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8 November Dag van de Dialoog
Thema: hier ben ik op mijn plek

Een paar uitspraken van mensen die 
meededen: 
‘Ik ging er met gemengde gevoelens 
heen. Twéé uur praten met onbekende 
mensen over dingen die me ter harte 
gaan? Maar de tijd vloog, iedereen 
luisterde goed naar elkaar, we heb-
ben veel gelachen en ik ging zelfs met 
nieuwe inzichten naar huis. Ik heb er 
nog vaak aan gedacht en ga volgend 
jaar zeker weer.’ 
Een ander: ‘Ongelooflijk hoe snel er 
een vertrouwelijke sfeer ontstond en 

we elkaar persoonlijk dingen vertel-
den. Wat een geweldige ervaring 
ervaring.’ 
En nummer drie: ‘In heel korte tijd 
praat je echt met elkaar en luister je 
naar elkaars verhalen. Mensen vertel-
len over zichzelf op een manier dat je 
begrijpt waar ze vandaan komen en 
waarheen ze op weg zijn. Voor mij was 
het ontmoeting!’
 
Op vrijdag 8 november staan in 
Amstelveen op verschillende plekken 
dialoogtafels. Twee van die plekken 
zijn de Kruiskerk en Paaskerk. Dit jaar 
is het thema: hier ben ik op mijn plek! 
Het woord ‘hier’ hoef je niet letterlijk 
op te vatten, want ‘hier’ kan ‘overal’ 
zijn. Door als kerken mee te doen 
willen we de dialoog aangaan met 

buurtbewoners om zo nieuwe verbin-
dingen te zoeken en te vinden. 

Wie, wat, waar
Vrijdag 8 november 2013 in de 
Paaskerk van 10.30-12.30 uur.
Vrijdag 8 november 2013 in de 
Kruiskerk van 15.30-17.30 uur. 

Zin om mee te doen? 
Bel Marijke Labohm (Kruiskerk) 
tel 6415351 of mail 
marijkelabohm@hotmail.com
Bel Janet Parlevliet (Paaskerk) 
8890432 / 06-17437908 of mail 
j.parlevliet@ziggo.nl 

Meer weten
www.nederlandindialoog.nl en 
www.amsterdamdialoog.nl/amstelveen 

Voor het vierde jaar doet 

Amstelveen mee aan de landelijke 

week van de Dialoog. Zo’n 24.000 

Nederlanders wisselen aan dialoog

tafels ervaringen, ideeën en dromen uit. 
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Regels
Als u bij het zien van het thema deze Present 
niet in de hoek hebt gesmeten, zit u nu dit 
stukje te lezen. Regels, wat moeten we daar nu 
mee? Voor de één zal het herinneringen oproe-
pen aan vroeger: vanuit het geloof mocht een 
heleboel niet en wat wel mocht, was dan ook 
meteen verplicht. Een ander zal zich beklagen 
over het teloorgaan van regels, waardoor onze 
samenleving er niet leuker op geworden is. En 
God, is Hij nog meer dan een sullige goedzak 
in de hemel, die alles wel best vindt? Enkele 
weken geleden vierden onze joodse zusters en 
broeders Vreugde der wet. Dat is een feest, je 
kunt dansen met de wetsrol in je armen, blij zijn 
met de levensregels die de Eeuwige ons heeft 
geschonken. Gert Jan de Bruin schrijft erover. 
Regels zijn bedoeld om in de ruimte te zetten; 
wanneer ze dat niet meer doen, maar knechtend 
gaan werken, mag je, ja moet je ze relativeren. 
Leen van Drimmelen schrijft over regels binnen 
de kerk, zoals de kerkorde. Alle regels willen 
helpen om antwoord te geven op de vraag hoe 
het Woord van God hoorbaar gemaakt wordt 
in de mensenwereld; op gepaste wijze en in 
goede orde. Er is een dubbelinterview met 
twee ‘opper regelaars’ in onze gemeente: Melis 
Melissen en Jan Bossenbroek; volgens de 
regels van de kerkorde heeft de één afscheid 
genomen en is de ander bevestigd als ouderling-
voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Anita 
Winter schrijft over Regel Eén bij haar thuis. 
Door Investeren in visie zijn bepaalde oude 
regels gerelativeerd en het durffonds wil nieuwe 
initiatieven op geregelde wijze beoordelen, 
meldt Arend Driessen. En in de wijkgemeenten 
en colleges wordt er voor of achter de schermen 
veel geregeld. Als redactie wensen we u als 
geregelde lezer veel leesplezier toe.

Sieb Lanser

Colofon
Contact 
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 6413648 
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Locatie Westwijk:
‘Ons Tweede Thuis’ 
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 20-10

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze L.S. de Vries, 
Schalkwijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard met Close 
Heavenly 
15.30 uur: ds. M. Visser, Heemskerk, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren   
18.30 uur: ds. J. Geene, Katwijk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.L. Schoch, Den Haag 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 27-10

1e collecte:  Diaconie, wijkdoel
2e collecte:  Kerk, werk van de generale 
synode 

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse 
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, cantate-
dienst 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. K.A.E. Wijkstra
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 03-11

1e collecte:  Diaconie, stoelenproject
2e collecte:  Kerk, zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
Terschelling West
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.R. van Ankeren, Vuren
Locatie Westwijk
10.30 uur ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. B.J. van Assen, Oude 
Pekela
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers, Overveen  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

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
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Zo/ 10-11

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W. Houweling, 
Amsterdam, themadienst
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. S.L. Schoch, Den Haag 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin met koor 
Alegría  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, met de 
cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: majoor I. Mol, Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens

Zo/ 17-11

1e collecte:  Diaconie, landelijk 
diaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
11.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser, manteldienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: drs. R.J. Prent, dienst van 
Woord & Gebed
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen

De Buitenhof
10.30 uur:  ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
11.00 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Wintertijd

Op 27 oktober gaat de wintertijd weer in. De diensten 
in de Pelgrimskerk beginnen dan om 10.30 uur.

Hoop en Dromen

Het thema van november is Hoop. De Bijbel staat 
vol verhalen van hoop. Wie of wat geeft jou hoop? 
Hoop je op een nieuw leven na de dood? Of is je 
hoop gevestigd op ‘t leven dat je nu leidt. Laat het de 
redactie weten in een korte bijdrage. Mail deze voor 
29 oktober aan redactie.present@pga-b.nl.

In december is het thema Dromen. We zingen en 
dromen met Kerst van vrede op aarde. Of droom je 
van heel andere dingen? Wat is jouw droom?
Schrijf jouw (kort) verhaal op en mail dit voor 26 
november naar redactie.present@pga-b.nl.

November - Hoop
inleveren kopij: 29 oktober
op de mat: 21 november

December - Dromen
inleveren kopij: 26 november
op de mat: 19 december

Data Present
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Regels, noodzaak 
en gevaren
Gert Jan de Bruin

M’n gedachten gaan direct in de 
richting van een pastorale training 
twintig jaar geleden. Er was een 
supervisor die onze groep begeleidde, 
bij alles wat te berde kwam. Maar 
van tijd tot tijd hadden we een 
‘vrij groepsgesprek’. Dan hield de 
supervisor ostentatief zijn mond, 
mochten we het zelf uitzoeken. De 
eerste gesprekken zonder begeleiding 
gingen over afspraken, regels… 

Hoe wilden we zonder 
voorzitter met elkaar 
verkeren? Zonder de 
supervisor moesten we 
uitkijken om niet in het 
bos te verdwalen. Er was 
opeens geen structuur. 
Help.

Scheidsrechter
Stuur 22 jongeren het 
hockey- of voetbalveld 
op en zeg tegen de 
scheidsrechter: laat 

ze het zelf maar uitzoeken, we gaan 
in het clubhuis gezellig een glaasje 
fris drinken. We kunnen wel raden 
wat er op het veld gebeurt. Van de 
wedstrijd komt niks terecht, het wordt 
een chaos. Zonder scheidsrechter die 
toeziet op de naleving van de regels 
valt er niet te hockeyen of voetballen. 
Maar een goede scheidsrechter is 
iemand die tijdens de wedstrijd niet 
opvalt, de aandacht niet op zichzelf 
vestigt. Zij of hij fluit in de geest van de 
wedstrijd en past, bij een overtreding, 
als het even kan de voordeelregel 
toe. De jongeren zijn niet het veld 
ingegaan voor een fluitconcert van de 
scheidsrechter, dode spelmomenten 
kunnen ze missen als kiespijn. Hoe 
minder het spel stil ligt, hoe beter. Als 
er langs de kant bij herhaling over de 
‘scheids’ gesproken wordt, weet je dat 
er niet onomstreden gefloten wordt.

Nodig maar al gauw te veel
Het eenvoudige voorbeeld van de 
sportwedstrijd maakt duidelijk dat we 
regels nodig hebben. In het verkeer 
is het prettig om op kruispunten te 
weten wie wel en wie niet voorrang 
heeft. Iemand die vroeger in het 
onderwijs werkzaam was, vertelde 

me over de afspraken die zij met de 
kinderen maakte. Als het kader maar 
duidelijk was, mochten de kinderen 
best wel eens ‘over het lijntje gaan’. 
Overal waar mensen samen werken, 
zijn er regels. Maar regels hebben 
de vervelende gewoonte een eigen 
leven te gaan leiden. Nuttige regels 
kunnen na enige tijd in hun tegendeel 
verkeren. Wie heeft dat ooit in 
vredesnaam bedacht, zeggen mensen 
tegen elkaar. Kunnen we die regel niet 
met de vuilnisman meegeven? En 
tegelijk is er voortdurend een roep om 
regels. Na elke crisis worden er regels 
bedacht, protocollen opgesteld. Als er 
een walvis of een bultrug op het strand 
aanspoelt, moeten de draaiboeken 
uit de kast gehaald worden. Maar 
in de praktijk gaat het heel anders. 
Meer regels is niet altijd de oplossing. 
Recent las ik in de krant over een 
Gronings project ‘zorg zonder regels’. 
In twee verzorgingshuizen en een 
verpleeghuis werden hinderlijke regels 
overboord gegooid. Een oefening in 
vertrouwen op het gezond verstand 
van het personeel dat met minder 
verplichtingen inzake administratie 
meer tijd voor de cliënten krijgt. Uit 
evaluaties blijkt dat de regelvrijheid 

Jij hebt volgens ons niet zoveel 

met regels, kreeg ik te horen uit de 

kring van de redactie. Schrijf er maar 

eens wat over. Daar zit ik dan…
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bijdraagt aan de kwaliteit van leven van 
de bewoners en de arbeidsvreugde 
van het personeel. De scheidsrechter 
wist al wat hier ontdekt wordt: minder 
is soms meer. 

In de gemeente
We hebben in ons kerkverband een 
kerkorde. Een dik boek met allemaal 
regels, ordinanties en bepalingen. Mooi 
om in de kast te hebben staan. Als het 
goed is, hoef je er maar zelden naar te 
grijpen. In mijn vorige gemeente bleek 
me op een gegeven moment dat de 
scriba die al een enige tijd zitting had 
in de kerkenraad als dooplid stond 
ingeschreven. Daar hadden we een 
steekje laten vallen. De kerkorde geeft 
aan dat slechts belijdende leden zitting 
kunnen hebben in een kerkenraad. We 
hebben er met elkaar over gesproken 
en er een mouw aan weten te passen. 
Als je niet krampachtig hangt aan regels, 
slaat de paniek niet toe als je een keer 
een bepaling veronachtzaamd hebt. 
We pasten de voordeelregel toe: de 
scriba kreeg dat ‘voordeel’. Geen leuke 
casus voor mensen die regelgeving 
belangrijk vinden, maar in Brabant 
hebben we er om gelachen en gingen 
toen weer vrolijk verder. Overbodig om 
te zeggen dat ik geen moeite heb met 
zo’n gemeente. Mooi dat ik me daarin 
gesteund weet door de bisschop van 
Rome die van de werkers in de kerk 
verwacht dat ze pastoraal met mensen 
omgaan en zich niet verliezen in het 
handhaven van regels.

Tien woorden
Maar struikelen we in het Bijbels 
Verhaal niet op elke bladzij over 

de regels? Is het niet wat mensen 
zich herinneren die de kerk al lang 
verlaten hebben: eisen, verplichtingen, 
verboden. Wat mocht er veel niet… 
Hoe kan het oude volk in vredesnaam 
een feest vieren dat Vreugde der wet 
heet? Is het niet omdat de Thora en 
die tien geboden ons niet klein maken, 
maar in de ruimte zetten? Woorden 
van de Ene die ons uit het slavenland 
heeft bevrijd, woorden van een 
bevrijder. Geen bepalingen om ons te 
knechten, maar regels om je voordeel 
mee te doen. Ze omspelen een ruimte 
waarbinnen we op adem komen.

Een steen werpen
Op een dag komt een aantal mannen 
met een vrouw, die iets onoorbaar 
heeft gedaan, bij Jezus. Het gaat hun 
eigenlijk niet om die vrouw, ze willen 
weten of Jezus zich aan de Thora 
houdt. Dat zou betekenen dat hij zich 
niet kan onttrekken aan het doodvonnis 
(door steniging) dat in het heilig boek 
geschreven staat. Gaat Jezus tegen de 
regels in, dan hebben de regelneven 
alle reden om hem aan te klagen. Ze 

menen Jezus gevangen te hebben. In 
de stilte die volgt, schrijft Jezus met 
zijn vinger iets op de grond. En dan 
klinkt er een ‘ontregelende’ uitspraak: 
wie zonder zonde is, laat die als eerste 
een steen naar de vrouw werpen. U 
herinnert zich wellicht hoe het verhaal 
verder gaat: de mannen verlaten, 
met de staart tussen de benen en 
het schaamrood op de kaken, het 
tempelplein. Jezus heeft in zijn niet 
gezochte rol van scheidsrechter de 
voordeelregel toegepast en de vrouw 
in de ruimte gezet. Is de Thora in Jezus 
niet vlees en bloed geworden? De 
regels waar we niet buiten kunnen, 
hebben immers het goede leven 
op het oog. En belangrijker dan de 
strikte naleving van de regels gaat het 
Jezus steeds weer om het geluk van 
de mensen die hij tegenkomt. Het 
onheilige spel waarin hij tegen zijn wil 
door enige schriftgeleerden in verzeild 
raakte, weet hij grandioos om te keren. 
Reken maar dat de vrouw het gaat 
rondbazuinen, met een blos op haar 
gezicht: ‘Door de liefde in zijn ogen, 
weet ik mij een kind van het licht.’
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Het regelt, het regelt
De paadjes worden zowat... (on)begaanbaar

Leen van Drimmelen, emeritus docent kerkrecht Vrije Universiteit

Als de kerk nu maar eens een oase 
was van vrijheid waar je op adem 
kunt komen. Helaas, de kerk is niets 
menselijks vreemd. Het wemelt ook 

daar van de artikelen. 
Maar ja, als je op 
zondag de deur uitgaat 
om naar de kerk te 
gaan, dan moet je 
toch weten waar je 
moet zijn en hoe laat 
het begint. En welke 
dominee er preekt 
en welke organist 
er speelt. En als lied 
nummer 797 (‘Ach 
hoe vluchtig, ach 
hoe nietig…..’) wordt 
opgegeven, moet je 
toch weten uit welk 

liedboek we zingen. Wie gaat daar 
over? Wie beslist dat allemaal?
We weten wel: het Woord van God 
is niet geboeid en de Geest waait 
waarheen Hij wil. Maar intussen wil 
Paulus dat alles ‘op gepaste wijze en 
in goede orde’ gebeurt (I Kor. 14:40). 
Stel je voor dat we in een kerkdienst 
allemaal door elkaar heen zouden gaan 
zitten praten en onze eigen versjes 
door elkaar heen zouden gaan zingen; 
iedereen op zijne wijs. Dat zou niet 
stichtelijk zijn.

Dus maken we toch maar afspraken. 
Over de kerkdiensten, waar en 
wanneer en hoe laat. Wie er 
voorgaat. Dat er een voorganger 
moet zijn die daarvoor is opgeleid 
en bevoegd is om kerkdiensten te 

leiden. Over het onderhoud en het 
beheer van het kerkgebouw, over de 
ledenadministratie, over de inkomsten 
van de gemeente in de vorm van 
vrijwillige bijdragen en collecten. Er 
moeten afspraken gemaakt worden 
over de diaconie, over de evangelisatie 
en de zending. Over interkerkelijke 
samenwerking.
Je gaat naar de kerk omdat je niet in je 
eentje wil geloven. Maar de gemeente 
waar je bij hoort staat ook niet op 
zichzelf. Voor sommige activiteiten 
heb je elkaar als gemeenten nodig. 
De eigen (wijk)gemeente maakt deel 
uit van een groter geheel. Dat vraagt 
om een hele organisatie, zoals de 
Protestantse Kerk in Nederland (de 
PKN) met een paar miljoen leden. Niet 
dat die allemaal elke zondag naar de 
kerk gaan. En niet dat die allemaal in 
het gelid moeten staan. Maar ze staan 
wel allemaal in het ledenregister en 
blijven met hun adressen bij de kerk 
èn bij de plaatselijke gemeente bekend 
en daardoor bereikbaar. Daarom 
probeert de synode, als leidinggevend 
orgaan van de kerk, de kerk op orde 
te houden. En de kerkenraad doet dat 
voor de plaatselijke gemeente.
Zo krijgen we zo langzamerhand al 
een handvol vellen papier met daarop 

Ja, ons hele leven wordt zowat ingesnoerd door een net van wetten 

en voorschriften, verboden en vergunningen, en lid zoveel van artikel zoveel 

van een of ander wetboek. Je kunt geen stap buiten de deur zetten zonder 

dat je in aanraking komt met regels: in het verkeer, in de winkels, op school 

en op kantoor en in het bedrijf. Alleen al door de ARBOwetgeving zou je 

geen voet meer durven verzetten en geen hand meer durven uitsteken. Je 

moet onderhand een meester in de rechten zijn om adem te kunnen halen. 

De enige zucht die geslaakt mag worden is regelzucht.
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geschreven hoe we ons hebben te 
gedragen, een bundel. Kaft erom en 
een uitgever gevonden: we hebben 
een kerkorde.
Het is niet anders. Als een klamboe 
welft zich de geregelde orde over ons 
kerkelijke hemelbed. Als je er niet al 
te onrustig bij ligt kom je er niet eens 
mee in aanraking. Wel opletten bij het 
in- en uitstappen.

Het zal wel ergens goed voor wezen, 
net als al die andere wetten in staat 
en maatschappij. Ook al zit het ons 

niet helemaal lekker, al dat geregel 
in de kerk. Als het maar ergens toe 
dient. En dat doet het. Want er is één 
uitgangspunt, waar alle kerkelijke 
regels en regeltjes op gericht moeten 
zijn, willen ze zin hebben. En dat éne 
uitgangspunt is het antwoord op de 
vraag hoe het Woord van God (dat niet 
geboeid is!) hoorbaar gemaakt wordt 
in de mensenwereld. Dáár moet alles 
op uitlopen. Daarvoor moet heel wat 
op elkaar worden afgestemd. Want 
wij zijn het zelf die het Evangelie 
moeten verklanken. Alleen, in onze 

privé-wereld. Samen als gemeente 
en als Protestantse Kerk in stad en 
land en in de wereld. En samen met 
andere kerken. Daarvoor moeten we 
niet alleen bekend zijn met de Bijbel 
maar ook met elkaar en niet in de 
laatste plaats met de maatschappij. 
Die maatschappij verandert, zoals we 
zelf veranderen. Daarom moeten we 
telkens weer bedenken hoe wij als 
christenen samen in de maatschappij 
optreden en het Koninkrijk van God 
aankondigen.
Op gepaste wijze en in goede orde.
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Aan de b(ak)
Willeke Koops en Janet Parlevliet

Toch kiest Jan ervoor om naast een 
fulltime baan Melis als voorzitter van 
de AK op te volgen. Beiden hebben 
moeilijke jaren als bestuurder achter 
de rug door de beslissingen om 
kerken te sluiten. Misschien hadden 
ze daarvoor beter toegerust moeten 
worden, zeggen ze achteraf. Telkens 
komt in het gesprek naar voren dat je 
een groot incasseringsvermogen nodig 
hebt. Wat zijn dat voor mensen die 
zo’n taak op zich ne(a)men?

Hoe was het voor 
jou, Melis, om 
voorzitter te zijn? 
Melis: ‘Het was heel 
wisselend, zo af en 
toe intensief, soms 
minder intensief. Ik 
heb ook altijd iets van 
dankbaarheid gehad 
dat ik dat kon doen. 
Het was voor mij 
echt helemaal nieuw, 
want ik kende in 
kerkelijk Amstelveen-

Buitenveldert nauwelijks iemand 
buiten de Kruiskerk. Ik moest met heel 
veel nieuwe mensen kennismaken en 
kijken hoe de organisatie in elkaar zat. 
Ik vind het altijd aardig om iets nieuws 
te beginnen.’ 

Wespennest
Het was Thijs Visser die hem 
‘erbij lapte’. Melis trad aan in een 
tamelijk verwarde situatie met tal 
van problemen die speelden op dat 
moment. Het was een wespennest. 
Er was net een bijzondere 
visitatiecommissie geweest. Melis 
deed alsof er geen rapport bestond. 
‘Ik ben goed in staat om te doen of 
er geen problemen zijn. Het verleden 
moet je soms laten rusten. Er waren 
drie predikantsvacatures, terwijl er 
officieel een vacaturestop was. Er 
was ook veel wantrouwen tegenover 
elkaar. Ik heb eerst nog een avondje 
met Wim Janssen zitten praten en dat 
sterkte me. Een van de belangrijkste 
dingen om te bereiken was naar mijn 
idee meer begrip en vertrouwen. 

We zijn toen als moderamen de 
wijkkerkenraden langs gegaan. Ik heb 
vooral veel geluisterd, en denk dat de 
verhoudingen zijn verbeterd. 
Een ander resultaat in negen jaar is 
het anders denken over geld. Het gaat 
niet meer alleen om de vraag hoe we 
de begroting rond kunnen krijgen en 
de krimp begeleiden, maar juist ook 
om de vraag hoe we het geld dat we 
hebben zinvol kunnen inzetten.’

Jan 
Wanneer we aan Jan vragen waarom 
hij voorzitter wil zijn, volgt een uiterst 
merkwaardig antwoord: ‘Ik kan je 
vijf redenen geven waarom ik géén 
voorzitter zou willen zijn.’ Uit zijn 
verhaal blijkt dat door de kerksluitingen 
vaak op de man gespeeld werd en niet 
op de bal. Ietwat cryptisch voegt hij 
toe: ‘Ik wist niet waarom ik het niét 
zou doen. Ik wil mijn levensovertuiging 
uitstralen, ik wil me graag inzetten 
voor de kerkelijke gemeenschap waar 
ik lid van ben. Om het heel letterlijk uit 
te drukken: God zegene de greep.’ 

Actieplan
Van drie eenheden naar een drie-
eenheid? luidt de titel van het 
actieplan dat hij heeft geschreven om 
zijn voorzitterschap te starten. Daarin 
neemt hij de bestuurlijke organisatie 
van Amstelveen-Buitenveldert onder 

Twee mannen, de een wat groter, de ander wat kleiner. Jarenlang 

zetten zij zich in voor de kerkelijke gemeenschap van Amstelveen en 

Buitenveldert. Melis Melissen was negen jaar lang voorzitter van de 

Algemene Kerkenraad (AK) en Jan Bossenbroek had vorig jaar juist zijn 

voorzitterschap van het College van Kerkrentmeesters neergelegd. 
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de loep. Hij licht dat toe met een 
aantal vragen: Hoe willen wij ons als 
eenheid ontwikkelen? Waar sta je 
als wijkgemeente voor, wat kunnen 
we als wijkgemeenten voor elkaar 
betekenen? Of is het beter om uit 
elkaar te gaan en op een andere 
manier samen te werken?
Ook bepleit hij een kleinere, 
slagvaardiger Algemene Kerkenraad 
en wil hij het openbare karakter van 
de vergaderingen stimuleren. ‘Ik hecht 
veel waarde aan transparantie. De AK is 
niet een of ander verheven gezelschap 
van sigarenrokende heren. Vanmorgen 
stelde iemand in de kerk mij de vraag 
wat de AK eigenlijk doet. Veel mensen 
weten dat waarschijnlijk niet. Ik wil 
uitdragen: de AK, dat zijn wij allemaal.’ 

Een apart deel in zijn actieplan wijdt 
hij aan jeugd en jongeren. Een ander 
punt dat Jan aan het hart ligt, is de 
zichtbaarheid van onze protestantse 
gemeenten in Amstelveen en 
Buitenveldert. Er wordt hard aan de 
weg getimmerd met 50-jarige jubilea, 
het Te-Gekke-Kerk-Festival, Café 
Montpensier, maar er is nog geen 
samenhangend beleid. Jan: ‘We zijn 
zo fantastisch met ons zelf bezig. 
Juist in een tijd van economische 
recessie zou de kerk méér kunnen 
betekenen voor de maatschappij. 
Waarom zouden we bijvoorbeeld de 
fi nanciering van de Voedselbank in 
Amstelveen niet voor een tijdje voor 
onze rekening nemen? Op die manier 
treden we meer naar buiten.’

Regelaars?
Op de vraag of Melis een regelaar is 
antwoordt hij: ‘Nee ik ben altijd onder 
de indruk geweest van de uitspraak van 
rechtsgeleerde A.M. Donner: Besturen 
is wachten. Ik kijk hoe de bal rolt en 
geef op het beslissende 
moment een tikje.’ 
Jan: ‘Ja. Ik kijk waar iets 
gebeuren moet en dan 
spring ik erop in. Toen ik 
voorzitter van het College 
van Kerkrentmeesters 
werd, was er nauwelijks 
een college meer. Dan ga 
je kijken hoe het verder 
moet, of er een andere 
aanpak nodig is. En dan 
regel je dat.’ 
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Uit die opbrengsten en de inkomsten 
uit de verhuur worden de traktemen-
ten voor onze pastores, de salarissen 
voor onze kosters en kerkelijke wer-
kers betaald. En dat gebeurt allemaal 

op basis en met inacht-
neming van regeltjes. 

Voor het (groot) on-
derhoud van al onze 
gebouwen hebben 
we een plan gemaakt 
waardoor we een hou-
vast hebben bij onze 
besluitvorming. De 
administratie wordt 
zodanig gevoerd 
dat we maandelijks 
inzicht hebben in 
de ontwikkeling 
van inkomsten en 

uitgaven. Ook daarvoor hebben we 
regels afgesproken. Zo kunnen we u 
op de hoogte houden. We kunnen de 
jaarrekening maken met inachtneming 
van de regelgeving. En we kunnen 
binnenkort de AK en u een begroting 
voor 2014 presenteren. En ook zijn 
regeltjes: kerkelijke voorschriften.

Ik kan nog wel even doorgaan met 
waar ik aan dacht toen ik het thema 
van dit nummer van Present op mij liet 
inwerken. Maar dat doe ik niet, want 
dan overschrijd ik zomaar het aantal 
woorden dat ik in elk nummer mag 
gebruiken. Regels…

Actie Kerkbalans 2013
Dit keer is er weer een schematisch 
overzicht met de stand van onze de 
belangrijkste inkomstenbron. Voor 
2013 rekenden we op een bedrag 
van € 580.000. Tot en met augustus 
hebben we bijna 1100 toezeggingen 
ontvangen. Van bijna 550 leden ontvin-
gen we een spontane bijdrage. Dank 
daarvoor. Over 2012 was het aantal 
bijdragers op 31 augustus bijna gelijk, 
alleen de verdeling was totaal anders: 
1342 toezeggingen en 290 spontane 
bijdragers. Ook het totale bedrag was 
anders. In augustus 2012 stond de 
 teller op € 580.000 en dit jaar op 
€ 548.000. 
Wat voor conclusie kunnen we hier 

aan verbinden? Om de begroting voor 
2013 te halen komen we nog € 32.000 
tekort, € 20 per betaler. De kerk staat 
midden in de wereld en de financiële 
omstandigheden kunnen beter. Dat 
we meer spontane bijdragers hebben 
is daarom ook misschien helemaal 
niet zo verwonderlijk. En we zijn 
nog steeds blij met spontane bijdra-
gen op NL53 ABNA 0549316523, 
t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Actie 
Kerkbalans 2013. 
Die begroting moeten we toch kunnen 
halen?

Financiële regels
Hans van Strien

Regels… ik denk aan een stukje 

voor Present. Om u te laten weten 

waar het College van Kerkrentmeesters 

mee bezig is. De stoffelijke belangen 

van uw kerk behartigen we met volle 

inzet. Uw bijdragen in de collectezak, 

de vrijwillige kerkelijke bijdrage, uw 

bijdrage voor Present en aan de paas 

en eindejaarscollecten helpen mee de 

kerkelijke activiteiten te financieren. 

college van kerkrentmeesters

begroot € 580.000

toegezegd t/m augustus € 469.602,05 

ontvangen t/m augustus € 341.403,81

spontane bijdragen t/m augustus € 78.149,48 

(opbrengsten t/m augustus 2013)
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college van diakenen

De term mantelzorg werd in de 
zeventiger jaren geïntroduceerd maar 
de zorg zelf is zo oud als de mensheid. 
Mantelzorg werd omschreven als ‘alle 
zorg van vrienden, familie en buren die 
de hulpbehoevende als een mantel 
omgeeft’ (Hattinga Verschure). Vanwaar 
dan haken en ogen?

Maatschappelijke veranderingen 
De medische, verpleegkundige en psy-
chiatrische zorg zijn in de loop der jaren 
merendeels in ziekenhuizen, verpleeg-
huizen en instellingen terecht gekomen. 
Technische en medische mogelijkheden 
hebben zich razendsnel ontwikkeld en 
vragen specifi eke vakkundigheid. Dit 
alles heeft tot meer regelgeving geleid. 
Daarnaast vereisen economische en 
sociale ontwikkelingen steeds meer 
deelname aan het arbeidsproces.
Op alle fronten is het meer, meer, 
meer... Bij de groei naar meer lijkt nu 

de top bereikt en is vermindering nodig. 
De zorgkosten moeten beperkt worden 
en dat heeft grote gevolgen voor 
individuele zorg aan hulpbehoevenden. 
Zij moeten zo lang mogelijk thuis blijven 
met zoveel mogelijk mantelzorg en zo 
min mogelijk professionele, betaalde 
hulp. Dat werpt de vraag op in hoeverre 
de mantelzorg voldoende dekking kán 
geven aan hulpbehoevenden als de 
overige kleding te dun dreigt te worden. 
Kortom, waar liggen de grenzen tussen 
mantelzorg en professionele hulp? Hoe 
ver reikt de beschikbare capaciteit van 

de mantelzorg? Worden beschikbare 
menskracht en draaglast naast werk 
en gezin niet overschat? De draaglast 
kan zo groot worden dat de mantel 
sleets wordt en de helper in een heel 
donker dal terecht komt. Ingewikkelde 
regelgeving bij vragen naar hulp kan een 
extra duw geven tot een val in dit dal.

Praktische hulp
Toch hoeven mantelzorgers niet alleen 
te vechten. Er zijn regionale 
steunpunten mantelzorg 
die allerlei praktische 
hulp bieden bij het 
vinden van de weg in 
de doolhof van regels 
en bij verkrijging van 
extra daadwerkelijke 
steun. Er zijn cursussen 
over de omgang met 
zorgbehoevenden, 
inloop- en tijdelijke 
logeerhuizen, en een 
telefonische hulplijn. 
Laat u dus informeren.

Mantelzorg: haken en ogen
Op vrijdag 15 november 

van 15.00 tot 16.30 uur is er een 

mantelzorgbijeenkomst in de 

Pelgrimskerk. Mevrouw D. van 

Someren, mantelzorgconsulent 

in AmstelveenBuitenveldert, 

zal antwoord en toelichting 

geven op vragen die bij u leven. 

Mieke Hellema

St. Franciscus als Heilige met de schuts-
mantel, kopergravure door H. Löffl er, 1640

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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Wie durft?
Arend Driessen

De taak van de commissie is het 
beoordelen van aanvragen om een 
toekenning uit het durffonds. Zonder 
die aanvragen kunnen we dus ons 
werk niet doen en daarom stellen we 
ons graag aan u voor. De commissie 
bestaat uit vijf mensen, uit verschillende 
wijkgemeenten, en een externe 
adviseur. Van links naar rechts op de 
foto ziet u Willem Pel, Monica van de 
Kerk, Arend Driessen en Peter den 

Hoedt (met in het inzetje Leo Zaal). 
Vlak voor de zomer begonnen we 
ons werk en inmiddels hebben we 
gesproken met de PJR over een plan 
om een tweede jeugdwerker aan 
te stellen en met de Pelgrimskerk 
over het idee om, samen met het 
studentenpastoraat, contacten 
te leggen met de studenten op 
Uilenstede. Het waren inspirerende 
ontmoetingen, die ons als commissie 

ook geholpen hebben om onze taak en 
werkwijze beter in beeld te krijgen. 

Een beweging in gang zetten
Het durffonds is ontstaan naar 
aanleiding van ‘Investeren in visie’, het 
visiedocument van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
Het is ook het rapport waaraan we 
de aanvragen toetsen. ‘Investeren 
in visie’ verkent de zere plekken en 
de neergaande lijnen, maar is vooral 
een aansporing om aan te pakken 
en om te buigen; met plannen, 
projecten en mensen. Een van de 
middelen daarvoor is het durffonds 
waarmee vernieuwende activiteiten 
mogelijk gemaakt kunnen worden. Het 
durffonds ondersteunt projecten die 
leiden tot vernieuwing en vitalisering 
van de kerk - en die daarmee ook 
kunnen bijdragen aan de buurt en de 
wijk. Het fonds daagt ons uit om, in 
de geest van ‘investeren in visie’, te 
bewegen van formeel naar inhoudelijk, 
van versnipperd naar gezamenlijk, 
van intern naar open, van angst naar 
durven. Het is een kans om die be-
weging daadwerkelijk in gang te zetten. 
Als commissie hopen we dan ook op 
plannen, initiatieven en ideeën die op 
een nieuwe manier de geloofstraditie 
willen doorgeven, die uitnodigend zijn, 
die dienstbaar zijn aan de stad en die 
nieuwe verbindingen leggen. 

Een paar maanden geleden zijn we begonnen: de commissie 

durffonds. Het durffonds zelf bestaat al langer. De algemene kerkenraad 

behandelde eerder dit jaar een paar aanvragen en kende een bijdrage uit het 

fonds toe aan het ‘(te) Gekke Kerk festival’. Gelukkig hoeven durfinitiatieven 

niet te wachten tot daarvoor een commissie is ingesteld. 
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Assemblee wereldraad van kerken
Sieb Lanser

We wachten op ideeën 
Voorstellen kunnen van de wijk-
kerkenraden komen, de predikanten, de 
diaconie of de kerkrentmeesters en zijn 
gebonden aan een aantal voorwaarden, 
zoals een beschrijving van de beoogde 
resultaten, een activiteitenplan en 
een kostenbegroting. Als commissie 
realiseren we ons dat een idee vaak 
niet zomaar vertaald kan worden in een 
kant en klaar projectvoorstel en soms 
is het goed om er nog eens over te 

praten met anderen. Als commissie zijn 
we daar graag toe bereid. Ook als een 
projectvoorstel nog niet aan alle criteria 
voldoet kunt u bij ons aankloppen. We 
kunnen dan samen bekijken wat er no-
dig is om het plan verder uit te werken. 
Dat geldt ook voor plannen die buiten 
de bestuursorganen ontstaan. De 
mooiste ideeën bloeien soms op aan 
de rand van de kerk. We onderzoeken 
graag samen met u hoe ze op het juiste 
kerkelijke adres terecht kunnen komen. 

Voorlopig kunnen aanvragen gedu-
rende het hele jaar worden ingediend, 
we hebben daarvoor geen vaste 
data. De commissie reageert daarna 
zo snel mogelijk, maar in ieder geval 
binnen zes weken (behoudens de 
vakantieperiodes). 
Voorstellen kunnen, liefst per mail, 
worden ingediend bij dhr. W. Pel: 
willem.pel@ziggo.nl; postadres: 
Saturnus 33, 1188 EB Amstelveen.
We hopen dat u durft! 

De assemblee is het hoogste be-
stuursorgaan van de Wereldraad. 
Tijdens de assemblee komt het 
integrale beleid van de kerken aan de 
orde, worden publieke verklaringen 
uitgebracht en beslist men over de 
strategie voor de komende zeven 
jaar. De vertegenwoordigers overleg-
gen met partnerorganisaties, die ook 
bij de assemblee aanwezig zijn. De 
Wereldraad van Kerken stelt zich als 
doel de zichtbare eenheid van de 
kerken te stimuleren. Het thema voor 
deze tiende assemblee luidt: ‘God van 
leven, leid ons naar gerechtigheid en 
vrede’. 

Er worden zo’n 4000 bezoekers in 
Busan verwacht vanuit oecumenische 
organisaties, belangstellenden en 
afgevaardigden van lidkerken. De 
Wereldraad telt zo’n 345 lidkerken, 
die zo’n 500 miljoen christenen 
vertegenwoordigen, uit meer dan 
110 landen, waaronder orthodoxen, 
anglicanen, protestanten en verenigde 
kerken. De Rooms-Katholieke Kerk 
is niet offi cieel lid, maar wel een 
gesprekspartner voor de Wereldraad. 
Vanuit Nederland zijn lid: de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-
Katholieke Kerk in Nederland, de 
Protestantse Kerk in Nederland en de 

Remonstrantse Broederschap. 
Onder de titel ‘madang’, het Koreaanse 
woord voor de binnenplaats van een 
huis, staan er in Busan vele tientallen 
werkgroepen op het programma. De 
thema’s variëren van spirituele thema-
tieken over de doop en over geestelijke 
liederen tot meer maatschappelijke 
thema’s over ecologie, economie en 
vredesvragen in algemene zin en toege-
spitst op het Midden-Oosten en Korea. 
Belangrijke documenten zijn onder 
meer het rapport ‘The Church’, waarin 
de kerken hun onderlinge overeenkom-
sten en verschillen verwoorden en het 
rapport ‘Together towards Life’, waarin 
de opstellers de focus laten zien van 
hedendaagse missiologie. 

Uit persoonlijke interesse hoop ik zelf 
ook als deelnemer deze Assemblee bij 
te wonen. 

De Wereldraad van Kerken komt vanaf 30 oktober tot en met 

8 november bijeen in Busan in ZuidKorea voor een zogenaamde 

assemblee. Vanuit Nederland zal er een delegatie van ruim dertig 

mensen deelnemen. 
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Hét moment van de dag waarvoor dit 
het meeste gold, was het avondeten, 
wanneer we meestal met z’n zevenen 
bij elkaar waren. Maar gelukkig had 
zich aan tafel in de loop der jaren Regel 
Eén ontwikkeld.

Regel Eén omvat alle regels aan tafel. 
Het idee van samen eten is niet alleen 
dat we ons lichaam voeden, maar ook 
dat er aandacht en gelegenheid is de 
gebeurtenissen van de dag en met 

elkaar te delen. Alles wat dat belem-
mert is niet toegestaan. Daarom lezen 
we niet aan tafel (geen interesse voor 
de ander), zingen en schreeuwen we 
niet en maken we ook niet op een 
andere manier lawaai en lokken we 
dergelijk lawaai ook niet uit en vallen 
we elkaar niet in de rede. Het kon dus 
gemakkelijk tijdens één maaltijd voor-
komen, dat ik verschillende dingen ver-
bood die allemaal Regel Eén waren. Het 
duurde geruime tijd voor de kinderen er 
achter kwamen en ik het verwijt kreeg: 
‘Mamma, bij jou is alles Regel Eén!’

Zelf voel ik me al snel schuldig als ik 
me niet aan regels houd, maar som-
mige andere mensen hebben daar 
niet zoveel problemen mee, omdat 
ze menen dat regels goed zijn voor 
anderen, maar dat zíj zich er niet aan 
hoeven te houden. Weer anderen zijn 
er meesters in regels aan anderen op 
te leggen en de schijn op te houden 
dat zijzelf nooit iets verkeerd doen. 

In de evangeliën lijken de farizeeën 
en schriftgeleerden in Jezus’ tijd bij 
deze laatst groep  te horen. Ze leggen 
de mensen lasten op die ze zelf niet 
willen dragen en alles wat ze doen is 
er op gericht bij anderen de suggestie 
te wekken dat ze zelf onberispelijk 
zijn (Matteüs 23:1-7). Daarmee maken 
ze  zichzelf groot en houden de ander 
klein. Jezus ontmaskert hen echter 
keer op keer als hypocriete leiders 
van het volk. Wat ze zeggen is niet 
verkeerd, maar wel dat ze zich zelf niet 
aan de intentie ervan houden.
 
Het is natuurlijk eenvoudig genoeg 
om, net als de farizeeën en schrift-
geleerden bij de overspelige vrouw 
deden, met een beschuldigende vinger 
naar anderen te wijzen. Maar helaas 
moet ik bekennen dat ik zo nu en dan 
zelf ook als een soort hypocriete leider 
word ontmaskerd. Niet door Jezus, 
maar door mijn kinderen aan tafel: 
‘Mamma!! Je luistert helemaal niet!’

column

Regel Eén!
Anita Winter

Als ik vertel dat mijn man en ik 

vijf kinderen hebben, krijg ik vaak de 

opmerking: ‘Vijf kinderen?! Gezellig, 

maar wel druk, denk ik!’ Tegenwoordig 

kan ik ook dat eerste beamen, maar 

toen ze nog kleiner waren, had ik soms 

het idee dat ik als moeder een veredelde 

politieagent was die voortdurend het 

onderlinge verkeer moest regelen
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Zuid
De derde zondag
Na de zomer hebben we in de 
Paaskerk onze zeer recente traditie 
weer opgepakt om in de morgendienst 
op de derde zondag van de maand 
een bijzondere dienst te vieren. Deze 
diensten worden steeds voorbereid 
door andere groepen uit de gemeente: 
de kinderkerk, de tieners, dertigers, 
mensen die zich hebben opgegeven 
voor een muziekproject… De liturgie 
is in deze diensten losser, de muziek 
kan uit meerdere hoeken komen. In 
september gingen wij ‘op reis naar 
Taizé’, door de verhalen van jongeren 
die er geweest waren, Taizéliederen, 
een verhaal over op weg gaan en de 
stilte.
In oktober zijn de veertigers aan de 
beurt. Een aantal van hen bereidt 
een dienst voor waarin Close 
Heavenly popsongs zingt die een 
verrassende invalshoek geven in de 
dienst. Een aanrader voor wie houdt 
van afwisseling, onder én boven de 
veertig! Wie daar minder van houdt is 
van harte welkom in de middagdienst, 
waarin soberheid en concentratie 
‘de dienst uitmaken’. Op 20 oktober 
gaat in deze dienst de oud-predikant 
van de dorpskerk ds. Marco Visser 
voor. Welkom! Voorlopig ga ik zelf 
in de morgendiensten voor. Als de 

nieuwe collega er is zullen wij dat 
als collega’s afwisselen en ook in de 
middagdiensten voorgaan.

De eerste zondag
In Westwijk, op de locatie van Ons 
Tweede Thuis, is er iedere eerste 
zondag een dienst. Ook daarin 
staat, maar nu vanuit de taakgroep 
Westwijk en vanuit het oogpunt 
van vernieuwing, participatie van 
gemeenteleden centraal. Ds. Gert 
Jan de Bruin gaat vooralsnog in 
deze diensten voor. Wilt u een keer 
meehelpen voorbereiden, meldt u zich 
dan bij hem!

Eén, twee, vier, vijf
Op de overige zondagen vieren wij 
in de Paaskerk, zoals wij dat gewend 
waren en zijn, diensten waarin de 
pluriformiteit van de gemeente haar 
bedding vindt in een vaste liturgie. 
We zingen uit het nieuwe liedboek, 
van Geneefse psalmen en vertrouwde 
gezangen tot nieuwe teksten en 
onbekendere melodieën. Na ds. Piet 
de Bres op de laatste zondag van 
oktober komt op 3 november ds. Peter 
van Ankeren naar de Paaskerk. Ook 
voor hem een speciaal welkom! Op 
10 november gaat ds. de Bruin voor, 
vieren wij het avondmaal en zingt 

Alegría. Denkt u trouwens ook aan de 
Taizéviering, iedere tweede zondag in 
de avond?

Verheugt u!
Op de derde zondag in december 
wordt een muziekproject uitgevoerd 
waaraan verschillende gemeenteleden 

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
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297 
Peter van Leeuwen, tel. 3456217 
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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meeschreven onder de bezielende 
leiding van Gert Jan Slump. Nico 
Hovius maakte de muziek. Voor deze 
adventdienst met als thema ‘Verheugt 
u!’ zoeken wij enthousiaste zangers. 
Een mooie opmaat voor kerst! Het 
concept: thuis oefenen en drie keer 
repeteren. Wilt u meezingen met dit 
project dan kunt u zich opgeven bij 
Marieke Sinnige (marieke.sinnige@
casema.nl). De repetitiedata staan 
gepland op zondag 24 november 
19.30-21.30, zondag 1 december 
19.30-21.30 en zaterdag 7 december 
9.30-12.30 uur in de Paaskerk.

Studie
In de zomer heb ik mij verdiept in het 
boek A Secular Age van de Canadese 
fi losoof Charles Taylor. Hij schetst 
hoe onze maatschappij van volstrekt 
religieus tot een samenleving is 
geworden waar geloof niet meer 
vanzelfsprekend is. In de komende 
periode heb ik nog twee weken 
studieverlof te gaan. Ik hoop daarna 
mijn gedachten met u te kunnen delen 
over het belang van zijn visie voor kerk-
zijn anno 2013/2014.

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad

Duo voorzitterschap kerkenraad
Vanaf 1 september kent de kerken-
raad van Zuid een duo voorzitterschap. 
Peter van Leeuwen en ondergetekende 
Pieter Licht mogen het ambt van 
ouderling invulling geven met deze 
bijzondere taak binnen de kerkenraad. 
Beide voorzitters zijn afkomstig uit 
de oorspronkelijke Handwegkerk. 

We realiseren ons beiden dat we 
als drie kerken nog midden in een 
integratieproces zitten en dat we 
dus nadrukkelijk een open oog, oor 
en hart dienen te hebben voor alle 
gemeenteleden in onze gemeente. Hier 
kunt u ons op aanspreken. Peter zal 
zich binnen het voorzitterschap vooral 
bezighouden met de Taakgroepen, die 
het beleid voorbereiden waarover de 
kerkenraad vervolgens besluiten kan 
nemen. Ook de onderwerpen die met 
fi nanciën te maken hebben, lopen via 
Peter. Ik ben het eerste aanspreekpunt 
voor de predikanten. Maar we zijn alle 
twee het aanspreekpunt voor u, de 
gemeente. Dus als u Peter iets heeft 
gemeld, heeft u het daarmee ook aan 
mij gemeld en omgekeerd. 

Noodzaak van openheid
Spreek ik voor mezelf dan kan ik 
zeggen dat ik me nu al ‘Paaskerker’ 
voel en me de komende jaren zal 
inzetten om waar dat kan èn moet 
het integratieproces te bevorderen. 
Dit betekent wel dat ik u uitnodig 
om open te zijn in de richting van de 
kerkenraad. Zit u met vragen of met 
zaken in de kerk die in uw ogen ‘niet 
lekker zitten’, kom ermee en blijf er 
niet mee rond lopen. Het is zaak om 
ons hierbij te realiseren dat dingen 
die gewoon waren in één van de 
drie kerken dat niet hoeven te zijn 
in de andere twee kerken. Stel die 
verschillen op een positieve manier 
aan de orde. Laten we elkaar in dit 
proces vragen blijven stellen. En dat 
er dan wel eens iets fout gaat, ja dat 
hoort er ook bij. Het betekent ook dat 
er zomaar vragen te stellen zijn over 

vertrouwde tradities, gebruiken en 
gewoonten uit het verleden. Laten 
we elkaar dan uitleggen waarom de 
dingen zo waren zoals ze waren, om 
vervolgens met elkaar te besluiten 
het oude te bewaren of om juist nu 
nieuwe keuzes te maken. Ik herhaal 
hier de oproep van onze ex-voorzitter 
Gerben Drost in het vorige nummer 
van Present: ‘Laten we in dit proces 
geduld hebben voor en met elkaar. 
Niet eigen wijs, maar samen wijs’.

Behoud, vernieuwing en jeugd
Voor het komend jaar staan drie 
onderwerpen centraal in het beleid van 
de kerkenraad:
• Het behoud van het goede dat 
onze drie kerken inbrengen in het 
integratieproces. 
• Vernieuwing zowel binnen onze kerk 
als vernieuwing gericht naar buiten.
• De jeugd. 
In mijn informatievoorziening aan 
u over de zaken die spelen in de 
kerkenraad zal ik waar mogelijk 
verwijzen naar deze drie centrale 
onderwerpen. 

Zaken uit de kerkenraad
In de kerkenraad is die eerder 
genoemde openheid naar elkaar van 
groot belang voor het slagen van 
het integratieproces tussen de drie 
kerken. Als we niet melden wat we 
niet begrijpen of vreemd vinden aan 
elkaars gebruiken en gewoonten, dan 
kunnen we er niet met elkaar over 
spreken. Hoe eerder we bepaalde 
zaken bespreken, hoe beter. In het 
eerste jaar van mijn voorzitterschap zal 
ik daar herhaaldelijk op terugkomen.
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De kerkenraad heeft in zijn vergadering 
van september uitvoerig aandacht 
besteed aan de voorgenomen 
bevestiging van Marijke en Jan 
Bossenbroek op zondag 22 
september, aangezien er enkele 
vragen van gemeenteleden waren 
binnengekomen. Deze vragen hadden 
betrekking op de gehanteerde tekst 
over de voorgenomen bevestiging op 
orde van dienst van 8 september en 
op het feit dat Marijke en Jan partners 
zijn. Na goed overleg kon de kerkenraad 
instemmen met de manier waarop 
deze vragen van gemeenteleden zijn 
beantwoord en vasthouden aan de 
voorgenomen bevestiging. 
Voor vernieuwing binnen de kerk is 
in een eerste ronde gesproken over 
hoe om te gaan met de beamer in de 
eredienst. In een volgende vergadering 
nemen we hier besluiten over.
Voor naar buiten gerichte vernieuwing 
kwamen twee onderwerpen ter 
sprake. Zo heeft de kerkenraad kennis 
genomen van de evaluatie van het (Te) 
Gekke Festival. De organisatoren van 
dit festival stelden de kerkenraad de 
vraag om een vervolgrichting aan te 
geven van dit festival in het seizoen 
2013-2014. Alle kerkenraadsleden 
hebben huiswerk meegekregen 
voor de volgende vergadering, want 
dan willen we op dit punt besluiten 
nemen. Dit najaar starten we om één 
keer per maand een warme maaltijd 
te organiseren in de vestiging van Ons 
Tweede Thuis in Westwijk. Het doel 
is om zo in een ontspannen sfeer te 
spreken met bewoners van Westwijk 
en van hen te horen wat er speelt in 
de wijk en wat zij willen. Wij op onze 

beurt zullen vertellen wat ons drijft om 
die maaltijden te organiseren en ons 
in te zetten voor de wijk. Als u wilt 
meehelpen bij de realisatie van deze 
maaltijden kunt u zich bij mij melden.

Afscheid
Tot slot hebben we met weemoed 
in het hart als kerkenraad afscheid 
genomen van enkele ambtsdragers, 
te weten Roeltje Mentink, Lineke 
Wichmann, Gerben Drost, Jaap 
Lubbers en Johan Tigchelaar. Ieder van 
hen werd persoonlijk toegesproken en 
bedankt. Prachtig als gemeenteleden 
zich vier jaar of soms ook acht jaar 
of nog langer inzetten voor onze 
gemeente. Maar het is ook goed om 
dan terug te treden en het ambt van 
‘gewoon’ gemeentelid weer op te 
kunnen pakken. Het is dan wel zaak 
dat anderen in de gemeente zich 
geroepen voelen om de open gevallen 
plaatsen weer in te vullen. 
We hebben ook afscheid genomen 

van interim predikant Cor Schaap. Cor 
heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de voorbereiding en realisatie van de 
start van het samengaan van onze 
drie kerken. Zonder iemand die zo’n 
proces helder structureert en begeleidt 
lukt het niet of in ieder geval veel 
moeizamer en trager. Maar met een 
professional als Cor er bij komen de 
plannen en beleidsdocumenten op 
tijd gereed en is de voortgang van het 
proces geborgd. Cor, nogmaals dank 
en ik reken er op dat je betrokken blijft 
bij onze gemeente. 

Rommelmarkt
De rommelmarkt op 21 september 
heeft voorlopig € 6660 opgebracht. 
Een fantastisch bedrag dat weer 
prima besteed gaat worden. Als deze 
markt model mag staan voor het 
integratieproces van onze kerken, 
dan kan de afl oop van dat proces niet 
anders dan goed zijn. De sfeer en de 
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We hebben ook afscheid genomen 
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samenwerking tussen alle vrijwilligers 
waren perfect. Het gaat hier duidelijk 
om een activiteit die valt in de 
categorie ‘behoud (van) het goede’. 
Met dank aan alle voorbereiders 
en deelnemers kan ik alleen maar 
roepen: ‘Doe het volgend jaar – de 
40e rommelmarkt – weer alsjeblieft! 
Noteer alvast voor 2014 zaterdag 20 
september.

Gemeentevergadering
Op woensdag 2 oktober heeft de 
kerkenraad u gevraagd in te stemmen 
met het beleidsplan. Ik zal u in 
het volgend nummer van Present 
verslag doen van deze bijeenkomst. 
Iemand in de gemeente betitelde 
die vergadering als een soort van 
Prinsjesdag voor de gemeente. Ik mag 
toch hopen dat onze ‘Prinsjesdag’ 
meer enthousiasme, warmte en 
betrokkenheid bij de gemeente van 
onze Heer bij u heeft opgeroepen dan 
de echte Prinsjesdag.

Pieter Licht, voorzitter 

Even bijpraten over het orgel
Al weken missen wij het orgel. Het 
mooie kistorgel helpt ons door deze 
periode heen, al is het wat lastig, 

nu met het nieuwe liedboek, om 
de melodie goed te laten horen. Bij 
orgelmakerij Reil in Heerde wordt 
intussen aan ons orgel gewerkt, 
het is een omvangrijk werk. Zo is er 
voor de uitbreiding van het eerste 
klavier een nieuwe windlade nodig, 
dat is een soort tafel waar een kleine 
zevenhonderd pijpen een plek moeten 
krijgen. De tekening daarvoor is 
gereed zodat men kan beginnen met 
zagen, schaven en boren. De nieuwe 
balg (de longen) is al bijna klaar. Ook 
nieuw pijpwerk is in de maak. Veel 
werk allemaal en nog lang niet klaar.

Bezoek aan de orgelbouwer
Voor gemeenteleden is er gelegenheid 
om op zaterdag 26 oktober een bezoek 
te brengen aan de orgelmakerij om 
het een en ander met eigen ogen te 
aanschouwen. Vertrek om 08.30 uur 
vanaf de Paaskerk, aankomst bij Reil 
om 10.00 uur. Tijdens de koffi e wordt 
u bijgepraat over het verloop van de 
bouw. Hierna volgt een rondleiding 
waarbij ook andere orgels waaraan 
gewerkt wordt bekeken kunnen 
worden. Er is helaas geen lift en voor 
de koffi e en de uitleg moeten we wel 
een wenteltrap op (en af). De kosten 

Antje Petronella de Jong - de Jong
De oudste was Annie in een gezin 
van zes kinderen. Ze wilde graag een 
opleiding volgen, maar ze moest al 
gauw naar huis komen. Er werd een 
beroep op haar gedaan. Een leven 
in het teken van zorgen. Gastvrijheid 
stond hoog in het vaandel. Wat was 
Annie royaal. Op wat latere leeftijd 
ging ze werken en nog weer later brak 
er een tijd van reizen aan. Toen haar 
gezondheid haar meer en meer in de 
steek liet, bleek een verhuizing naar 
Huis aan de Poel noodzakelijk. Het 
geloof gaf Annie houvast. Ze heeft veel 
gezorgd voor anderen, maar wist ook 
dat er voor haar gezorgd werd. In de 
dankdienst voor haar leven zijn die twee 
kanten van het zorgen benoemd.

G.J. de Bruin

Geertje van Domselaar-Wagenaar
Op 14 september overleed Geertje van 
Domselaar. Met haar man Jan vormde 
zij het eerste kostersechtpaar van de 
Paaskerk. Hun kinderen Jan en Gerda 
groeiden op in de kerk. Later werd ook 
pleegzoon Joost deel van het gezin. 
Als meisje zorgde Geertje al voor de 
jongere kinderen thuis in Ouderkerk. Ten 
volle stond zij in de gemeenschap. Haar 
geloof beleefde zij vooral door daarover 
te zingen, in de cantorij en het COV. Dat 
geloof hielp haar in overgave afscheid te 
nemen. Zij werd 85 jaar.
Op 20 september werd zij vanuit de 
Paaskerk begraven op Karssenhof. Ds. 
Bogaard ging voor. Dat de Eeuwige 
wiens lof wij zingen haar verder mag 
dragen. 

M.M. Boogaard
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zullen zo’n 12.50 euro bedragen. 
We weten nog niet zeker of het 
eigen vervoer gaat worden of 
een bus. In ieder geval vragen 
we u, bij het invullen van de 
lijsten die in het benedenhuis 
hangen, te vermelden of u een 
auto beschikbaar hebt en hoeveel 
mensen u kunt meenemen. 
De bestuurders krijgen een 
vergoeding. Een buitenkans 
om eens een orgelmakerij te 
bezoeken!

Bijbelstudiekring
Ieder die zich, met ons, wil 
verdiepen in een Bijbelgedeelte 
is van harte welkom bij: 
Bijbelstudie en gesprek onder 
leiding van een (gast)predikant, 
op donderdag van 10.00 tot 
11.30 uur in de Paaskerk. Data: 
24 oktober met ds. G. Rietberg, 
21 november met ds. P. de 
Bres en 19 december met ds. 
A. v.d. Broek. Coördinatie: Gera 
Stronkhorst, tel. 6450139.

Ikke eerst
‘Ikke eerst!’ Dat was het thema 
van de eerste 12+ dienst van het 
nieuwe seizoen op 1 september. 
Een mooi thema om mee te 
beginnen! De Bijbeltekst die we 
hierbij lazen komt uit Lucas 14: 
7-11 en gaat over Jezus die een 
feestelijke maaltijd bijwoont en 
ziet dat de mensen de beste plek 
voor zichzelf uitkiezen. Jezus zegt 
hierover: ‘Als u wordt uitgenodigd, 
kies dan de minste plaats, zodat 
uw gastheer tegen u zal zeggen: 

‘Kom toch dichterbij!’ Dan wordt 
u eer betoond ten overstaan van 
iedereen die samen met u aan 
tafel aanligt. Want wie zichzelf 
verhoogt zal vernederd worden, 
en wie zichzelf vernedert zal 
verhoogd worden.’
Zo zijn er nog veel meer 
geschreven en ongeschreven 
regels waarmee we ook in de 
12+ dienst te maken hebben. 
Praktijkvoorbeelden hiervan: niet 
met mobieltjes spelen, laat elkaar 
eerst uitspreken voordat je wat 
zegt, lach niemand ergens om 
uit, niet te veel herrie maken als 
de kerkdienst nog bezig is…
We bespraken de vragen: is het 
goed of slecht om ergens goed 
in te willen zijn? Wanneer is het 
goed om een stapje terug te doen 
ten gunste van iemand anders? 
En ‘de eersten zullen de laatsten 
zijn’ - Wat vind je hiervan?
Inmiddels hebben we de tweede 
12+ dienst er ook al weer op 
zitten die over ‘Gevonden’ ging 
(het verloren schaap en de 
gevonden Drachmen).
Als u dit leest zijn we met 
een aantal jongeren op PJR 
Tienerweekend in Sint Maartens-
vlotbrug geweest. Lekker een 
paar dagen gek doen (en het niet 
zo nauw nemen met de regels).
Met de ouders van een aantal 
tieners hadden we op 17 
september een ‘meet + greet’ 
en hebben we gesproken over de 
combi tiener & geloof.

Arnold Terlouw

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

Oktober
Do 24 10.00 uur  Bijbelstudiekring met ds. G. 

Rietberg, info: Gera Stronkhorst 
tel. 6450139

Za 26 8.30 uur Bezoek aan de orgelbouwer
Ma 28 20.00 uur  Meditatief Bijbellezen met 

Riëtte Beurmanjer, tel. 6654685. 
Locatie: Kruiskerk

November
Do 7 10.00 uur  Gesprekskring Jodendom met 

ds. Piet de Bres en ds. Gert-Jan 
de Bruin, tel. 6450616 

Do 7 20.00 uur  Dertigers oost in gesprek, met 
ds. Marianne Bogaard,
tel. 4416036, bij iemand thuis 

Vr 8 10.30 uur  Dag van de dialoog. Thema: 
Hier voel ik me thuis. Opgave: 
Janet Parlevliet tel. 8890432, zie 
pagina 2.

Wo 13 14.00 uur  Liedboekmiddag met veel 
zingen. Info: Nelleke de Bres 
tel. 6412654

Wo  13 19.30 uur  Vijftigers in gesprek met
ds. Marianne Bogaard

Do 14 10.00 uur  Bijbelkring: bij Marcus in de leer 
met Miep Habing, tel. 6473574

Do 14 15.00 uur  Kring literatuur. Te lezen boek: 
De weldoener van P.F. Thomése. 
Opgave: Els van Geel tel. 
6471098, Gert Jan de Bruin 
tel. 6450616

Wo 20 20.00 uur  Dertigers oost in gesprek info: 
Dorien Keus 06-48575692 

Do 21 10.00 uur  Bijbelstudiekring met ds. Piet 
de Bres info: Gera Stronkhorst, 
tel. 6450139
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Uit de kerkenraad
We zijn dit jaar van start gegaan 
zonder onze voorzitter Rudie van 
Balderen; hij genoot van een 
welverdiende vakantie. Woorden als 
‘start’ of ‘startzondag’ zijn natuurlijk 
wat misleidend, want het kerkelijk 

leven gaat altijd door; ook in de 
zomermaanden houden wij de lofzang 
gaande. In de afgelopen periode waren 
er altijd wel kerkenraadsleden op hun 
post en achter de schermen is heel 
wat werk verzet. Toch was het goed 
het begin van het nieuwe seizoen 
te markeren met een startzondag. 
Elders in deze wijkberichten geeft Ria 
Keijzer een uitvoeriger terugblik. De 
eerste kerkenraadsvergadering na 
de zomer op 16 september mocht ik 
voorzitten en ik neem nu ook maar de 
honneurs waar om iets te melden uit 
de kerkenraad. 

Lena de Man en Tonko Oosterhuis 
waren te gast om met ons te praten 
over een groene Kruiskerk. De groep 
‘Vrouw en geloof’ heeft zich het 
afgelopen seizoen beziggehouden 
met het thema ‘Groen en geloven’. 
Deze aarde is Gods schepping en 
duurzaamheid hoort de kerk dan ook 
ter harte te gaan. Tonko heeft een 
notitie gemaakt hoe we daar verder 
mee kunnen gaan; hij knoopt aan bij 
actiepunten die door Kerk in Actie zijn 
geformuleerd. Tevens deelt hij een 
boekje uit dat de wijkdiaconie van 
de Pelgrimskerk over duurzaamheid 
heeft uitgegeven. De kerkenraad 
gaat graag mee in het voorstel om 

te kijken hoe we ook de Kruiskerk 
duurzamer kunnen maken. Er hebben 
zich al enkele vrijwilligers gemeld en 
ook de jongeren zouden hierin een 
nadrukkelijke rol kunnen krijgen. U 
hoort daar nog meer over. 
In deze vergadering waren ook 
Aart Appelhof en Jellie Snijders te 
gast. Zij lichtten het verslag van de 
commissie Kerkmuziek toe en spraken 
met ons over verdere voornemens. 
Het blijkt niet moeilijk te zijn om 
jonge professionele musici te vinden 
voor de koffi econcerten. Voor de 
themadiensten zou het mooi zijn als 
we solisten en instrumentalisten 
in onze eigen gemeente vinden. 
De cantorij kan niet elke week 
meewerken, maar voor het zingen van 
nieuw repertoire uit het Liedboek is 
bijvoorbeeld een voorzanggroepje van 
belang. De kinderdienstleiding is bezig 
om een selectie van kinderliederen te 
maken die dan regelmatig gezongen 
kunnen worden. De vespers en 
koffi econcerten zetten de Kruiskerk 
muzikaal op de kaart, maar leveren wel 
een fi nancieel tekort op: het afgelopen 
seizoen zo’n 4000 euro. Hiervan wordt 
30% betaald uit de wijkkas; de rest 
komt ten laste van het durffonds. 
Gezien het belang voor de presentie 
en het imago van de Kruiskerk wil de 

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

Kruiskerk
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commissie liever niet tot entreeheffi ng 
bij de concerten overgaan, maar 
alleen een vrijwillige bijdrage vragen. 
De kerkenraad is het hiermee eens. 
De vespers zijn kerkdiensten en als 
zodanig vrij toegankelijk. 
Ook de gebedsgroep bracht verslag 
uit. De bijeenkomsten op de tweede 
en vierde zondag van de maand zijn 
waardevol, maar trekken een gering 
aantal bezoekers. Iedereen is welkom 
een keer een gebedsbijeenkomst 
mee te maken. In Present kan er 
meer aandacht voor worden gevraagd, 
alsmede voor het voorbedenboek 
en de gedachtenishoek in de kerk. 
Wellicht kan de gebedsgroep een 
rol spelen bij de voortzetting van de 
wereldgebedsdag. 
Vanuit het durffonds kan, naast Dorien 
Keus, een tweede jeugdwerker 
worden aangesteld. Inmiddels is 
bekend geworden dat per 1 oktober 
Martine Versteeg in dienst is getreden, 
voor 18 uur per week. Haar werk komt 
ook de Kruiskerk ten goede. 

Sieb Lanser

Manteldienst
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij 
heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 

Aan deze bekende woorden uit het 
liedboek is de naam ontleend voor 
een zondagse viering, speciaal voor 
de zieken in onze gemeente en in 
onze omgeving. Een mantel wil de 
kerk voor hen zijn. En ook voor hen die 
als mantelzorger zorg geven aan een 
zieke geliefde of vriend. Voor zieken 

is het lang niet altijd mogelijk de 
kerkdiensten te bezoeken, vanwege 
het vroege tijdstip, de duur of de 
fysieke omstandigheden. Graag willen 
we op 17 november in de Kruiskerk 
een korte viering houden, bedoeld 
voor de hele gemeente maar met 
bijzondere aandacht voor zieken.
In de viering is gelegenheid om een 
persoonlijke zegen te ontvangen. De 
viering begint om 11.00 
uur en zal voor 11.45 uur 
afgelopen zijn. De kerk 
is open vanaf 10.30 uur. 
Voor en na de dienst is 
er voor iedereen koffi e. 
Om 12.15 uur is er voor 
hen die ziek zijn en voor 
hen die hen vergezellen 
een eenvoudige lunch 
en gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen. 
Om 13.00 uur sluiten 
we af. Bij maaltijd en 
gesprek hopen we ook 
te horen hoe we als 
kerk iets (meer) kunnen 
betekenen voor zieken en voor 
hun verzorgers. Mocht u niet 
op eigen gelegenheid of in 
gezelschap kunnen komen, laat 
u dit dan weten, dan bekijken 
wij de mogelijkheid om u op te 
halen. U kunt zich voor lunch en 
vervoer opgeven bij Anita Winter, 
tel. 611 31 80 of bij Belia de 
Geus, 889 40 97.

Terugblik startzondag
Met plezier kunnen we 
terugkijken op een drukbezochte 
en inspirerende startzondag. 

In de dienst deelden we geloof en 
verwachting. We zongen en spraken 
over de schatten van de kerk en 
die in onszelf. Parels in Gods hand 
zijn we. De nieuwe beamer werd 
in gebruik genomen. De cantorij 
zong prachtig. De mensen van het 
liturgisch bloemschikken hadden 
een mooi werkstuk gemaakt. 
We kregen informatie over een 

betekenen voor zieken en voor 
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nieuwe talentenbank met een 
aankomende enquête. Kinderen van 
de kindernevendienst vulden in de 
drie weken voor de start de schatkist 
met zelfgemaakte attributen bij de 
gelijkenis van de schat in de grond, 
de vissen en de parels. De tieners 
maakten een kleurrijk schildersdoek, 
zoals anderen dat deden in de week 
ervoor. Handzaam, lichtgewicht, 
stapelbaar en te bewerken met knip-, 
plak- en tekstwerk. Ze staan nu als 
blikvanger achter de ramen en zijn 
bruikbaar als reminder bij open kerk of 
elders waar de kerk present wil zijn. 
Vrijwilligers vertelden op portretborden 
wat hen boeit en motiveert in het 
kerkenwerk. Een positieve vorm van 
werving. Ook de boekentafel was 
aanwezig. Gasten werden met zorg 
ontvangen en de catering liep goed. 
Na de viering volgden meer dan 
tachtig mensen het keuzeprogramma 

in een gespreksgroep, de creatieve 
kamer, de kerktuin (waar parels-met-
een-boodschap verstopt lagen) en een 
opdrachtenspel. Alles in het teken van 
het thema Schatgraven, in combinatie 
met het landelijke motto Geloven met 
hart en ziel. De pannenkoekenmaaltijd 
maakte het feestje af. De vele 
reacties geven aan dat het geheel met 
enthousiasme is omarmd. Een goed 
begin is het halve werk!

Programmaboekjes
In de kerk liggen nog extra 
exemplaren van het activiteitenboekje 
van de Kruiskerk en dat van het 
oecumenisch verband in Amstelveen. 
Ook is het gemeentegidsje uit 
met organisatiegegevens van de 
Kruiskerk; het is ingevouwen bij de 
bezorging van de boekjes. Dank aan 
allen die het drukten, vouwden of 
rondbrachten!

Doe anderen een plezier met dit 
materiaal. Stimuleer elkaar tot 
deelname aan activiteiten en wees 
zo een goede ambassadeur. Iets 
tastbaars als een boekje kan het net 
even wat gemakkelijker maken om 
anderen te laten zien wat je beweegt 
en wat de Kruiskerk biedt.

Ouderenreis
In september mocht ik mee met de 
ouderenreis naar de Veluwe. Een 
hele belevenis vol mogelijkheden 
om ouderen te spreken en de 
kennismaking te versterken. In dit 
werk zijn zulke ontmoetingsdagen de 
krenten in de pap. Een impressie leest 
u elders in dit blad. 

Tussenstand
Soms kan ik het haast niet geloven 
dat ik pas vier maanden in dienst 
ben. Ik voel me al zo thuis. Ik mag 
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me verheugen in mooie ontmoetingen en in een 
prima samenwerking met Sieb, de kerkenraad 
en andere vrijwilligers in het inhoudelijke en 
praktische deel van het werk. Ook met Marian 
van Leeuwen, de koster, die met mij onder 
andere de predikantenkamer de allure gaf van 
een huiskamer waar ik met veel plezier werk, 
mensen ontvang en vergader. 
Onvermijdelijk waren de eerste maanden vooral 
gevuld met voorwerk voor kennismaking, het 
opstarten van activiteiten en enkele uitvaarten. 
Nu het activiteitenprogramma op de rails staat 
hoop ik wat extra werk te kunnen doen in het 
reguliere pastoraat. In de komende maanden 
werk ik op verzoek van de kerkenraad meer uren, 
bij afwezigheid van Mirjam Buitenwerf. Dat werk 
betreft de kring 25-plus en het kinderkerstfeest. 
Ook zit de portefeuille Vorming en Toerusting, 
voorheen bij Sieb, in mijn takenpakket. Dat werk 
is mij zeer vertrouwd. Wilt u een persoonlijk 
gesprek, dan is het het beste als u mij eerst 
belt om een afspraak te maken. Ik ben vaak 
in Amstelveen, maar niet altijd in de kerk. Bel 
gerust, ook naar Voorburg. Wim is er aan gewend 
en werkt van harte mee. Als het u niet perse 
om mij gaat, is het belangrijk dat u het Contact 
Kruiskerk aanhoudt. Dat loket is altijd bereikbaar 
en is er op ingesteld om goede en snelle zorg te 
geven! Ook via hen komt u desgevraagd bij mij 
terecht. 

Gezocht
Graag wil ik in contact komen met mensen die 
vanuit een hobby, een project, een verzameling, 
speciale kennis, een boek, een reis of een 
speciaal thema het half-uurs-programma in het 
open huis kunnen invullen. Het open huis is een 
initiatief van het nieuwe ouderenwerk, op elke 
eerste dinsdagochtend van de maand. 
Tenslotte wens ik u alle goeds voor de herfst en 
graag tot ziens bij activiteiten of ontmoetingen.

Mede namens Wim, Ria Keijzer

Agenda
Zie voor uitvoeriger informatie het activiteitenprogramma 2013-
2014 ‘Schatgraven in de Kruiskerk’. Ook in de Kruispuntjes en op 
de website zullen activiteiten worden aangekondigd. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in de Kruiskerk. 

oktober
vr  18 20.00 uur  cursus religieuze kunst

met dr. Anique de Kruif
di  22 14.00 uur  Zolang ik leef zal ik zingen 

met Wim Keijzer
di  22 20.00 uur  prof. Ton van Eijk: Oecumene – Titus 

Brandsmakerk
wo  23 19.15 uur gebedsgroep
do  24 20.00 uur  Guus Lindeman: Een Amstelvener 

op archeologisch pad – pastorie 
Augustinuskerk 

zo  27 12.00 uur koffi econcert 

november
di  5 09.30 uur open huis met Ria Keijzer
di  5 14.00 uur  Renger Prent: Doe mij binnengaan in het 

oord van rust en vrede – Titus Brandsmakerk
vr  8 20.00 uur café Montpensier met fi lm Kid
zo  10 17.00 uur muzikale vespers
zo  10 19.30 uur Taizéviering in de Paaskerk
wo  13 19.15 uur gebedsgroep
do  14 15.00 uur  leesgroep Nederlandse literatuur 

in de Paaskerk
do  14 20.00 uur kring Vrouw en geloof
zo  17 11.00 uur mantelviering
di  19  13.30 uur  In de herberg aan de stamtafel 

met Ria Keijzer
di  19 20.00 uur  Gidsen op onze levensweg met Arthur 

Onderstal en Ray Josowidagdo in de Titus 
Brandsmakerk

wo  20 14.30 uur  Bijbelkring De kleine profeten 
met Sieb Lanser

do  21 20.00 uur studiegroep Dogmatiek met Sieb Lanser
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Kinderdienst Kruiskerk
Op 8 september was ons ‘uitje’ 
met de kinderen, een goed begin! 
Met auto’s, een busje en niet bang 
voor een buitje: we hadden allemaal 
reuze zin. Spelen in de tuin en 
pannenkoeken eten deden we maar 
al te graag. En met dat lekkers in onze 
maag zijn we weer naar huis gereden. 
In de hoop dat ik weer elke zondag de 
kinderen in de kerk begroeten mag,

Lamkje Sminia

Afwezig
Van 19 oktober tot en met 15 
november ben ik niet voor werk 
beschikbaar. Van het studieverlof 
dat ik de afgelopen twee jaar in 
blokjes heb opgenomen, resteren 
nog twee weken. Die gebruik ik om 
de Assemblee van de Wereldraad 
van Kerken te bezoeken. Dat is een 
grote vergadering van de 345 bij de 
Wereldraad aangesloten kerken, 
uit alle continenten. Indertijd heb ik 
Oecumenica als hoofdvak voor mijn 
doctoraal examen theologie gedaan 
en het heeft nog altijd mijn interesse. 
Deze tiende Assemblee in de 

geschiedenis van de Wereldraad 
(sinds 1948) wordt van 30 oktober 
tot 8 november gehouden in 
Busan in Zuid-Korea. Behalve 
de twee resterende weken 
studieverlof neem ik ook twee 
vakantieweken op, om zo nog iets 
meer van Zuid-Korea te kunnen 
ontdekken. 

Mirjam is nog niet aan het 
werk, dus zij zal niet voor mij 
kunnen waarnemen. Gelukkig 

is Ria Keijzer wel in ons midden en 
is zij ook bereid om in voorkomende 
gevallen taken van mij over te nemen 
(uitvaarten, crisispastoraat). Eventueel 
kunnen ook nog andere predikanten 
worden ingeschakeld, maar dat loopt 
dan via de scriba, Bep Boekestijn. 
Ook kunt u zich in verbinding stellen 
met het Contact Kruiskerk. Alle 
telefoonnummers en mailadressen 
vindt u op bladzijde 22. 
Ik hoop u dan op zondag 17 november 
weer te ontmoeten in de speciale 
mantelviering, waarin ik samen met 
Ria voorga. 

Sieb Lanser

Aanmelding kringen
Willen degenen die interesse hebben 
in de kring ‘Daar word je beter van’ en 
in de studiegroep Dogmatiek zich bij 
mij opgeven? Deze kringen gaan alleen 
door bij voldoende deelname. 
Daar ik van 19 oktober t/m 15 
november niet bereikbaar ben, kan 
aanmelding het beste met een briefje 
of via de mail: lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl.

Sieb Lanser

Filmvoorstelling Kid
  
Op vrijdag 8 november draait in Café 
Montpensier de Belgische fi lm Kid 
(2012), over het jongetje Kid, dat 
samen met zijn broertje en hun in de 
steek gelaten moeder leeft op een 
boerderij in België, in grote armoede. 
Als zijn moeder door schuldeisers wordt 
vermoord, vinden de broertjes bij een 
oom en tante onderdak. Totdat hun 
weggelopen vader weer opduikt. 
De fi lm stelt ons voor vragen rond 
het verschijnsel ‘familie’. Kinderen zijn 
per defi nitie kwetsbaar en hebben 
het te doen met de keuzen die de 
ouders maken. Wat heeft een kind 
nodig om gelukkig te zijn? Wat is 
verantwoord ouderschap? De kerkelijke 
uitvaart die de moeder krijgt, roept 
ook de vraag op naar de rol van een 
geloofsgemeenschap bij ernstige 
gebeurtenissen. 
Plaats: Kruiskerk; tijd: vrijdag 8 
november, inloop/koffi e 19.30 uur; 
programma: 20.00 uur 

Filmvoorstelling Kid
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Bij de diensten
Zondag 27 oktober willen we hen die 
ons in het afgelopen jaar ontvielen 
gedenken voor Gods aangezicht. 
Zoals gebruikelijk doen we dat in 
een cantatedienst. Vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis brengt van 
Johannes Brahms (1833-1897) 
‘Warum ist das Licht gegeben dem 
Mühseligen’ (met bijbelteksten 
uit de boeken Job, 
Klaagliederen en 
Jakobus) ten gehore, en 
van Franz List (1811-
1886) het ‘Vater unser’. 

Aanvang 10.30 uur (wintertijd).
Zondag 3 november gaat ds. Elbers ons 
voor in een dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 10 november werkt de cantorij 
mee aan de dienst met composities 
van Willem Vogel (1920-2010). Naast 
zijn interessante toonzetting van Psalm 
49 zingen we een aantal liederen 
waarvoor hij de melodie schreef.

Pelgrimskerk en studenten
Op dinsdagavond 5 november start 
de basiscursus voor studenten Bijbel 
en geloven, een kennismaking met 
het christelijk geloof. Voor deze 
cursus zijn studenten uitgenodigd 
via materiaal dat is verspreid tijdens 
de introductiedagen van de VU en de 
Uva en rondgebracht op Uilenstede. 
Ook andere belangstellende jongeren 
van 18 t/m 35 jaar zijn van harte 
welkom. De cursus wordt gehouden 
in de Pelgrimskerk, elke twee 
weken op dinsdagavond, viermaal 
voor de jaarwisseling en driemaal 

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 NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl

Op de introductiedagen 
werden studenten 
uitgenodigd elkaar te 
ontmoeten
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daarna. De leiding berust bij ds. 
Riekje van Osnabrugge van het 
Studentenpastoraat en mijzelf.  
Op 5 november starten we om 
20.00 uur, de weken daarna 
mogelijk eerder voor een 
gezamenlijke maaltijd.
Op de advertentie voor een 
studentenwerker, die contact 
gaat zoeken met studenten op 
Uilenstede, heeft een groot aantal 
gegadigden gereageerd. In een 
volgend nummer hopen we de 
nieuwe werker aan u voor te 
kunnen stellen.

Oudere jongeren
Woensdag 13 november start 
een nieuwe serie van drie 
gespreksavonden voor oudere 
jongeren’ (35+). Het overkoepelend 
thema van de avonden zal zijn 
‘Het Koninkrijk van God: gave 
en opgave’. Na de inleidende 
avond, die door mij wordt geleid, 
wordt het gesprek van de andere 
avonden (15 januari en 12 maart 
2014) voorbereid door een van de 
deelnemers. Plaats: Pelgrimskerk. 
Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur. 
Welkom!

Bergrede
De nieuwe bijbelkring over de 
Bergrede is inmiddels van start 
gegaan. De eerstvolgende 
bijeenkomsten zijn gepland op 
dinsdagmiddag 22 oktober en 
12 november, in de Pelgrimskerk. 
Aanvang 14.00 uur.

Pastorpraat
Op veler verzoek tijdens de 
feestweek, wordt de oude 
(huis)regel bij het avondmaal in 
de Pelgrimskerk in ere hersteld.
Wij gaan in de kring staan, 
een mooie kring die aansluit 
en niemand uitsluit. We gaan 
er allen op letten. Even die 
gemeenschap meemaken, 
ervaren. Doet u mee?
 
Wist u dat het winterprogramma 
uit is (blauw)? Neem het mee en 
ook één extra voor een ander in 
uw omgeving.
Wist u dat er acht kilo appels 
van dat kleine boompje uit 
Leipzig is gekomen? Irene had 
twee en een half kilo schillen 
en maakte heerlijke appelmoes 
voor de maaltijd op vrijdag.
Wist u dat de boekenkast in 
de Ontmoetingsruimte weer 
helemaal ’up to date’ is en u er 
altijd gebruik van kunt maken? U 
kunt zelfs een boek een poosje 
mee naar huis nemen. Maar... 
nooit zomaar boeken erbij zetten, 
graag overleg met Irene, Janny 
of Wil. En... op de onderste 
plank liggen alle fotoboeken 
sinds 1999 en het laatste boek is 
van de Feestweek in mei 2013.
Wist u dat u weer elke zondag 
fruit kunt meenemen voor de 
daklozen?
 
Alle goeds en groet voor zieken 
en gezonden.

Wil Kruijswijk

Geesiena Jacoba Strikwerda- 
van Klinken 
Aan het begin van de zomer, op 23 juni, 
stierf Geesiena Jacoba Strikwerda-van 
Klinken in de leeftijd van 91 jaar. Zij is 
landelijk bekend geworden als voorzitster 
van het ‘Komité Kruisraketten Nee’ dat in 
1983 een (tweede) vredesdemonstratie 
organiseerde in Den Haag. Maar zij 
was ook een tijdlang catecheet en 
godsdienstlerares, voorzitster van de 
Nederlandse Christen Vrouwenbond, en 
lid van de Nationale Adviescommissie 
Emancipatie. In de kring van haar kinderen 
en kleinkinderen is zij gecremeerd op 
Westgaarde.

Jan Brinkman 
Op 8 augustus overleed, in de leeftijd van 
bijna 79 jaar, Jan Brinkman, echtgenoot 
van Bea Brinkman-Scheps. Hij was 
econoom en oprichter van een paramedisch 
uitzendbureau. Jarenlang is hij ziek 
geweest, maar met de hem eigen vechtlust 
en vastberadenheid bleef hij zo lang 
mogelijk in het leven staan. Hij is begraven 
in een familiegraf in IJsselmuiden. We leven 
mee met zijn vrouw en kinderen.

Neeltje van de Lagemaat
Op 22 september overleed, na een 
langdurig proces van mentale aftakeling 
Neeltje van de Lagemaat in de leeftijd 
van 88 jaar. Zij was tientallen jaren 
een toegewijde verpleegkundige. 
Kenmerkend voor haar verschijning was 
haar vriendelijkheid, die tot einde toe haar 
gelaatsuitdrukking bleef bepalen. Zij is 
begraven op Zorgvlied. We dragen haar 
voormalige huisgenote, Grada Leopold, op 
aan God.

Ds. Harmen U. de Vries
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Huisregels
Eind jaren '60 nodigde de familie Van Eeghen (destijds 
gemeenteleden, hij ouderling, zij diaken) mij uit om de grote 
eettafel, die ze net geërfd hadden, te komen inwijden. Op 
woensdagmiddag, met de kinderen. ‘Ja maar’ zei ik, ‘op 
woensdag heb ik altijd twee jongetjes te spelen, wordt dat 
niet teveel?’ ‘Nee, zei mevrouw Van Eeghen opgetogen, 
leuk juist. De tafel is voor twaalf personen. Geweldig hè, 
ik maak iets heel lekkers, een spoortreintje van tumtum, 
cake, koek en smarties. Echt feest. Kom om vier uur na het 
zwemmen van onze oudsten’.
Zo gebeurde het. Tegen vieren dromden twaalf kinderen 
tussen de 2 en 12 jaar, negen jongens en drie meisjes 
de kamer binnen. Ze klommen snel en hongerig van het 
zwemmen op een stoel rond de schitterende, antieke, 
ovale tafel met in het midden een prachtige snoeptrein: een 
locomotief en twaalf wagonnetjes. Acht jongens pakten 
onmiddellijk een wagonnetje en legden het voorzichtig op 
hun gebaksbordje. En toen riep het jongste kind heel hard 
‘Waar is de trein, komt nu de trein?’
Het werd doodstil. Vanuit een hoekje in de kamer legde 
mijnheer van Eeghen zijn krant neer, rees op vanuit zijn 
stoel en kwam bij de tafel staan. Vriendelijk doch streng zei 
hij: ‘zijn dit tafelmanieren, kennen we geen andere regels? 
Allemaal handen wassen in de keuken, maar eerst je 
treintje terugzetten!’
Zo gebeurde en geruisloos, met vette plakkerige handen 
omhoog gehouden, liepen ze allen naar de keuken. Ze 
wasten en schoven stilletjes weer aan tafel.
‘Nu elkaar een hand geven en we kijken naar de trein, 
daar is de hele morgen aan gewerkt. Kijk eens, welke zou 
je willen opeten, die met de smartieraampjes of met de 
tumtumraampjes, denk erover.’ ‘Chocola, chocola’....gilde de 
jongste. Het was de locomotief, die was van chocoladecake 
met ronde fl ikkenramen en een toef slagroom uit de 
schoorsteen. Hij kreeg hem!
En nu zingen. Heel hard werd er gezongen. Dank U voor 
de tafel Heer en al dat moois erop! En toen..... aanvallen!! 
Het was een gekwetter, getetter en gesnoep. Er werd ook 
limonade geschonken, iedereen smulde enorm! Wat heeft 
deze middag een indruk gemaakt. Regels voor het leven.

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.

oktober
za  19  16.00 uur   Evensong in de Nicolaaskerk, 

verzamelen infobalie Station Zuid 
di  22  14.00 uur  Bijbelkring ‘Bergrede’ 
vr  25  10.15 uur   Menno Simonskring, Menno 

Simonshuis
zo  27  10.30 uur   Cantatedienst: Linguae atque Cordis 

o.l.v. Bert ‘t Hart zingt ‘Warum ist dat 
Licht gegeben dem Mühseligen’ van 
Johannes Brahms en ‘Vater unser’ van 
Franz Liszt met instrumentalisten

november
vr  01  19.30 uur  Allerzielen, De Goede Herder
di  05  20.00 uur  Bijbelcursus jongeren
do  07  15.00 uur  Elisabeth Otter Knollkring
ma  11  14.00 uur   Bijna dood ervaringen, De Goede 

Herder 
di  12  14.00 uur  Bijbelkring Bergrede
wo  13  20.00 uur  Kring gemeenteleden 35+ 
wo  13  20.00 uur   Kerk en Synagoge: Rabbijn L. v.d. Kamp 

over ‘Het Jodendom in Antwerpen’
do  14  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder
vr  15  15.00 uur  Mantelzorg door mw. D. van Someren
ma  18  14.00 uur  Film: Les Choristes, De Goede Herder
di  19  20.00 uur  Bijbelcursus jongeren
zo  24  14.00 uur  ‘De reis van je leven’, De Buitenhof
ma  25  14.00 uur   Bijna dood ervaringen, De Goede 

Herder 

Zie ook het winterprogramma voor meer informatie of kijk 
op www.pelgrimskerk.nu.
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Bezoekadres: Handweg 119, 
Amstelveen, tel.: 643 75 96
website: www.pjramstelveen.nl 
mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

PJR

Dorien Keus 

Op speurtocht door de Bijlmer
2 november

Twee blokken catechese 
12-16 jaar
Catechese is natuurlijk helemaal niet nieuw, maar het heeft een tijdje niet op de agenda van PJR gestaan. Dit jaar gaan we weer van start met twee blokken, de data vind je onderaan dit bericht. In twee keer zes avonden leer je alles over wat geloven is en wat geloof voor jou kan betekenen. Je kunt ook één van de twee blokken meedoen.  
We maken gebruik van de methode Provider, waarvan ik bij JOP projectleider ben. Provider werkt vanuit thema’s, zoals ‘En, nog wat van God gemerkt?’, ‘Pesten’ en ‘Tenminste houdbaar tot – over duurzaamheid’. Provider is ‘keuzecatechese’ we kiezen dus als groep de onderwerpen die we willen bespreken. Zie voor meer informatie over de methode www.jop.nl/provider. 

Blok I: woensdagavond 30 oktober,
6, 13, 20, 27 november en 4 december
Avond voor ouders: 5 november
Blok II: woensdagavond 5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april Avond voor ouders: 11 maart

19.30 - 21.00 uur in de Pastorie, Handweg 119.

De Bijlmer is maar twintig minuten met de 

bus vanuit Amstelveen. Toch komen veel 

Amstelveners er nooit. Misschien in het 

Ajaxstadion of bij de meubelboulevard. Het 

leven van mensen in de Bijlmer verschilt 

van dat van Amstelveners. Er wonen meer 

nationaliteiten, de welvaart is er een stuk 

minder… en er wonen veel mensen zonder 

geldige verblijfspapieren.

Stap Verder, diaconaal centrum in de Bijlmer, 

wil deze mensen helpen. Wij gaan op bezoek 

in dit stadsdeel, de bezoekers van Stap Verder 

hebben voor ons een speurtocht uitgezet, 

zodat we hun leefwereld leren kennen.

Vertrek vanaf het busstation om ongeveer 

15.00 uur (tijd onder voorbehoud).

Voor alle jongeren tussen 12 en 20 jaar. 

Opgeven bij Dorien, jeugdwerk@pga-b.nl. 
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  Denk vast aan de  AdventPakjesActie
Op 15 december is er weer de jaarlijkse AdventPakjesActie!! In de Kruiskerk en in Zuid zamelen we spullen in voor daklozen in Amsterdam, zodat zij met Kerst een extraatje krijgen. Denkt u er vast aan toiletspullen (mini’s) te bewaren of te kopen? In de volgende Present en in de kerken komen lijsten met benodigde materialen te hangen. Alvast bedankt!!

Het Tienerweekend (28 en 29 september) 

was weer helemaal te gek!
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Zomertocht met zand-
kastelen en Veluws voedsel
Een verslag van de dagtocht op 4 september
Ria Keijzer-Meeuwse

Het begon uitbundig. De wet op de 
autogordels kon niet het heen-en-weer 
verhinderen van leiding en andere 
gezelligheidszoekers, die waggelend 
hier en daar een praatje aangingen. 
Door sommige deelnemers werd 
druk gepraat, anderen zagen kalm 
toe hoe buiten de zon meer en meer 
begon te schijnen. De één noemde 
dit zegen, de ander een gelukje..In de 
bus vertelde de leiding kort iets over 

de reis en werd ik voorgesteld als de 
nieuwe kerkelijk werker, net begonnen 
in Amstelveen. Belangrijk onderweg 
waren de chauffeurs die ons veilig naar 
de juiste bestemming brachten en 
behendig en behulpzaam met rollators 
en rolstoelen manoeuvreerden 
en bij alles hun hulp aanboden. 
Wat doet geduld er toe in dat vak! 
Aardige kalme mensen waren zij, die 
onderweg precies die grapjes maakten 

die bij zo’n dag horen. 
De eerste stop betrof een prachtig, 
door bos omgeven, restaurant waar 
we koffie met gebak nuttigden. 
Gezellig was het er! Het is een hele 
onderneming, zo’n onderbreking, maar 
mensen hielpen elkaar de bus uit en 
in. Men was niet alleen toen, maar de 
dag door heel attent en vol zorg voor 
elkaar. Weldadig!
Hierna bracht de bus ons naar 
Garderen, waar een zandsculpturen-
tentoonstelling te zien was met 
fraaie kunststukken en zandtableaus. 
Ze waren verspreid over een kleine 
tuin, waar het soms wat nauw 
was. Tegelijkertijd gaf dat ook iets 

Het was zover … 95 ouderen, verspreid over twee bussen, begonnen 

vol goede moed aan een dagtocht naar de Veluwe. De ene bus vulde zich in 

de wijk van de Kruiskerk, de andere bij de Pelgrimskerk, en een week later 

zou een groep uit de Paaskerk dezelfde reis maken.
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intiems aan het programma: je bleef 
met elkaar verbonden en wisselde 
gemakkelijk van gespreks- of 
wandelpartner. Leuk voor degenen 
die de bankjes verkozen boven de 
wandeling; ook zij hadden aanspraak. 
Bij dit onderdeel liep iedereen op met 
iedereen. 
Er was in Garderen volop tijd om 
al het moois te bekijken. En ach, 
smaken verschillen. Klompen, zand, 
taferelen van het koningshuis, molens 
en spreekwoorden eromheen geven 
natuurlijk niet dat gevoel dat het 
Rijksmuseum oproept. Maar voor 
deze dag was dit heerlijk, attractief, 
leuk en passend. Velen hebben ervan 
genoten.
Een kort busreisje bracht ons bij het 
restaurant waar men in bewonderens-
waardig vlotte en vriendelijke stijl zeer 
vele gasten na elkaar bediende van 

een drie-gangen-maaltijd. En wat voor 
één! Het eten was heerlijk. We zaten 
goed verspreid in een ruime zaal aan 
ronde tafels en er was aandacht voor 
elkaar.
En toen was daar alweer de terugreis. 
Bij sommigen ging de kaars onderweg 
wat uit, anderen lieten zich door de 
chauffeurs voorlichten over de natuur 
en de mooie plekjes die de Veluwe 
rijk is. Als verrassing kozen zij een 
sluiproute die ons langs bloeiende 
heidevelden voerde. Een echt 
cadeautje, dat tegelijk de dag wat 
oprekte! Maar … de leiding had aan 
alles gedacht, dus ook aan snoepgoed 
en een drankje. Wat een service.
En toen was de dag voorbij. We 
hebben elkaar gegroet en uitgezwaaid.
Hulde aan de organisatoren, hulde aan 
de onderlinge omgang. Wij hebben er 
van genoten. 
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Donderdag 14 november om 17.00 
organiseert Community Jasmijn een 
startborrel in Ons Tweede Thuis, 
Augusta de Witlaan. Vanaf 12 decem-
ber is er op elke tweede donderdag 
van de maand een maaltijd.  
Het doel van deze bijeenkomsten is 
dat bewoners uit Westwijk met elkaar 
in gesprek komen. 

De bijdrage van de deelnemers be-
draagt € 7.50 inclusief een drankje en 
een toetje.  
Voor deze activiteit zoeken wij vrijwil-
ligers voor tafel dekken, serveren en 
afruimen. 
Info: Janet Parlevliet
tel. 8890432 / 06-17437908 

De Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert houdt u graag op de hoogte van 
alle activiteiten die er zijn in de Pelgrimskerk, 
Kruiskerk en de Paaskerk. Wekelijks verschijnt 
er daarom een digitale nieuwsbrief, die ook in 
uw e-mailbox kan verschijnen.

Wij houden u op de hoogte met:
•  Een wekelijks overzicht van alle kerkdiensten 

in Amstelveen-Buitenveldert met een link 
naar de orde-van-dienst

•  De opmaat voor de preek-van-de-week
•  Een column
•  Uitgebreide informatie over komende activi-

teiten binnen en buiten onze gemeente
•  En nog vele andere wetenswaardigheden

Ga naar www.pga-b.nl en meld u aan. U kunt 
zich hier ook weer heel eenvoudig afmelden.

Community Jasmijn organiseert 
maaltijden in Westwijk 

Digitale nieuwsbrief zoekt weer abonnees

nieuws
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Elke tweede zondag van de maand 
worden in de Kruiskerk muzikale ves-
pers gehouden. Enkele keren in een 
seizoen wordt de koormuziek daarbij 
verzorgd door een projectcantorij die 
gevormd wordt uit zangers en zange-
ressen die per keer kunnen beslissen 
mee te doen. Ideaal als u graag zingt, 
maar niet in de gelegenheid bent om 
wekelijks te repeteren. We vragen 
een deelnemersbijdrage van € 15 per 
uitvoering. Voorwaarde voor deelname 
is dat u zelfstandig een stempartij 
kunt instuderen. Voor de eerste keer 
zal er daarom een stemtest zijn. In 
het bijzonder als u tenor bent, komen 
we graag met u in contact, maar ook 

goede sopraan-, alt- of 
basstemmen zijn van harte 
welkom.
Dit seizoen zingt deze pro-
jectcantorij op de zondagen 
10 november, 12 januari 
en 9 maart. In november 
zal dat een cantate van 
Dietrich Buxtehude zijn, 
in januari en maart beide 
keren een cantate van 
Johann Sebastian Bach. 
De twee vrijdagavonden voorafgaand 
aan een uitvoering zijn er (verplichte) 
repetities. Solisten en orkestleden 
zijn professionele musici. De muzikale 
leiding berust bij de cantor van de 

Kruiskerk Henk Trommel.
Als u in een of meer van deze cantates 
mee wilt zingen, geef u dan op bij Aart 
Appelhof tel. 6434405 of mail naar 
cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. 

Op zondag 27 oktober 2013 vindt 
voor de zevende keer een Groninger 
kerkdienst in de Oude Lutherse 
Kerk in Amsterdam plaats. Het gaat 
deze dienst over de gelijkenis van de 
Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18). 
Thema: ‘Nait te min’. De dienst wordt 
geleid door ds. Harry Donga.
Arnold Veeman -Surinaams-Groninger 
troubadour uit Kloosterburen- zingt 
Groninger ballades uit z’n album 
‘Toukomst’. Kunstenares Maria 
Madelon (Kloosterburen) exposeert 
met haar schilderijen ‘Een wereld vol 
licht’. Christiaan de Vries speelt orgel. 

De collecte is voor het Wereldhuis 
–ademplek voor migranten zonder 
papieren en de onkosten van de 
dienst. Natuurlijk is er na de dienst 
koffi e & Groninger koek en zingen we 
het Gronings volkslied. 
We nodigen iedereen die iets met 
Groningen heeft, ongeacht achtergrond 
of richting (geen richting ook welkom), 
uit om de dienst te bezoeken. En 
vertelt u het verder!

Datum: zondag 27 oktober
Aanvangstijd: 10.30 uur
(vanaf 10.00 uur kerk open)

Plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui, 
Amsterdam (Singel 411). Er is een 
crèche.

Deze dienst wordt georganiseerd door 
de Lutherse Gemeente Amsterdam, 
die dit jaar 425 jaar bestaat.
www.luthersamsterdam.nl

Vespers in de Kruiskerk - goede zangers gezocht

‘Nait te min’ Groninger kerkdienst in Amsterdam
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agenda www.pga-b.nl!

Paaskerk Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Za/ 19-10  Evensong in de Nicolaas
Een bezoek aan de evensong, een avond-
dienst met Bijbellezingen en gebeden in de 
Sint Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade. 
Verzamelen infobalie Station Zuid 16.00 uur. 
Dienst 17.00 tot 17.45 uur. Opgave: Irene 
Hillers tel. 642 82 43 of Janny Schuijt tel. 
6441065.

 Di/ 22-10   Zolang ik leef zal ik 
zingen

Zingen maakt het hart vrolijk, verbindt mensen, 
vertolkt gevoelens en ontspant. Onder leiding 
van Wim Keijzer zingen we liederen. Tijd van 
14.00 tot 15.30 uur. Opgave: Ria Keijzer

 Za/ 26-10  Bezoek orgelbouwer

 Zo/ 27-10  Cantatedienst
Op deze zondag herdenken wij diegenen die 
ons dit jaar ontvielen. Het vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis zingt ‘Warum ist das 
Licht gegeben dem Müseligen’ van Johannes 
Brahms en het ‘Vater unser’ van Franz Liszt. 
Liturg: ds. H.U. de Vries. Tijd: 10.30 uur.

 Zo/ 27-10  Groninger kerkdienst
Zie pagina 34.

 Zo/ 27-10  Koffi econcert
Liederen en instrumentale barok en roman-
tiek muziek (o.a Händel, Mozart, Beethoven) 
uitgevoerd door het gezin De Bie-Wittchen. 
Tijd: 12.00 tot 13.00 uur.

 Do/ 31-10  Gespreksgroep
Ds. Piet de Bres vertelt over de Joodse 
Najaarsfeesten. Van 10.00 tot 12.00 uur. Ieder 
van harte welkom.

 Di/ 05-11  Open huis
Open huis: ontmoeting met anderen uit kerk 
en buurt, gastvrije ontvangst, laagdrempelig 
kort programma. Tijd: 9.30 tot 11.30 uur.

 Di/ 05-11   Kennismakingscursus 
(18-35 jaar)

Over het christelijk geloof, voor studenten 
en jongvolwassenen. De deelnemers krijgen 
de gelegenheid om met elkaar in gesprek 
te raken over de wezenlijke zaken van het 
leven. Leiding: ds. Riekje van Osnabrugge en 
ds. Harmen de Vries. Data: dinsdag 5 en 19 
november, 3 en 17 december, 7 en 21 januari, 
4 februari. Tijd: 20.00 uur.

 Vr/ 08-11  Dag van de Dialoog
Zie pagina 2 voor informatie en opgave.

 Vr/ 08-11  Filmvoorstelling Kid
Zie pagina 26. Tijd: 19.30 uur inloop;
fi lm: 20.00 uur. 

 Zo/ 10-11  Muzikale Vespers
'Herzlich lieb hab ich dich, o Herr' (BuxWV 
41) van Dietrich Buxtehude. Inloop: 16.30 uur, 
aanvang concert 17.00 uur.

 Ma/ 11-11   Bijna Dood Ervaringen 
en Mystiek

Drie middagen over bijna dood ervaringen. 
Feit, droom, fi ctie? Leiding: Eric Bruinis, psy-
choloog. Data: 11 en 25 november en 9 de-
cember. Tijd: 14.00 tot 16.15 uur, in De Goede 
Herder, Van Boshuizenstraat 420. Opgave: tel. 
6420843.
 
 Wo/ 13-11  Liedboekmiddag
De diaconie organiseert met de PCOB 
een middag over het nieuwe liedboek. 
Medewerking: Renger Prent en Leo Kramer. U 
kunt volop zingen. Info: Nelleke de Bres, tel. 
020-6412654. Tijd: 14.00 uur.

 Wo/ 13-11  Kerk en Synagoge
Rabbijn Lody van de Kamp spreekt over ‘de 
Joden te Antwerpen’. Van 20.00 tot 22.00 
uur. Wij vragen een kleine bijdrage voor de 
kosten. 

 Wo/ 13-11   Drie bijeenkomsten voor 
jongere gemeenteleden

Kring voor gemeenteleden en belangstellen-
den van 36 jaar en ouder. Het overkoepelend 
thema is ‘Het Koninkrijk van God: gave en 
opgave’. Leiding: ds. H.U. de Vries. Data en 
tijd: woensdag 13 november, 15 januari, 12 
maart, van 20.00 tot 21.30 uur. 

Do/ 14-11   Startborrel Jasmijn 
Community

Zie pagina 34.

 Vr/ 15-11  Mantelzorg
Wat is mantelzorg? Wat doe je wel en wat 
niet? Hoe en waar kun je steun vinden? Met 
mevrouw D. van Someren, mantelzorgconsu-
lent in Amsterdam-Zuid en Amstelveen. Zie 
ook pagina 13. Tijd: 15.00 tot 16.30 uur. 
 
 Ma/ 18-11  Film: Les Choristes
Een fi lm met fantastische muziek en uitste-
kende acteerprestaties. In de Goede Herder, 
Van Boshuizenstraat 420. Tijd: 14.00 uur.

 Di/ 19-11   In de herberg aan de 
stamtafel

De kerk als herberg. U vindt er een luisterend 
oor en soms een verrassend programma. Tijd: 
13.30 tot 15.30 uur. Met Ria Keijzer.

 Di/ 19-11   Gidsen op onze 
levensweg

Een lezing met Arthur Onderstal en Ray 
Josowidagdo. Om 20.00 uur in de Titus 
Brandsmakerk.

 Zo/ 24-11   De reis van je leven 
- reprise

Een muziekproductie, met inspirerende 
gedichten van gemeenteleden, is opnieuw 
te horen in Buitenhof, Nieuw Herlaar 2, om 
14.00 uur.


