
jaargang 4 | num
m

er 6 | juli 2013

Groei



32

Janet Parlevliet

Gay Pride dienst: Reflect

Er zal worden gezongen, gebeden, 
gepreekt en gespeeld. We benoemen 
de onvrijheid en verborgenheid, waarin 
veel LHBT- mensen leven en we vieren 
dat we in alle veelkleurigheid (spiegel)
beeld van God mogen zijn. 
Bekende en minder bekende 
Nederlanders werken aan de dienst 
mee. Ds. Ferdinand Borger doet de 
uitleg èn de vormgeving. Voor de 
muzikale omlijsting zorgen Sjors van 

der Panne en Anne van Veen. Monique 
Samuel leest de Bijbelgedeeltes en 
Sipke-Jan Bousema zal een column 
uitspreken. Voor zijn Gay Pride cam-
pagne is de collecte van de dienst.

De Keizersgrachtkerk, ontworpen door 
dezelfde architect als Paradiso, is be-
faamd vanwege de uitstekende akoes-
tiek. Daarom ook veel muziek in deze 
viering, want zingen in de kerk is leuk. 

Organisatie: Protestantse Kerk 
Amsterdam, LKP – Landelijke 
Koepelorganisatie van de 
christelijke LHBT-beweging, 
Keizersgrachtkerkgemeente en CHJC 
– Vereniging van christelijke homo’s, 
lesbiennes en biseksuelen.

Datum en tijd: 
zondag 4 augustus 12.30 uur 
Locatie: 
Keizersgrachtkerk, 
Keizersgracht 566, 
Amsterdam
Organisatie: 
Protestantse Kerk Amsterdam & LKP

Volg ons op Facebook en via Twitter: 
@gaypridekerk

Ieder jaar tijdens de Gay Pride zit de monumentale Keizersgrachtkerk 

bomvol. Op zondag 4 augustus wordt er weer een Gay Pride Kerkdienst 

gehouden, om 12.30 uur (de deuren gaan open om 12.00 uur). Het thema 

sluit aan bij dat van de Gay Pride: ‘Reflect’. Wie of wat zie jij als je in de 

spiegel kijkt en wie of wat zou jij een spiegel voor willen houden?   
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Groei
Groei. Een beetje gevaarlijk thema. Want als je 
dat verbindt met kerk en geloof, dan denken we 
al gauw aan kwantitatieve groei: de gemeente 
groeit in ledenaantal. Daar is niets mis mee en 
het zou mooi zijn als ook onze gemeente niet 
verder zou krimpen. Maar of het een realistische 
verwachting is? De teleurstelling ligt op de loer, 
wanneer de verhoopte groei uitblijft. Maar je 
kunt ook groeien in diepgang, in gastvrijheid, 
in onderlinge gemeenschap, in geloof. In dit 
nummer komen verschillende aspecten van 
groei aan de orde. Marianne Bogaard belicht het 
thema met een heel klein beeld vanuit de Bijbel. 
Janet Parlevliet probeert moed te putten uit het 
verleden, met name uit de late Middeleeuwen 
met zijn vele hervormingsbewegingen. Het 
moet anders, ook in Amstelveen-Buitenveldert. 
Dat is ook de mening van Jan Bossenbroek, 
die in zijn column ingaat op de negatieve groei 
van de laatste decennia in onze kerken; wellicht 
leidt een goede bemesting nu toch tot een 
goede oogst? Soms worden onze dromen 
van groei verstoord door ontwikkelingen 
buiten onszelf, zoals met de geplande nieuwe 
locatie in Westwijk. Maar we gaan niet bij de 
pakken neerzitten; soms groei je tegen de 
verdrukking in. Als je leest wat er allemaal in 
de verschillende colleges en wijkgemeenten is 
gebeurd en nog steeds gedaan wordt, dan zijn 
we als gemeente kwalitatief gegroeid en zit 
er nog meer groeipotentieel in. De afgelopen 
maanden lieten een pelgrimsweek zien en 
een (te) Gekke Kerk Festival. Geloof je dat het 
groeien gaat? Nog steeds druppelen er reacties 
binnen op ons lezersonderzoek. Alleen door uw 
reacties kunnen we groeien naar een nog beter 
gemeentemagazine. Op de groei!

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

Zo/ 14-07 

1e collecte: Diaconie, wet 
uitgeprocedeerde asielzoekers
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap   
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. B. van den 
Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel 
18.30 uur: ds. J.P. Nap, 
Lunteren
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent 

De Buitenhof
10.30 uur: de heer Chr. 
Koldewijn
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 21-07 

1e collecte: Diaconie, zorg 
en hulpverlening in onze 
gemeente
2e collecte: Kerk, werk binnen 
de Classis  
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, 
Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
dienst van Woord en Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W. G. Gerritsen, 
Oud Alblas 
18.30 uur: ds. J.J. Tigchelaar, 
Putten
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. C.J.P. Ofman
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. 
Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den 
Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 28-07 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk 
18.30 uur: ds. J. den Dikken, 
Nunspeet
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 04-08 

1e collecte: Diaconie, stichting 
De Regenboog
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. van Ginkel, 
Goes 
18.30 uur: kand. J.P. de Man, 
Rosmalen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. L. Wieringa
De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Sneep 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: geen opgave 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

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 september is Inspiratie. 
Wie of wat inpireert u in uw leven? Schrijf 
in het kort uw beleving hierover op en mail 
uw bijdrage voor 20 augustus aan redactie.
present@pga-b.nl.
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Zo/ 11-08 

1e collecte: Diaconie, zorg 
en hulpverlening in onze 
gemeente
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. E. de Mots, 
Rijssen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. D.J.H. Wolse, 
Lelystad

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den 
Broek

Zo/ 18-08

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

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
15.30 uur: ds. A.P. van den 
Broek, dienst van Woord & 
Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, 
Zegveld

De Buitenhof
10.30 uur: drs. K.E.A.Wijkstra
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C. B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: maj. E. Klarenbeek, 
Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 25-08 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, 
Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.Chr. Hovius, 
Apeldoorn
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. 
Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: maj. E. Klarenbeek, 
Leger des Heils

Zo/ 01-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin, 
startzondag  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. M. Maas, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, 
Zeist

De Buitenhof
10.30 uur: ds. R. Kranenborg
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den 
Berge-Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw. O. van ‘t Riet- 
Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. 
Dornseiffen

Zo/ 08-09 

1e collecte: Diaconie, stichting 
Exodus
2e collecte: Kerk, landelijk 
missionair werk & kerkgroei

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M. 
Buitenwerf-van der Molen
17.00 uur: muzikale 
vesperviering  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Ons 2e Thuis Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der 
Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t 
Riet-HoltrustSeptember - Inspiratie

inleveren kopij: 20 augustus
op de mat: 12 september

Oktober - Regels
inleveren kopij: 24 september
op de mat: 17 oktober

Data Present
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Geloven in groei
Ds. Marianne Bogaard

Groei is in
Inspirerend zijn die ideeën en er 
wordt veel in geïnvesteerd. De 
Protestantse Kerk in Nederland heeft 
zelfs een afdeling ‘Missionair Werk 
en Kerkgroei’. Groei is in, in een 
tijd waarin succes een belangrijke 

graadmeter is. We horen 
met bewondering de 
verhalen van de bevlogen 
theoloog die erin slaagt 
om grote groepen op de 
Zuidas te interesseren 
voor het geloofsgesprek, 
of van gemeentes die zich 
effectief presenteren op 
de markt van de religieuze 
zoekers.

Dubbelheid
Die nadruk op groei 
roept echter tegelijkertijd 

dubbele gevoelens op. Want in de 
herinnering van velen leven nog de 
beelden van het zich uitbreidende 
Amstelveen in de jaren vijftig en 
zestig. Van Gereformeerde en 
Hervormde kerken die gebouwd 
werden om plek te bieden aan de 
jonge gezinnen die hier kwamen 
wonen. Kerkelijk en sociaal was 
dat een bloeitijd die tot in de jaren 
zeventig en tachtig voortduurde, maar 
die minder duurzame vrucht heeft 
opgeleverd dan we hadden verwacht. 
Onze kerk lijkt over haar hoogtepunt 
heen gegroeid…

Wat betekent groei in die context? Zijn 
anderen nu aan de beurt, en hebben 
wij onze kans gehad? Of moeten we 
juist opnieuw gaan zaaien, in de hoop 
dat we misschien ooit spijt krijgen 
van gesloten gebouwen omdat het 

ledental zich weer uitbreidt? Op 
hoeveel groei moeten we inzetten als 
kerkgemeenschap?

Groeien in perspectief
Niemand zal ontkennen dat groei 
wezenlijk is voor ons voortbestaan. 
Misschien is de vraag echter niet 
op hoeveel groei we in moeten 
zetten, maar op wat voor groei, en 
op welke manier. Groei hoeft geen 
synoniem te zijn voor succes. In het 
evangelie van Mattëus komt in een 
reeks gelijkenissen over zaaien een 
mosterdzaadje in beeld. Klein en 
onooglijk, zonder de uitstraling dat 
dit weleens iets groots zou kunnen 
worden. ‘Het koninkrijk van de hemel 
lijkt op een zaadje van de mosterdplant 
dat iemand meenam en in zijn akker 
zaaide' (Matteüs 13:31). Valt er iets 
van te verwachten? Op het oog 
niet, het verdwijnt in de grond. Maar 
gaandeweg komt er iets op, dat in 
geen verhouding staat tot wat in de 
grond terechtkwam. 

Zaaien is vertrouwen
Zaaien is iets anders dan zeker 
weten dat het wat wordt. Het is 
geen garantie voor groei. Eigenlijk is 
het een daad van vertrouwen. Van 
je toevertrouwen aan het geloof dat 
het niet blijft bij die ene handeling, 
maar dat de omstandigheden zodanig 

Groeigroep. Groeimodel.

We komen het woord groei nogal eens tegen in het nadenken over 

de kerk in de eenentwintigste eeuw. Gedachten worden ontwikkeld die 

proberen om onze kerk weer te laten groeien. Door de aanstelling van 

kerkplanters bijvoorbeeld, die ergens een nieuwe gemeente ‘planten’. Of 

door in bestaande gemeenten nieuwe methodes uit te proberen, zoals 

het stichten van groeigroepen, kleine groepen die samen komen om over 

geloofsthema’s te praten. Niet alleen om te groeien in geloof, maar ook om 

meer mensen te bereiken en te groeien in getal.
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zullen zijn dat er iets groeit. Daar kun 
je zelf een behoorlijke bijdrage aan 
leveren door de grond te ontginnen 
en wat je zaait af te stemmen op het 
juiste klimaat. En toch heb je het niet 
zelf in de hand. Groei gebeurt. In de 
kerk is het net zo. Misschien gaat 
het vooral om de kunst te koesteren 
wat er ontstaat. Dan gaat het er niet 
allereerst om getalsmatig te willen 
groeien als kerk, maar om het samen 
groeien in het geloof dat wat opkomt 

waardevol is. Ook als het nauwelijks 
zichtbaar is en dat wellicht nooit zal 
worden. Soms kan er dan zomaar iets 
moois opbloeien.

Geloof en groei
Geloven wij in die groei? In een 
onverwacht goed gesprek waardoor 
je verder op weg geholpen wordt? 
In een moment van stilte dat je tot 
jezelf brengt? In een diaconaal gebaar 
waarin de Eeuwige Zijn handen 

uitstrekt? In een enkel woord dat alles 
in een ander perspectief zet? En lukt 
het ons, met hoeveel of hoe weinig 
we ook zijn, om daar ruimte voor te 
blijven scheppen, ook als het succes 
er niet van afspat? Ik geloof dat dit de 
zaadjes zijn, die de kern vormen voor 
verdere groei. Natuurlijk mogen we 
dromen over een grootse uitstraling. 
Maar niet door voorbij te gaan aan de 
kracht van het kleine…het Koninkrijk 
der hemelen is als………….. 
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Durf te groeien
Janet Parlevliet

Opvallend genoeg gebeurt in 
verschillende steden in binnen- en 
buitenland het tegenovergestelde: 
sommige kerken trekken méér 
bezoekers en bieden ruimte aan 
energieke geloofsgemeenschappen 
– de Nassaukerk in Amsterdam is 
daar een voorbeeld van. Ook ontstaan 
op verschillende plekken nieuwe 
geloofsgemeenschappen. Dat brengt 
mij op de volgende vragen: Wat 
zijn de kansen voor onze kerkelijke 

gemeente in Amstelveen 
en Buitenveldert? Kunnen 
wij met elkaar meer 
gemeenschap zijn? Hoe kan 
het verleden daarbij helpen?

Geert Grote
Eerst een uitstapje naar 
de Middeleeuwen. Kun 
je moed putten uit het 
verleden? Wat mij zeer 
inspireerde vorig jaar, 
was het symposium 
met de titel ‘Kansen en 
uitdagingen voor kerken 

in de stad’. Eén van de sprekers was 
hoogleraar Paul van Geest en hij 
vertelde over de late Middeleeuwen 
met zijn vele hervormingsbewegingen. 
Eén daarvan is de beweging 
rond Geert Grote (1340-1384). Hij 
gaat preken in tal van steden – 
zonder enig beleidsplan – en trekt 
tienduizenden mensen. Zo ontstaat 
de kloosterfamilie Windesheim. 
Geert was een geloofwaardig man, 
want zijn denken en handelen waren 
één. De geestelijkheid was te ver 
doorgeschoten in haar schraapzucht. 
Als je wilde dat er voor een dierbare 
overledene gebeden werd, diende 
je eerst te betalen. Ook het feit 
dat er twee pausen waren, leidde 
tot verwarring. Gelovigen vroegen 
zich af of de sacramenten door de 
juiste mensen werden toegediend. 
Geestelijke ambten kon je kopen 
en verkopen. De celibaatgelofte 
werd op grote schaal geschonden 
en persoonlijk bezit was toegestaan 
in kloosters. De kerk koos dus 
voor macht, geld, bezit en status. 

Ondertussen groeiden de steden en 
waren mensen ontzettend bang om 
dood te gaan. 

Leefgemeenschappen
Dan begint er een kleine beweging 
met de charismatische Geert Grote. 
In 1374 stelt hij zijn ouderlijk huis 
in Deventer open voor een kleine 
groep vrouwen. In navolging van de 
eerste christengemeente willen deze 
vrouwen een religieus leven leiden, 
zonder een gelofte af te leggen. Al 
snel volgden meer van zulke zuster- en 
broederhuizen. De zusters en broeders 
leefden gemeenschappelijk, groeiden 
naar elkaar toe en legden vast dat 
bezittingen niet waren toegestaan. 
Hun omgeving bepaalde wat zij 
voor de gemeenschap deden. Dat 
varieerde van onderwijs, zieken- en 
armenzorg, groente- en fruitteelt tot 
waterhuishouding. Zwolle telt vandaag 
de dag vijftien gemeenschapskringen 
die zijn geïnspireerd door deze zusters 
en broeders.
In hetzelfde Deventer had Florens 
Radewijns het initiatief genomen 
jonge studenten in zijn eigen huis op 
te nemen. Hij gaf ze – indien nodig 
– een studiebeurs en als bijbaantje 
schreven zij religieuze handschriften 
over. Dat droeg bij aan hun geestelijke 
vorming. Thomas a Kempis was vanaf 
1393 zo’n student. Het initiatief van 

Zijn er nog kansen voor onze kerkelijke gemeente in Amstelveen en 

Buitenveldert, waar kerkgebouwen sluiten en het ledental afneemt? Durven 

wij als gemeente nieuwe uitdagingen aan te gaan? Durven wij zelf opnieuw 

te groeien? Een nieuw begin te maken met elkaar? Kunnen we de leegloop 

van de laatste decennia stoppen? 
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Florens vond snel navolging. In de 
huizen leerden de studenten goed 
en kwaad te onderscheiden en een 
betere levensstijl te ontwikkelen door 
bijvoorbeeld gesprekken onder leiding 
van een ervaren leidsman. Zo konden 
ze doorgroeien. Ook priesters, leken, 
mannen en vrouwen kregen deze 
nieuwe levensstijl voorgehouden. 
Door onder meer de invloed van 
Erasmus, één van de leerlingen, werkt 
dit levensideaal tot op de dag van 
vandaag door. 

Laten zien
Nu wil ik u niet overhalen om zo’n 
leefgemeenschap van broeders 
of zusters des gemenen levens te 

vormen. Al hoewel … stiekem droom 
ik van een groot huis in Amstelveen 
met vele woningen, waar we in 
eenvoud, soberheid, met gebed en 
naastenliefde een gemeenschap 
kunnen vormen en zijn. Terug naar 
de middeleeuwen. Deze slimme, 
goed onderlegde, oprecht levende 
mensen zoals Geert Grote en 
Florens Radewijns met daarnaast 
de kleine clubjes van broeders en 
zusters wisten mensen te raken. 
Zij beseften dat er geen toekomst 
in geloven is, als je dat zelf niet laat 
zien. Langzamerhand kwamen er 
veranderingen, hervormingen, andere 
kerken. Ook onze tijd heeft behoefte 
aan verandering, hervorming. 

Het moet anders
Terug naar de werkelijkheid van 
Amstelveen en Buitenveldert. 
Dat het anders moet, maakte het 
rapport Investeren in visie (maart 
2012) duidelijk. Maar het sombere 
beeld van de toekomst met minder 
gelovigen en minder kerken zien de 
samenstellers juist als een uitdaging 
om het huidige beleid te kantelen. 
Om niet langer het beheer te laten 
prevaleren, maar het beleid. Om naar 
kansen en uitdagingen te kijken en die 
te benutten. De vragen die ze daarbij 
stelden zijn heel duidelijk:  
Kunnen we in ons denken kantelen? 
Van formeel naar inhoudelijk 
Van versnipperd naar gezamenlijk >>
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Van intern gericht naar open en gastvrij 
Van beheer naar beleid 
Van angst naar durven 
Van het licht uitdoen naar het licht 
aandoen 
Van doem scenario naar doen scenario 
Van… naar vertrouwen op God.
Durven wij zo te groeien? 

Wie zijn wij?
Om iets nieuws te beginnen, angst 
te overwinnen, kansen te creëren 
en uitdagingen aan te gaan als 
kerkelijke gemeente, is het goed 
stil te staan bij een aantal vragen: 
Wie zijn we zelf? Wat zoeken we 
in onze kerkelijke gemeente. Wat 
vinden we? Een goed gevoel? Stilte? 
Zingeving? Gemeenschap? Mooie 
muziek? Inspiratie? En als we weten 
wat we vinden, kunnen we daar dan 
woorden aan geven? Als je mij die 
vraag zou stellen, komen er woorden 
als rust en zingeving naar boven. Aan 
‘kerkmensen’ kan ik dat gemakkelijk 
uitleggen. Maar dat vertellen aan 
iemand die niets met kerk heeft, lukt 
me niet. Hoe kan ik dan anderen 
bereiken, als ik niet in staat ben om 
te vertellen wat mij raakt, wat mij 
inspireert. Ik ben me wel bewust dat 
ik het kan voorleven. Misschien is het 
beter de vraag om te draaien en ons 
af te vragen: wat zoeken mensen in 
een kerk, wat willen ze vinden? Dus 
bewust op zoek gaan naar de anderen 
en net zoals klimop over de schutting 
durven groeien. 

Anderen
Wie wonen, leven en werken bij ons 
om de hoek? Wie zijn onze buren? 

Hoe kunnen we met anderen voor 
anderen betekenisvol aanwezig 
zijn? Het ontbreekt ons vaak aan 
nieuwsgierigheid. In Kerkvernieuwing, 
een uitdaging schrijft Jan Hendriks: 
‘Betrokkenheid op de buurt vraagt om 
een uitgaande beweging, het betekent 
zelf intensief kennis maken met de 
buurt. Door te spreken met mensen 
die de buurt goed kennen of mensen 
uit te nodigen hun verhaal in de kerk te 
komen vertellen.’ Volgens mij is dat de 
manier om met elkaar door te groeien 
naar een werkelijk gastvrije kerk, om 
als gemeente daar te zijn waar we 
nodig zijn.  

Noord 
Hoe staan Amstelveen en 
Buitenveldert er op dit moment voor? 
Van Noord naar Zuid blikkend zie ik 
in de Pelgrimskerk een liefdevolle 
gemeente die met grote inzet 
een inspirerende Pelgrimsweek 
heeft georganiseerd om zo haar 
50-jarig bestaan te vieren. De 
verschillende activiteiten trokken 
kerkleden en buurtbewoners. De 
Kruiskerkgemeente organiseert met 
elan concerten en tentoonstellingen 
en heeft sinds kort haar eigen café 
Montpensier, waar het om het 
geestelijke ‘vocht’ gaat. Vooral de 
kinderactiviteiten doen het goed en 
trekken nieuwe mensen. Zo proberen 
deze gemeenten naar de buurt toe te 
groeien.

Zuid
In Zuid zijn we sinds vorig klaar 
met alle fusies. Drie gemeenten 
vormen nu een gemeente Zuid. 
Sinds kort kerken we samen in één 
gebouw. Het vertrouwen in onze 
nieuwe gemeente moet nog groeien. 
Een tweede kerkplek in Westwijk 
gaat – voorlopig – niet door. Door 
een plotselinge stroomversnelling 
ontstond het (te) Gekke Kerk 
festival, een idee dat ontsproot in 
community Jasmijn. Een groep van 
elf mensen die de uitdaging aangaat 
èn op een eigenzinnige manier 
een brug wil slaan tussen kerk en 
samenleving, tussen zoeken en 
vinden, tussen geloven en twijfelen, 
tussen zingeving en spiritualiteit. 
Aan het festival werkten ruim 
honderd vrijwilligers mee. Veel vaste 
kerkgangers en veel nieuwkomers 
kwamen om te luisteren naar 
spetterende muziek, stiltes en mooie 
teksten. Het (te) Gekke Kerk festival 
is een ‘voorzichtig’ begin. 
Terugkomend op Investeren in Visie, 
u bent gewaarschuwd: we gaan ons 
denken langzaam kantelen om zo 
meer interne, intense groeikracht te 
krijgen. En vandaar uit de ander te 
ontmoeten. 

Bronnen:
Paul van Geest, Thomas a Kempis, 
mystagoog op de breuklijn tussen de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Jan Hendriks, Kerkvernieuwing een uitdaging, 
op weg gaan met visie en vertrouwen.
Mink de Vries, Pleidooi voor postmoderne 
devotie, navolging vanuit vrijheid en 
gemeenschap.

>>

Net zoals klimop, 
over de schutting 
durven groeien
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Van mineur naar majeur 
Melis Melissen, voorzitter 

uit de algemene kerkenraad

In november werd een regeerakkoord 
gesloten dat voor organisaties als OTT 
nogal wat gevolgen heeft en die raken 
ook onze protestantse gemeente. OTT 
kwam tot de conclusie dat het niet 
langer verantwoord is de geplande 
nieuwbouw door te zetten. OTT schreef 
ons alle door ons gemaakte kosten te 
vergoeden en toch met ons verder te 
willen, op een andere locatie. 
Voor ons was deze (tijdelijke?) stop een 
grote teleurstelling. In het bijzonder 
voor degenen die zoveel energie en tijd 
in dit project hebben gestoken. De AK 
wil hen graag hartelijk danken voor de 
vele uren die zij hebben gegeven en het 

aanstekelijk enthousiasme waarmee ze 
er over vertelden. Zonder anderen tekort 
te doen wil ik in het bijzonder Peter van 
Leeuwen noemen. 

Jaarvergadering
Op 13 juni werden de jaarstukken door 
de gemeente in orde bevonden, zodat ze 
vastgesteld kunnen worden. Helaas was 
de opkomst buitengewoon laag. Waar 
was u?

Investeren in visie
Juni was niet een maand van louter 
mineur, integendeel. Zo maar uit het 
niets was er ineens het (te) Gekke Kerk 
festival. Het is ongelofelijk wat een groep 
geïnspireerde mensen in korte tijd voor 
elkaar weet te krijgen. Het begin van een 
traditie? Een Amstelveens festival met 
de kerk als steunpilaar?
De AK had dit festival een subsidie 
gegeven uit het durffonds en ook elders 
wordt Investeren in visie zichtbaar in pro-
jecten en mensen. Een commissie van 
vijf mensen is ingesteld om aanvragen 
te beoordelen: uit iedere wijkgemeente 
één, onze gemeenteadviseur en een 
externe deskundige. In juni beoordeelde 

deze commissie aanvragen van de PJR 
voor een (tweede) jeugdwerker en 
van de Pelgrimskerk voor een project 
op Uilenstede. Inmiddels ontving de 
Pelgrimskerk een subsidie voor hun 
jubileum en in mei stelde Ria Keijzer zich 
aan u voor, zij was toen net begonnen in 
de Kruiskerk. 

Vanaf 1 juni is ds. Otto Sondorp opnieuw 
werkzaam in onze gemeente. Voor velen 
een oude bekende. Hij doet nu een 
project van een half jaar in het vormings 
en- toerustingswerk en de veranderin-
gen die daarin gaan optreden. Ook de 
nog te bedenken vernieuwingen waar 
Investeren in visie om vraagt, behoren 
daartoe. Eerder was ds. Sondorp onze 
gemeenteadviseur en werkte hij 
mee aan Geloven in de 
Toekomst. 
Tenslotte is de pro-
testantse gemeente 
te Amstelveen-
Buitenveldert betrokken 
bij de Nieuwe Poort, in 
zekere zin de voortzet-
ting van de Stichting 
Zingeving Zuidas. 
Hopelijk kan ik u in sep-
tember meer vertellen 
over wat dat inhoudt, in 
mijn dan laatste bijdrage 
als voorzitter van de 
Algemene kerkenraad.

Het project Jasmijnlaan. In september tekenden wij vol goede 

moed een samenwerkingsovereenkomst met ons Tweede Thuis (OTT), 

voor gezamenlijke nieuwbouw in de Westwijk. Daar zou eindelijk het 

kerkelijk centrum komen waar we al zo lang mee bezig zijn.

Ds. Otto Sondorp
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Vandaar dat wij u nu alvast informeren 
over enkele komende betalingsverande-
ringen. U weet wellicht al dat u een lan-
ger rekeningnummer (IBAN) krijgt. Het 
rekeningnummer van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
verandert in NL53ABNA0549316523.
De bank regelt dat allemaal voor u. Voor 
de administratie van de kerk betekent 
het een aanpassing van alle betalings-
systemen. Ook gelden strengere regels 

voor machtigingen, incasso’s 
en niet te vergeten het 
toezeggingsformulier voor 
de Actie Kerkbalans 2014. 
Dus de nieuwe acceptgiro’s 
zien er straks ook anders uit. 
Vanaf september 2013 gaan 
we deze nieuwe accept-
giro’s gebruiken.

Toezeggingsformulier 
Actie Kerkbalans 2013 
ingeleverd?
In januari ontving u 
van ons via de Actie 

Kerkbalans een vraag om een vrijwil-
lige financiële bijdrage. Velen van u 
hebben het toezeggingsformulier 
teruggestuurd of spontaan een 
bedrag overgemaakt. Toegezegd of 
spontaan: heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
Is het formulier aan uw aandacht 
ontsnapt? U kunt het nog steeds 
terugsturen. Want we willen graag 
weten waar we op mogen rekenen. 

Op dit moment is het voor 2013 in de 
begroting opgenomen bedrag, nog 
niet gehaald (de oranje en roze balk 
bij elkaar geteld). 
U mag nog steeds – spontaan – een 
bedrag overmaken op het reke-
ningnummer van de Protestante 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert 
NL53ABNA0549316523 o.v.v. Actie 
Kerkbalans 2013. Dank voor uw 
bijdrage.

Berichten over geldwerving
Yvonne Teitsma

Regelmatig krijgen de 

medewerkers van het kerkelijk bureau 

vragen over het overmaken van de 

kerkelijke bijdragen, over het invullen 

van toezeggingsformulieren of 

overschrijvingskaarten.  

college van kerkrentmeesters

Opbrengst 
Paascollecte: 
Geef om kinderen!
De Paascollecte is dit 
jaar bestemd voor het 
plaatselijk jeugd- en 
jongerenwerk. Met 
speciale aandacht voor de 
vrijwilligers in ons eigen 
jeugdwerk. Zij zoeken naar 
manieren om met kinderen 
en jongeren kerk te zijn. 
Zodat de kerk een plaats 
wordt waar zij zich thuis 
voelen en zoeken naar de 
betekenis van God in hun 
leven. De opbrengst van 
de Paascollecte van dit 
jaar is € 11.083,-. Heel 
hartelijk dank voor uw 
bijdrage.
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college van diakenen

Nieuwe activiteiten
Door het samengaan van de gemeen-
tes in Amstelveen-Zuid was er extra 
aandacht voor de ouderen. De wijk-
diaconie organiseerde verschillende 
bijeenkomsten, die fl ink wat mensen 
trokken. In tijden van verandering is 
er behoefte om contact met elkaar 
te houden. Ook ging de cursus over 
het schrijven van levensverhalen met 
succes van start en worden de eerste 
levensverhalen nu opgetekend.
De Kruiskerk richt zich sterk naar buiten: 
onlangs nog door voortrekker te zijn 
voor Samenloop voor Hoop. Het team 
‘Kerken Present in Amstelveen’ liep 
in estafettevorm het etmaal rond en 
zamelde een mooi bedrag in voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds.
In de Pelgrimskerk is de wijkdiaconie 
zeer actief op een groot aantal terreinen: 
er is veel contact met maatschappelijk 
werk voor individuele hulpverlening. 
Door toekenning van een groot legaat 
heeft de diaconie een nieuw project voor 

verbetering van onderwijs en medische 
zorg in Zambia kunnen opstarten. In een 
diaconale dienst is aandacht besteed 
aan het thema duurzaamheid, waar de 
wijkdiakenen tevens een brochure over 
samenstelden.

Het College
Ook het College van Diakenen zit niet 
stil. Achter de schermen houden we de 
organisatie draaiende en buigen we ons, 
met onze fi nanciële commissie, in stilte 
over ingewikkelde hulpvragen. Dit is niet 
nieuw, maar van alle tijden. We zien de 
effecten van de economische crisis en 
de bezuinigingen steeds sterker naar 
voren komen. Het aantal hulpvragen 
steeg in 2012 met ongeveer 40%. Er 
werd ruim € 8000 meer uitgegeven aan 
individuele hulpverlening dan in 2011.

Beleidsdag
Op 1 juni kwamen zestien diakenen 
bijeen om na te denken over een nieuw 
beleidsplan. ’s Ochtends deelden we met 

elkaar welke noden we zien en wat we 
daar mee doen. ’s Middags was er tijd 
voor bezinning. Daarna brainstormden 
we plenair over concrete plannen om 
mee aan de slag te gaan. Voor alle 
aanwezigen een inspirerende dag!
De vele ideeën die naar voren kwamen, 
zal de voorbereidingsgroep verwerken 
en daarna terugkoppelen aan alle 
diakenen. In het najaar stellen we ons 
nieuwe beleidsplan vast.

Gemeentevergadering
Tijdens de gemeentevergadering legden 
we verantwoording af over het gevoerde 
beleid. Daarna bespraken we met elkaar 
een complexe diaconale hulpvraag van 
een gezin zonder inkomsten met fl inke 
schulden, dat met uitzetting wordt 
bedreigd. Voor mij als inleider was het 
fi jn om met een aantal van u te kunnen 
delen hoe ingewikkeld diaconaat is. 
Het jaarverslag 2012 en onze fi nanciële 
verslaglegging is te vinden op de 
www.pga-b.nl en op te vragen bij ons 
secretariaat.

Terugblik op 2012
Een jaar geleden schreef ik over het jaarverslag van 2011: 

‘De uitdaging voor 2012 en 2013 is dan ook: het diaconale 

werk blijven voortzetten en het bewustzijn hierover stimuleren en 

tegelijkertijd keuzes maken: wie doet wat? Wat hoeven we niet meer 

te doen? En welke nieuwe initiatieven, passend bij de vragen van 

deze tijd en plaats, kunnen we opstarten? Terugblikkend blijkt dat de 

diakenen flink aan de slag zijn geweest met deze vragen. 

Geert-Jaap Welsing

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 
DR Amsterdam, tel.: 020-5353700, mail: 
secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88VLB0699743532 
of NL32INGB0000526833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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In 1953 was er nauwelijks groei, 
geboorteleden hielden het bestand 
op peil. Daarna trad negatieve groei 
op en hoe de stand van zaken 
nu is hoef ik niet te beschrijven. 
Kerkgebouwen konden deze trend 
niet meer aan en kregen wegens 
gebrek aan belangstelling een andere 
bestemming. In het ongunstigste 
geval werden zij gesloopt.

Deze negatieve groei kende ook 
meer ingrijpende consequenties. 

Mijn kinderen zijn vast en zeker niet 
de enigen die de kerk ontgroeid 
zijn. Waar zij opgroeiden in een 
teruggroeiende gemeente en sterk 
veranderende maatschappij bleef de 
omgeving waarin zij kerkten gelijk. 
De huidige eredienst verschilt niet zo 
bijster veel van die uit mijn jeugd, de 
invulling hiervan kent een standvastige 
nulgroei. Dat geldt overigens niet 
zozeer voor de inhoud, in veel dogma’s 
is het mes gezet, alleen houd je 
daarmee de jeugd niet binnenboord. 

En dat brengt mij bij de kern van mijn 
betoog. In hoeverre is de kerk, zijn wij, 
meegegroeid met de ontwikkelingen 
buiten de kerk. Nu nodigen onze 
kerkgebouwen ook niet echt uit een blik 
naar buiten op straat te werpen (of voor 
de passant naar binnen), maar toch. In 
hoeverre zijn de theologische opleidingen 
meegegroeid met de tijdgeest. In de 

zestiger jaren (van de vorige eeuw) 
betraden beatbandjes het liturgisch 
gedeelte. Dit leidde tot een groeistuipje. 
Nu is dit fenomeen in aangepaste vorm 
te bewonderen bij de evangelisch getinte 
gemeentes. En tja, die zijn qua omvang 
nog steeds groeiend. 

Het is niet allemaal kommer en 
kwel. Er is een groeiend besef 
binnen de wijkgemeentes dat het 
anders moet kunnen. In Amstelveen-
Buitenveldert worden culturele en 
kerkelijke activiteiten georganiseerd. 
Wellicht het begin van een te gekke 
beweging naar buiten? Als wij 
vervolgens samen met de lokale 
overheid een maatschappelijk project 
zoeken om verantwoord fi nancieel 
te ondersteunen dan kan met een 
zorgvuldige bemesting misschien 
een goede oogst tegemoet worden 
gezien.  

column

Bemesting
Jan Bossenbroek

De eerste versie van deze 

column groeide rap naar 577 woor-

den. Dit noopte de redactie ertoe de 

column terug te laten groeien naar 

345 woorden. Deze groeistuip is sym-

bolisch voor de kerkelijke groei die ik 

sinds 1953 heb mogen aanschouwen.
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Hoe verder in Westwijk?
Willeke Koops en Peter van Leeuwen

Door de rigoureuze 

bezuinigingen op de zorg is 

Ons Tweede Thuis (OTT) niet 

meer in staat om het bouwplan 

aan de Jasmijnlaan uit te voe-

ren. En daarmee is ook de bouw 

van een kerkelijk centrum op 

die locatie van de baan.

ontwikkelingen in zuid

Dat is een diepe teleurstelling, zeker 
ook voor alle vrijwilligers die zich 
enorm hebben ingezet voor het project 
in de afgelopen jaren. Het is nu eerst 
zaak om het project Jasmijn netjes af 
te ronden in goed overleg met OTT. De 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
kerk en zorgorganisatie wordt ont-
bonden, de fi nanciën moeten worden 
geregeld en in een gezamenlijke brief 
vragen beide partijen aan de burger-
lijke gemeente om het koopcontract 
voor de grond aan de Jasmijn te 
ontbinden. 
Ons Tweede Thuis heeft aangegeven 
de kerk als een goede samenwerkings-
partner te zien. Hoewel de geplande 
nieuwbouw nu niet doorgaat, zou OTT 
graag met ons verder willen nadenken 
hoe beide organisaties elkaar kunnen 
versterken in wijkgericht werken. Denk 
bijvoorbeeld aan maaltijden voor de 
buurt. Bovendien zijn OTT en kerk ook 

fysiek met elkaar verbonden. Iedere 
eerste zondag van de maand huurt de 
kerk namelijk de grote ruimte in het 
dagcentrum van OTT aan de Augusta 
de Wittlaan in Westwijk voor vieringen. 
Ds. G.J. de Bruin bereidt de vieringen 
met een aantal gemeenteleden voor. 
Het zijn geen klassieke kerkdiensten, 
maar intiemere, thematische vieringen 
waarbij mensen een actieve inbreng 
kunnen hebben. Zo gingen tijdens 
de viering van 3 juni verschillende 
groepjes aan de slag rond het thema 
zegen: zelf een zegenbede schrijven, 
een zegen zijn voor een ander door 
cadeautjes voor bewoners van Ons 
Tweede Thuis in te pakken of een lied 
van zegen zingen. 
 
Amstelveense engelen
Nu de bouw van het nieuwe pand 
niet doorgaat, zijn er ook geen ramen 
nodig. De ramencommissie was het 
afgelopen jaar enthousiast aan het 
werk gegaan met glaskunstenares 
Brenda Bleijenberg uit Oldenzaal. 
Uiteraard vindt ook zij het bijzonder 
jammer dat de ingeslagen weg nu 
doodloopt. ‘Maar de dingen lopen 
zoals ze mogen lopen en dat hebben 
we te aanvaarden’, laat ze weten. 
‘Ik wil jullie allemaal bedanken voor 
de plezierige samenwerking. Ik 
ben altijd met genoegen naar onze 
bijeenkomsten gereden en ging na 

afl oop met een goed gevoel weer 
naar huis. En de dagen daarna bruiste 
het altijd in mij om met de ontwerpen 
verder te gaan.’ De bijeenkomsten 
in Amstelveen hebben nog wel iets 
moois opgeleverd. Van alle ontwer-
pen die Brenda na gesprekken met 
gemeenteleden maakte, bleven er 
maar twee over. In de andere ont-
werpen zaten echter mooie details 
met engelen. Deze ‘Amstelveense 
engelen’ heeft Brenda verwerkt in 
een groot driedelig object dat onlangs 
op een grote internationale glasexpo-
sitie is tentoongesteld en nu in haar 
atelier staat. 
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De derde zondag
Op zondag 16 juni maakten de tieners 
letterlijk de dienst uit. Zij namen 
ons al spelend mee in het verhaal 
van Jakob(a) en Ezau. Ik kreeg van 
hen exact drie minuten om daar als 
dominee iets aan toe te voegen. 

Dat was genoeg, want er zat al heel 
veel uitleg in hun spel. In de dienst 
namen Celine, Floris, Geert, Hollando, 
Jeroen, Jop, Maarten en Sascha 
afscheid van de kinderkerk. Zij vlogen 
spectaculair per trampoline over 
naar de tienerdienst, met de rugzak 
met inhoud die ze van de gemeente 
kregen. Ook Joran zal overspringen. 

In de zomer zullen we op de derde 
zondag ‘gewoon’ vieren. Na de 
zomer zal er op deze zondagen 
steeds een viering zijn die door een 
bepaalde doelgroep is voorbereid. In 
september is dat een oecumenische 
viering, waarschijnlijk voorbereid door 
oecumenische paren. In oktober zingt 
Close heavenly en bepalen veertigers 
de inhoud van de dienst. In november 
staan de kinderen centraal en bereidt 
de Kinderkerk de dienst voor. In 
december is er een muziekproject 
o.l.v. Gert Jan Slump en Nico Hovius, 
waarvoor op de startzondag al een 
begin gemaakt wordt.

Zomers vieren
Maar eerst komt de zomer! Wij vieren 
door. Dat is eigenlijk het belangrijkste 
wat te zeggen valt. Afwisselend gaan 
de eigen predikanten voor. Ds. Cor 
Schaap, onze interim-predikant, is nog 

te horen op 14 juli en 11 augustus. 
Verder zijn er in deze maanden drie 
gastpredikanten van eigen bodem: 
ds. Sieb Lanser op 21 juli, ds. Nieke 
Atmadja op 4 augustus en ds. Atze 
van den Broek op 18 augustus in de 
middagdienst. Ds. Gert Jan de Bruin 
gaat op 18 augustus ’s morgens 
voor. Op deze zondag mag Aswin 
van Kesteren het teken van de doop 
ontvangen. Aswin ziet uit naar zijn 
doop en wij met hem! Alvast van harte 
welkom!

Na de zomer zullen wij in onze 
morgendiensten gaan zingen 
uit het nieuwe Liedboek. In de 
middagdiensten van Woord en Gebed 
blijft het oude liedboek voorlopig nog 
leidraad. Mocht u dit prachtige boek 
met bekende en nieuwe liederen 
èn gedichten/zegenbeden nog niet 
besteld hebben, dan kunt u dat doen 
via de intekenlijsten of onze scriba. 
Binnenkort zal de tweede druk ook in 
de boekhandel te koop zijn.

Op 1 september willen wij samen 
het nieuwe seizoen inluiden met een 
feestelijke dienst en aansluitend een 
veelzijdig programma. Ds. de Bruin 
gaat voor.

Ds. Marianne Bogaard

Zuid

website www.pwaz.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
ds. Cor Schaap, Ouderkerkerlaan 9,
1185 AB Amstelveen, tel. 6411478
dsschaap@pwaz.nl
voorzitter kerkenraad Gerben Drost,
tel 6413442 voorzitter@pwaz.nl
scriba Esther Velten tel. 6455406,
scriba@pwaz.nl
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
present@pwaz.nl
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl
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In Paradiso
Het (te) gekke kerkfestival 2013 was 
een weergaloos succes. Wat een 
prestatie van het Festivalteam en de 
107 vrijwilligers. De gastvrijheid spatte 
er van af. Bijzondere artiesten, koren, 
dichters, sprekers en meditaties. ‘Loka 
Samasta Sukhino Bhavantu’: moge 
iedereen overal vreugdevol en vrij zijn. 
En mogen al mijn gedachten, woorden 
en handelingen bijdragen aan het 
geluk en de vrijheid van iedereen’. 
Een evenwichtig en zinvol programma. 
De deelnemers aan het festival waren 
en zijn vol lof. Het festival kreeg veel 
aandacht in de media, ook de sociale 
media. Het elan en engagement 
vasthouden, daar komt het nu op aan. 
Zo’n gek festival doet de gemeente 
groeien. Van binnen naar buiten en 
van buiten naar binnen. Dat is wat de 
gemeente nodig heeft: gekke groei, 
dwars door de muren heen en met 
open deuren en ramen.

Het nieuwe Liedboek
Maar net op tijd was ik bij de 
boekhandel om een exemplaar van 
het nieuwe Liedboek te bemachtigen. 
Er lag er nog één, het was een 
chique uitgave, mooi zacht leer in 
mijn lievelingskleur. Her en der is 
het nu vergeefs zoeken naar het 
Liedboek, de eerste druk is compleet 
uitverkocht.
Het ‘oude’ Liedboek had ik in 1973 
van mijn ouders gekregen. Dat was 
nog de tijd dat iedereen uit haar of 
zijn eigen Liedboek zong, misschien 
dat je in de hal van de kerk een enkel 
exemplaar voor gasten vond. Na 
verschijning van het toen nieuwe 

Liedboek kwam er van allerlei kanten 
- radio en tv - steun om vertrouwd 
te raken met de nieuwe liederen. Ik 
herinner me dat er nogal eens aan het 
begin van een dienst een onbekend 
lied door enkele mensen werd 
voorgezongen.
De omvangrijke liedbundel op 
dundrukpapier die eind mei is 
gepresenteerd, heeft naast nieuwe 
ook veel bekende liederen. Niet alleen 
de psalmen, maar ook veel gezangen 
zijn uit het oude naar de nieuwe 
bundel ‘overgegaan’. En meer dan 
honderdvijftig liederen uit ‘Tussentijds’ 
vinden we in het nieuwe Liedboek.

Startzondag 1 september
Op de komende gemeentezondag 
of startzondag – 1 september – zal 
er in de dienst aandacht zijn voor het 
nieuwe Liedboek. ‘Zing een nieuw 
lied’ is het thema van de viering. Bij 
enkele liederen hebben we de steun 
van de cantorij. Na de dienst en de 
koffi e is er een programma. U kunt 
uit verschillende workshops kiezen 
waarbij het Liedboek de verbindende 
draad is. Er is een spelprogramma, 
een informatief onderdeel over het 
Liedboek, maar u kunt ook doorgaan 
met zingen of gaan bloemschikken. Er 
is voor elk wat wils.
Ik hoop dat u het Liedboek aanschaft. 
De ondertitel luidt niet voor niets: 
zingen en bidden in huis en kerk. 
U treft in het Liedboek meer dan 
alleen liederen. Voor thuis vindt u er 
gebeden, teksten en gedichten in. Ik 
stuitte, al bladerend, op juweeltjes. U 
doet uzelf tekort als u het Liedboek 
niet koopt! Om het u gemakkelijk 

te maken, liggen er intekenlijsten in 
de Paaskerk waarop u kunt noteren 
dat u een exemplaar - en in welke 
uitvoering - wilt aanschaffen.

G.J. de Bruin

Herman Hengeveld
Na een ziekbed van enkele weken overleed 
op 13 mei Herman Hengeveld. Met 
zijn vrouw Catharien en hun vier zonen 
kwamen zij in 1969 naar Amstelveen. 
Daar werd hun dochter geboren. Herman 
had een passie voor vliegtuigen. Via de 
elektronica kwam hij bij de luchtmacht 
terecht. Ook op geloofsgebied was hij 
gepassioneerd. Jezus’ lijden en opstanding 
was het fundament van zijn bestaan. Hij 
beleed zijn geloof op veel plaatsen, ook 
buiten de kerk. Daarin bleef hij echter altijd 
zijn gezin en de Paaskerkgemeente trouw. 
Een groot vertrouwen droeg hem tijdens 
zijn ziekte. Wij namen op 17 mei afscheid 
van hem in de Paaskerk.

Lida Jeninga-Dekker
Op 25 mei overleed Lida Jeninga. Juf 
Jeninga, zoals zij bij velen bekend was, 
was lang een actief lid van de Bankraskerk, 
eerst met haar man Marten en later alleen. 
De laatste jaren kwam zij met haar zus 
regelmatig naar de Paaskerk. Opgevoed 
in de gereformeerde zuil heeft zij in het 
geloof steeds meer ruimte gevonden. Tot 
het laatst voerde zij daar gesprekken over 
met haar twee zussen. Veel steun had zij 
aan hen, maar ook aan haar vier kinderen. 
Het gaf haar daarnaast rust, zoals zij zelf 
schreef ‘dat iemand haar aan het eind van 
haar leven opwachtte’. In dat geloof gaven 
wij haar op 30 mei uit handen.
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Van, uit en in de kerkenraad
Het is een grote vreugde dat onze 
wijkgemeente een beroep kon 
uitbrengen op dominee Werner 
Pieterse, thans predikant – Dienaar 
des Woords – in de gemeente 
Heinkenszand. Samen met ds. 
Marianne Bogaard en ds. Gert Jan de 
Bruin gaat hij het predikantenteam 
Amstelveen-Zuid vormen. Dominee 
Pieterse, 43 jaar, is gehuwd en heeft 
vier zonen. We gaan hen met open 
armen welkom heten. Nog even 
geduld, want er komt heel wat kijken 
voor en rond de verhuizing. Zo moet 
er het nodige onderhoud worden 
gepleegd aan de pastorie. Over de 
planning later meer.
Op 1 september is er de gemeente-
zondag: met hart en ziel geloven. Er 
is een aantrekkelijk programma na de 
eredienst in voorbereiding. Komt allen 
die zondag.

Afscheid ds. Cor Schaap
Op die zondag nemen we ook 
afscheid. We nemen afscheid van 
Ds. Cor Schaap, die onze gemeente 
de afgelopen twee jaren met raad 
en daad bijstond. Hij was van 
onschatbare waarde bij het denken 
en doen rond de eenwording van de 
kerk in Zuid en de vernieuwing die 
we nastreven. Investeren in visie, 
verspiedersrapport en binnenkort 
het beleidsplan Zuid. Zonder Cor 
was het gewoonweg niet tot stand 
gekomen. Zijn kracht tot analyse, 
creativiteit en humor hielpen ons de 
bietenbrug over. Er gaan er meer de 
kerkenraad uit die in de afgelopen 
jaren hun krachten naar kunnen 

hebben gegeven: Johan Tigchelaar, 
Roeltje Mentink, Lineke Wichmann, 
Jaap Lubbers en mijn persoon. We 
mogen terugkijken op een zegenrijke 
tijd. Wat is er in het afgelopen jaar niet 
al voorbij gekomen. De daadwerkelijke 
migratie kwam tot stand. De Paaskerk 
werd aangepast aan de tijd met in 
achtneming van de oorspronkelijke 
stijl. De Handwegkerk gesloten, het te 
Gekke Kerkfestival en wat al niet. De 
scheidende ambtsdragers zijn eraan 
toe om het ambt aller gelovigen in alle 
bescheidenheid opnieuw op zich te 
nemen. En zij hopen vurig dat andere 
gelovigen het bestuurlijke stokje van 
hen willen overnemen. Zo gaat Nelleke 
de Bres het voorzitterschap van de 
wijkdiaconie invullen, maar tja die 
zit al in de kerkenraad. Er zijn in de 
kerkenraad en ook in de taakgroepen 
vacatures die vervuld moeten en gaan 
worden. 
Ds. Marianne Bogaard is de eerste 
twee weken van augustus met 
studieverlof. Ook heeft zij, net als ds. 
Gert Jan de Bruin, in de zomer nog 
wat vakantietijd tegoed. Mocht u de 
ene predikant niet kunnen bereiken, 
dan is er altijd een andere beschikbaar. 
Vanzelfsprekend gunnen we onze 
voorgangers van harte de nodige tijd 
voor studie en vakantie. Wij doen een 
zwaar beroep op hun inzet. Bijspijkeren 
en bijkomen is dus een must. Hopelijk 
is het bij alle werkenden onder ons 
niet anders. Waarbij ik ook besef 
dat middenstanders en zelfstandige 
beroepsbeoefenaren momenteel soms 
onder grote druk staan.
Op 21 september is er de jaarlijkse 
rommelmarkt. De opbrengst gaat 

voor 2/3 naar het partnerfonds (goede 
doelen en die zijn echt goed) en 1/3 
naar de wijkkas. Er zijn weer vele 
handen nodig om van de rommelmarkt 
2013 een succes te maken. 
Over de wijkkas gesproken: aanvulling 
is nodig. Dus als u iets kunt missen, 
graag.

Gerben Drost, voorzitter

Van de kinderkerk
Na een geslaagd 40-dagenproject was 
het even stil aan het kinderkerkfront. 
Maar we zitten niet stil. Ik praat 
u bij. Terugkijkend op een jaar 
kinderkerk-PWAZ, constateer ik dat 
er – om het maar eens populair te 
zeggen - een goede chemie is bij 
zowel de leiding als de kinderen. De 
gezamenlijkheid motiveert, stimuleert 
en enthousiasmeert. Een tweetal 
heidagen hebben ons als leiding naar 
elkaar toe doen groeien.
Tijdens de dienst voor en door 
12-plussers op 16 juni, zijn maar 
liefst acht kinderen naar de oudste 
groep overgevlogen. Dat ging met 
het lied I believe I can fl y op de 
achtergrond middels een sprong op de 
trampoline. Zo sprongen de kinderen 
symbolisch naar de 12-plussers toe. 
Heel mooi! Voor deze kinderen is 
dit een grote sprong, zowel in hun 
dagelijks leven als in de kerk. We zijn 
blij dat ze in goede handen zijn bij de 
12-plusleiding.
Wij gaan met de overige kinderen 
verder. We zullen wat herschikken en 
dan gaan we het nieuwe seizoen in. 
Er zijn ook wat personele wisselingen: 
eerder dit jaar namen we afscheid 
van Wendy Kramer. Op 16 juni heeft 
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Lukas Deventer
In het Zonnehuis overleed op 2 juni Lukas Deventer, 
een trouw en markant lid van de Paaskerkgemeente. 
Zijn strenge Gereformeerde opvoeding had hij verruild 
voor een ‘vrijzinnig’ geloof met veel belangstelling 
voor liturgie. Zijn verblijf in Indië had hem geholpen 
om verder te kijken dan de wereld waarin hij was 
opgegroeid. De liefde voor dat land zou altijd blijven, 
hij trouwde met een vrouw die er was opgegroeid. 
Zij kregen drie kinderen. Zijn naamgenoten, zoon èn 
kleinzoon Lukas, trokken het geloofsspoor verder als 
theoloog. In alle vrijzinnigheid wist hij waar hij naartoe 
ging, hij ging ‘hemelen’. Vanuit de Paaskerk begeleidden 
wij hem op 7 juni naar zijn laatste rustplaats. 

Margrietha Weltevrede-van der Burgh
In de nacht, nadat zij naar het ziekenhuis was gebracht, 
overleed Gré Weltevrede. Ook zij was een betrokken lid 
van de Paaskerkgemeente. Met haar man Pim voedde 
zij haar vier kinderen op in de Hervormde traditie. Zelf 
legde zij haar belijdenis af op Eerste Paasdag 1945. 
Door alle tijden heen, zeker toen zij vrij jong weduwe 
werd, vond zij houvast in de kerkgang en haar geloof. 
Daarnaast wist zij zich gezegend door een groot 
netwerk van familie, vriendinnen en buren. ‘Wanneer 
je verdrietig bent…zul je zien dat je weent om wat je 
vreugde schonk,’ noteerde zij. In dankbaarheid èn in 
gemis namen wij op 14 juni afscheid.

Alida Maria Geschiere-Hildebrand
Na een kort verblijf in het hospice overleed op 15 juni 
Ali Geschiere. Opgegroeid in Betondorp kreeg zij haar 
kerkelijke basis mee in de Emmakerk. Ze deed er 
belijdenis, haar huwelijk met haar man Andre werd er 
ingezegend en ze zong in het kerkkoor. Eind jaren zestig 
kwamen zij met hun twee dochters naar Amstelveen, 
waar zij hun plek vonden in de Paaskerk en later in de 
Dorpskerk. Ondanks ziekte in de afgelopen jaren bleef 
zij haar precisie en zorgzaamheid behouden. Toen het 
niet meer ging rustte zij in het geloof dat niemand leeft 
en niemand sterft voor zichzelf. Wij namen op 24 juni 
afscheid op de Nieuwe Ooster. 

Marieke Visser voor het laatste kinderkerk gehad. En Toos van 
Mourik stopt aan het eind van dit seizoen eveneens. Zij hebben 
allemaal jaren lang hun steentje bijgedragen elk met hun eigen 
specialiteit en met passie. Hartelijk dank daarvoor.

Arjen Teitsma

Bericht van de Jongerendienst
Het seizoen zit erop voor de jongerendienst. We hebben weer een 
fantastisch seizoen gehad met allereerst natuurlijk wennen aan het 
feit dat we allemaal zeggen: ‘Ich bin ein Paaskerker’. 
Nu dat ging niet vanzelf, maar de integratie van jongeren lijkt 
geslaagd. 
Na een geweldige theaterweekend eerder dit jaar was er 16 juni dè 
dienst over het verhaal van Jacob en Ezau. Het eerstgeboorterecht 
werd vervangen door een creditkaart, de linzensoep door een goed 
diner in een restaurant en zo nog wat aanpassingen. Geweldig was 
de vondst van de collecte: lopend en swingend naar de zakken 
voorin. Dat werkte goed.
Tijdens het (te) Gekke Kerk Festival 2013 is contact gelegd met 
jongeren in Amstelveen via de singer songwriter avond – in 
samenwerking met de Muziek- en Dansschool Amstelveen – en 
het Inloop Gospel Koor met Diane Ranselaar. Ook tijdens het 
event On The Move op de laatste woensdag van het festival 
waren jongeren actief. Daarmee openen zich allerlei nieuwe 
perspectieven!

Tijdens dè dienst is een groep kinderen uit de kinderkerk 
overgestapt of beter: getrampolineerd naar de jongerendienst. 
Van harte welkom en zo groeit de groep van onderen weer aan. 
Aan de bovenkant haakt een aantal fanatieke sporters af omdat 
er op zondag een andere dienst gedaan moet worden, die van de 
teamspirit, grasmat, middenstip en doelpalen. 

Kortom, in aantal jongeren groeien we weer wat door. Qua leiding 
nemen we volgend seizoen afscheid van Anne Marie Dees en 
Gert Jan Slump. Gert Jan heeft wel aangeboden af en toe bij 
te springen. Het team bestaat volgend jaar dan ook uit: Arnold 
Terlouw, Edith van Amsterdam, Anko Verburg, Dorien Keus, 
Tako Verburg en Judith Meij. Mocht u zich geroepen voelen de 
jongerendienstleiding te versterken, schiet dan Anko Verburg of 
één van de anderen eens aan.

De jongerendienst
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Rommelmarkt
Op zaterdag 21 september van 
10.00 tot 16.00 uur opnieuw een 
rommelmarkt in de Paaskerk. 
Voor de 39ste keer! Op woensdag 
14 augustus om 19.30-20.30 
uur is er in de Paaskerk een 
informatiebijeenkomst.

Om van de rommelmarkt ook dit jaar 
weer een succes te maken hebben 
we de hulp van veel mensen nodig. 
Daarom een oproep aan iedereen die 

het leuk vindt om mee te helpen om 
op woensdag en donderdag voor de 
rommelmarkt spullen uit te zoeken en 
de kramen in te richten of op zaterdag 
twee uurtjes een kraam te bemensen. 
Vraagt u het ook eens aan familie, 
kinderen, kleinkinderen. Iedereen 
die het goede doel wil steunen is 
welkom!

Bruikbare spullen voor de verkoop 
kunt u inleveren op woensdag 
21 september van 11.00 tot 21.00 uur. 

Niet vergeten: spaart u ook dit jaar 
Douwe Egberts punten voor cadeaus 
voor het rad van avontuur? Inleveren 
kan in de speciale bus bij de bar in het 
benedenhuis! 
De opbrengst van de rommelmarkt 
gaat o.a. naar projecten in Indonesië, 
India, Mozambique en Peru.
Heeft u vragen aarzel dan niet om 
contact op te nemen met Jan van 
Schaik tel. 0297-582408 of Roeltje 
Mentink tel. 4537148. Of mailen naar 
paaskerkrommelmarkt@pwaz.nl

Zomerse ontmoetingen 
Voor iedereen die de zomer lang vindt 
duren zonder kerkelijke activiteiten 
organiseert de diaconie ook dit jaar weer 
de ‘Zomerse ontmoetingen’. U bent van 
harte welkom op: woensdagochtend 
7 augustus in de Paaskerk, aanvang 
10.30 uur.
Na een meditatief moment met ds.

J. C. Schaap gaan we onder leiding van 
Leo Kramer zingen. Een gevarieerd 
programma waarin u zelf ook inbreng 
heeft. Als u graag een bepaald lied wilt 
zingen, zet dit dan op de achterkant 
van het inschrijfformulier! De ochtend 
wordt afgesloten met een lunch. Afl oop 
ongeveer 13.30 uur.
Heeft u belangstelling voor deze 

ontmoetingsdag? Vult u dan het 
inschrijfformulier in dat in de kerk 
verkrijgbaar is, en lever dat in bij de 
koster van uw kerk of stuur het op 
naar: Prot. Paaskerk, Augustinuspark 1, 
1185 CN Amstelveen. 
U mag zich ook telefonisch aanmelden 
bij mw. R. Mentink tel. 4537148 of via 
email: diaconie@pwaz.nl.
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Kruiskerk
Pastoraat
Per 1 mei is Ria Keijzer in dienst 
getreden als kerkelijk werker en is 
een nieuwe taakverdeling van kracht 
geworden tussen haar en de twee 
predikanten. 
Ds. Mirjam Buitenwerf richt zich 
vanaf nu – dat wil zeggen: na haar 
ziekteverlof – op jongeren en nieuwe 
generaties; het reguliere pastoraat in 
haar wijk – grotendeels de voormalige 
Bankraswijk – heeft zij dientengevolge 
moeten beëindigen. Het ligt voor de 
hand dat pastorale contacten die uit dit 
nieuwe werkterrein voortvloeien – zeg 
maar met mensen tot ongeveer vijftig 
jaar – door ds. Mirjam Buitenwerf 
worden behartigd. 
Het ouderenpastoraat is het 
aandachtsgebied van ds. Sieb Lanser 
en Ria Keijzer. Hierbij is ds. Sieb 
Lanser het eerste aanspreekpunt voor 
de gehele Kruiskerkgemeente. Het is 
dus niet zo dat Ria Keijzer de wijk van 
Mirjam overneemt of er (alleen) zou 
zijn voor voormalige Bankraskerkleden. 
Een groot accent in haar takenpakket 
ligt op het ontwikkelen van nieuwe 
activiteiten voor ouderen, waardoor 
de onderlinge verbondenheid 
wordt versterkt en verdiept. Het 
valt te verwachten dat uit deze 
activiteiten ook individuele pastorale 

contacten zullen voortvloeien. 
Voor de pastorale zorg in Klaasje 
Zevenster blijft Renger Prent echter de 
eerstverantwoordelijke, zoals enkele 
jaren geleden met de kerkenraad is 
afgesproken.

Startzondag
Als alles volgens plan verloopt, zal 
Mirjam Buitenwerf op 8 september 
voor het eerst sinds haar ziekteverlof 
weer in ons midden voorgaan. Om 
17.00 uur is er weer een muzikale 
vesper. 
Onze startzondag valt dit jaar op 15 
september. Over de verdere invulling 
hoort u nog wel meer.

Contact Kruiskerk
Het is de bedoeling om het Contact 
Kruiskerk een meer centrale rol in 
de coördinatie van het pastoraat 
te geven dan nu het geval is. Wilt 
u bezoek – voor uzelf of een ander 
– of wilt u iets kwijt van pastorale 
aard, dan kunt u bellen of mailen 
met Contact Kruiskerk: 06 21 124 

567; contact@kruiskerk-amstelveen.
nl. U kunt natuurlijk ook één van de 
coördinatoren – Anna Uiterwijk, Belia 
de Geus, Henk van der Meulen, 
Josje Dijkstra en Saskia de Jong – 
rechtstreeks aanspreken. 
Wilt u toch direct een predikant 

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
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938; 06-50228250,
keijzer@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

Contact Kruiskerk
omzien naar elkaar
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spreken, bijvoorbeeld bij ernstige 
ziekte of bij een sterfgeval in de 
naaste omgeving, dan is ds. Sieb 
Lanser de aangewezen persoon: 
tel. 4534540; lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl. 
Uiteraard is ook Ria Keijzer 
beschikbaar voor individueel pastoraat 
en in voorkomende gevallen kan ook 
ds. Mirjam Buitenwerf waarnemen. 
Maar de hierboven beschreven opzet 
lijkt ons het meest passend bij de 
huidige situatie. Met elkaar zullen 
we regelmatig overleggen om het 
pastoraat in onze wijkgemeente zo 
goed mogelijk vorm te geven. Van u 
verwachten we dat u zelf aangeeft als 
pastorale aandacht nodig is. Dan zijn 
we er voor u. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
Het nieuwe liedboek werd 13 mei in 
een zeer gewaardeerde bijeenkomst 
geïntroduceerd door Henk Trommel 
en Bettine Siertsema. Er werd 
die avond meteen enthousiast 
meegezongen. Op 26 mei konden 
we de liedboeken al in de dienst 
gebruiken, met dank aan Frederika de 
Bock.
We hebben een mooie en feestelijke 
Pinksterdienst achter de rug, waarin 
Ria Keijzer aan onze gemeente werd 
verbonden. Maar wel veel te lang, 
zo kregen we te horen. Het valt ook 
niet mee het iedereen naar de zin 
te maken en een dienst met veel 
elementen is moeilijker in toom te 
houden wat lengte betreft. We zullen 
er nog meer op letten.

Agenda
Gedurende de vakantiemaanden juli en augustus 
organiseert de Kleine raad van kerken oost – waarin 
Kruiskerk, Titus Brandsmakerk en Augustinuskerk 
samenwerken – een zomerprogramma. Zie voor 
een toelichting het programmaboekje. En de 
Kruispuntjes. Alle activiteiten zijn in of starten 
vanuit de Titus Brandsmakerk.

Juli
wo 17 14.00 uur Nieuw Liedboek met Renger Prent
wo 24 10.00 uur dagje Utrecht met Tonneke van der Mede
wo 31 09.30 uur fi lm 1 + lunch + fi lm 2 met Renger Prent

Aug
wo 7 08.30 uur dagje Hoorn (NH) met Irene de Vries
wo 14 13.00 uur duinwandeling plus met Tom Buitendijk
wo 21 16.00 uur gezellige middag met Irene de Vries
wo 28 14.00 uur fi lm Tous les Soleils

Roelof Lubertus van der Stelt
Na een lange periode van ziekte 
overleed op 29 april Roel van der Stelt, 
81 jaar oud. Samen met zijn vrouw 
Alie woonde hij op Zonnesteinhof. 
De rouwkaart typeert hem als 
levenskunstenaar. Op de kaart staan de 
bekende dichtregels van M. Vasalis: 
En nu nog maar alleen 
het lichaam los te laten –
de liefste en de kinderen te laten gaan 
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen – en de eigen weg te 
gaan
het werd, het was, het is gedaan. 
Het afscheid van Roel vond plaats op 6 
mei in de aula van Zorgvlied. 

Gerardus Kleijn
Tot op hoge leeftijd bleef hij vitaal, 
maar uiteindelijk moest hij zich toch 
gewonnen geven aan de ziekte die 
hij al langer onder de leden had. Vijf 
dagen na zijn negentigste verjaardag, 
op 14 mei, is Gerard Kleijn overleden. 
Twee dagen eerder hadden we op 
bijzondere wijze, te midden van kinderen 
en kleinkinderen, met een zegening 
afscheid van hem genomen. Gerard 
was een trouwe kerkganger en heeft 
ook het nodige voor onze gemeente 
gedaan, onder andere als vrijwilliger op 
het kerkelijk bureau. Hij was geen man 
van diepzinnige geloofsbelijdenissen. 
Met al zijn twijfels had hij wel een 
basisvertrouwen. Bij ieder bezoek 
baden we het Onze Vader, dat was voor 
hem genoeg. Dit gebed stond dan ook 
centraal in de uitvaartdienst op 22 mei 
in de aula van het uitvaartcentrum in De 
Kwakel. 

er nog meer op letten.
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Sommige mensen ervaren de ingang 
van onze kerk als een fort. Speciaal 
mensen die wat moeilijker ter been 
zijn zeggen dat. De kerkenraad wil 
een bouwcommissie instellen die 
zich bezig gaat houden met het 
toegankelijker maken van de kerk, 
te laten zien dat we een open kerk 
willen zijn, in verbinding met de 
buurt.
Ook wat de inrichting betreft moet 
die commissie nog eens kijken of 
het wat fl exibeler kan, zonder het 
karakter aan te tasten natuurlijk. U 
hoort daar nog van.
Sinds kort zijn de kerkdiensten, 
voor iedereen met een computer, 
openbaar te beluisteren. Voor de 
mensen met een ‘kastje’ verandert 
er niets. Via www.kerkomroep.
nl en het invullen van ‘Amstelveen’ 
komt u bij de Kruiskerk. Het moet 
een bijzondere ervaring zijn, om op 
vakantie in de VS, toch de dienst 
mee te kunnen maken. Ook achteraf 
nog eens luisteren is mogelijk. Op 
verzoek zou ook een begrafenisdienst 

uitgezonden kunnen worden.
We hebben besloten een aantal 
pastorale secties samen te 
voegen, gedwongen door het 
afnemend aantal ouderlingen en 
bezoekmedewerkers. Voor de 
kenners: de secties 31, 32 en 52 
vormen een eenheid met ouderling 
Josje Dijkstra en Belia de Geus; 33 
en 34 zijn samen, met ouderling 
Jan Simons; idem 35 en 36 met Jan 
Schipper; 51 en 52 met Evert van der 
Mede; 54 en 56 met Anna Uiterwijk; 
53 met Joop Mulder.
Lodewijk Palm bracht verslag uit over 
de toestand van de wijkkas: die is 
goed, in tegenstelling tot de centrale 
kas, daar zijn de toezeggingen 16% 
minder dit jaar.
Tot slot, het nieuwe liedboek voor 
de kerken kunt u behalve in de 
boekhandel, ook – in augustus – weer 
bij de boekentafel kopen. Berichten 
voor de Kruispuntjes graag naar 
het e-mailadres: mededelingen@
kruiskerk-amstelveen.nl.

Rudie van Balderen

Mia Jeane Frederika Modderman-Heeger
Aan de wil om te leven en doorzettings-
vermogen heeft het haar niet ontbroken. 
Maar de strijd tegen kanker was een 
ongelijke strijd. Op 18 mei heeft Mia haar 
aardse levensreis beëindigd, 69 jaar oud. Met 
haar man Obbe woonde ze op Wibautlaan. Ze 
was geen kerkganger, maar in haar geloof en 
het gebed vond ze steun. Dankbaar was ze 
voor het goede dat haar toeviel en al riep haar 
ziekte vragen op, haar vertrouwen in God 
heeft Mia nooit verloren en ze was bereid 
haar leven terug te geven aan haar Schepper. 
Op 24 mei hebben we een dankdienst voor 
haar leven gehouden in het crematorium te 
Uithoorn, waar o.a. Paulus’ lofzang op de 
liefde uit 1 Korintiërs 13 klonk. 

Klaas Pieter Kooiman
Op 21 mei is Klaas Kooiman toch nog 
onverwacht overleden, hij werd 73 
jaar. Klaas bezocht kerkdiensten in de 
Bankraskerk en de Kruiskerk, hij kwam er in 
zijn elektrische rolstoel. Met zijn piercings, 
tattoo’s, pet en zwarte kleding was hij een 
opvallende verschijning. 
Klaas was een zeer begaafd organist 
en beiaardier en gezegend met een 
buitengewone muzikaliteit. In 1984 kreeg 
hij een ernstig ongeluk. Het was bijna 
onverdraaglijk voor hem dat hij door dat 
ongeluk niet meer musiceren kon. De 
laatste jaren bezocht hij de kerkdiensten in 
de Westerkerk en de Nicolaikerk in Utrecht 
waar oude studievrienden van hem de 
orgels bespelen. Ook was hij een graag 
geziene gast op rock- en heavy metal 
concerten.
Op 25 mei namen we afscheid van Klaas 
in een dienst in de Westerkerk, waar Jos 
van der Kooy op het orgel door Klaas 
uitgezochte werken van Bach speelde.

Zondag 16 juni: een vrolijke dienst in de Kruiskerk 
Martina stapte over van de kinderdienst naar de tienerdienst en werd 
daar met handgeklap en gejuich ontvangen. Ook Gideon gaat van de 
kinderdienst naar de tienerdienst, maar hij was er helaas niet bij. 
Nieuwe liederen werden met gitaar, piano en voorzang geoefend en 
gezongen. 
Han Jongeneel nam afscheid als medewerker bij de tieners en werd 
bedankt voor zijn jarenlange inzet. Van Margot Mulder, medewerkster 
van de kinderdienst, wordt nog afscheid genomen in een volgende 
dienst. 
Vervolgens vierden we met elkaar de maaltijd van de Heer.

Lamkje Sminia 
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Vanuit de wijkkerkenraad
Voor zover u bij de kranslegging op 
4 mei op het Ontmoetingseiland in het 
Gijsbrecht van Aemstelpark aanwezig 
was, zult u met enige verbazing gehoord 
hebben dat onze krans er namens 
De Goede Pelgrim gelegd werd. Dit 
had natuurlijk moeten zijn namens De 
Pelgrimskerk en de Parochie van De 
Goede Herder. Voor volgend jaar beloven 
we beterschap. Het plan dat ds. De 
Vries met ds. R. van Osnabrugge van 
het studentenpastoraat activiteiten op 
Uilenstede zouden gaan ontplooien, heeft 
geleid tot een aanvraag voor steun vanuit 

het durffonds van de centrale gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert. Daarbij wordt 
ook gedacht aan de aanstelling van een 
pastorale kracht voor één dag in de week 
met het oog op bezoekwerk. De Kruiskerk 
is zeer ingenomen met onze plannen en 
stelt graag de adresgegevens beschikbaar.
De Pelgrimsweek is uitvoerig geëvalueerd. 
De eindconclusie is dat de commissie 
uitstekend werk gedaan heeft. Het was 
een alom geprezen, zeer geslaagde week.
Ds. Otto Sondorp was voor ruim 
een half uur onze gast. Hij is door de 

Algemene Kerkenraad voor acht uur 
per week aangesteld om te komen 
tot een reorganisatie en/of bundeling 
van het Vormings- en Toerustingswerk 
(V&T) in Amstelveen-Buitenveldert. Zijn 
aanstelling is een uitvloeisel van het vorig 
jaar verschenen rapport ‘Investeren in 
Visie’. Dit eerste gesprek beperkte zich 
tot het inventariseren van onze ideeën en 
activiteiten rondom V&T.
In de zomer vergaderen we niet. Het 
volgende verslag komt in oktober.

Adri Lodder

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

Fijtje (Fieke) Berkhout-Broers
Op een stralende dag begin juni hebben we mevrouw Fieke Berkhout begraven, 
ze overleed op 30 mei en werd 86 jaar. Al vier jaar verbleef ze op de afdeling 
psychogeriatrie van De Buitenhof. Voor mij is ze in die periode van ‘mevrouw 
Berkhout’ ‘Fieke’ geworden. De vrouw die tot het laatst haar waardigheid 
behield, die op een indrukwekkende manier haar ziekte van Alzheimer droeg, 
die tot heel kort geleden nog belangrijke dingen wist te verwoorden. De vrouw 
die zich niet liet koeioneren, die je moest benaderen als een gewoon mens, 
met een eigen wil. Dat klinkt vreemd, alsof ze dat niet was. Maar in de ogen 
van velen is de ziekte van Alzheimer iets waarbij mensen hun menselijkheid 
verliezen. En Fieke liet zich die niet ontnemen. Als zij zich teveel gestuurd en 
gemaand voelde, deed ze niet mee. Ze had het nodig zich een gewaardeerd 
en volwaardig mens te voelen. Wie niet? Het was fi jn haar te leren kennen, 
haar wijsheid en haar humor mee te krijgen in de gespreksgroep waar ze graag 
aan mee deed. We wensen de familie veel sterkte toe, en met hen allen die te 
maken krijgen met dementie. We bidden dat wij als zorgverleners en naasten in 
staat zullen zijn voor alle dementerenden de menswaardigheid te bewaren.

Sietske van der Hoek, geestelijk verzorger, de Buitenhof
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Heel veel, 't groeit, 't groeit!
Als ik kom eten, zegt hij: (tien jaar) ‘het 
kost je niks, m’n schooltuin is propvol!’ 
Hij had niets teveel gezegd: sla, 
worteltjes, uitjes, aardappelen en wat 
bloemen! ‘Geweldig’, zeg ik ‘we lusten 
straks geen toetje meer, zoveel!’
Geschrokken kijkt hij op lacht dan en 
zegt: ‘Goed, dan ook geen vlees, dan 
eten we helemaal van mijn tuin!’
‘Nou’ ... antwoord ik, ‘Ook geen eitje 
op de sla?’ Hij denkt even na: ‘Goed, 
die zijn niet duur en die betaal ik van 
mijn zakgeld.’ Hij legt prompt twintig 
eurocent neer....
Hij helpt met sla wassen en vraagt zich 
af of het wel lekker wordt nu die zwarte 
aarde er zolang op geweest is...
We zullen zien... ja hoor. Zo eten we 
smakelijk van dat kleine stukje grond in 
Amsterdam-West, vers en lekker. Met 
voor ons neus bloemen op tafel! Dan 
opeens... wat is dat? Een klein torretje 
rent over de rand van zijn bord. Hij pakt 
hem voorzichtig en snel, zet hem op de 
bloemen en loopt met vaasje en al vlug 
naar het balkon. Opgelucht zet hij alles 
daar neer en zegt met een diepe zucht: 
‘Die had zich verstopt in mijn sla, hij 
moet nog wat verder groeien...’

Wil Kruijswijk

Pastorpraat
Iemand belde mij op en zei: ‘Heb je 
even tijd, dan vertel ik even hoe het 
met mij gaat en hoe het onderzoek 
is afgelopen.’ Kijk, dat vind ik nu eens 
geëmancipeerd! Niet te gauw denken 
dat je vergeten wordt. Geef het zelf 
even door! Heel goed zoals velen al van 
alles doorgeven! Omzien naar elkaar, 't 
groeit, ‘t groeit!

Het zomerprogramma is al een eindje 
op streek. De Luther collectie was 
indrukwekkend, de daklozen genoten in 
hun tuin van hun harde muziek en het 
mooie weer en met Arend Driessen 
ontvingen ze ons. Dank!
Heeft u de gele fl yer nog? Doe ergens 
aan mee, we kijken naar elkaar uit!

Cadeaus, we kregen echte cadeaus 
tijdens de feestweek, in mei. Heeft u 
het opgemerkt? Soms zelfs Bijbelse 
cadeaus!
De Goede Herder, onze RK partner 
kwam met een heuse vijgenboom! De 
Zevende Dagadventisten met een echte 
Olijfboom! Enkele witte hortensia’s 
van Het Beraad van Kerken en een 
prachtig bloemstuk van de Koreanen en 
zij vierden de laatste zondag ook vrolijk 
met ons mee! Heel veel dank, we 
genieten er nog steeds van!
We vinden dat de Feest-commissie 
af en toe mag uitrusten onder de 
vijgenboom want wat een geweldig 
werk hebben ze verzet! Velen hebben 
zeer genoten! Nogmaals dank.

We brachten samen  1.000 bijeen voor 
de voedselbank en er werd voor  366 
gekocht aan de tafel van de Diaconie.
 
Heel jammer en verdrietig dat enkele 
gemeenteleden er door (soms 
plotselinge) ziekte niet bij konden zijn. 
We weten allen wel aan wie we dan 
speciaal denken. Veel moed, geduld en 
sterkte toegewenst en indien mogelijk 
beterschap! 
In Gebed verbonden en zeker elke 
zondag als de gemeente bijeenkomt.

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’.
Elke woensdag 09.00 uur Morgengebed in 
De Goede Herder

juli
do  18  10.10 uur  Scheveningen, 
   verzamelen infobalie 
   Station Zuid
di  23  14.00 uur  Joodse 
   wijsheidsliteratuur

augustus
vr  02  17.00 uur  Zomermaaltijd
wo  14  14.30 uur  Diapresentatie natuur, 
   N. Zonneveld
wo  21  10.00 uur  NS wandeltocht, 
   infobalie Station-Zuid
di  27  14.00 uur  Joodse 
   wijsheidsliteratuur
wo  28  09.50 uur  Onse Lieve Heer op 
   Solder, De Goede 
   Herder

september
di  03  10.30 uur  Chagall, lijn 5 
   Strawinskylaan
ma 09  20.00 uur  Film: Amour 
di  10  14.00 uur  Joodse 
   wijsheidsliteratuur
do  12  20.00 uur  Het Woord spreekt
di  17  19.00 uur  Uurtje zingen o.l.v. 
   Nelly Versteeg

Zie ook het zomerprogramma voor meer 
informatie of kijk op www.pelgrimskerk.nu.
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Pelgrimsweek 2013 om niet te vergeten

Het was in het begin zoeken naar 
een formule, ideeën genoeg maar 
wat slaat wel of niet aan. Persoonlijke 
voorkeuren, best lastig maar in de loop 
van de tijd groeide de commissie in 
haar rol. Langzaam kwam de contour 
van het feest steeds duidelijker op het 
netvlies te staan. Het enthousiasme 
werd steeds groter en de plannen 
kregen een ‘smoel’. Het logo symbo-
liseert de kenmerkende pyloon van 
de Pelgrimskerk met daarin verwerkt 
het logo van de PKN. ‘Een halve 
eeuw protestanten in Buitenveldert’ 
symboliseert het ontstaan en uitein-
delijk samengaan van Hervormden en 
Gereformeerden in Buitenveldert.

De start
Op zondag 19 mei startte de feest-
week met een kerkdienst. Aan de 
hand van het dagthema ‘Pelgrims 
door één Geest verbonden’ zette ds. 
Harmen de Vries de toon. De cantorij 
nam een voorschot op het in die week 
te presenteren nieuwe liedboek voor 
de kerken.

Na een toelichting op de expositie was 
het koffi edrinken, met gebak versierd 
met het feestlogo. De expositie gaf 
de gehele week veel stof tot leuke 
discussies en genieten van herinnerin-
gen. En die kwamen er bij bosjes, het 
werd een echte ontmoetingsplek.

Wat was het nat
Op maandag 20 mei trokken pelgrims 
naar de VU-kapel en Andrieskerk. Daar 
werden zij door medewerkers geïnfor-
meerd over hetgeen zich daar afspeelt. 
Een warme ontvangst en interessante 
discussies volgden.
De kunstwandeling die middag in 
Buitenveldert werd geteisterd door 
zware regenval en toch wandelden 
er zeventien hemelwaterbestendige 
pelgrims onder deskundige leiding van 
kunsthistoricus Michel Didier langs 
interessante plekken. Ondanks het 
natte weer hielden de deelnemers een 
warm en leerzaam gevoel aan deze 
wandeling over.
De fi etstocht is het enige programmaon-
derdeel dat die week niet is doorgegaan. 

Zodra het een keer zomer wordt, zal dat 
alsnog plaatsvinden. Houd daarvoor het 
wijknieuws in de gaten.

Ver over de grens
Het Russisch-Orthodox kamerkoor 
Oktoich trad op dinsdagavond 21 mei 
op met ‘Pelgrimsliederen’. Muisstil 
luisterde een volle kerkzaal naar prach-
tige liederen en melodieën. Naast een 
uitvoerig programmaboekje werd ook 
uitleg gegeven tijdens dit concert. 
Dirigent Aliona Ovsiannikova bewees 
nog maar eens het hoge niveau van 
haar koor, dat perfect a capella zingt. 
De reacties in de pauze en na afl oop 
waren dan ook lovend.

Iets nieuws?
Op woensdagmiddag 22 mei maakte 
de speelfi lm The Way grote indruk. 
Ds. Jaap Doolaard leidde deze fi lm in, 
die handelt over een Amerikaanse dok-
ter op zijn pelgrimstocht ter verwer-
king van het verlies van zijn zoon. 
In de avonduren zette ds. van Zwieten 
van Zingeving Zuidas zijn gehoor aan 
het denken over het thema: ‘Is de kerk 
klaar voor de volgende vijftig jaar’. Hij 
ziet mogelijkheden, maar dat vraagt 
wel veranderingen, zoals hij schetst 
met het project De Nieuwe Poort. Zijn 
interview met Frits Goldschmeding 
bracht niet de diepte, die de aanwezi-
gen zich hadden voorgesteld.

Rob van Kesteren

Ruim een jaar geleden kwamen zes leden van de Pelgrimskerk op 

verzoek van de kerkenraad voor het eerst bijeen. Wil Vos, Nel Velthorst, 

Nelly Versteeg. Henk Stok, Piet van der Jagt en Rob van Kesteren 

mochten een feest organiseren. Achttien commissievergaderingen later 

kijken ze met groot plezier terug op een zeer geslaagde feestweek. 
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Hoe wandel je
Margaretha Schenkeveld, emeritus 
hoogleraar Nederlandse letterkunde 
aan de VU, bracht op boeiende wijze 
grote schrijvers uit het verleden in 
het heden tot leven. Wij wandelden 
als pelgrims met haar mee door die 
verhalen.
Pastoor Phil Kint van de Goede 
Herderparochie belichtte de praktijk 
van het pelgrimeren met zijn etappe in 
een tocht naar Rome. Zijn parochielid 
Arthur Snel had de tocht naar Santiago 
de Compostella nog in de benen. Net 
terug van ruim drie maanden wegge-
weest. Boeiend om diens ervaringen 
te horen over het alleen wandelen 
van bijna drieduizend kilometer. Zijn 
gevoelens en ontmoetingen bracht hij 
op indringende wijze naar voren.

Overrompelend plezier
Wekenlang hadden ze gestudeerd, 
leden van de kerk. Eerst teksten inle-
veren en dan inzingen en -spelen. En 
daar stonden ze dan op het podium in 
de kerkzaal, gekleed in vakantiekledij. 
Ervaren en minder ervaren zangers, 
maar het werd een enthousiaste 
uitvoering onder leiding van Nico Ph. 
Hovius met Bert ’t Hart aan de vleugel 
en een vijftal instrumentalisten. Alle 
ingeleverde teksten waren tot een 
groot zangstuk ‘De reis van je leven’ 
omgebouwd door Gert Jan Slump. 
Toen tegen het einde van dit optreden 
de dirigent de volle zaal vroeg mee 
te zingen met het Pelgrimslied, werd 
daar enthousiast op gereageerd. Die 
vrijdagavond 24 mei kon niet meer 
stuk! Zo bleek dan nog maar eens 

overduidelijk: zet een stelletje pro-
testanten bij elkaar en ze zingen de 
sterren van de hemel.

Muziek moet, muziek doet je 
goed
Muziek was een belangrijk thema in 
deze feestweek en op zaterdagmid-
dag 25 mei waren vijf muziekstijlen 
te beluisteren. Hoewel wat fris doch 
zonnig bevolkten velen het buitenter-
ras van de kerk, luisterend naar de 
muziekgroepen. Afwisselend tra-
den deze binnen en buiten op. Een 
spektakel met klassiek, klezmer, pop 
& jazz, gospel en boogie woogie. Een 
mooi beeld als de muziek zo meesle-
pend is dat ook de oudere aanwezi-
gen niet meer op hun stoel kunnen 
blijven zitten.

Pelgrimsweek 2013 om niet te vergeten

>>

20 mei hemelwaterbestendige 
pelgrims aan de kunstwandel

26 mei Lachende predikanten

21 mei Russisch-Orthodox kamerkoor Oktoich

23 mei de Wandelpraktijk
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Einde[loos]
De kerkzaal zat op de afsluitende 
zondagmorgen barstensvol, ruim 
tweehonderd aanwezigen. Veel leden, 
oud-leden en gasten vierden het slot 
van de Pelgrimsweek mee. 
Een prachtige liturgie met drie voor-
gangers Harmen de Vries, Henk 
Kroese en Lowik Schoch. Zij gingen 
elk in een korte preek in op het thema 
‘Wij gaan met vreugde voort’. Het 
vocaal ensemble Linguae atque Cordis 
zong ondersteund door instrumentalis-
ten Psalm 121 van Scarlatti. 

Uitsmijter
Als ‘uitsmijter’ van deze week: het 

predikantencabaret, het domineesduo 
Schoch & Kroese. Toen ze nog domi-
nee waren in de Pelgrimskerk gaven 
ze al uiting van hun gave om de kerk te 
laten lachen.
Ook nu werden serieuze vraagstukken 
op ludieke wijze aan de kaak gesteld, 
zaken gerelativeerd en de lachers 
geactiveerd. Glimlachend kunnen de 
pelgrims verdergaan.
Met de lunch kwam een eind aan een 
bijzonder feest, het was eindeloos!

Dank aan de velen die ons hebben ge-
holpen en met name aan het kosters-
team Sicco Doolaard-Irene Hillers-Jan 
Schuijt. 

Spijtig moest commissielid Piet van 
der Jagt deze week vanaf zijn ziekbed 
volgen, inmiddels is er sprake van een 
goede verbetering. 
Ook dank aan alle bezoekers. 

Voedsel voor anderen
Je bent jarig en krijgt cadeautjes. 
Tijdens deze week was het mogelijk 
om ons te trakteren met een bijdrage 
in een offerblok voor een goed doel. 
Munten en papiergeld zijn geteld en 
wij zijn in staat om namens u allen 
€ 1.000 te schenken aan de Voedsel-
bank Amsterdam-Zuid. Onze dank!

Foto’s: Rob van Kesteren en Wil Vos

24 mei Projectkoor ‘De reis van je leven’

26 mei Predikantencabaret Schoch & Kroese

25 mei muziek op het terras



Agenda
Jaarplanning PJR 2013/2014

Na de zomer starten alle groepen weer op. De tieners gaan op 

kamp en de 16+ers verzinnen zelf een startactiviteit. 

De volgende activiteiten voor komend jaar staan vast gepland 

(pak je agenda!):

Di/ 15 oktober, 17.00 - 20.00 uur, Paaskerk: ThemaFilmEten

Zo/ 17 november, 10.15 uur, Ouderkerk a/d Amstel: All Inclusive

Zo/ 15 december, 11.30 - 13.00 uur, Kruiskerk: Adventpakjesactie

Wo/ 15 januari, 19.30 - 21.00 uur: Aan de haal met het verhaal 1

Di/ 28 januari, 19.30 - 21.00 uur: Aan de haal met het verhaal 2

Vr/ 7 februari, 19.30 - 21.30 uur, Paaskerk en Kruiskerk: Sirkelslag 

YOUNG
Vr/ 14 - zondag 16 februari , Paaskerk: THEATERWEEKEND

Vr/ 28 februari, 19.30 - 21.00 uur, Paaskerk:  Reünie Theaterweekend

Zo/ 11 mei, 10.00 uur, Kruiskerk: Kinderzondag

Za/ 14 juni: EO-Jongerendag

Zo/ 6 - zondag 13 juli: Taizéreis

Dit is nog lang niet alles, in de rustige zomermaanden werk ik het 

programma verder uit. Als je tussen de 12 en 16 bent, krijg je ook 

nog een brief met het hele programma er in. 
jaargang 4 | nummer 629

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

PJR

Tienerweekend 28/29 september 
Wie gaat er mee een tienerweekendje weg?
De crew is al weer creatief bezig geweest en er ligt een 
superplan voor het weekend klaar. Reken maar op een vol 
programma met leuke en spannende activiteiten.  

Waar gaan we naartoe?
Dit jaar gaan we naar De Anloup in Sint Maartensvlotbrug.

Wie kan er mee?
Alle jongeren van 12-16 jaar.

Wanneer?
Zaterdag 28 september 16.00 uur tot zondag 29 
september 18.00 uur.
Vertrek zaterdag om 16.00 uur vanaf de Paaskerk, 
Augustinuspark 1 in Amstelveen.
Zondag ben je zo rond 18:00 uur weer terug.

Kosten?
De kosten voor dit weekend bedragen € 15 p.p.
Voor het vervoer zal een beroep op de ouders gedaan 
worden.

Wil je mee?
Meld je aan via het formulier op www.pjr-amstelveen.nl. 
Hier vind je ook meer informatie  over het weekend. Voor 
vragen kun bij Anko terecht (ankoverburg@gmail.com, 
6450162).
In september krijg je een brief met alle informatie over 
betaling, vertrektijden, paklijst en logeeradres.

Groeten van de enthousiaste crew: 
Steven Teeuw, Tako Verburg, Anko Verburg, Dorien Keus, 
Judith Meij en Edith van Amsterdam

De laatste loodjes van het school- of studiejaar zitten erop. 

Iedereen is toe aan vakantie. Eerst komt nog die heerlijke lange 

zomer, met hopelijk veel mooi weer. Voor mij als jeugdwerker 

betekent de zomer – naast vakantie natuurlijk – vooral plannen 

maken voor komend seizoen. Ik hoop op een mooie reis naar 

Taizé – als je dit leest, zijn we alweer terug – in de volgende 

Present volgt een verslag. In augustus ben ik minder bereikbaar, 

vanaf september begin ik weer. Een fijne zomer gewenst!

Zomer!
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Naar Duitsland...
Janet Parlevliet

Op stap naar Duitsland met 

Renger Prent en Tom Buitendijk. Met 

katholieken en protestanten zochten 

we naar sporen van de hervormers 

Thomas Muntzer en Maarten Luther en 

Johann Sebastiaan Bach. We brachten 

een bezoek aan plaatsen zoals 

Wittenberg, Eisenach en Dresden. 

Een paar reacties uit de groep: 

Anna Uiterwijk

De laatste dag bezochten we 
Dresden. Uiteraard gingen we 
naar de Frauenkirche, die na het 
bombardement op Dresden in 
de nacht van 13 op 14 februari 
1945 door de geallieerden werd 
verwoest.
Tot mijn verrassing bleek dat 
er om 12 uur ’s middags een 
kerkdienst van een klein half 
uur in de Frauenkirche zou zijn. 
Halverwege de liturgie stond de volgende verzoek: ‘Wir laden Sie ein, die eingerückten Verszeilen mitzusprechen. 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich Fürchten ?
Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen ?
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe,Sei mir gnädig und erhöre mich !’

Gezien de geschiedenis van de Frauenkirche trof dit gezamenlijke gebed mij zo intens en het raakte me zo dat ik er geëmotioneerd van werd. 
Later kocht ik een ansichtkaart waarop de verwoesting kort na het bombardement stond afgebeeld. Daarop is te zien dat het standbeeld van Maarten Luther op de grond ligt, letterlijk van zijn voetstuk gevallen. Alleen de sokkel met daarin de naam van Martin Luther staat nog overeind. Met een goed gevoel gingen Tom Buitendijk en ik samen op de foto aan de voet van het gerepareerde standbeeld van Luther midden op de prachtige Kircheplatz. Kan een geschiedenis zich nog positiever inhalen ? 

Henri Draper

Deze bijzonder mooie en interessante reis 

heeft een grote indruk op mij gemaakt.

Ik heb deze goede keuze van jullie zeer 

gewaardeerd. Er was geen moeite te veel 

om dit alles tot een succes te maken.

Bovendien was de begeleiding uitstekend 

en ook onze Wilma, de busschauffeur, 

heeft het fantastisch gedaan.
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Tom Buitendijk

Of het deze plaats was of niet…of het onweer echt zo heftig was of niet….of het hele verhaal waar is of niet…ooit heeft Maarten Luther een ervaring gehad waardoor de westerse christenheid scheurde… of, als we elkaar weer vinden, ook weer niet. 
… of, als we elkaar weer vinden, ook weer niet. 

Tiny en Sjoerd Harms 

Denkend aan de groep: mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond. 
Maar qua geloof met eenzelfde uitgangspunt, als fi jne groep samen op vakantie.

Ans van Geest

Ik ben blij dat Luther destijds de 

puntjes op de i heeft gezet.

Marja en Theo Harms Wittenberg

Altijd meegenomen zo’n beschermheer! 
Marlene Meester en Guus Lindeman

Het was voor ons een 'openbaring' dat de 

eredienst van de Evangelische Kirche (Lutherse 

Kerk in Duitsland) nog zoveel componenten 

bevat van de Rooms-Katholieke Kerk. 

Protestanten gaan tegenwoordig op retraite en 

zingen latijnse liederen.

Tezamen wordt dit een 'te gekke kerk'.

Janet Parlevliet 

Door deze reis kom ik erachter dat Maarten Luther getrouwd was 
met Katharina van Bora en dat ze samen zes kinderen hadden. 

Iep Zeilinga

In de Thomaskirche in Leipzig, in het 
centrum van Bachs werkzaamheden, werd 
door een zangkoor het Lutherlied: Een 
vaste Burcht gezongen. Dit mooie lied, 
raakte mij. Op dat moment kwam alles 
samen, Luther en Bach in onze Luther/
Bach reis, Het enige wat ik nog miste 
was mijn man, die thuis was gebleven. Hij 
houdt ontzettend van de muziek van Bach.
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Impressie van drie weken 
(te) Gekke Kerk Festival

Het voorportaal van boekhandel Venstra: 
Ginus Trof en Marije Bossenbroek. Volgens 
eigen  zeggen sinds het festival ‘de meest 

gefotografeerde boekverkopers van Nederland.’ 

Aandachig luisterend publiek.

‘Hallo, ik ben Peter’. Acteur Peter Faber 

verwelkomt alle gasten persoonlijk. 

Zo’n festival is een leuke invulling van een 
maatschappelijke stage. Yae Yang en haar 

vriendin helpen bij de aankleding van de kerk.

Drie weken lang hangt 
de vlag uit bij het 

‘Paradiso aan de Poel’ 
en staat er een team 

vrijwilligers klaar. Zoals 
de parkeerwachten.
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Inger van Nes (theologe) en Karel Smouters (fi losoof/journalist) vertellen over hun onderzoek naar de geloofswereld van twintigers in Amsterdam en over hun betrokkenheid bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchtkerk 

Tom Schoemaker geeft uitleg bij zijn installatie 
‘stromen uit het binnenste’, gemaakt op basis 
van wensen en gebeden van gemeenteleden. 

Presentatrice Rianne Clerc heeft 

voor elke jonge singer songwriter 

een persoonlijke vraag.

De samenwerking met de Muziek- 
en Dansschool levert een sfeervolle 

avond op met verrassend talent.

René kwam binnenlopen om het kerkgebouw 

eens van binnen te zien en maakte een paar 

prachtige sfeerbeelden in zwart-wit.

Inke Otting instrueert vrijwilligers, 

herkenbaar aan fl eurige keycords.

Het kernteam beleeft een 
intensieve, maar ook vrolijke 

en inspirerende tijd.
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Jong en oud on the move Shamanistisch trommeldichter Stef Wouters met toetsentovenaar Nico Hovius op de avond van de dolende dichters. 

Jenny Stoeckart en Peter van Dongen 
vergezellen de zangers van Close Heavenly 
met warme klanken op saxofoon en piano.

Eindelijk horen we ‘Over water’ live, 

en de reden waarom Jeroen Zijlstra dat lied 

geschreven heeft. Swingend, intens, prachtig.

Een intieme sfeer bij de Nacht van Toeval met Monique Samuel. Teksten, muziek, gebeden. Het festival sluit in rust weer af.  

Wie wil er niet met Carel 
Kraayenhof op de foto. 

Ook organisator Gert Jan 
Slump gaat met een CD 
van deze sympathieke 
wereldster naar huis. 
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Programma
We gaan dit jaar naar de beeldentuin 
en het zandsculpturen festival in 
Garderen. Verdere mededelingen vindt 
u op de liturgieën en de inschrijfformu-
lieren die in de verschillende kerken 
liggen. 

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor dit uitstapje kan door 
de formulieren, in te vullen en in te le-
veren bij de diakenen. Op dit formulier 

staan uitgebreide gegevens over de 
opstapplaatsen/tijden. De reis kost 
€ 49,50. Dankzij een bijdrage van de 
diaconie is uw eigen bijdrage dit jaar 
€ 39,50. Als het voor u geen bezwaar 
is meer te betalen dan stellen we dat 
zeer op prijs. Maar mochten de kosten 
voor u een bezwaar zijn om mee te 
gaan, neemt u dan contact op met één 
van onderstaande contactpersonen 
om een regeling te treffen.

Kruiskerk, Mw. L. Kieft, tel 6472586 
Paaskerk, J.W. Meij, tel. 6479961
Paaskerk, Mw. R. Mentink, tel 
4537148
Pelgrimskerk, Mw. N.H. Velthorst, 
tel. 6428768

We hopen dat vele gemeenteleden 
deelnemen en genieten van een gezel-
lig dagje uit.

Ouderentocht 2013
Nel Velthorst, lid Commissie Ouderentocht

activiteiten
De uitstapjes zijn gepland op:4 september 2013 voor Kruiskerk en Pelgrimskerk11 september 2013 voor Paaskerk

De afgelopen periode hebben tien 
mensen de cursus levensboekschrij-
ven gevolgd: Atie van der Heiden, 
Trix Hagen, Marijke Bossenbroek, 
Ilona Colman, Frank Colman, Janet 
Parlevliet, Hing Teng, Nelleke de Bres, 
ds. Maarten Aalders en Lida van den 
Broek. Zij zijn geslaagd als levensboe-
ken-schrijver. Profi ciat. 
Ik heb al eerder in Present over 
levensboeken geschreven en de naam 
zegt het ook al: je leven beschrijven, 
met de ups en downs, bijzondere 
wijsheden en eigenaardigheden die 
je zelf wilt vertellen. Sommige van 
onze geslaagde schrijvers hebben 
al met ‘vertellers’ een eerste aanzet 

gemaakt. Maar gelukkig is er nog 
ruimte voor meer vertellers. Dus als 
u als verteller mee wilt doen, wees 
welkom.
De werkwijze is circa zes bezoeken 
om de veertien dagen. Maar dat kunt 
u verder met elkaar invullen. U vertelt 
en zij schrijven en samen bespreek je 
wat beschreven is. De verteller beslist 
over de inhoud en bepaalt ook wat er 
mee gebeurt. Boeiend om op je eigen 
leven terug te kijken, wellicht een 
goede cadeau aan kinderen of nabe-
staanden. Met foto’s en al? U zegt het 
maar. Een project van leren van elkaar 
en samen levenswijsheid delen. 
Graag informeer ik u verder. 

Daar kan ik een (levens-)boek over schrijven
Cor Schaap
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 Za/ 13-07 en 10-08  Historische 
stadswandelingen oranje
Wandeling ‘Luthers Amsterdam 
Centrum’ met Wim Bos, archiva-
ris lutherse gemeente. Start bij de 
Ronde Lutherse Kerk aan de Singel. 
Rode draad is het verhaal van het 
Amsterdamse weeskind Frans Seijs. 
Finish in Oude Lutherse Kerk aan het 
Spui. Opgave en info: info@diaconie.
com, tel. 4044708.

 Wo/ 17-07  Nieuw Liedboek
Renger Prent geeft een inleiding op 
het Liedboek en we zingen enkele lie-
deren. Van 14.00-17.00 uur in de Titus 
Brandsmakerk.

 di/ 23-07 en 27-08 en 10-09  Joodse 
wijsheidsliteratuur
Tot de joodse wijsheidsliteratuur 
behoren o.a. de Wijsheidspsalmen, 
Spreuken, Prediker, Job, de Wijsheid 
van Salomo en de Wijsheid van Jezus 
Sirach. Onderwerpen als de vrees 
(eerbied) voor de Heer, het raadsel van 
het lijden en het gevaar van verleiding 
en onmatigheid worden behandeld in 
vijf bijeenkomsten. Tijd: 14.00-15.30 
uur. Leiding ds. H.U. de Vries.

 Wo/ 31-07  Films en lunch in de 
Titus Brandsmakerk
Geloven in het Nederland van de 
20e eeuw, een beeld van Rome en 
de reformatie met Renger Prent. 
Programma: 09.30 uur koffi e, 10 uur 
fi lm Protestantisme, 12.15 lunch, 
13.30-17.00 uur fi lm Katholicisme. 

U kunt in- en uitvoegen wanneer u wilt. 
Opgave: Renger Prent tel. 6439418.

 Wo/ 07-08  Zomerse ontmoeting 
met lunch
Voor de tweede Zomerse ontmoe-
ting bent u van harte welkom op 
woensdagochtend om 10.30 uur. Na 
een meditatief moment met ds. J. 
C. Schaap gaan we met Leo Kramer 
zingen. U mag uw eigen lied opgeven. 
De ontmoeting duurt tot 13.30 uur.

 Wo/ 14-08  Duinwandeling plus
Tom Buitendijk neemt ons mee 
op een stevige wandeling – van 
twee uur – door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Vooraf bezoek aan 
De Oranjekom. Na afl oop eten we een 
pannenkoek. Toegangskosten natuur-
gebied: € 2. Vertrek vanaf het Titus 
Brandsmaplein om 13.00 uur. Terug 
omstreeks 18.00 uur. Opgave: Tom 
Buitendijk tel. 6416301. 

 Wo/ 14-08  Diapresentatie natuur 
Een lezing met dia’s over de bijzondere 
natuur in het Amsterdamse Bos en 
Buitenveldert door de heer Zonneveld. 
Om 14.30 uur.

 Wo/ 21-08  De paden op, de lanen in...
Van station Dieren wandelen we naar 
station Rheden, zo’n elf kilometer. De 
route loopt door de Onzalige Bossen, 
over de Posbank en de Zijpenberg. We 
gaan door bos, heide, stuifzand en over 
landgoederen. Prachtige natuur, vooral 
als de heide bloeit. 

Wandelt u mee? Om 10.00 uur 
verzamelen, infobalie Station-Zuid. ± 
18.00 uur zijn we weer terug. Kosten: 
treinreis met korting € 20,00. Opgave 
voor 16-08: Wil Kruijswijk tel. 6427703 
of Janny Schuijt tel. 6441065.

 Wo/ 28-08  Film: Tous les Soleils 
Om 14.00 uur in de Titus Brandsmakerk. 
Aansluitend, ter afsluiting van het zomer-
programma, een hapje en een drankje.

 Di/ 03-09  Alles over Chagall 
Bezoek aan galerie Wuyt op de 
Spiegelgracht 32 van 10.30-13.30 uur. 
Eigenaar Pieter Zuidema geeft toe-
lichting en rondleiding. Kosten € 20 
(inclusief koffi e, fi lm en lunch). Opgave 
en info: Irene Hillers tel. 6428243 of 
Wil Kruijswijk tel. 6427703. 

 Ma/ 09-09  Film: Amour
Om 20.00 uur in de achterzaal van De 
Goede Herder.

 Di/ 17-09  Zingen uit het nieuwe 
liedboek 
Nelly Versteeg vertelt en legt uit over 
het nieuwe Liedboek. Om ons er snel 
mee vertrouwd te maken gaan we er 
een uurtje uit zingen. Van 19.00-20.00 
uur. Komt allen!

 Za/ 21-09  Rommelmarkt Paaskerk
De 39e rommelmarkt van 10.00 tot 16.00 
uur. Bruikbare spullen voor de verkoop 
kunt u inleveren op woensdag 21 sep-
tember van 11.00-21.00 uur. Zie de wijkbe-
richten van Zuid voor meer informatie.

agenda www.pga-b.nl!

Paaskerk Kruiskerk Pelgrimskerk Handwegkerk

De activiteiten hebben de kleur van de 
kerk waar ze plaatsvinden. Activiteiten op 
een andere locatie zijn oranje gekleurd.


