dat geeft me een veilig gevoel.’

Pelgrimskerk
‘Ik ben pas tien jaar bij de Pelgrimskerk. 
Voor mij is het een vitale, warme 
gemeente waarin ik me thuis voel. 
Vrij degelijk en gestructureerd. Ik 
wilde niet in de kerkenraad, geef mij 
maar een klus. Zo raakte ik betrokken 
bij het bezinningsproces. Later bij 
het  rapport Investeren in Visie en het 
Verspiedersrapport. Ik vind het leuk 
om met beleid bezig te zijn. Na te 
denken over welke kant we uitgaan, 
welke keuzes wij maken als kerkelijke 
gemeente in Amstelveen/Buitenveldert, 
nu en in de toekomst. Als het eenmaal 
opgeschreven is, wil ik ‘t ook uitvoeren.  
 
Wat was voor jou de reis van je 
leven? 
‘Had ik nu maar mijn fotoboekje 
meegenomen,’ roept ze uit. ‘Twee keer 
ben ik een week met een bus met 
verslaafden en mensen besmet met 

HIV of Aids naar Lourdes geweest. Op 
bedevaart. Zo super om dat met elkaar 
mee te maken!  
Die mensen kennen alleen maar de 
stad, waarin ze proberen te overleven, 
geld te scoren. In Lourdes kregen 
ze een eigen kamertje in het Cité St. 
Pierre en een gastvrij onthaal. De hele 
dag ben je met elkaar. Dan zie je dat 
mensen die een rauw leven hebben 
geleid, iets verwachten. Ze zoeken 
naar verzoening, willen een kaars 
branden. Zo komt een proces op gang 
met een helende werking.
’s Avonds wordt er een mis 
opgedragen in de open lucht. Met 
duizenden mensen wandel je in 
processie achter het beeld van Maria 
met een lichtje in de hand. Met elkaar 
zing je en in alle talen wordt iets 
gezegd. In een schaapskooi hielden 
we onze eigen viering. 
Samen een week optrekken is al een 
pelgrimage. Zo intensief met elkaar: 
de verhalen van de mensen, hun 
gevecht tegen de dope, ook de tragiek, 
het verdriet, wat mensen mee moeten 
maken. Voor de mensen die mee 
waren, was het de reis van hun leven.

Samen onderweg
met ons eigen verleden
ziekte
dope
verdriet
straf
pelgrims op bedevaart
Ave ave Maria
Kracht van het verhaal
ontsteken van kaarsen
onze pijn achterlaten
om op krachten te komen
en dan de levensreis
volop aanvaarden
Ave ave Maria
Leef op bij de toppen
je glundert, geniet
in galop in de bergen
wij delen verhalen
en op adem gekomen
gaan wij verder op weg
Ave ave Maria

Uit: De reis van je leven – 
neergeschreven reiservaringen 
– Ter gelegenheid van 50 jaar 
protestants pelgrimeren in 
Amsterdam-Buitenveldert
Tekstcompositie: Gert Jan Slump
Muziek: Nico Ph. Hovius 
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algemene kerkenraad

De inrichting van de kerkzaal is 
goeddeels in oorspronkelijke staat 
teruggebracht. De 18e eeuw 
predikants borden uit de Dorpskerk 
hangen in de consistoriekamer. De 
laatste dienst in de Handwegkerk op  
7 april was ingetogen, en ook 
blijmoedig en hoopvol: zo zullen wij 
samen verder gaan als Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Zuid in de 
Paaskerk. 

Vernieuwde website
Op 27 maart presenteerden Wessel 
Koornstra en Freek de Vries de 
overzichtelijke, nieuwe website 
van onze protestantse gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert tijdens 
de bijeenkomst van de Algemene 
Kerkenraad (AK). Wij hopen dat ook 
ouderen en slechtzienden - met hulp 
van een vergrotingsprogramma - hun 
weg op deze site vinden. Er valt 
te kiezen uit een ruim aanbod van 
kerkelijke activiteiten. 

Durffonds
Sinds kort heeft de AK een Durffonds 
opgericht. Wat ging hieraan vooraf? 
In maart 2012 heeft de commissie 
Denktank het rapport Investeren 
in visie/omgaan met je talenten 
opgesteld. Dit rapport is door de AK 
besproken en vervolgens binnen de 
kerkelijke gemeente Amstelveen-
Buitenveldert verspreid. Op 26 juni 
2012 heeft de AK besloten het College 
van Kerkrentmeesters te verzoeken 
voorzieningen te treffen voor de 
instelling van een durffonds en dat is 
inmiddels gebeurd.
Binnenkort zal een in te stellen 

commissie de aanvragen voor 
financiële steun beoordelen. Hierop 
vooruitlopend heeft de AK al drie 
‘projecten’ goedgekeurd: mevrouw 
Keijzer is aangesteld als kerkelijk 
werker voor de Kruiskerkgemeente, 
de aanvraag voor een bijdrage aan 
het jubileum van de Pelgrimskerk is 
gehonoreerd en de AK stelt zich met 
het Durffonds garant voor het project 
(te) Gekke Kerk waarvoor Pieter Licht 
en Gert Jan Slump de leden van de AK 
wisten te enthousiasmeren. 

Toekomstperspectief 
Momenteel gaat de AK zich 
bezinnen op een beleidsplan voor de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, waarbij alle elementen 
zoals nieuwe initiatieven in de wijken 
in de vorm van concrete projecten, 
in samenhang worden gebracht. Dit 
kan een duidelijk kader scheppen voor 
allerlei plannen.
Daarbij blijft onze missie en visie voor 
onze kerkgemeenschap:

Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnengaan, 
om recht voor God te staan 
(Huub Oosterhuis, 1967)

Zomaar een dak...
Frank Koole

Onder grote belangstelling werd 

de Paaskerk op 3 maart heropend na 

een fraai uitgevoerde verbouwing. De 

toegankelijkheid is ook voor minder 

validen verbeterd. 

Lezersonderzoek
Present bestaat in september drie jaar. Vorig jaar ontvingen we voor Present de prijs 
‘Beste kerkblad van Nederland’. Uiteraard zijn we daar als redactie blij mee, maar we zijn 
ook nieuwsgierig naar uw mening. Daarom sturen we bij dit nummer een vragenlijst. 
Aan u de vraag om deze vóór 1 juni 2013, ingevuld in bijgesloten envelop naar ons terug 
te sturen (Kerkelijk Bureau, Antwoordnummer 101, 1180 WB Amstelveen).  Vult u het 
formulier liever online in? Ook dat kan op www.pga-b.nl/lezersonderzoekpresent.
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college van kerkrentmeesters

Geldwerving 2013

Maar dan moet je daar wel meteen 
aan toevoegen dat het niet iedereen 
gegeven is bij te dragen. Het geld 
groeit niet op onze rug wil ik maar 
zeggen, zeker in deze nieuwe 
economische tijd. 

Actie Kerkbalans 2013:
1069 toezeggingen
In januari hebben we weer de Actie 
Kerkbalans gehouden. U heeft zich kun-
nen uitspreken over de hoogte van uw 
bijdrage in de kosten van de kerkelijke 
activiteiten voor 2013. Tot eind maart 
2013 hebben 1069 leden in totaal een 
bedrag van ruim € 455.000 toegezegd. 
Daarnaast ontvingen we een bedrag 
van € 49.000 van 466 leden, zonder 
ingevuld toezeggingsformulier, de zoge-
noemde spontane ontvangsten. Hartelijk 
dank daarvoor. 
Bij het opmaken van de begroting voor 
2013 hielden we rekening met een 
bedrag van € 580.000 aan kerkelijke 
bijdrage. Nog € 76.000 te gaan. 

Uw bijdrage leveren of toezeg-
gings formulier invullen kan nog!
U kunt nog steeds uw toezeggings-
formulier invullen of uw fi nanciële 
bijdrage leveren. We hopen dat het 
bedrag waar we voor 2013 op mogen 
rekenen nog sterk omhoog gaat. Op 
basis van wat nu bekend is zien we een 
daling van de gemiddelde bijdrage van 
10%. Het komt dus echt aan op méér 
leden die meehelpen de bron voor de 
fi nanciering van de kerkelijke activitei-
ten te voeden, samen met allen die al 
bijdragen.

Even vergelijken met 2012... 
Over geheel 2012 ontvingen we 1345 
toezeggingformulieren met een totaal 
aan toezeggingen van bijna € 548.000. 
Daarnaast ontvingen we 421 spontane 
ontvangsten voor een bedrag van 
€ 56.000. De totale baten aan ker-
kelijke bijdrage was € 608.000. Over 
2011 was dit € 674.000. De vergelij-
king levert dus een neergaande lijn op. 
Moeten we ons daar bij neerleggen? 
Of zoeken we een weg die ons (weer) 
hogerop brengt. Als het ware een 
pelgrimage?

Commissie Geldwerving aan zet
Na wat jaren van minder toegankelijke 
informatie beschikken we nu over cijfers 
die we met elkaar kunnen vergelijken. 
Het interpreteren van die cijfers moet 

je zorgvuldig doen. Daarom kan ik er op 
dit moment nog niet veel over zeggen. 
We gaan eerst binnen de commissie 
geldwerving met de uitkomsten aan de 
slag. Gelukkig hebben we de tijd om 
er goed naar te kijken. En we hebben 
wat middelen om ons daarbij te laten 
adviseren. We zoeken trouwens nog 
steeds een voorzitter voor de commissie 
geldwerving. Vindt u het een uitdaging 
om naast het bewaken en analyseren 
van bestaande vormen van geldwerving 
met ons op zoek te gaan naar andere 
geldwervingsvormen en hierin een 
sturende rol te vervullen? Laat het me 
weten.

Actie Kerkbalans 2013

Hans van Strien

Actie Kerkbalans is de 

voornaamste inkomstenbron 

voor de financiering van de ker-

kelijke activiteiten. Je kunt ook 

zeggen dat het een manier is om 

vast te stellen hoe de leden de 

kerkelijke activiteiten waarderen. 

 begroot:  € 580.000
 toegezegd t/m mrt:  € 455.319,33
 bijdragen t/m mrt:  € 172.747,50
 spontane bijdragen t/m mrt  € 49.190,03

100.000

0

300.000

500.000

200.000

400.000

600.000



1716

Daan: ‘Altijd waren ze aan het werk. 
Mijn vader zo’n tachtig uur per week 
en mijn moeder werkte veertig uur. 
Mijn ouders waren altijd heel dichtbij, 
maar nooit echt thuis of beschikbaar. 
Als om kwart voor zeven ’s avonds de 
bel ging – niet onze deurbel, maar die 
van Réveille – haastte mijn moeder 
zich naar de kerk. Mijn vader kleedde 
zich dan snel om. Wij, kinderen, zaten 
dan nog aan tafel.’  

Wat heb jij met kinderen?
‘Heel veel. Het is heel praktisch, 
leuk en leerzaam om van kinderen 
te houden. Ze weten je altijd te 
verrassen. Vaak krijg ik dingen 
terug uit de groep die ik niet van te 
voren had kunnen bedenken. Als 
volwassene kun je een ankerpunt 
voor kinderen zijn, iemand op wie ze 
kunnen vertrouwen. Misschien heb ik 
dat gemist als kind.’ 

Hoe bereid jij de kinderkerk voor?
‘We werken als kinderkerk met 
Kind op Zondag. Daarin staan 
spiegelverhalen. Dat zijn verhalen 
met hetzelfde thema als het veel 
moeilijkere Bijbelverhaal. Verhalen 
die voor kinderen begrijpelijk zijn. Het 
gesprek met de kinderen door de 
predikant is vaak een goed opstapje 
naar waar je het in de kinderkerk over 
wil hebben. De ene predikant vertelt 

een verhaal dat past bij het thema van 
de zondag een andere stelt vragen 
aan de kinderen die aansluiten bij 
hun belevingswereld. Die gesprekken 
bieden mij een opstapje waar ik op 
voort kan borduren. Daarna kom ik met 
wat ik heb voorbereid. Ik probeer een 
verhaal handen en voeten te geven. 
Het is en blijft wel improviseren.’  

Wat zoek je en wat vind je?
‘Soms moet ik wel even zoeken naar 
de gebruiksaanwijzing van kinderen. 
Maar ze zijn onbevangen, open, zonder 
extra agenda, ze zijn gewoon wie ze 
zijn. Mij dwingt het een Bijbeltekst 
goed te lezen. Het geeft mij een 
scherpere blik. Gaat een verhaal over 
naastenliefde dan vertaal ik dat eerst 
naar mijn eigen leven. Met de kinderen 
praat ik bijvoorbeeld over: wat je kunt 
doen als een kind op school gepest 
wordt. 
Soms heb ik te maken met een 
draak van een tekst. Mijn vriendin die 
predikant is, geeft me dan een clue 
door te zeggen: de sleutel van het 
verhaal zit ’m in  ….. Zo daagt ze me 
uit – met een zetje in mijn rug – om 
het toch zelf te ontdekken. Ik ben 
er niet huiverig voor een stukje van 
mezelf erin te leggen. Je kunt het 
verhaal namelijk pas echt overbrengen 
op de kinderen als het ook echt iets 
van jezelf is...’

Ankerpunt 
Janet Parlevliet

‘Daan woont in de kerk’, zeiden 

zijn vriendjes vroeger. Zijn ouders 

werkten als kostersechtpaar in de 

Adventkerk. De kosterswoning zat aan 

het wijkgebouw Réveille vast. 

Een korte serie interviews waarin de mannen 
van de kinderkerk in de schijnwerpers staan. 
Deze maand: Daan Bookholt (1958), die 
sinds 1988 actief is in de kinderkerk, waar hij 
de groep met kinderen in de leeftijd van  
8-12 jaar onder zijn hoede heeft. 
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Laatst vroeg ik me af waarom de 
Pelgrimskerk indertijd zo genoemd 
was en niet bijvoorbeeld naar een 
apostel of een evangelist. Plotseling 
zong het toen in mij: Waarheen, 
pelgrims, waarheen gaat gij/ het 
hoofd omhoog en hand aan hand?/ 
Wij gaan op des Konings roepstem/ 
naar ons huis in het Vaderland./ Over 
bergen en door dalen/ gaan wij naar 
die blijde zalen/ van Gods huis in het 
Vaderland!
Ik had er nooit meer aan gedacht, 
maar kende het nog en herinnerde 
mij dat we het uit volle borst zongen¸ 
kinderen van 8 of 9 jaar! 

Niet alleen liefde voor het aardse 
vaderland werd de leerlingen van de 
Julianaschool in Alkmaar ingeprent 
(Waar de blanke top der duinen…, 
Ferme jongens, stoere knapen…), 
ook het verlangen naar het vaderland 
hierboven (Veilig in Jezus’ armen…, 
met aan het eind de glazen zee, ‘t 
Scheepje onder Jezus’ hoede, …en 
veilig strand voor ’t oog) en dus het 
lied van de pelgrims. 
Ik kan geen ander antwoord op mijn 
vraag naar de naamgeving van de 
Pelgrimskerk bedenken dan dit lied als 
bron van inspiratie. Als protestanten 
kenden we maar één soort 
acceptabele pelgrims, die van hier 
beneden is het niet. Rooms-katholieke 
pelgrims bestonden ook, maar dat 
waren bijgelovige mensen. 
Er was nog geen sprake van de 
moderne pelgrimstochten, waarvoor 
je niet gelovig hoeft te zijn. Natuurlijk 
die naar Santiago de Compostela, of 
naar Rome. Niet altijd een voetreis, 
je kunt het ook per fi ets doen en op 
elke willekeurige plaats beginnen. Van 

een pelgrimage naar het Heilige Land 
hoor je merkwaardigerwijs niet meer. 
Die was in vroege christelijke tijden 
gewild, er bestonden reisroutes voor 
in het Latijn geschreven. 
Die naar Santiago de Compostela is 
zo in trek dat je verschillende routes 
kunt kiezen als je eenmaal in Spanje 
bent. Zo is er een aanbevolen route 
langs de Noordkust, met als extra 
voorziening dat je op tal van punten de 
trein kunt nemen en waar je wilt weer 
uitstappen. Dat kun je rustig doen en 
toch als volwaardig pelgrim het beeld 
van de heilige Jacobus aanschouwen. 
Smokkelen op weg naar Santiago 
heette het artikel waaraan ik dit ontleen. 
Zo’n pelgrim is die van de Pelgrimskerk 
dus niet. Die had geen mobieltje of 
iPhone voor de muziek onderweg. Wat 
een geluk dat hij niet nader bepaald is! 
Als lid van de Pelgrimskerkgemeente 
ben je ook een beetje pelgrim, maar je 
hoeft het aardse bestaan niet onder te 
waarderen. Ook al blijft het goed als er 
af en toe vrome schoolversjes door je 
hoofd gaan.

column

Pelgrims
Margaretha H. Schenkeveld

Versjes die je op de 

lagere school hebt geleerd, 

liggen voor altijd opgeslagen 

in je geheugen. Je kunt je 

er zomaar op betrappen dat 

er eentje in je hoofd aan het 

zingen is. Er is maar een vage 

associatie voor nodig. 
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Op weg naar Pinksteren
Vijftig dagen telt de schrijver Lucas 
van Pasen tot Pinksteren. Zeven 
maal zeven weken, waarin de 
leerlingen het ongeloofl ijke verhaal 
van de opstanding meedragen en 
tussen hoop, vertrouwen, twijfel en 

onzekerheid hun weg gaan. De weken 
na Pasen staan in het teken van de 
doorwerking van de Paaservaring: hoe 
landt die als wij verder gaan?

In onze wijkgemeente Zuid gebeurt 
er ondertussen van alles dat 
tegenstrijdige gevoelens oproept. 
De sluiting van de Handwegkerk riep 
veel mooie herinneringen op, maar 
doet juist daardoor ook pijn. Er is een 
andere plek om naartoe te gaan, maar 
zo’n nieuwe plek voelt niet meteen als 
‘thuis’, ook al ben je er vaker geweest. 
Tegelijkertijd is er vreugde omdat de 
verbouwde Paaskerk zo goed lijkt aan 
te sluiten bij de nieuwe fase die we 
ingaan, met de lift, de beamer, een 
keuken met alle faciliteiten en veel 
ruimte en licht. De kinderziekten met 
het geluid en de verwarming nemen 
we op de koop toe. Met die contrasten 
zijn we als één wijkgemeente 
onderweg naar Pinksteren. 
Op 5 mei zingt de cantorij onder 
leiding van Leo Kramer de Missa 
Quarta van A. Moortgat. De liturgie 
van deze dienst met avondmaal is 
opgebouwd rond de mis. We lezen in 
het verlengde van Pasen een 
gedeelte uit de brief van Paulus aan
de Korintiërs over de opstanding. 
Op 9 mei is het Hemelvaartsdag. 

Ds. Coosje Verkerk gaat dan voor 
in een morgendienst. De zondag 
erop vieren wij ’s morgens een 
gewone dienst en is er ‘s avonds 
een Taizéviering. Jongeren die erover 
denken mee te gaan naar Taizé in juli 
zijn in deze viering extra welkom!

Pinksterfeest
En dan is het Pinksteren. Wij hopen 
op een geest van verbondenheid en 
inspiratie. In een feestelijke viering 
waarin ds. Gert Jan de Bruin en ik 
samen voorgaan en de cantorij zingt, 
zullen gedoopt worden Julia Jannine 
Molenaar, dochter van Maarten en 
Hendrina Molenaar-van Blaaderen 
en zusje van Tessa, en Guido Daniël 
Christiaan Sijnen, zoon van Christiaan 
en Daniëlle Sijnen-Bal en broertje van 
Karsten. Waarschijnlijk zal daarnaast 
ook één van onze volwassen 
kerkgangers op zijn belijdenis gedoopt 
worden. In dezelfde dienst gedenken 
wij dat de Paaskerk precies vijftig jaar 
geleden in gebruik werd genomen. 
Er is op deze derde zondag géén 
dienst van Woord en Gebed.

Kinderzondag
Hoewel we er een gewoonte van 
willen maken om diensten die voor 
en/of door een bepaalde doelgroep 

Zuid

website www.pwaz.nl  nieuw!
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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voorbereid worden op de derde 
zondag te vieren, wijken we in de 
maand mei een week af: op 26 mei 
is de centrale kinderzondag in de 
Paaskerk. In deze dienst klinken speels 
de tien geboden, in beeld, tekst of 
muziek. Ook voor volwassenen beslist 
de moeite waard! Mensen van de 
Protestantse Jeugdraad bereiden 
de dienst voor, waarin ik zelf als 
voorganger aanwezig ben.
Op 2 juni is er eveneens een 
bijzondere viering, maar nu in Westwijk 
met als voorganger ds. de Bruin. In de 
Paaskerk gaat ds. Sieb Lanser voor. 

Van gewoon tot (te) gek
Met de laatste samenvoeging van 
de wijkgemeenten in Zuid is extra 
zichtbaar geworden hoe pluriform 
onze kerk is. Daarin hebben wij veel 
van elkaar te ontvangen. De ander 
de ruimte geven vraagt echter ook 
iets. In ons aanbod van traditioneel 
tot vernieuwend proberen we voor 
ieder een plek te bieden waar we 
samen kunnen groeien in geloof en 
hoop. Tot de zomer zijn er meerdere 
kringen, rondom de Bijbel en de 
beleving van dertigers of vijftigers 
bijvoorbeeld. Maar er is ook het (te) 
gekke kerkfestival, waarin we op een 
heel andere manier bezig zijn met 
spiritualiteit, kunst en vieren. Daarover 
elders in deze Present meer. 

Ds. Marianne Bogaard

Dop, Hop, Pop, samen: Zuid!
Hartelijke felicitatie aan de 50-jarige 
Pelgrimskerk te Buitenveldert. Uw/
je Pelgrimstocht is onze tocht, uw/je 
Pelgrimsweek is onze week. Wij zijn 

pelgrims. Lieve mensen in en rond 
de Pelgrimskerk: de meest hartelijke 
groeten vanuit Amstelveen-Zuid.

PKZ
In ons verband van de protestantse 
gemeente te Amstelveen-Buitenveldert 
zijn we diep met elkaar verbonden. 
Onze drie wijkgemeenten klinken 
samen als een klok. En die hangt en 
klinkt zo’n beetje in het midden...

Twee keer Zuid?
Ja, wij weten het: u voelt zich nogal 
Zuid. Maar wij voelen ons ook 
behoorlijk Zuid. En wij houden van u! 
Thomaskerk, Nieuwe Poort, het mag 
wat. Wij horen bijeen te Amstelveen-
Buitenveldert. Wie kent in Amstelveen 
niet het Groot Gelderlandplein (met 
gratis parkeren) en wie kent in 
Buitenveldert niet het Stadshart (met 
vrijdagmarkt en Cobramuseum)? 
Bovendien volgend jaar WA en M – 
zoals het er nu naar uitziet - hier te gast 
op 27 april. Wat ons betreft de mensen 
van de Pelgrimskerk op de eerste rij…
Twijfel? Wie kent in protestants 
Amstelveen niet de Pelgrimskerk en 
wie kent in protestants Buitenveldert 
niet de Kruiskerk en de Paaskerk? 
Zo niet, schaam u diep. We volgen 
elkaar toch permanent via Present, de 
wekelijkse nieuwsbrief per mail en de 
gloednieuwe websites? Zaak dus om 
ook bij elkaar over de vloer te komen!
Al met al: Zuid groet Zuid. Zuid zoent 
Zuid. We kennen elkaar. Hebben 
samen weet van pelgrimage.
Zonder het tussengebied te 
vergeten: ook de lieve mensen van 
de Kruiskerkgemeente hebben we 

lief. Pelgrimage daar ook geenszins 
onbekend. Ze liggen tussen ons in. 
Mogelijk zelfs op: KOP! De Kruiskerk 
onmisbare personen.

Amstelveen-Zuid
In Amstelveen-Zuid helen we met 
spoed naar elkaar toe. De onmisbare 
personen uit voorheen de Dorpskerk 
en voorheen de Handwegkerk – sinds 
7 april HOP’ers genoemd: Handweg 
Onmisbare Personen – zijn nu ook 
fysiek samen met de onmisbare 
personen van in de Paaskerk. Nog 
kort wennen aan de wederzijdse 
tafelmanieren, maar het eten smaakt 
goed. Samen gelijk onmisbaar.
Op 7 april was de laatste eredienst de 
Handwegkerk. Een centrale zin uit de 
voorbeden in die slotdienst: ‘Laat ons 
niet van hier gaan, zonder U’. 

PKN A&B
Wat er ook met ons gebeurt in de 
directe en nabije toekomst: laten we 
als kerkelijke gemeente iets uitstralen 
in Amstelveen-Buitenveldert. Iets… ja 
als het lukt meer dan iets: voor onze 
medeburgers en met name voor hen 
in nood, dichtbij en veraf.
In Amstelveen-Zuid kunnen we leren 
van de prestaties ter zake van de 
Pelgrimskerkgemeente. Pop in het 
hoge Zuid.
Wat ons ten diepste verbindt is de 
trouw van God.

Gerben Drost, voorzitter PWAZ

Vernieuwende viering
Op zondag 2 juni hebben we de 
volgende dienst in het dagcentrum 
van ‘Ons Tweede Thuis’ in Westwijk. 
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Tijdens de voorbereiding hebben 
we het grote woord ‘zegen’ bij 
de kop genomen. We komen 
het in verhalen in de Schrift vaak 
tegen als mensen in de lijn der 
geslachten worden gezegend. 
We kennen de zegen aan het 
einde van een kerkdienst, maar 
ook het ritueel van de zegen 
als mensen hun verbond vieren 
of dienstwerk op zich nemen. 
Niet minder indrukwekkend is 
de zegen in pastorale situaties. 
Wat betekent het voor ons 
te worden gezegend? Of 
aangespoord te worden om 
tot zegen te zijn? Tellen we 
onze zegeningen zoals een 
lied ons vraagt te doen? Meer 
dan voldoende gespreksstof 
hadden we, niet alles zal op 2 
juni aan de orde kunnen komen. 
U hoeft die ochtend niet een 
uur op uw stoel te blijven zitten, 
met oog op de vormgeving 
gebruiken we elementen uit de 
Thomasviering. Op verschillende 
manieren kunnen we dan na 
een gemeenschappelijk begin 
een kwartier of iets langer in 
groepen met het thema aan de 
slag gaan.

G.J. de Bruin

Afscheid van de 
Handwegkerk
De slotbijeenkomsten liggen 
nog maar net achter me, als ik 
dit schrijf. Het begon met een 
seniorenmiddag met muziek, 
voordracht en poëzie. Elke 
Heemskerk, Marcel den Dulk 

en Koos Hagen maakten er een 
boeiende en vrolijke middag van. 
Er werd volop meegezongen en 
intens geluisterd. De bijeenkomst 
voor de kinderen was klein 
maar fi jn. Op het podium een 
onderhoudende theatermaker die 
ons met goocheltrucs om de tuin 
leidde en zelfs het buikspreken 
machtig bleek. Speels vertelde 
hij de kinderen het verhaal van 
de verspieders in Kanaän. Na 
afl oop werd menig pannenkoek 
verorberd. Esther Velten, Gerben 
Drost en ik maakten ons vooraf 
enige zorgen over de animo 
van gemeenteleden om iets 
ten gehore te brengen op de 
slotavond. Met nog een week 
te gaan had bijna niemand 
zich opgegeven. Hoe anders 
verliep de afscheidsavond. Tot 
bijna twaalf uur duurde het 
programma en dan nog alleen 
omdat Jan Willem Meij soms 
op zijn horloge wees. Wat een 
prachtige inbreng was er van vele 
kanten, gezongen, gesproken, 
gedanst. We gingen niet met 
lege handen naar huis. Er was 
het fraai uitgegeven, kleurrijke 
boekje ‘Weg van de Handweg’ 
met korte verhalen en veel 
fotomateriaal van het jongste 
verleden, een publicatie van 
Maarten Aalders (‘Maar waarlijk, 
zou God op de aarde wonen?’) 
over het allereerste begin, de 
gereformeerden van vóór 1899 
en een boekje met recent 
vertelde kinderverhalen. Ook veel 
en gewaardeerde inbreng was er 

Willem Cornelis Eikelenboom
Op 27 februari overleed nog vrij plotseling in zorg-
centrum De Buitenhof Willem Eikelenboom. Hij 
werd 79 jaar. Bij het afscheid op 6 maart gingen 
onze gedachten terug naar het dorp Rijk in de 
Haarlemmermeer, waar hij geboren werd. Opgegroeid 
onder de rook van het zich uitbreidende Schiphol raakte 
hij gefascineerd door vliegtuigen en kwam bij Fokker 
te werken. De toewijding waarmee hij werkte toonde 
hij ook in het gezin dat hij opbouwde met zijn vrouw 
Truus. Twee jongens werden hun geschonken. Vanuit 
het geloof dat er voor Willem als vanzelfsprekend bij 
hoorde heeft hij de gaven, de talenten die hij ontvangen 
heeft niet voor zichzelf gehouden. 
De laatste tijd werd het door ziekte moeilijker om de 
man te blijven die hij altijd geweest was. Dat vroeg veel 
zorg. Wij gaven hem op de begraafplaats Zorgvlied uit 
handen met de bede dat zijn handen mogen rusten van 
het werk en hij mag ingaan in Gods vrede.

Adriana Cornelia Boot-Brussaard
Op 9 maart is in haar eigen huis van ons heengegaan 
Aatje Boot-Brussaard, in de hoge leeftijd van 97 jaar. 
Als jongste van het gezin Brussaard en ingezegend 
diacones kwam zij in Hilversum Willem Boot tegen. 
Haar grote vertrouwen, dat was gevormd omdat 
er eigenlijk altijd wel iemand was die het voor haar 
opnam, maakte dat zij trouw op hem wachtte in de 
oorlog. Daarna trouwden zij. Beiden vulden elkaar goed 
aan. Bij Wim vond ze veiligheid, en samen vonden zij 
zekerheid in het geloof. Als ouderling en voorganger in 
’t huis aan de Poel was hij meer de lerende, terwijl zij 
zich eerder herkende in het dienende beeld van Martha. 
Toen dat evenwicht wegviel met zijn overlijden vingen 
hun dochter en twee zoons dat op hun manier op. 
Zij omringden haar met zorg. Verlangend naar de 
Eeuwigheid en met een foto van Wim naast zich sliep 
zij in. De dienst van Woord en Gebed bij het afscheid 
mocht in het teken staan van de belofte van leven dat 
sterker is dan de dood. Daarna begeleidde haar familie 
haar naar de begraafplaats Karssenhof in Ouderkerk.
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Rapper Simon Velten kreeg de hele zaal mee

Kindertheater op vrijdagmiddag

Een fl eurig uitgedost C.E.T.

tijdens de afscheidsdienst: Alegría 
zong, Willeke Koops, Gerard 
Hoogerwerf en Mimi Emmelot 
memoreerden wat ze binnen 
de muren van de Handwegkerk 
hadden beleefd.
Het was goed om ook naar 
liturgische vormen te zoeken 
voor het afscheid. Al met al 
kijk ik dankbaar terug naar de 

slotactiviteiten en hoorde dat ook 
van anderen. 
Van de slotavond en de afscheids-
dienst zijn binnenkort twee dvd’s 
verkrijgbaar; er liggen intekenlijsten 
in de Paaskerk. Ook de beide 
boekjes zijn nog verkrijgbaar in de 
kerk of via Esther Velten
(scriba@pwaz.nl).
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Margaretha van Ginkel-Griffi oen
Op 14 maart is na een verblijf van 
een aantal weken in het hospice in 
Wilnis Greet van Ginkel ingeslapen, 
nadat zij afscheid had genomen van 
haar vijf kinderen, hun partners en 
haar kleinkinderen. Haar ziekte had 
haar overvallen. Tot voor kort stond ze 
middenin het leven. Toch was zij ook in 
de laatste moeilijke tijd in staat om het 
licht te blijven zien. Ze realiseerde zich 
dat het Pasen zou worden, en dat gaf 
kracht. Ze genoot ondanks alles van de 
eerste tekenen van het voorjaar. Maar 
ze wist ook dat de belofte van het licht 
dat zou overwinnen zich niet beperkte 
tot dit leven. Haar Paasgeloof reikte 
over de dood heen.
In de dienst van Woord en Gebed in 
de Paaskerk klonken liederen die zij 
zelf uitzocht, en gedichten van onder 
andere Toon Hermans. Woorden van 
dankbaarheid voor het vele goede. 
Op de tonen van een Paaslied werd 
zij uitgedragen, waarna wij haar 
terugbrachten naar Ouderkerk, waar 
haar leven begon. Daar werd zij 
begraven op Karssenhof.

van talent van eigen bodem tot 
landelijke beroemdheden, van 
muziek tot wetenschap. Van 1 
juni tot 21 juni volop leven in een 
lege Handwegkerk. Kijk voor het 
programma op pagina 34-35, op 
www.facebook.com/gekkekerk of 
de website www.tegekkekerk.nl. 
Mail naar tegekkekerk@pwaz.nl voor 
een abonnement op de nieuwsbrief. 
Of spreek een van de leden van het 
Festivalteam aan: Anne Marie Dees, 
Inke Otting en Gert Jan Slump.

Bijbelstudiekring
De Bijbelstudiekring komt een keer 
per maand bijeen op een donder-
dagochtend van 10-11.30 uur in de 
Paaskerk. De uitgenodigde predikant 
behandelt een bijbelgedeelte. Dat 
biedt een uitgelezen moment om de 
achtergronden, context en details van 
de verhalen in de Bijbel beter te leren 
kennen. Ieder die zich samen met ons 
wil verdiepen in een bijbelgedeelte is 

van harte welkom. Coördinatie Gera 
Stronkhorst, tel. 6450139. Datum: 23 
mei met ds. G. Rietberg. 
 
Agenda
Kijk op de vernieuwde website:
www.pwaz.nl en klik door naar ‘agenda’. 

Jongerendienst
De afgelopen vier 12+ diensten heeft 
de veertigdagentijd centraal gestaan 
met als thema’s: Op reis, Levensweg 
en De weg naar… Op afwisselende 
wijze hebben we over deze thema’s 
gesproken en nagedacht door bijbel 
te lezen, een quiz, You Tube en doe-
opdrachten. De geldinzamelingsactie 
voor het project Marnix4bosnië was 
zo’n opdracht. Lees hierover op de 
PJR-pagina’s. 
Ter afsluiting van de veertigdagentijd 
hebben wij op 28 maart onze eigen 
pelgrimage naar ‘The Passion’ gehad. 
Met de rugzak op de bus en trein in 
naar Den Haag en daar de kou getrot-
seerd. Het was erg indrukwekkend.
Tussendoor hebben we nog de reünie 
van het Theaterweekend gehad, 
waarbij we nog eens terugblikten op 
10 februari door het bekijken van de 
gemaakte fi lm op DVD en een gezellig 
samen zijn. Zondag 7 april de laatste 
12+ dienst in de pastorie. Daarna 
een vaste plek in de Paaskerk. Eens 
kijken hoe we onze ruimte daar gaan 
‘aankleden’. Vergeet u verder vooral 
niet om De Dienst, door jongeren 
gemaakt, in uw agenda te zetten. Dit is 
op 16 juni, waarbij er tevens een aantal 
jongeren uit de kinderkerk overvliegt 
naar de 12+ dienst.

Arnold Terlouw

(te) Gekke Kerk 1 – 21 juni
Wat kun je allemaal doen met 
een lege kerk? Het begon als een 
post op Facebook en mondde uit 
in een geweldig festival. Vanuit 
de Community Jasmijn zijn de 
afgelopen weken bergen verzet 
(het kan!) om een geweldig 
programma in elkaar te zetten. Van 
kunstwerk tot inloopgospelkoor, 
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Kruiskerk
Bij de diensten
Op zondag 5 mei is de jaarlijkse viering 
met rabbijn Awraham Soetendorp. 
Een mooie traditie die stamt uit de 
Bankraskerk, op de eerste zondag van 
mei, rond de dagen waarop we onze 
gevallenen gedenken en onze bevrijding 
vieren. Dit jaar gaat rabbijn Soetendorp 
voor samen met ds. Piet de Bres. 
Vanwege haar ziekteverlof zal Mirjam 
Buitenwerf gedurende de maand mei 
niet in kerkdiensten voorgaan. Ik neem 
aan dat er een eigen lezing zal worden 
gekozen, maar volledigheidshalve geef 
ik de lezingen van het leesrooster: Joël 
2: 21-27 en Johannes 14: 23-29. 
Op Hemelvaartsdag 9 mei gaat Sieb 
Lanser voor. De lezingen volgens het 
leesrooster zijn 2 Koningen 2: 1-5 en 
Lucas 24: 49–53. Deze viering begint 
om 9.30 uur. 
De dienst op zondag 12 mei wordt 
voorgegaan door onze oud-predikant 
Pieter Masmeijer. Het leesrooster 
vermeldt als lezingen: 1 Samuël 12: 19b-
24 en Johannes 14: 15-21. ’s Middags 
om 17.00 uur is er een muzikale vesper, 
waarin ds. Schoch voorgaat. 
Het feest van Pinksteren vieren we op 
19 mei. Het is dubbel feest vandaag, 
want onze nieuwe kerkelijk werker Ria 
Keijzer wordt in deze dienst offi cieel 
ingeleid in de bediening en aan onze 

gemeente verbonden. Bovendien be-
vestigen we Tine de Lange in het ambt 
van diaken. In deze dienst, waarin Ria 
Keijzer en Sieb Lanser beiden voor-
gaan, zijn de lezingen volgens rooster 
Joël 2: 28-32, Handelingen 2: 1-11 en 
Johannes 20: 19-23. Om de feestelijk-
heid nog groter te maken: de cantorij 
verleent haar medewerking en we 
vieren de maaltijd van de Heer. Vanaf 
ongeveer 9.50 uur is er samenzang 
van enkele bekende Pinksterliederen.
Op 26 mei gaat Sieb Lanser voor. Het 
leesrooster vermeldt als lezingen: 
Spreuken 8: 22-31 en Johannes 3: 1-16. 
Zondag 2 juni treffen we een ‘nieuw ge-
zicht’: ds. Coosje Verkerk, plaatsgenote 
en emeritus-predikante. De lezingen 
volgens het leesrooster zijn: 1 Koningen 
8: 22, 37-43 en Lucas 7: 1-10. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
De wijkkerkenraad is verheugd u 
te kunnen melden dat op 18 maart 
Ria Keijzer als kerkelijk werker in de 
Kruiskerkgemeente is benoemd. Nu 
kan ds. Mirjam Buitenwerf zich meer 
richten op jongeren en jonge gezinnen 
en Ria meer op pastoraat en activitei-
ten voor ouderen.
Ria Keijzer is 54 jaar, woont in Voorburg, 
deed de Hbo-opleiding sociaal-cultureel 

werk, met als afstudeerrichting kerkelijk 
'opbouwwerk'. In een volgend nummer 
van Present zal ze uitgebreider worden 
voorgesteld.
Zondag 24 maart hadden we een 
korte gemeentevergadering, waar 
de benoemingscommissie de proce-
dure heeft uitgelegd en de kandidaat 
heeft voorgesteld. Veel dank aan de 
leden van de benoemingscommissie: 
Marijke Labohm, Johan Stuij, Henk van 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Bep Boekestijn, tel. 6416664, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel. 
6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl



2524

der Meulen, Anna Uiterwijk en Roline 
Woldinga.
Op 18 maart hebben we in de kerken-
raad gesproken over de plannen van ds. 
Mirjam Buitenwerf om gesprekken te 
gaan voeren met een 25-tal jonge fami-
lies. Zo willen we er achter komen wat 
de kerk voor jonge mensen betekent, 
wat zij van de kerk verwachten en wat 
zij voor de kerk willen doen.
De jeugdraad (PJR) was aanwezig 

Henk Ven
Op 5 april kwam een einde aan het 
rijke en voltooide leven van Hendrik 
Ven. Hij is 90 jaar geworden, waarvan 
hij bijna 63 jaar getrouwd was met 
zijn vrouw Harmke. De laatste jaren 
was zijn gezondheid broos en door de 
voortschrijdende ziekte van Alzheimer 
was op het laatst thuiswonen aan de 
Keizer Karelweg niet meer mogelijk. In 
1985 waren ze in Amstelveen komen 
wonen; daarvoor hadden ze een 
groentewinkel in Amsterdam. Zijn vrouw, 
de vijf kinderen en zeven kleinkinderen 
bewaren veel goede herinneringen 
aan zijn warme persoonlijkheid, 
zorgzaamheid en blijmoedigheid. Geloof 
en kerk betekenden veel voor Henk 
Ven. Na zijn komst naar Amstelveen 
heeft hij een goede tijd gehad in de 
Bankraskerk. Zijn hele leven heeft hij in 
verschillende koren gezongen, ook in het 
Bankraskerkkoor. 
Vanwege de intiemere ruimte vond de 
herdenkingsdienst op 11 april plaats in 
de dagkapel van de Heilige Geestkerk. 
Aansluitend was de begrafenis op 
de Rooms-katholieke Begraafplaats 
Buitenveldert.

om toe te lichten wat hij de ko-
mende tijd voor de jongeren van de 
Kruiskerkgemeente wil gaan doen. Tot 
16 jaar is het jongerenwerk wijksgewijs 
georganiseerd, daarna bovenwijks. Het 
blijkt dat jongeren moeilijk bij activi-
teiten zijn te betrekken, omdat ze pas 
komen als ze er al mensen kennen. 
Versterking van de groepsvorming is 
dus nodig en daar wordt aan gewerkt.
Over de themaviering op 10 maart 
hebben we lovende woorden gehoord, 
zowel van oud als van jong.
De paasvieringen waren stijlvol en 
goed bezet. Van de uitvoering van de 
Marcus Passion hebben zeer veel 
mensen genoten. Hulde aan Henk 
Trommel, Kruiskerkcantorij, solisten, 
instrumentalisten.
Onze koster Marjan van Leeuwen is 
gelukkig weer aan de beterende hand, 
ze mag voor 50% werken. 
Tot slot, donderdagavond 4 april hebben 
we met veel belangstellenden genoten 
van de voordracht van dr. Rieuwerd 
Buitenwerf over de betekenis van de 
Dode Zeerollen voor de Bijbel.

Rudie van Balderen

Zangmiddag 6 maart 2013
Liederen die geliefd zijn bij oudere ge-
meenteleden worden vaak nauwelijks 
meer gezongen in de zondagse dienst. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om liederen 
van Johan de Heer. Op 6 maart was 
een middag georganiseerd om deze 
liederen te zingen. De muzikale bege-
leiding was in handen van Tiny de Vries. 
Samen met Haijo Hemminga, die de 
solozang op zich nam, had zij het mu-
zikale programma samengesteld. Een 
gezellige middag was het resultaat. Uit 

de reacties van de aanwezigen bleek 
dat we 'de smaak te pakken hebben 
gekregen' wat betreft zangmiddagen. 
Dus een volgende zangmiddag wordt 
gepland.

Palmpasen
Op de zaterdag voor Palmpasen 
kwamen ongeveer 45 kinderen 
naar de Kruiskerk om samen 
palmpasenstokken te maken. De 
kinderdienstleiding had ervoor gezorgd 
dat alle benodigdheden klaarlagen. 
Na wat uitleg gingen de kinderen 
samen met hun ouders aan de slag. 
Het was gezellig en het eindresultaat 
was prachtig. Na afl oop aten we 
pannenkoeken. Op zondag kwamen 
veel kinderen terug naar de kerk voor 
de optocht in de dienst.de optocht in de dienst.
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Paasontbijt van de Roelof 
Venemaschool
Op Witte Donderdag kwamen drie 
klassen (groep 4) van de Roelof 
Venemaschool naar de Kruiskerk. De 
kinderen mochten van alles vragen 
over de kerk en Mirjam vertelde hun 
het paasverhaal. Daarna klommen ze 
naar het orgel. Na een demonstratie 
van de grootste en de kleinste pijp, 
zongen ze, begeleid door het orgel, 
samen een paaslied. De ochtend 
werd afgesloten met een gezellig 
paasontbijt achter in de kerk.

Meimaand – maand van Het  
nieuwe liedboek
Op zaterdag 25 mei wordt Het 
nieuwe liedboek gepresenteerd op 
een feestelijke dag met workshops, 
demonstraties, sing-in’s etc. in 
Monnickendam.
Ter gelegenheid hiervan organiseren 
we in de Kruiskerk op maandagavond 

13 mei een introductieavond over Het 
nieuwe liedboek.
In deze bijeenkomst worden o.a. het 
ontstaan van het liedboek, de verschil-
len met het vorige liedboek, de keuzes 
die gemaakt werden voor of tegen 
liederen etc. belicht. Ook besteden 
we een groot deel van de avond aan 
de praktijk zelf: het zingen met de 
gemeente. Met name liedgenres die 
tot nu toe niet of nauwelijks aanwezig 
waren in de vorige liedboeken worden 
deze avond toegelicht en gezongen. 
De avond staat onder leiding van Bettine 
Siertsema en Henk Trommel. Ook ver-
leent de cantorij van de Kruiskerk haar 
medewerking als ondersteuning.
Deze introductieavond is bedoeld voor 
alle gemeentes en gemeenteleden 
van de Amstelveense kerken en wordt 
georganiseerd in het kader van presen-
tatie- en introductiebijeenkomsten van 
de regio Amsterdam.
Aanvang: 20.00 uur.

Vrijdag 3 mei 2013: Film Der letzte Zug
De fi lm Der letzte Zug is bij uitstek een 
document om te zien op 3 mei, de vooravond 
van de nationale Dodenherdenking. De fi lm 
confronteert ons met een minder bekende 
episode uit de Tweede Wereldoorlog. De 
fi lm volgt een kleine groep joden vanaf het 
moment dat ze gearresteerd worden tot het 
eind in het concentratiekamp. In de laatste 
dagen van de Tweede Wereldoorlog werden 
ze in veewagens naar Auschwitz vervoerd, 
samen met duizenden andere joden. Tijdens 
deze verschrikkelijke reis sterft de helft van 
de mensen al van de dorst. De terugblikken 
van de familie van momenten voor de oorlog 
staan in sterk contrast met wat ze te verduren 
krijgen tijdens de reis. Centraal staat de wil 
om te overleven, ondanks de omstandigheden 
waarin ze zich bevinden op dat moment. Maar 
is de wil ook sterk genoeg om het einde van 
de reis te halen…?

Inleider: Pastor Tom Buitendijk
Plaats: Kruiskerk
Datum: Vrijdag 3 mei
Tijd:  19.45 uur, vanaf 19.30 inloop met 

koffi e

Vrijdag 3 mei 2013: Film Der letzte Zug
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Agenda
Zie ook het activiteitenprogramma 2012-2013 
van de Kruiskerk in samenwerking met de Titus 
Brandsmaparochie en Augustinusparochie. En de 
Kruispuntjes. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in 
de Kruiskerk.

Mei
t/m zaterdag 18 mei  expositie Zicht op Licht van 

Hannelieke van de Beek
vr 3 19.45 uur  film Der letzte Zug met 

pastor Tom Buitendijk
za 4 09.30 uur  wandeling in de 

Kennemerduinen, 
verzamelen Titus 
Brandsmakerk

wo 8 19.15 uur gebedsgroep
do 9 20.00 uur kring Vrouw en geloof
zo 12 17.00 uur muzikale vesper
ma 13 20.00 uur  introductieavond nieuwe 

Liedboek met Henk Trommel 
en Bettine Siertsema

wo 15 14.00 uur  lezing over Thomas Müntzer 
met Renger Prent in Titus 
Brandsmakerk

do 16 19.30 uur Pinksternoveen
di 21 20.00 uur gespreksgroep 25+
wo 22 19.15 uur gebedsgroep
za 25 10.30 uur  presentatie Liedboek – 

zingen en bidden in huis 
en kerk in de Grote Kerk te 
Monnickendam

wo 29 14.00 uur  film over Maarten Luther 
met Renger Prent in Titus 
Brandsmakerk

Juni
wo 5 – wo 12  oecumenische Luther–

Müntzer–Bach-reis 

Expositie ZICHT OP LICHT
Hannelieke van de Beek exposeert 
in de Kruis kerk tot 18 mei. Lida 
Ruitinga interviewde haar.

Op de posters en flyers van de ten-
toonstelling staat een van je werken 
afgebeeld. Kun je iets zeggen over 
de achtergrond van dit werk? 
Het werk op de aankondiging van 
de expositie is de vierde schep-
pingsdag, onderdeel van een werk 
rond de zeven scheppingsdagen. 
Het is gemaakt van een foto van 
een zonsverduistering, er ver-
schenen allemaal maantjes op de 
grond, deze heb ik bekrast, met 
wol beplakt en gestikt.

Ben je vaker bezig met het thema 
'schepping'?
Ja, ik probeer in verschillende ma-
terialen en formaten de schep ping 
te verbeelden, als paal met lood 
tussen de dagen, als schilderij met 
dik glas en leisteen als verbeel-
ding van woest en ledig, en in een 
geborduurde textielversie.

Tot welke thema's voel je je verder 
aangetrokken?
Tot de seizoenen, licht en donker, 
woestijn, tijd van Prediker, 40 da-
gentijd, Pinksteren en bijbelteksten.

Spelen persoonlijke ervaringen 
daarbij ook een rol?
Zeker, emoties moeten verwerkt 
worden, zoals het verlies van dier-
baren, maar ook reiservaringen, 
waarbij je te maken krijgt met het 
zien van armoede. 

Hoe kom je tot je materiaalkeuze?
Voor mij is alles materiaal, ik voeg 
foto's, stoffen en borduursels 
samen en combineer dat met lood, 
hout, verf, zand en bijvoorbeeld 
gegraveerd glas. Ik ben een echte 
jutter en raap van alles van straat 
op, takjes, blik, ijzerdraad, papier, 
totdat er een moment komt dat ik 
het kan gebruiken.

Wat en wie wil je bereiken met je 
werk?
Ik ben niet echt bezig met een 
doelgroep die ik wil bereiken, ik 
ben een verhalenverteller en raak 
mensen daarmee. 

Voor actuele informatie en 
 openingstijden zie: 
www.kruiskerk-amstelveen.nl

Lida Ruitinga
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Bij de diensten
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, is 
er geen dienst in de Pelgrimskerk, wel 
– traditiegetrouw – in De Buitenhof. Ik 
hoop zelf in deze dienst voor te gaan. 
Aanvang 10.30 uur.
Zondag 19 mei is het Pinksteren. 
Tegelijk vangt op deze zondag de 
feestweek aan waarin de vijftigjarige 
presentie van protestanten in 
Buitenveldert wordt gevierd. Het thema 
van de dienst zal zijn ‘Pelgrims door één 
Geest verbonden’. Aan de dienst wordt 
meegewerkt door de cantorij en door 
instrumentalisten, en wordt muzikaal 
vooruitgeblikt op het nieuwe liedboek 
dat enkele dagen later verschijnt.
Zondag 26 mei, de afsluitende zondag 
van de feestweek, is er een ‘mis voor 
drie heren’. Oud-predikanten Schoch 
en Kroese en ikzelf zullen aan de hand 
van drie bijeenhorende Schriftlezingen 
drie korte meditaties houden. Het 
thema van de dienst zal zijn ‘Wij gaan 
met vreugde voort’. Vocaal Ensemble 
Linguae atque Cordis brengt het door 
de Italiaanse componist Domenico 
Scarlatti (1686-1757) op muziek gezette 
pelgrimslied Psalm 122 (Vulgaat: 121), 
‘Laetatus sum’ (‘Ik ben verheugd’), ten 
gehore.
Zondag 2 juni zal ds. Bogaard voorgaan 
in een viering van Schrift en Tafel.

Studieverlof
Aansluitend aan de feestweek zal ik 
vier weken afwezig zijn in verband 
met studieverlof. De studietijd duurt 
van maandag 27 mei t/m zondag 23 
juni. In bijzondere gevallen kunt u in 
deze periode contact opnemen met 
de voorzitter van de kerkenraad, Henk 
Stok, tel. 6442570, of met ouderlinge 
Wil Kruijswijk, tel. 6427703, die indien 
nodig voor een vervangende predikant 
zullen zorgen.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
De AK vraagt om een beleidsplan voor 
het komende jaar, met daarin onze 
speerpunten. Vorig jaar hebben de 
dames Hellema en Vos met ds. De 
Vries het stuk voorbereid. Over wie 
het dit jaar doen is overleg.
De jaarstukken betreffende de 
wijkkas, het resultaat over 2012 en de 
begroting over 2013, zijn besproken. 
Ter ondersteuning van de discussie 
was onze beheerder mw. Bruinsma 
erbij. De stukken zien er goed uit, 
maar gezien de negatieve saldo’s 
hebben we vastgesteld dat we op te 
grote voet leven. We bezinnen ons 
erop hoe we kunnen bezuinigen.
Het eindrapport van de studenten 
van de Protestantse Theologische 

Universiteit is besproken. Wij 
zijn content met de conclusies. 
Mensen voelen zich thuis in de 
Pelgrimskerk, en hoewel er verschil in 
geloofsopvatting is, vormen we toch 
een eenheid. 
Wel is naar voren gebracht, dat 
meerdere gemeenteleden de huidige 
manier van avondmaalsviering onrustig 
vinden. De kerkenraad pikt het signaal 
op en beraadt zich erop. 
In hun dankwoord zeggen de studenten 
zeer ingenomen te zijn met de manier, 
waarop de gemeenteleden aan hun 
onderzoek hebben meegewerkt. Als u 

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 Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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Anna Maria Sijke Jantje van 
Rossum-Tamson
Op 22 maart kwam na een lange 
periode van ziekte een einde aan het 
leven van Anna Maria Sijke Jantje van 
Rossum-Tamson. Zij werd 90 jaar. 
Rie van Rossum was een meelevend 
gemeentelid. In De Ontmoeting was 
zij een aantal jaren ouderlinge. Ten 
tijde van de wapenwedloop was ze 
actief betrokken bij het IKV. Voorts 
zette ze zich met overtuiging in voor 
dak- en thuislozen in Amsterdam. 
In de dienst voorafgaande aan haar 
crematie werd haar ruime hart 
genoemd, waarin buitenstaanders 
een vanzelfsprekende plaats hadden, 
en haar stille Godsvertrouwen. Wij 
gedenken haar met liefde.

Herman Wouter Kouwenhoven
Op 4 april overleed Herman Wouter 
Kouwenhoven, gewoond hebbend 
op Nijenburg, in de leeftijd van bijna 
83 jaar. Herman Kouwenhoven trad 
als chemicus in dienst van Shell 
en was daarna verbonden aan de 
ETH, een technische universiteit 
te Zürich. Hij heeft verschillende 
octrooien op zijn naam staan en 
schreef in de laatste jaren van zijn 
leven met een bevriende co-auteur 
een handboek over zeolieten. In 
de dienst voorafgaande aan zijn 
begrafenis op Marken werd hij door 
zijn drie dochters gekenschetst 
als zorgzaam, wilskrachtig en 
bescheiden. In de prediking klonken 
woorden van troost uit 2 Korintiërs 
5, over het onsterfelijke levenshuis 
dat ons vergankelijke tentlichaam zal 
vervangen.

het rapport wilt inzien kunt ze zich wenden 
tot de scriba, hij beschikt over een print en 
een digitale versie.
Uiteraard zijn de plannen voor de 
Pelgrimsweek de revue gepasseerd. 
Hierover hebt u als het goed is thuis 
informatie ontvangen.

Adri Lodder

Pastorpraat onderweg....
Een pelgrimstocht door de tijd, vijftig jaar 
deze maand! Vrij veel mensen wonen 
reeds vijftig jaar in Buitenveldert, met 
de kerk in de buurt. Dat precies wordt 
gevierd, overdacht en daar wordt even bij 
stil gestaan. Liepen we in een bepaald 
spoor? Waren we het spoor ook weleens 
bijster? Nee, we gingen samen op weg 
en dat bleek winst, we gingen steeds 
meer door elkaar heen lopen.
Wij worden deze maand weer extra 
toegerust, niet afhaken nu. De 
Pelgrimsstoet gaat gewoon verder en 
steeds weer zal blijken dat wij elkaar 
nodig hebben onderweg...
Het programma vindt u verderop. Sta even 
stil in de feestweek, maak zoveel mogelijk 
mee en vraag hulp als het nodig is! 
Het Zomerprogramma zal ook in de 
feestweek beschikbaar zijn. Nieuw voedsel 
voor onderweg, er moet aldoor iets in je 
rugzakje zijn tijdens de tocht nietwaar. Zorg 
voor je bagage, stoffeer je geest!

Bij lief en leed
Velen bedankten voor de bloemen die ze 
in de afgelopen maanden ontvingen, ook 
dat is bagage.
Vergeet u niet de naam van een stille 
zieke door te geven? Niemand mag 
onderweg verdwalen op de route ook 
al loopt men liever meer alleen. Dat 

respecteren we maar... wel bij de stoet 
zien te blijven!
Dan de wijkkas: die moet nooit helemaal 
leeg zijn. Dus wordt die van harte bij u 
aanbevolen, ook op zondag!
Alle tochtgenoten: goede reis. We kijken 
naar elkaar uit!

Wil Kruijswijk

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

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

mei
do  09  20.00 uur   Het Woord spreekt, 

De Goede Herder
ma  13  20.00 uur   Film: Haar naam was 

Sarah, De Goede 
Herder

do  16 15.00 uur  Kring Otter-Knoll
van 19 tot 26 mei   Pelgrimsweek, zie 

pagina 31
vr  24 10.15 uur  Menno Simonskring
zo  26  10.00 uur   Cantatedienst,  

D. Scarlatti, Psalm 121

juni
wo  05 13.00 uur   Luthercollectie en De 

Corvershof
vr  07  12.30 uur   Concert Urbanuskerk, 

Ouderkerk
ma  10  20.00 uur   Film: The Kings’ 

speech, De Goede 
Herder

Meer informatie in het zomer/winter-
programma en op www.pelgrimskerk.nu.
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 Zo/ 19-05  10.00 uur
Pelgrims door één geest verbonden, 
kerkdienst 

 Cantorij Pelgrimskerk en instrumentalisten. 
Ds. Harmen de Vries, liturg 
Start Pelgrimsweek 2013 op Eerste 
Pinksterdag met een kerkdienst waarin het 
nieuwe liedboek voor de kerken centraal staat.

 Ma/ 20-05  
Binnen de grenzen van de eigen 
tuinstad
Alleen voor deze dag moet u zich aanmelden 
tel. 6428768
Een bezoek - 11.00 uur
VU-kapel (de kerk van het VUmc) en de 
Andrieskerk (Christengemeente). 
Een wandeling - 14.00 uur
Onder leiding van historicus Michel Didier een 
interessante wandeling door Buitenveldert.
Een fi etstocht - 14.00 uur
Cultuurverkenning omgeving Buiten veldert op 
zoek naar pleisterplaatsen. 

 Di/ 21-05  20.00 uur
Russisch orthodox kamerkoor 
Oktoich, concert 
Het befaamde Russisch Orthodox kamer-
koor ’Oktoich’ onder leiding van Aliona 
Ovsiannikova geeft samen met solisten een 
concert. Een absolute aanrader voor hen, die 
willen genieten van koorzang op hoog niveau.

 Wo/ 22-05  14.30 uur
Filmvoorstelling ‘The way’
Het verhaal over een Amerikaanse pelgrim 
na de dood van zijn zoon. Een fi lm van 
Emilio Estevez (2012), ingeleid door ds. Jaap 
Doolaard.

 Wo/ 22-05  20.00 uur
Kerk klaar voor de volgende 50 jaar? 
Lezing en discussie  
Ds. Ruben van Zwieten van ‘Zingeving Zuidas‘. 
Aansluitend in gesprek met Frits 
Goldschmeding (1933) en in discussie met 
aanwezigen. (S)preekt hij voor eigen parochie? 
Bezig met de plaats van de kerk in onze 
samenleving. Is daar nog wel plek voor?

 Do/ 23-05  20.00 uur
Lezingen
Literaire wandelpraktijk
Prof. Dr. Margaretha Schenkeveld, em. hoogle-
raar Nederlandse Letterkunde Vrije Universiteit, 
belicht teksten van beroemde schrijvers.
Na de pauze Wandelpraktijk op de weg
Pastor Phil Kint, RK Goede Herderparochie, 
over ‘Pelgrimeren naar de eeuwige stad: een 
tocht naar het paradijs’.

 Vr/ 24-05  20.00 uur
Première muziekstuk de reis van je 
leven, concert 
Een zang- en muziekstuk op basis van teksten 
van kerkleden. Tekstsamenstelling Gert 
Jan Slump en muziek van Nico Ph. Hovius. 
Uitgevoerd door zangers en musici van de 
Pelgrimskerk. 

 Za/ 25-05  14.00-17.00 uur
Een wereldfestival, concerten
Klassiek Runa ’t Hart (viool), Kalle de Bie 
(cello) en Maarten Lingier (piano) met werken 
van Beethoven en Glière.
Klezmer Di Fidi Kapely op viool en cymbaal. 
Pop & jazz Het a cappella kwintet 
‘aSounding’ met o.a. werken van Gabriël, 
Bacharach en Taylor. 
Gospel Wesley Methodist Choir uit 
Amsterdam-Zuidoost.
Boogie woogie met Gretha Holtrop (zang), 
Martijn Schok (piano) en Maarten Kruijswijk 
(drums). 
Live optredens binnen en buiten het kerkge-
bouw. Grote tegenstellingen in muziekstijlen 
maken deze happening bijzonder ‘spannend’. 
Het programma met tijdstippen van optredens 
ligt bij de ingang kerkgebouw klaar.

 Zo/ 26-05  10.00 uur
Wij gaan met vreugde voort, 
kerkdienst
De predikanten H.U. de Vries, H. Kroese en 
S.L. Schoch, houden elk een korte meditatie.

 Vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ 
voert Psalm 121 ‘Laetatus sum’ van Dominico 
Scarlatti uit met medewerking van solisten en 
instrumentalisten.
Cabaret/lunch
Slot Pelgrimsweek 2013 met een cabaretesk 
optreden van het duo Kroese & Schoch.

Tijdens pelgrimsweek 2013
Expositie
In de Pelgrimskerk is een expositie ingericht, 
dat een beeld geeft van kerkenbouw 
en activiteiten van de protestanten in 
Buitenveldert. Bezichtiging mogelijk 
gedurende evenementen.

Programma Pelgrimsweek
PELGRIMS EN PELGRIMEREN
Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld. Toegang alle activiteiten vrij.
www.pelgrimskerk.nu  pelgrimsweek2013@hotmail.nl
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Pionieren in Buitenveldert

Jaap en Hil, jullie wonen hier het 
langst, al sinds 1959. Altijd in 
hetzelfde huis?
Ja, we zijn in 1959 hier, Kastelenstraat, 
ingetrokken en willen nog steeds niet 
weg.

Hoe zag dit partje Buitenveldert er 
toen uit?
Straten waren er nog niet, alleen 
doorgangen voor de bouw. In de 
omgeving van Bouvigne een rijtje fl ats 
met drie woonlagen. Je waadde altijd 
door het zand en als het waaide daalde 
dat door de kieren van de ramen neer 
op onze borden. Aan de overkant van 
wat de Van Boshuizenstraat moest 
worden, was een piepkleine Coop 
met enkele winkeltjes eromheen. De 
melkboer kwam aan de deur, dat wel.

Ab, jij en je vrouw hebben sinds 
1962 toen jullie uit Slotermeer 
hierheen verhuisden, ook altijd 
op hetzelfde adres aan de A.J. 
Ernststraat gewoond. Toen jullie 

kwamen was Buitenveldert al veel 
verder bebouwd en waren er toch al 
wel normale straten?
Ja zeker, maar het bleef toch een 
uithoek. In de vreselijk strenge 
winter van ’62 op ’63 lagen er door 
de wind, die nog altijd vrij spel had, 
enorme sneeuwbergen. Er werd nooit 
geveegd of gestrooid en de melkboer, 
de bakker en de groenteboer, die 
toentertijd nog langs plachten te 
komen, gaven er die winter de brui 
aan. Ik had mijn kantoor in de Jacob 
Obrechtstraat, daar foerageerde ik dus 
dagelijks. En die winter duurde maar. 

Nu de pionierstijd van de kerken in 
Buitenveldert. Jaap en Hil, hoe was 
dat?
We begonnen met vier gereformeerde 
gezinnen die kerkelijk werden 
toevertrouwd aan de zorgen van de 
Pauluskerk in Amstelveen. De eerste 
tijd werden we iedere zondagmorgen 
per taxi naar de Pauluskerk gebracht 
en vice versa. Maar de groei zat er 

in. Onze eigen kerkruimte vonden 
we eerst in een schoollokaal, toen 
in een gymnastieklokaal en daarna 
in een houten noodkerk dichtbij de 
latere Pinksterkerk. Toen die te klein 
was, kwam er een tweede dienst op 
zondagmorgen in een ruimte van de 
Van Foreestkliniek. In 1963 werd dan 
eindelijk de Pelgrimskerk geopend, die 
lange tijd groot genoeg was en op den 
duur veel te groot werd.

Ab, mag ik jou het parallelle 
verhaal vragen voor de hervormde 
gemeente, die natuurlijk ook groeide 
en groeide naarmate Buitenveldert 
meer gezinnen herbergde?
Het eerste, nederige onderkomen was 
het schaftlokaal van een bouwkeet. Dat 
moest iedere week schoongemaakt en 
ingericht worden en wel door vrijwil-
ligers uit de gemeente. Schoonmaken 
betekende grondig schrobben, want 
toen werd er nog gepruimd! Later 
volgden noodlokalen in scholen e.d. en 
de houten noodkerk waarin dus ook de 
gereformeerden kerkten, zij om negen 
uur, wij om half elf. Dat gebouwtje 
was lang geleden door de Zweedse 
staatskerk aan de hervormde kerk in 
Nederland geschonken voor kerkdien-
sten in de IJsselmeerpolders en uit 
Marknesse naar Buitenveldert verhuisd. 
De noodkerk moest – ook weer zo 
goedkoop mogelijk – worden opgeknapt 

Margaretha H. Schenkeveld

Op 4 april zaten we ten huize van de familie Tuinder bij elkaar. 

We, dat waren Hil en Jaap Tuinder, Ab Dolfing en de interviewster. We 

gingen herinneringen ophalen aan de tijd dat de grond voor het nieuwe 

stadsdeel Buitenveldert bouwrijp was gemaakt en de huizenbouw was 

begonnen. Het was niet de eerste keer dat deze pioniers hun verhaal 

deden, maar vertellen en luisteren was ook nu weer een genoegen.
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en weer traden er op zaterdagmiddag 
vrijwilligers aan om te witten en te 
schilderen. Een heel karwei, maar goed 
voor de saamhorigheid! Toen het bij 
ons niet meer nodig was, is het houten 
kerkje naar Bankras verplaatst. In de Van 
Leijenberghlaan is ook nog een houten 
noodkerk voor de hervormden geweest, 
die door een man of tien helemaal is 
opgeknapt. De Pinksterkerk kon in de 
loop van 1965 in gebruik genomen wor-
den. De tweede hervormde kerk ‘De 
Ontmoeting’ volgde in 1971. Dat heeft 
nogal wat voeten in de aarde gehad, 
want ook wij, net als de gereformeer-
den, ressorteerden onder Amstelveen. 
Het leek wel of de kerkvoogden ons als 
een lastig aanhangsel beschouwden. 
Het duurde lang voor het bouwplan 
goedgekeurd werd en toen kwam er 
plotseling bericht van de kerkvoogdij 
dat de bouw niet door zou gaan, tenzij 
Buitenveldert binnen een week fl . 
12.000 op tafel kon leggen. Weer waren 
er actieve vrijwilligers die in één week-
end fl . 15.000 aan toezeggingen van 
leningen bij elkaar brachten!

Jullie hebben vast ook nog 
herinneringen aan de dominees uit 
deze jaren? Ab, wat weet jij erover 
te vertellen?
Wij begonnen met een vicaris, de 
heer Van Kooten, die later als predi-
kant verschillende gemeentes heeft 
gediend. Na zijn emeritaat is hij 
teruggekomen en woont nu weer in 
Buitenveldert. Onze eerste dominee 
was Ds. Van Coeverden, gesteund 
door twee vicarissen speciaal voor 
Buitenveldert Noord. Later kreeg 
Noord een eigen predikant, ds. Mooi, 
opgevolgd door ds. Wispelwey. Toen 
de Pinksterkerk in 1976 afgestoten 
werd, kreeg ds. Wispelwey een 
beroep elders. Ds. Van Coeverden is 
opgevolgd door ds. Schoch. Die zal 
iedereen zich nog herinneren, ds. 
Schoch en zijn trompet.

Jaap en Hil, hoeveel predikanten 
hebben jullie meegemaakt in die 
54 Buitenveldertse jaren?
Dat waren er acht en van hen leven er 
nog maar twee, ds. Kroese en ds. De 

Vries. Zowel ds. Boonstra als ds. Van 
der Heiden zijn vroeg gestorven. Een 
trieste constatering, beiden waren 
voortreffelijk als herder en als leraar.

Ja, daar stem ik van harte mee in, 
maar laten we hiermee niet besluiten. 
In de jaren dat Schoch en Van der 
Heiden hier stonden, begon schoor-
voetend een zekere toenadering 
tussen de twee gemeenten te ont-
staan. Een enkele gemeenschappelijk 
dienst, later regelmatig. Om de zoveel 
tijd een gemeenschappelijke kerken-
raadsvergadering, later één kerkenraad 
en alle diensten gemeenschappelijk. 
Toen waren we een Samen-op-Weg-
gemeente. En die is moeiteloos de 
PKN-gemeente van Buitenveldert ge-
worden, onze Pelgrimskerkgemeente. 
Er is één trekje over dat aan vroeger 
herinnert: zomertijd betekent aanvang 
kerkdienst om 10 uur, wintertijd om 
10.30 uur. Dat was ooit een compro-
mis tussen twee ingesleten gewoon-
ten, hervormd begon om half elf, 
gereformeerd om tien uur. 



Bezoekadres: Handweg 119, 
Amstelveen, tel.: 643 75 96
website: www.pjramstelveen.nl 
mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
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Kinderzondag
Ken jij de tien woorden, de woorden één tot tien.
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien!
Deze woorden zijn gegeven als tien vriendjes voor het leven:
Eén is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.
Uit: Tien woordenrap, Corry de Geeter

Op 26 mei is de Kinderzondag. Een kerkdienst helemaal 
voor kinderen. Natuurlijk mogen grote mensen ook komen, 
misschien dat ze er ook iets van gaan snappen.
We hebben het over de tien geboden, tien mooie regels 
voor een goed leven. Ken jij ze alle tien?
26 mei om 10.00 uur in de Paaskerk, met ds. Marianne Bogaard.

Opbrengst actie  tieners

Zowel in de Kruiskerk als in Zuid hebben de tieners 

in de 40-dagentijd hun handen uit de mouwen 

gestoken. Lianne Verburg, oud-tiener en nu leiding 

bij de jongerendienst in Zuid, gaat in mei met haar 

school (Marnix Academie) naar Bosnië om een school 

op te knappen. Ze heeft hierover bij de tieners verteld 

en de laatsten besloten tot een actie. In drie(!) kerken 

hebben zij koekjes verkocht, in de Kruiskerk was er 

daarnaast een tombola. De opbrengsten waren erg 

hoog, met dank aan alle meelevende kerkleden: 

Zuid: € 370
Kruiskerk: € 460
Totaal: € 830!!
Lianne bekijkt in Bosnië waar behoefte aan is. 

Eventuele spullen koopt ze daar, zodat ook de 

omgeving profi teert. Na haar reis zal ze verslag 

uitbrengen.
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Agenda
26 mei om 10.00 uurKinderzondag in de Paaskerk
7 t/m 14 juli 
Taizéreis

Dorien Keus 

Pelgrimstocht voor 
 jongeren: Taizéreis
Voor wie het nog niet wist: van 7 t/m 14 juli gaan we 

naar de oecumenische kloostergemeenschap van 

Taizé in Frankrijk. Alle jongeren tussen 17 en 25 jaar 

zijn van harte welkom om mee te gaan. Er heeft zich 

ondertussen een aantal jongeren gemeld, maar er 

kunnen er nog meer mee.

Alle informatie over de reis staat op www.

pjramstelveen.nl. Daar vind je ook het online 

inschrijfformulier, inschrijven kan tot 1 juni 2013.

Op zondag 12 mei om 18.00 uur is er in de Paaskerk 

een maaltijd voor geïnteresseerden en reizigers. Je kunt 

elkaar vast leren kennen en we bespreken de plannen. 

Daarna gaan we met elkaar naar de Taizéviering. 

Om over na te denken:
5 op 1 of 1 op 5?
Als je naar jeugdwerk kijkt als een serie activiteiten, 

komt de focus op de uitvoerbaarheid van de 

bijeenkomsten te liggen. Hoeveel leiders zijn er nodig 

om de activiteiten te kunnen draaien? Je gaat dan 

werken met sommetjes als: er is één jeugdleider nodig 

om zo’n vijf kinderen of jongeren bezig te houden.

Als je met een relationele bril op naar het jeugdwerk 

kijkt, dan is het precies andersom! Om één 

tiener zich begrepen of thuis te laten voelen in de 

geloofsgemeenschap, zijn er minimaal vijf volwassenen 

nodig die hem bij naam kennen en op regelmatige basis 

contact hebben. 

Bron: Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat, Corien 

Rietberg en Corjan Matsinger, Amsterdam (2012) 

Buijten en Schipperheijn Motief.
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(te) Gekke Kerk Festival
Zaterdag 1 juni tot en met vrijdag 21 juni 2013

Een festival op het snijvlak van
kerk en samenleving
zoeken en vinden
geloven en twijfelen
zingeving en spiritualiteit

 Za/ 01-06  15.00 - 20.00
Stromen uit het Binnenste & Vijf 
Broden, Twee Vissen
Help een lege kerk aan sfeer, kom 
kijken naar de installatie van een 
kunstwerk, neem een hemels gerecht 
mee om te delen en eet mee in een 
gezamenlijke maaltijd

 Zo/ 02-06  15.30 - 16.30
Ik kan 't, Ik wil 't, Ik doe 't. Nu! 
Opening festival met theater-
voorstelling op maat door Peter Faber

 Ma/ 03-06  19.30 - 20.00
Op Adem Komen
Meditatief moment met ds. Gert Jan 
de Bruin

 Di/ 04-06  20.00 - 22.00
Zien wat onzichtbaar is
Anne Stael over spiritualiteit in je 
dagelijks leven. Wat past bij jou?

 Wo/ 05-06  16.00 - 20.00
Inside Out
Schilderworkshop met Joke Zonneveld 
en inloopmaaltijd. Reserveren via 
tegekkekerk@pwaz.nl 

 Vr/ 07-06  20.00 - 22.00
Dolende Dichters
Met onder meer stadsdichter Koos 
Hagen, Stef Wouters,
Gert Jan Slump, Nico Ph. Hovius 
(piano)

 Za/ 08-06  20.30
PUUR Kraayenhof Tango Ensemble
Carel Kraayenhof, bandoneonist van 
wereldklasse met nieuw ensemble. 
Dwars door de ziel, recht uit het hart.
Kaarten € 15,-. Reserveren via 
tegekkekerk@pwaz.nl 

 Zo/ 09-06  15.30 - 16.30
High Hine Ma Tea
Joods-Christelijke zang en muziek

 Ma/ 10-06  19.30 - 21.00
Ruimte voor Stilte in jezelf
Meditatie en muziek met ds. Marianne 
Bogaard

 Di/ 11-06  20.00 - 22.00
Met Lef! 
Inger van Nes en Karel Smouter over 
nieuwe spiritualiteit en pionieren 
in samenleven en geloven (o.a. 
Vluchtkerk)

 Wo/ 12-06  20.00 - 22.00
Gospel meets pop!
Inloopkoor met zangeres en dirigente 
Diane Ranselaar

 15.30 - 16.30

Een festival op het snijvlak van

 16.00 - 20.00  Zo/ 09-06  15.30 - 16.30 Zo/ 09-06  15.30 - 16.30
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 Vr/ 14-06  20.00 - 22.00
Sing Your Song 
Singer Songwriters van lokale bodem, 
in samenwerking met Muziek- en 
Dansschool Amstelveen

 Za/ 15-06  20.30
Geen krimp
Zijlstra - jazz/pop - Zijlstra als 
vanouds en nieuw! Recht in de wind 
vissend naar noten die ertoe doen. 
Tussen ‘schutterende’ veiligheid en 
‘schitterende’ twijfel.
Kaarten € 15,-. Reserveren via 
tegekkekerk@pwaz.nl 

 Zo/ 16-06  15.30 - 16.30
Heavenly High Tea
Close harmony door Close Heavenly 
o.l.v. Arjen Göbel
Met Jenny Stoeckart (sax) en Peter 
van Dongen (piano) 

 Ma/ 17-06  19.30 - 21.00
Monday Mantra & Meditation
Mantra’s en meditaties met Jeroen 
Groot

 Di/ 18-06  20.00 - 22.00
Bewogen en Bevlogen
met Ruard Ganzevoort (Eerste Kamer), 
Monique Samuel (publiciste) en Ronald 
van Steden (Vrije Universiteit)

 Wo/ 19-06  17.00 - 21.00
On the Move
Sport&spel in de kerk voor jong&iets 
ouder incl. maaltijd.

 Vr/ 21-06  20.00
From Alegría with love
Koor Alegría o.l.v. Nico Ph. Hovius 
neemt afscheid van geboortegrond 
(Mendelssohn, Elgar, Rutter, Hovius)

 Vr/ 21-06  23.00 - 03.00
Nacht van het Toeval (onderdeel 
Kerkennacht NL 2013)
Afsluiting festival met Monique 
Samuel, Nico Ph. Hovius en anderen. 
Voordracht, dialoog, muziek, stilte.

Op dinsdag 4, 11 en 18 juni en op 
vrijdag 7 juni is boekhandel Venstra 
aanwezig met een speciale festival 
boekentafel. Boeken van sprekers zijn 
al deze avonden te koop. 

Voorzover geen toegangsprijzen staan 
vermeld vragen wij per activiteit bij de 
uitgang een vrijwillige bijdrage.

Een geweldig festival als dit levert veel 
op in voorbereiding, uitvoering en voor 
de toekomst. 
Een dergelijk festival kost ook geld. 

Wilt u donateur of sponsor worden? 
Uw bijdrage, groot of klein, is welkom 
op de rekening van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
inzake PWAZ, RABOBANK 
39.23.14.525 o.v.v. (te) Gekke Kerk 
Festival 2013.

Zo’n geweldig festival biedt ook alle 
ruimte om mee te doen in voorberei-
ding, uitvoering en door ambassadeur 
te worden en als bezoeker. Wilt u mee-
helpen? Mail ons dan op  tegekkekerk@
pwaz.nl 

Wilt u ons helpen dit festival breed 
bekend te maken? Vertel en deel! Wij 
zien u graag! 
Bezoek ons op Facebook:
www.facebook.com/gekkekerk
Zie onze website www.tegekkekerk.nl 
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen dan 
kunt u mailen naar tegekkekerk@pwaz.nl 

Het (te) Gekke Kerk Festivalteam
Anne Marie Dees

Inke Otting
Gert Jan Slump (voorzitter)

Handwegkerk
Handweg 117,
1185 TV Amstelveen

Handwegkerk
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 t/m 18 mei  Expositie Zicht op Licht
Met werk van Hannelieke van de 
Beek, beeldend kunstenares. De 
expositie is te bezichtigen op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 14.00 - 
17.00 uur (behalve 14 mei).

 Vr/ 03-05  Café Montpensier
Der letzte Zug is bij uitstek een fi lm 
om te zien op de vooravond van 
nationale Dodenherdenking. De fi lm 
volgt een kleine groep joden vanaf het 
moment dat ze gearresteerd worden 
tot het eind in het concentratiekamp. 
De terugblikken van de familie van 
momenten voor de oorlog staan in 
sterk contrast met wat ze te verduren 
krijgen tijdens de reis. Centraal staat 
de wil om te overleven, ondanks 
de omstandigheden waarin ze zich 
bevinden op dat moment. Met Pastor 
Tom Buitendijk om 19.30 uur inloop 
met koffi e, fi lm om 19.45 uur.

 Za/ 04-05  Herdenken, wat kun je 
doen?
Wandelen in de Kennemerduinen, 
voor de Nationale Dodenherdenking. 
Verzamelen 9.30 uur in de Titus 
Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1. 
Opgeven bij: Tonneke van der Mede, 
tel. 6413388 of vandermede.derooij@
planet.nl 

 Wo/ 08-05  Lentewandeling in de 
heemtuinen
Het zonnetje schijnt, het moment 
om een bezoek te brengen aan 

‘onze’ heemparken De Braak en het 
Thijssepark. Piet Mulder (Kruiskerk) 
en Nelleke de Bres (Zuid) nodigen u 
uit voor deze wandeling. Tijd: 10 uur. 
Verzamelplaats: Belladonna; u kunt 
daar parkeren. Bus: 170/ 172, halte 
Dijkgravenlaan. Voor inlichtingen en 
opgave: Nelleke de Bres, tel. 6412654

 Zo/ 12-05  Muzikale vespers
Om 17.00 uur met ds. Schoch.

 Ma/ 13-05  Introductieavond Het 
nieuwe liedboek
Er wordt verteld over het ontstaan van 
het liedboek, de verschillen met het 
vorige liedboek, de keuzes die ge-
maakt werden voor of tegen liederen 
etc. Een groot deel van de avond 
zingen we, met name liedgenres die 
tot nu toe niet of nauwelijks aanwezig 
waren in de vorige liedboeken. O.l.v. 
Bettine Siertsema en Henk Trommel, 
met de Kruiskerkcantorij. 
Om 20.00 uur.

 Ma/ 13-05  Film: Haar naam was Sarah
De tienjarige Sarah wordt te Parijs op 
een nacht in de Tweede Wereldoorlog 
opgepakt voor deportatie naar 
Duitsland. Zestig jaar later krijgt de 
journaliste Julia Jarmond de opdracht 
een artikel te schrijven over deze 
razzia. Ze gaat op zoek in archieven en 
via het dossier van Sarah ontdekt ze 
een goed verborgen geheim van haar 
eigen schoonfamilie. Om 20.00 uur in 
de achterzaal van De Goede Herder.

 Wo/ 15-05  Lezing over Thomas 
Müntzer
Met Renger Prent in de Titus 
Brandsmakerk om 14.00 uur.

 Zo/ 26-05  Wij gaan met vreugde 
voort, cantatedienst
Afsluiting van de feestweek met 
drie (oud-)predikanten; ds. Schoch, 
ds. Kroese en ds. De Vries. Vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis 
o.l.v. Bert ’t Hart brengt het door de 
Italiaanse componist D. Scarlatti op 
muziek gezette pelgrimslied Psalm 121 
ten gehore. Om 10.00 uur.
Het volledige programma van de 
feestweek in de Pelgrimskerk vindt 
u op pagina 29.

 Wo/ 29-05  Film over Maarten 
Luther
Met Renger Prent in de Titus 
Brandsmakerk om 14.00 uur.

 Wo/ 05-06  Luther en de wereld van 
de daklozen...
We bezichtigen de Luthercollectie in 
het verpleeghuis ‘de Wittenberg’ aan 
de Nieuwe Keizersgracht. Daarna zijn 
we welkom bij de daklozen in de tuin 
van Amstelhoven achter de Nieuwe 
Herengracht 18: De Corvershof. Er is 
koffi e/ thee/ frisdrank, muziek, debat, 
kunstwerken. 
Verzamelen op Station Zuid om 13.00 
uur. Opgave: voor 1 juni bij Wil Kruijswijk 
tel. 642 7703, wilkru@xs4all.nl of Irene 
Hillers tel. 642 8243.

agenda Nieuw webadres voor alle
wijkgemeenten: www.pga-b.nl
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