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Over leven en dood

Sinds april 2001 bestaat in Nederland 
voor een arts wettelijk de mogelijk-
heid om zonder rechtsvervolging 
een patiënt te euthanaseren. Er 
zijn hierbij wel allerlei ‘mitsen en 
maren’. Daarnaast wordt al en-
kele jaren over palliatieve sedatie als 

levensbeëindiging gesproken. Maar 
wat is eigenlijk het verschil tussen 
deze twee?
 
Van meet af aan hebben ook de 
christelijke kerken zich in de discussie 
over euthanasie gemengd. Al in 1985 
verschenen er twee brieven over dit 
vraagstuk: de bisschoppelijke brief 
‘Over lijden en sterven van zieken’ en 
van de Synode van de Gereformeerde 
Kerken was de uitgave: ‘Euthanasie en 
Pastoraat’. Daaruit bleek toen al dat ook 
binnen de christelijke kerken verschil-
lend over euthanasie wordt gedacht.
Woensdagmiddag 12 februari zal in de 
Pelgrimskerk dit actuele onderwerp ter 
sprake komen: ‘Euthanasie in christelijk 
perspectief’. Hans Dornseiffen, 
emeritus r.-k. pastoraal werker in 

Ziekenhuis Amstelland en verpleeghuis 
Groenelaan, zal het gesprek (in)leiden.
Hij zal enige informatie geven en 
vanuit de dagelijkse praktijk uitvoerig 
vertellen over een situatie waarin 
een doodzieke vrouw om euthanasie 
vraagt en deze van haar arts krijgt. 
Tenslotte is het onderlinge gesprek 
een wezenlijk onderdeel: we kunnen 
immers veel van elkaars ervaringen en 
meningen leren.
Iedereen van harte welkom!

Hans Dornseiffen

Euthanasie staat weer volop in de 

schijnwerpers. Enkele maanden geleden 

hebben we de tragische situatie van een 

huisarts in Tuitjehorn gehad. D66 en 

Groen Links willen op dit moment de wet 

rond de euthanasie verruimen. Minister 

Schippers geeft duidelijk aan dat eutha-

nasie geen plicht is voor de arts en geen 

recht van de patiënt.

Euthanasie in christelijk 
perspectief
Inleider Hans Dornseiffen
Woensdag 12 februari 
om 14.30 uur in de Pelgrimskerk
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Uitzicht
Magazine with a view. Zouden we dat van 
Present mogen zeggen? Met het thema 
‘Uitzicht’ kun je verschillende kanten op. In 
zijn hoofdartikel gebruikt Gert Jan de Bruin 
de bekende roman van Forster A Room 
with a view als opstapje om te schrijven 
over het uitzicht dat de Bijbelse profeten 
bieden. Ze zijn geen toekomstvoorspellers, 
maar vanuit hun inzicht in wat er nu speelt, 
geven ze uitzicht op wat er in de toekomst 
kan gebeuren. Wie behartigt de profetische 
stem in onze tijd? Uitzicht kan gebaat zijn 
bij inzicht in je eigen levensverhaal; zie 
het interview met Aleid Willemsen over 
haar levensboek. Soms komt de vraag 
naar euthanasie op, als uitzicht in dit 
leven geheel ontbreekt; Hans Dornseiffen 
attendeert in zijn bijdrage ‘Over leven 
en dood’ op een middag hierover in de 
Pelgrimskerk. Anita Winter schrijft in haar 
column over het uitzicht van haar onlangs 
overleden vader; uitzicht op ontmoeting 
met zijn Heer en uitzicht op de voortgang 
van de Woordverkondiging, nu zijn dochter 
haar preekconsent heeft ontvangen. 
Marijke Bossenbroek geeft ons inzicht in 
haar werk in Ons Tweede Thuis en vertelt 
over het uitzicht van de bewoners. Als we 
alle bijdragen lezen van de Colleges en de 
wijkgemeenten, dan is het kerkelijk leven 
in Amstelveen-Buitenveldert bepaald niet 
uitzichtloos. 
Als redactie wensen we u veel leesplezier 
en hopen we dat dit nummer niet alleen 
uitzicht geeft, maar ook inzicht. 
 

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

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

Zo/ 02-02

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, zwo-dienst
Locatie Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen 
18.30 uur: ds. P. Vernooij, 
Boven-Hardinxveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D.H. Kuijper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Zo/ 09-02

1e collecte: Diaconie, stoelenproject
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk en kerkgroei

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.L. Schoch, Den Haag
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. M.M. Bogaard 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.Chr. Hovius, Apeldoorn 
18.30 uur: ds. W.Chr. Hovius
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zo/ 16-02

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
theaterdienst 
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B.J. van Assen, 
Oude Pekela
18.30 uur: ds. B.J. van Assen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. A.P. van den Broek 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. H. Dornseiffen
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Zo/ 23-02 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30 uur: ds. A. Simons, Montfoort
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. D.H. Kuijper 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

 

Zo/ 02-03

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Beens, Barneveld 
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Doet u mee?

Wilt u een bijdrage leveren aan Present? 
Dat kan! Uw inzending over het thema van 
Present is welkom. Wat zijn uw associaties, 
belevenissen? Wat spreekt u aan in een 
thema? Waar ervaart u weerstand? 
Mail uw (korte) bijdrage aan redactie.
present@pga-b.nl. 
Voor thema’s en inleverdata zie het blokje: 
Data Present.

Maart - Gerechtigheid
inleveren kopij: 11 februari
op de mat: 6 maart

April - Maaltijd (Pasen)
inleveren kopij: 18 maart
op de mat: 10 april

Data Present
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Ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet…
Gert Jan de Bruin

Dat u vlak voor uw 
hotelraam een blinde 
muur had, was u in 
de informatie van het 
reisbureau vast niet 
tegengekomen. Een 
tweede associatie bij het 
thema uitzicht brengt me 
bij het boek ‘A room with 
a view’, meer dan een 
eeuw geleden door  
E.M. Forster geschreven. 
En inderdaad, twee 
Engelse nichtjes laat de 

schrijver in zijn roman klagen over een 
hotelkamer in Florence zonder uitzicht. 
Mooi dat ze van kamer kunnen ruilen 
en dan de rivier de Arno langs hun raam 
zien gaan.

Een telefoontje brengt me enige 
helderheid. Zorgen profeten niet voor 
uitzicht? Hoe komt dat in Bijbelse 
verhalen ter sprake? Het oude boek 
zegt ons dat er een stem is die roept. 
Maar vertelt ons ook dat het geen 
sinecure is om in een vaak turbulente 
tijd een oor te lenen aan die stem. 
Er is altijd zoveel dat om aandacht 
schreeuwt. Maar er zijn mensen die er 
in slagen om die stem te horen. 
Hofprofeten zijn er in elke tijd genoeg, 
mensen die zeggen wat koning en volk 
graag willen horen. Ze roepen vrede, 
vrede en alles komt goed, ons kan 
geen kwaad gebeuren. Populisme is 
iets van alle tijden. Maar te midden van 
sussende en rustgevende woorden 
van broodprofeten kan er opeens een 
ander geluid doorkomen. Te midden 
van het volk van Sara en Abraham 
staan mensen als Elia, Jesaja, Amos 
of Jeremia op. Hun boodschap valt 
minder in de smaak. Onrecht wordt als 
onrecht benoemd, deze geroepenen 

sluiten hun ogen niet voor armoede, 
voor het wanbeleid van de machtigen, 
voor de vreemdeling in de poorten. 
Schone schijn wordt doorgeprikt. 

Tegen wil en dank
Niemand kiest er voor om profeet te 
worden, profeet wordt een mens tegen 
wil en dank. Dat is een terugkerend 
gegeven in alle roepingsverhalen: 
degenen die geroepen worden, achten 
zichzelf ongeschikt. Anderen zijn meer 
geschikt om een dwarse boodschap te 
verkondigen. Ik moet zwijgen zegt de 
één, ik ben achter de schapen vandaan 
gehaald zegt een tweede. Een derde 
vertelt over zijn spraakgebrek, een 
vierde kiest het hazenpad. 

Enige tijd geleden verdiepten we 
ons tijdens de voorbereiding van 
een themaviering in Westwijk in de 
figuur van Jeremia. Het werd ons 
onmiddellijk duidelijk dat hij, als 
hij geroepen wordt, reageert zoals 
zijn illustere voorgangers. Hij vindt 
zichzelf veel te jong. Bepaald niet 
iemand die het profetisch dienstwerk 
ambieert. Als zou Jeremia bij een 
beroepskeuzebureau tot de conclusie 
gekomen zijn: ja, profeet worden, 

Uitzicht staat in mijn agenda. Ik ben 

gevraagd daar iets over te schrijven 

maar de kerstdagen en oud en nieuw 

jaar hebben ervoor gezorgd dat ik het 

thema niet meer zo precies kan plaatsen. 

Bij uitzicht denkt een mens al snel aan 

informatie over hotelkamers die een 

prachtig uitzicht hebben. In reisgidsen 

en reclamefolders lees je altijd over 

een uitzicht op zee, een bloeiende 

boomgaard of een bergketen en tref je 

schitterende foto’s aan.
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dat lijkt mij wel wat. Terugkijkend is 
hij er heel eerlijk over hoe hij heeft 
geaarzeld, getwijfeld. Er waren vragen 
die hem ’s nacht uit de slaap hebben 
gehouden: waarom hij, waarom niet 
een ander? Maar langzaam groeit 
het besef dat hij zich niet doof mag 
houden voor een stem die om hem 
vraagt. Bij de roepingsverhalen moet 
ik soms terugdenken aan mijn jaren 
op de middelbare school. De Eeuwige 
die als een docent voor een klas staat 
en spiedend rondkijkt. Wie zal hij een 
beurt geven? En zie eens: iedereen 
duikt weg. Ik ben vast niet de enige 
met zulke herinneringen aan de 
schooltijd. Wat kon het stil worden in 
de klas als het wachten was op wie 
naar het bord geroepen zou worden. 
Iedereen maakt later situaties mee die 
wat weg hebben van zulke vroegere 
momenten in de klas. Je zult in een 
confl ictsituatie maar een woord 
moeten spreken of een brug moeten 
slaan. Is er niet iemand anders? 

De taak die profeten op zich nemen, 
betekent voor hen een enorme 
spanning. Hun hart gaat uit naar de 
mensen, die ze moeten tegenspreken. 
Ze zijn solidair met het volk maar 

moeten een tegengeluid laten horen. 
Ze willen wel van hun opdracht af maar 
kunnen niet anders, de boodschap van 
de Eeuwige moet klinken.

Niet straks maar nu
Een haast onuitroeibaar misverstand is 
de gedachte dat profeten de toekomst 
voorspellen. Maar profeten zijn niet 
allereerst bezig met de toekomst, maar 
met het heden. Ze zien wat er aan de 
hand is, zien waar anderen hun ogen 
voor sluiten. En zeggen onomwonden 
waar het naar toegaat als mensen 
doorgaan met wat ze doen, als ze het 
onrecht laten voortduren. Dat (voor)
uitzicht is dus gebaseerd op hun inzicht 
in wat er concreet speelt. 

Jeremia is in zijn zien en spreken zijn 
tijd vooruit, hij ziet eerder dan anderen 
dat Israël een speelbal van de machten 
zal worden. Een bloeiende amandel-
twijg wordt voor hem een teken. Zo 
vroeg als een amandelboom in bloei 
staat, terwijl de andere bomen nog in 
hun winterslaap zijn, zo wakker is de 
Eeuwige terwijl het Godsvolk slaapt. 
Is er dan niemand die met de wake 
meedoet? Ja, er is één mens wakker, 
Jeremia is een wachter in de nacht. 

Hij ziet ook hoe een pot op het vuur 
scheefzakt en overkookt. Een beeld 
voor hoe het volk onder de voet gelo-
pen wordt door de Babyloniërs. Met 
pijn in zijn hart zal Jeremia rondgaan 
met deze tegendraadse boodschap.

Wonen op vreemde grond
In het boekje dat zijn naam draagt, 
komen we een brief van Jeremia 
tegen. Terwijl de ballingen in Babel 
op het puntje van hun stoel zitten om 
terug te keren naar Jeruzalem, krijgen 
ze van hem te horen dat ze huizen 
moeten gaan bouwen in die onbekende 
omgeving. En wordt hen gevraagd 
te bidden voor die vreemde stad. We 
kunnen wel raden dat de ballingen op 
zo’n verzoek niet zaten te wachten.

Voor ons, min of meer vertrouwd met 
de verhalen over de profeten, is de vraag 
wie de profetische stem in onze tijd 
behartigt. Zijn het organisaties die voor 
vrede en gerechtigheid opkomen? Gaat 
het profetische schuil in een enkeling 
van wie je het niet verwacht? Is het zo 
moeilijk te verstaan omdat die afziet van 
enige stemverheffi ng en geschreeuw? 
Is het profetisch geluid vandaag mis-
schien een opdracht aan de kerken?
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Uitzicht op oecumene
Sieb Lanser

De Wereldraad is echter geen 
superkerk. Hij is, volgens de eigen 
constitutie, ‘een gemeenschap van 
kerken die de Heer Jezus Christus 
belijden als God en Redder volgens 
de Schriften en daarom gezamenlijk 
hun gemeenschappelijke roeping 
zoeken te vervullen tot eer van de 
ene God, Vader, Zoon en Heilige 
Geest’. Op deze basis hebben zich 
inmiddels 345 kerken aangesloten, 

uit alle continenten. 
De plaatselijke kerken 
blijven zelf de draagsters 
van de oecumenische 
beweging. Maar ze 
hebben wel de intentie 
uitgesproken ‘samen te 
blijven’. 
Slechts een deel van het 
wereldchristendom is 
echter bij de Wereldraad 
aangesloten. De grote 
Rooms-Katholieke Kerk 
is bijvoorbeeld geen 

lid, evenmin als vele evangelicale en 
pinksterkerken. 

Assemblee
Elke zeven à acht jaar vindt er een 
Assemblee plaats. Hier wordt o.a. 
het beleid van de afgelopen periode 
 geëvalueerd en worden beleids-
plannen voor de komende jaren 
gemaakt. Gedelegeerden van alle 
lidkerken komen hier samen. 
De tiende Assemblee in de geschie-
denis van de Wereldraad was van 
30 oktober tot 8 november 2013 in 
Busan, Zuid-Korea. De bijeenkomsten 
rouleren over de verschillende conti-
nenten. Elke Assemblee heeft een 
bepaald thema; dat was ditmaal: God 
van leven, leid ons naar gerechtigheid 
en vrede. 
Naast officiële afgevaardigden, waarne-
mers en journalisten bestaat ook voor 
geïnteresseerden de mogelijkheid aan 
de Assemblee deel te nemen. Daarvan 
heb ik gebruik gemaakt. 

Ontmoetingen
Meer dan de officiële vergaderingen 
over beleidsstukken hebben de le-
vensverhalen van mensen mij geraakt. 
Wat mensen vertelden in de plenaire 
bijeenkomsten, de persoonlijke ont-
moetingen in workshops en in kleine 
Bijbelstudiegroepen, de gesprekken in 
de wandelgangen – het was indruk-
wekkend. Het wereldchristendom is 
zo veelkleurig. Komend uit een situatie 
van zorgen over de toekomst, met 
teruglopende ledenaantallen en kerk-
sluitingen, was het voor mij weldadig 
om zusters en broeders uit andere de-
len van de wereld te ontmoeten waar 
het geloof vitaal is en kerken levens-
krachtig zijn. Zo’n Assemblee geeft 
ook weer uitzicht op de toekomst van 
de kerk. Zulke ontmoetingen helpen 
mij ook om de muizenissen die ons 
soms in Amstelveen bezighouden 
wat te relativeren. Nu ik toch de naam 
Amstelveen noem: die blijkt vaak in 
andere delen van de wereld goed 
bekend. Zo sprak ik een jonge man 
uit India, die aan de Vrije Universiteit 
had gestudeerd en in Amstelveen had 
gewoond. De VU kent talloze buiten-
landse studenten en het is mooi om 
op zo’n internationale bijeenkomst 
mensen tegen te komen die zich, na 
hun studie, inzetten voor de opbouw 
van hun land. 
Natuurlijk schuren ontmoetingen ook. 

‘Laat hen allen één zijn’. Woorden van Jezus uit het zogenaamde 

Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17). Twintig eeuwen kerkgeschiedenis 

hebben een ander beeld laten zien: afsplitsingen en verdeeldheid in plaats van 

eenheid. In het begin van de vorige eeuw hebben kerkleiders zich door deze 

woorden van Jezus laten inspireren en zijn ze op zoek gegaan naar wegen 

om de verdeeldheid te boven te komen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de 

oprichting van de Wereldraad van Kerken, in 1948 in Amsterdam.
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Ontmoeten doet soms pijn. De 
openheid rond homoseksualiteit 
bijvoorbeeld die wij in Nederland 
kennen, is in grote delen van de 
wereld geenszins vanzelfsprekend, 
eerder het tegendeel. Ook daar heb 
ik schrijnende getuigenissen van 
gehoord. Deze kwestie verdeelt ook 
de kerken en is al jaren een beladen 
onderwerp binnen de Wereldraad. 
Tevens confronteren kerken uit ‘het 
zuiden’ ons met de onrechtvaardige 
wereldeconomie, het klimaatprobleem, 
onze behandeling van vluchtelingen en 
asielzoekers. Ik ben dan een witte man 
uit een rijk land. 

Vieringen
Een Assemblee is bovenal ook een 
spirituele ervaring. Het elke dag 
samen bidden, zingen, de Bijbel 
bestuderen was onmisbaar. De dag 
begon met een ochtendgebed en een 
uur Bijbelstudie en werd afgesloten 
met een avondgebed. En dat in vele 
talen, met uiteenlopende rituelen, een 
gevarieerde liederenschat. Dat kan 
dus. Waarom is er dan thuis zo vaak 
gedoe over de liturgie en over nieuwe 
experimenten? 

Beleidsvragen
Natuurlijk moeten er ook zaken 
worden gedaan, over fi nanciën, 
benoemingen, rapporten die moeten 
worden aangenomen, verklaringen die 
moeten worden voorbereid. 
Er zijn belangrijke documenten 
verschenen, over de kerk, over zending 
en evangelisatie, over de economie, 
over eenheid. Veel informatie is te 
vinden op de website van de Raad 

van Kerken in Nederland. Het is aan 
de lidkerken om daar verder mee aan 
de gang te gaan. Daarnaast zijn er 
allerlei verklaringen uitgegaan, o.a. 
over de situatie (van christenen) in 
het Midden-Oosten. De Wereldraad is 
niet meer zo in het nieuws als enkele 
decennia geleden, maar er gebeurt 
veel, veelal achter de schermen. Bij tal 
van confl icten en probleemsituaties 
probeert hij een opbouwende rol te 
spelen. 
De voorzitter van onze Protestantse 
Kerk in Nederland, ds. Karin van 
den Broeke, is gekozen als lid van 
het Centraal Comité (een uitgebreid 
bestuur van 150 mensen). Daarmee is 
de oecumene terug in het hart van onze 
kerk en dat lijkt me een goede zaak.

Pelgrimage voor gerechtigheid en 
vrede
Bij zulke grote bijeenkomsten is het 
altijd de vraag wat het nu concreet 
oplevert, wat daarvan doorwerkt in 
het beleid van de kerken. Dat is nu 
nog moeilijk te zeggen en zal moeten 
blijken in de komende jaren. 
In de slotverklaring van deze Assemblee 
worden de kerken uitgenodigd om 
mee te doen in een pelgrimage voor 
gerechtigheid en vrede. Dit is een soort 
koepelbegrip, vergelijkbaar met het 
conciliair proces voor gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping, 
dat in de jaren tachtig een centraal 
aandachtspunt was. In de concrete 
uitwerking hiervan zal de Raad van 
Kerken in Nederland waarschijnlijk een 
voortrekkersrol spelen. 
In het korte bestek van dit artikel 
konden slechts enkele zaken worden 

aangestipt. Ook valt het niet mee 
om een beleving over te brengen. 
Voor mij is de Wereldraad van Kerken 
onmisbaar als het gaat om uitzicht op 
oecumene en de relevantie van het 
christelijk geloof.
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Lichtpunten
Jan W. Bossenbroek 

uit de algemene kerkenraad

Maar er zijn lichtpunten, want 2013 
was een bijzonder kerkelijk jaar met 
succesvolle projecten als het Te 
Gekke Kerkfestival (110 vrijwilligers, 
1600 bezoekers) een lichtjestocht 
in Westwijk (250 inschrijvingen), 

vijfhonderd bezoekers 
bij de kinderkerstdienst 
in de Kruiskerk, een 
fantastische (PJR) 
theaterdienst in februari 
en een jongerenbezoek 
aan Taizé. Twee nachten 
onderdak geboden aan 47 
asielzoekers en een 50-jarig 
jubileum uitbundig gevierd 
in de Pelgrimskerk en wat 
rustiger in de Paaskerk. 
Een viertal nieuwe ge-
zichten in Amstelveen en 

Buitenveldert: Ria Keijzer-Meeuwse, 
kerkelijk werker (Kruiskerk), Martine 
Versteeg, jongerenwerker (PJR), 
Dirk-Jan Mudde, pastoraal mede-
werker voor het Uilenstede-project 
(Pelgrimskerk) en predikant ds. Werner 
Pieterse (Paaskerk). 
Tot slot wil ik hier nog het vertrek van 
de penningmeester van de diaconie 
aanhalen. Na ruim 17 jaar heeft Johan 
Tigchelaar het ambt neergelegd. 
Bedankt voor je inzet Johan!

De afgelopen twee maanden heb ik in 
de Pelgrimskerk, Kruiskerk en Paaskerk 
de werkzaamheden van de Algemene 
Kerkenraad mogen toelichten. Met een 
kleurrijke foto bij dit artikel kan ik veel 
vertellen, maar een directe ontmoeting 
is net even anders. 
Wat is nu het uitzicht op 2014? 
Met de bijzondere wijkgemeente 

in de Pauluskerk is afgesproken 
de contacten op bestuurlijk niveau 
aan te halen. Het Zuidas-project 
heeft ook de belangstelling. Als 
daar met de Kerstviering 350 à 400 
belangstellenden te vinden zijn in de 
leeftijd tussen de 30-45 jaar dan moet 
er toch iets te leren zijn voor ons. 
En niet te vergeten onze toekomst 
als Protestantse Gemeente in 
Amstelveen-Buitenveldert. Zoeken de 
drie wijkgemeenten een eigen weg, of 
blijven wij bij elkaar en gaan wij elkaar 
ondersteunen waar dit nodig is en 
springen wij bestuurlijk en pastoraal 
over onze (wijk)schaduw heen. De PJR 
is hiervan een lichtend voorbeeld. 
Uiteindelijk zijn wij allemaal onderdeel 
van een universele kerk van waaruit 
wij onze plaats in de ons omringende 
maatschappij moeten waarmaken. Een 
gezegend 2014.

‘De kerk oogt als een veldhospitaal 

na een slag’ zo noemde de Paus 

de toestand in de kerk vlak na zijn 

aantreden. Een hartverwarmende 

vergelijking, het betekent in ieder geval 

dat de wederopbouw kan beginnen. 

Wij als PKN-kerk kunnen hiervan pas 

spreken als het ledental stabiliseert en de 

inkomsten op een gelijk niveau blijven. 

Nog even doorbijten dus. 
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Wat is de kerk u waard?  
Hans van Strien

college van kerkrentmeesters

In die begroting* hebben we een 
bedrag van € 544.000 aan vrijwil-
lige bijdragen opgenomen. Daarmee 
dekken we de pastoraatskosten, 
begroot op € 490.000. Voor overige 
kosten blijft er nog € 54.000 over. 
Een bedrag van € 177.000 komt 
naar verwachting uit collectes, 
 acceptgiroacties en verhuur van 
onze kerkgebouwen aan derden. 
Samen met het eerder genoemde 
bedrag van € 54.000 komen we 
dan op € 221.000. De kosten voor 
organisten, kosters en administratief 
personeel bedragen naar verwach-
ting € 233.000. Om die kosten te 
betalen zijn deels inkomsten uit 
onze beleggingen nodig. Het zou 
mooi zijn als de Actie Kerkbalans 
in ieder geval leidt tot betaling van 
alle personele kosten. We zijn blij 
dat we in mensen mogen en kun-
nen investeren. Dat willen we graag 
zo houden. Daarom van harte de 
oproep: breng een kerkelijke balans 
in vrijwillige bijdrage en personele 

kosten. Dan is de kerkelijke balans 
nog wel niet in evenwicht, maar het 
is een goed begin. 

Wordt muziek uit de wijkkas 
betaald of centraal?
Op de eindejaarsbrief kreeg ik als 
reactie: muziek is toch iets van 
de wijkkas? Wat heeft dat met de 
eindejaarsactie te maken voor de 
kerk? Een terechte opmerking, 
want muziek zoals de aanschaf van 
bijvoorbeeld nieuwe liedboeken is 
voor rekening van de wijk, net zoals 
optredens van koren. Maar kosten 
voor organisten en groot onderhoud 
van het orgel worden centraal 
betaald. 
De opbrengst van de eindejaars-
collecte bedraagt tot nu toe 
€ 16.361.

* Zie www.pga-b.nl 

De Actie Kerkbalans 2014 is gestart. Als het goed is heeft u de 

envelop met toezeggingsformulier en folder ontvangen. En hopelijk 

al weer ingevuld en teruggestuurd? Dank daarvoor. Met de uitkomst 

van deze Actie toetsen wij de begroting die we in september 

afgelopen jaar hebben opgesteld. 

Digitaal toezeggen of bijdragen
U kunt uw toezegging digitaal invullen 
via de website en overmaken met i-Deal. 
Op de website van uw wijkkerk vindt 
u verdere uitleg. Houd uw ‘papieren’ 
toezeggingsformulier erbij, want daarop 
staat uw registratienummer. Dit nummer is 
de toegangscode voor de website.
U kunt uw registratienummer ook via de 
website opvragen. Uiteraard zijn ‘spontane’ 
bijdragen altijd welkom, maar met een 
toezegging weten we waar we op kunnen 
rekenen. Het rekeningnummer voor Actie 
Kerkbalans is NL53 ABNA 0549 316 523.

Amstelveen-Buitenveldert
Protestantse Gemeente
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Inzicht, overzicht, 
uitzicht
Marijke Bossenbroek

Aan mij de vraag een artikel over dit 
thema te schrijven en dan gerelateerd 
aan mijn baan. Om bij uitzicht te 
komen, moeten we inzicht verkrijgen. 
Ik doe een poging wat helderheid te 

verschaffen…
In het dagelijks 
leven ben ik 
werkzaam bij 
Ons Tweede 
Thuis, met de 
nadruk op ‘Thuis’. 
Wij begeleiden 
cliënten/bewoners 
bij hun dagelijkse 
verzorging. 
Mijn functie 
heet A.D.L.-er. 
Dat houdt in 
ondersteuning 
bij dagelijkse 

levensbehoeften als opstaan, 
douchen, ontbijten en toedienen 
van medicatie. Ook rapporteren wij 
over de cliënt om veranderingen 
in gedrag te kunnen signaleren. 
Na de dagelijkse start gaan onze 
bewoners naar het dagcentrum, een 
straat verder. Voor iedereen is er een 
specifieke dagbesteding afgestemd 
op zijn mogelijkheden.
De bewoners van de Paul van Ostayen-
laan hebben vanaf hun geboorte 
beperkingen. Sommigen hebben een 
meervoudige beperking en daardoor 
natuurlijk meer hulp nodig. U ziet in de 
buurt vaak groepen lopen, waaronder 
de nodige ‘rolstoelers’. Alle bewoners 
hebben naast hun beperking unieke 
karaktertrekken, wat voor veel humor 
zorgt. Als leiding moet je veel geven, 
maar krijg je ook heel veel terug!

Ajaxstijl
Een aantal bewoners gaat het leven 
door met alleen een verstandelijke 
beperking, zoals Syndroom van Down, 
autisme in allerlei varianten, bipolaire 
stoornissen. Veel bewoners zijn 
eveneens bekend met epilepsie. Voor 
iedereen geldt een eigen protocol. 
Alle bewoners hebben een eigen 
kamer, ingericht naar eigen smaak 
en/of kleur. Sommigen hebben de 
kamer in Ajaxstijl, anderen vol met 
posters, bedovertrekken van hun 
idool, zoals bekende Nederlandse 
zangers. De meeste kamers hebben 
een eigen doucheruimte. Ook maken 
een paar bewoners gebruik van de 
algemene badkamer. Deze is ingericht 
op het gebruik van hulpmiddelen 
zoals een douchebrancard. In de 
woningen hebben we met elkaar een 
woonkamer die van alle gemakken 
is voorzien en een keuken om in het 
weekend de nodige maaltijden te 
bereiden. Op de doordeweekse dagen 
wordt het eten geleverd door een 
maaltijdvoorziening. 

Rust en duidelijkheid
De begeleiding draait met drie man/
vrouw per twee woningen, dat 

De protestante gemeente huurt sinds enige tijd de recreatiezaal van 

het dagcentrum van Ons Tweede Thuis in Westwijk voor maandelijkse 

vieringen en maaltijden. Direct ernaast ligt een woonvoorziening van 

OTT. Als kerk merken we niet zoveel van de bewoners en mengen we 

(nog?) niet. Maar voor sommige gemeenteleden is dat anders, omdat zij 

in de zorg werken. Marijke Bossenbroek, diaken in de Paaskerk, vertelt 

over haar ervaringen.
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zijn bij volledige bezetting veertien 
bewoners. Ook de licht huishoudelijke 
taken komen voor rekening van 
de begeleiding. Bij deze groep 
bewoners met een verstandelijke 
beperking is het heel belangrijk een 
vast programma te draaien; alleen 
in een weekend wordt hiervan 
afgeweken. Stap voor stap wordt 
het dagprogramma gevolgd en vaak 
ondersteund met pictogrammen, 
plaatjes met bijvoorbeeld een bed 
waar je uit mag. Dit vereist geduld 
en nauwkeurigheid van de leiding, 
want elke afwijking kan onrust bij 
de bewoner oproepen. En onrust 
heeft voor de hele groep vervelende 
consequenties. Rust en duidelijkheid is 
dus geboden! Anders kan er extreem 
gedrag ontstaan, het spreekt voor zich 
dat niemand daarmee gebaat is. 
Vanuit de bewoner is het woord 
uitzicht te vaag, te abstract. 
Uiteraard heeft dit te maken met 
de tijdsinschatting. Er wordt met 
korte momenten gewerkt. Uitzicht 
naar bijvoorbeeld de kerst wordt 
overzichtelijk gehouden – als het echt 
kerst is, praten we er pas over. Na 
de kerst is het ook zaak om meteen 
de kerstversiering op te ruimen, 
want klaar is klaar. Uitkijken naar 
een verjaardag wordt met dezelfde 
overzichtelijke afstand besproken 
en voorbereid als het zover is. Denk 
weer aan de pictogrammen! Familie, 
vrijwilligers en begeleiding werken 
hierin nauw samen om er fi jne 
hoogtepunten van te maken.
Het geloof speelt bij de meesten 
een rol en ook hiervoor worden 
overzichtelijke vieringen gehouden. 

Elke derde zondag in de maand 
komen de bewoners met leiding in het 
dagcentrum bij elkaar en altijd gaat de 
viering op dezelfde manier. De pastor, 
Ronald van der Kruk, laat de kaars 
aansteken, spreekt altijd dezelfde 
woorden en laat iedereen meedoen 
in de woorden en de eenvoudige 
zang. Een muziekgroep of pianist 
begeleidt dit enthousiast. Vrijwilligers 
(wat zouden wij zonder hen zijn?) 
ondersteunen met ophalen en koffi e 
inschenken.

Zijn zoals je bent
Centraal in de kerkdienst staat de 
beleving dat je er mag zijn zoals je bent. 
Onderling is er ook grote acceptatie en 
betrokkenheid. Is er verdriet, dan toont 
men meeleven. Puur geloof signaleer ik 
in die vieringen. Er wordt gebeden met 

elkaar en voor elkaar; al is het voor de 
hond van de buurvrouw. Elke inbreng 
wordt gehonoreerd.
Wanneer een bewoner overlijdt, is 
er een herinneringsbijeenkomst en 
wordt naar aanleiding van zijn of haar 
leven gesproken, waarbij iedereen zijn 
inbreng kan geven. Als laatste wordt 
bij de overledene een bloem gebracht 
als laatste groet. Menig bewoner heb 
ik horen zeggen dat diegene nu fi jn 
in de hemel is, bij hen die al eerder 
stierven. Ook hún namen worden dan 
genoemd. Als dat geen uitzicht is…

Op 16 maart is er een dienst 
met de O.T.T. Bewoners, waarin 
Gert Jan de Bruin en Ronald v.d. 
Kruk voorgaan.
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Herinneringen
Janet Parlevliet 

‘In één woord geweldig,’ antwoordt 
Aleid op de vraag hoe zij de gesprek-
ken met Nelleke ervaren heeft. 'Ik was 
er zo blij mee. Ineens ging ik me veel 
meer dingen herinneren. De vragen 
die zij stelde, brachten me terug naar 
vroeger. Ik voelde me alsof ik weer 
thuis was.' Met thuis bedoelt Aleid 
haar ouderlijk huis. Ze beschrijft zich-
zelf als een vrolijk mens, ook al ervaart 
ze elke dag het gemis van haar man 
die zeven jaar geleden overleed. 

Vergeetboek
Aleid was al een beetje 'om', omdat ze 

op de tv een interview 
ziet met Douwe 
Draaisma, waarin hij 
vertelt over zijn nieuwe 
boek: het Vergeetboek. 
Hij vraagt ouderen om 
zich gebeurtenissen 
van vroeger te 
herinneren. Dat brengt 
Aleid bij haar eigen 
vroegste herinnering: 
op driejarige leeftijd 
liep ze samen met 
haar broertje van 

vier naar de Bewaarschool. 'Van 
mijn moeder moest ik mijn broers 
schoenen aan. Jongensschoenen met 
vetertjes! Ik zat op de schoot van mijn 
vader en trappelde alle kanten op. Al 
lopend naar school dacht ik: ik wil mijn 
zondagse lakschoentjes met riempjes 
aan. Prompt liet ik de hand van mijn 
broertje los, liep achterom door de 
keuken naar binnen en pakte uit de 
kast mijn zondagse lakschoentjes. De 
veterschoentjes liet ik in de keuken 
slingeren. Ik was niet zo goochem 
om ze netjes op te bergen. Dus mijn 
moeder had snel door, wat ik gedaan 
had. Voor straf mocht ik de volgende 
zondag mijn lakschoentjes niet aan.' 

Schaartje
Er volgt nog een pracht verhaal uit 
haar vroege jeugd. De juf had gezegd, 
dat ze zouden gaan knippen. Met haar 
nieuwe schaartje voor zich op de bank 
wil ze na uitleg van de juf aan de slag. 
Maar voor haar neus ligt het verroeste 
schaartje van haar buurmeisje. Aleidje 
wordt heel verdrietig en begint te 
huilen. Het buurmeisje ontkent de 
'ruil'. Aleid: 'Dat vond ik zo erg, dat 

ze jokte. Als ik thuis jokte, kregen we 
een beetje straf. In ons gezin stond 
eerlijkheid bovenaan en daar heb ik 
nog steeds profijt van.'

Terugkijken
Aleid vertelt over de gesprekken met 
Nelleke: 'Samen met haar keek ik 
terug op mijn leven en dat gaf mij een 
gevoel van grote dankbaarheid. Ik heb 
een fantastisch leven gehad. Nelleke 
en ik konden goed samen opschieten, 
het klikte prima, soms waren er 
tranen, soms was er een lach.

Verdriet en vreugde
In het levensboek van Aleid neemt 
de Tweede Wereldoorlog die ze 
als opgroeiend meisje meemaakt, 
een grote plek in. Ze vertelt over 
de onderduikers die zich in het bos 
verborgen houden en gevoed worden 
door de mensen uit het dorp. Een 
van hen is buurman Dirk die in het 
geheim goederen vervoert naar de 
onderduikers. Wanneer hij gezocht 
wordt moet hij onderduiken. Op een 
ochtend brengt hij een kort bezoekje 
aan Aleid en haar moeder. Door het 
keukenraam ziet moeder de Grüne 
Polizei naderen. Zij drukt buurman 
Dirk terug op zijn stoel om hem te 
bewegen te blijven. Tevergeefs. Hij 
loopt de achterdeur uit, recht in de 
armen van de Polizei. Aan alles merk 

Wil je iets doen met de verhalen uit je leven of bewaar je ze in je hart? 

Dat was de vraag die Aleid Willemsen-Vaessen (1927) zichzelf stelde, toen 

Nelleke de Bres haar vroeg of ze het leuk zou vinden om haar levensverhaal 

op papier te zetten. 



15 jaargang 5 | nummer 1

je hoe diep de oorlog in Aleids leven 
heeft doorgewerkt.

De allereerste ontmoeting in 1944 
met haar man die maar een paar 
minuten duurde, heeft een prominent 
plekje gekregen. Ze heeft een pakje 
afgeleverd en staat op het punt van 
vertrek wanneer er een jongeman de 
trap afkomt. Aleid: 'Ik zie hem nog staan 
daar op die derde traptree. Ik dacht: 
die is voor mij. Dat is ‘m. Zo'n leuke 
jongen! Ik was helemaal hotel de botel 
en dat terwijl ik helemaal geen meisje 
was dat vaak naar jongens keek. Ik was 
smoorverliefd. Toen we elkaar een half 
jaar later opnieuw ontmoetten, zei hij: 
ik zal nooit die blik van jou vergeten! 
En dan de eerste zoen. Ik dacht wat is 
dit geweldig! Aan Aleids stem kan ik 
horen dat er nog een gevoel schuilgaat 
achter het woord 'geweldig'. Het is de 
stem van haar moeder, die haar altijd 
op het hart drukte niet zomaar met 
jongens mee te gaan, want jongens 
doen soms iets. Wat dat 'iets' is, 
blijft voor Aleid een raadsel, want op 
seksuele voorlichting rust in die tijd nog 
een groot taboe. ‘Maar gelukkig is er 
geen probleem, hij doet niets,’ verzekert 
ze mij. En dan heel olijk: ‘en zo zijn wij 
met liefde verder gegaan. Leuk hè!’ Ze 
trouwen pas in 1954 wanneer haar man 
zijn artsexamen heeft gehaald en ze 
samen heel wat zondagse wandelingen 
hebben gemaakt. 

Gereformeerd en hervormd
‘Mijn familie was van hervormde huize 
en mijn man was gereformeerd. Thuis 
hadden ze daar geen problemen mee. 
Wel vond mijn moeder dat ik maar eens 
even bij de dominee moest langsgaan. 
Hij begreep direct waarvoor ik kwam. 
Ga jij maar rustig gereformeerd worden, 
zei hij. Hij had zelf een gereformeerde 
moeder en een hervormde vader gehad 
die na hun huwelijk elk naar hun eigen 
kerk bleven gaan. Als kind had hij dat 
verschrikkelijk gevonden. We zijn in de 
Gereformeerde kerk getrouwd en mijn 
hele hervormde familie was daarbij 
aanwezig.’

Geloof
‘Geloof betekent heel veel voor me. 
Om het goed uit te leggen vind ik heel 
moeilijk. Het heeft mij veel gebracht 
door mijn moeder te verplegen in haar 
laatste levensfase en samen met haar 
te praten. Ze maakte zich zorgen over 

haar twee jongste kinderen en hoe 
het verder moest als zij er niet meer 
zou zijn. Mijn moeder werd maar 54 
jaar. Heel kort voor haar overlijden 
vertelde ze me dat ze ook die zorgen 
kon loslaten. Deze intense periode 
met haar versterkte mijn geloof. Ik heb 
het iedere dag in me en daar ben ik 
gelukkig mee.' 

‘Ja,’ besluit Aleid ons gesprek, ‘ik wilde 
iets doen met mijn verhalen en ze niet 
alleen bewaren in mijn hart. Ze zijn 
bedoeld voor mijn kinderen, zij hebben 
allemaal een boek gekregen. Ik ben 
gelukkig met mijn mooie herinneringen, 
want daar kan ik op voortleven.’

Bij het afscheid krijg ik op elke wang 
een zoen en als ik een volgende keer 
terugkom om haar de tekst voor te leg-
gen krijg ik er vier. Twee bij het komen; 
twee bij het gaan. Ik voel me weer een 
beetje kind en dat ontroert me. 

Gezocht: schrijvers en vertellers voor Levensboek
Een jaar geleden begon de diaconie het project Levensboek. Inmiddels zijn er zeven vertellers en zeven 
schrijvers bezig om met z'n tweeën een levensboek te maken. Een van de vertellers is Aleid Willemsen. 
Nelleke de Bres schreef haar verhalen op en zocht er foto's bij. Met dit interview willen we ook u enthousiast 
maken om uw levensverhaal te vertellen. In december kreeg Aleid tijdens een feestelijk samenzijn met haar 
kinderen en (klein)kinderen haar levensboek overhandigd, want voor hen is het levensboek gemaakt. 
Wilt u ook uw verhaal vertellen? Bel met Nelleke de Bres 6412654. 
In maart start een nieuwe cursus voor de schrijvers. Duur van de cursus is twee dagdelen of twee 
avonden. Opgave bij Nelleke of mail naar diaconie@pwaz.nl. 
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Misschien een beetje op de bovenste 
verdiepingen, maar ook daar keek je 
al snel tegen één van de andere wat 
hogere gebouwen in de omgeving aan. 
En hoeveel uitzicht heb je nu figuurlijk 
gezien in een bejaardentehuis? Het is 
je laatste ‘eigen’ woonplek en je hebt 
vooral uitzicht op de dood.

Eind vorig jaar overleed mijn vader. In 
maart waren er uitzaaiingen in zijn lever 
ontdekt en de arts schatte zijn levens-
verwachting op ongeveer een half jaar. 
Hij kreeg het advies zolang mogelijk zijn 
gewone bezigheden aan te houden. Dat 

heeft hij gedaan. Hij zat in verschillende 
commissies, had een klein baantje als 
pastor en ging nog elke zondag één 
of twee keer voor in kerkdiensten. De 
commissies bouwde hij successievelijk 
af, maar tot het moment dat hij vrijwel 
de hele dag het bed moest houden, 
half september, hield hij zijn baantje aan 
en bleef hij voorgaan. 

Met zijn 80 jaar had hij natuurlijk 
veel om op terug te kijken. En dat 
deed hij ook, in grote dankbaarheid. 
Dankbaarheid voor de ruim 56 jaar 
waarin hij het Woord had mogen 
verkondigen en pastor had mogen zijn. 
Ook in zijn persoonlijk leven voelde hij 
zich gezegend met zijn huidige én zijn 
overleden vrouw, zijn vier kinderen en 
hun partners en zijn tien kleinkinderen. 
De keerzijde van die dankbaarheid was 
het verdriet om het niet meer kunnen 
voorgaan en het naderend afscheid van 
zijn geliefden. Maar dat verdriet werd 
meer dan gecompenseerd door het 

uitzicht dat hij voor zich zag: straks zou 
hij zijn Heer die hij zolang verkondigd 
had zien, van aangezicht tot aangezicht.

Zijn uitzicht beperkte zich echter niet 
tot zijn eigen toekomst. Hij had ook 
uitzicht op de voortgang van de ver-
kondiging van het Woord na zijn dood. 
In de eerste plaats door zijn vrouw 
die net als hij predikant is. Maar nu ik 
sinds oktober in het bezit ben van mijn 
preekconsent, had hij het uitzicht dat 
ook ik mijn bijdrage  zou gaan leveren 
aan die verkondiging. Dat uitzicht kwam 
dichterbij toen ik twee weken voor zijn 
overlijden mijn eerste preekverzoek 
kreeg. Toen ik op de eerste zondag na 
zijn begrafenis op de preekstoel stond, 
had ik het gevoel dat hij het stokje aan 
mij had overgedragen. Waar hij naar uit 
had gezien was werkelijkheid gewor-
den. En ik twijfel er niet aan dat ook dat 
andere waar hij naar uitzag – zijn Heer 
van aangezicht tot aangezicht te zullen 
zien – waarheid is geworden.

column

Uitzicht 
- voor mijn vader -
Anita Winter

Tijdens mijn allereerste baantje, drie 

weken in de zomervakantie, heb ik 

gewerkt als schoonmaakster in wat toen 

nog een bejaardentehuis heette. Het tehuis 

had de naam ‘Uitzicht’. Ik vond het een 

eigenaardige naam, omdat je in dat tehuis 

helemaal niet zo heel veel uitzicht had. 
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Zuid
Rond de diensten
Op zondag 2 februari hebben we 
twee diensten: een ZWO-viering in de 
Paaskerk en een themaviering (God of 
mammon?) in Ons Tweede Thuis over 
de rol van het geld in ons leven met 
aandacht voor Oikocredit. 
Onder leiding van Marcel den Dulk 
zingen we die zondag in Westwijk ook 
enkele liederen uit Iona. Wie mee wil 
zingen: we oefenen voorafgaande aan 
de viering om 9.30 uur. 
 
Op 9 februari is er naast de ochtend-
dienst een Taizéviering aan het begin 
van de avond. Op 16 februari is de 
theaterdienst de afsluiting van een heel 
weekend waarin er in groepen gewerkt 
wordt aan script, decor, lied en muziek, 
drama en dans. Een geweldige presta-
tie is het elke keer weer om in korte tijd 
te komen tot een heuse musical. Het 
verhaal over Simson staat deze keer 
centraal, een tot de verbeelding spre-
kende fi guur. Op die zondag is er ’s mid-
dags een dienst van Woord en gebed. 
Op 23 februari is er in de Paaskerk een 
dienst van Schrift en Tafel. Op de eerste 
zondag in maart hebben we ’s morgens 
op de twee kerkplekken vieringen.

Leeskring Ter Linden
Carel ter Linden kreeg de vraag 

van een uitgeverij: kunt u eens 
opschrijven wat u gelooft, hoe uw 
geloof veranderd is in de loop der tijd 
en wat u vandaag de dag graag zou 
willen doorgeven aan een volgende 
generatie. Ter Linden ging op die 
uitdaging in en het resultaat zag vorig 
jaar het daglicht: een boek met als 
titel ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’ In 
het boek vertelt Ter Linden openhartig 
wat hij is kwijtgeraakt en wat hij heeft 
behouden. Dat laatste heeft alles te 
maken met zijn fascinatie voor de 
verhalen uit beide Testamenten. 
In een leeskring gaan we het boek dat 
we zelf gelezen hebben op drie avonden 
(do 6 maart, di 8 april, do 8 mei in de 
Paaskerk) met elkaar bespreken. Ik 
zou het boek niet direct aanraden aan 
wie de Bijbel graag wat letterlijk en 
historiserend wil lezen. Ik vermoed dat 
de publicatie van Ter Linden beter landt 
bij lezers die het narratieve karakter van 
de Bijbelverhalen benadrukken. Voor 
nadere informatie kunt u contact met 
mij opnemen, het liefst telefonisch. 
Opgave voor de leeskring bij mij is 
noodzakelijk.

Kloosterweekend 
Van vrijdagmiddag 28 tot zondagmid-
dag 30 maart is er een weekend in de 
Abdij van Berne in Heeswijk. We zijn 

twee dagen te gast bij de Norbertijnen, 
maken de vieringen mee en krijgen 
een gesprek met de gastenbroeder en 
een rondleiding door de Abdij. Naast 
(stille) tijd voor onszelf is er een klein 
groepsprogramma. Het weekend is 
ook bedoeld voor de parochianen van 

website www.pwaz.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
ds. W. Pieterse,
Amsterdamseweg 219, 1182 GW Amstelveen, 
tel. 822 1444, dspieterse@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 NL05 RABO 0392314525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl
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de Heilige Geest en de St. Urbanus. 
Medio maart hebben we een voor-
bereidingsavond waarin ik het één en 
ander over de Abdij en haar bewo-
ners vertel. Informatie en opgave, 
graag met enige spoed, bij mij.

G.J. de Bruin

Van de kerkenraad
Goede wijn
Ik ben best wel een wijnliefhebber. 
Ik was dus gelijk geïnteresseerd 
toen ds. De Bruin voor de opening 
van de kerkenraadsvergadering 
van december het boekje Goede 
Wijn van Jan Hendriks liet zien. Die 
opening was zeer inspirerend en wil 
ik u niet onthouden. De essentie van 
het boekje is om vanuit een ander 
perspectief naar de kerk te kijken: 
krijg oog voor en zoek in de dialoog 
naar het waardevolle dat er is - want 
dat is er, wees daar dankbaar voor en 
bouw het uit. In dat kader wil ik dit 
stukje dan ook plaatsen. 
Na de opening haakten we in op 
de derde adventszondag Gaudete, 
waarin we konden genieten van 
een prachtig muzikaal project met 
eigen teksten over zaken waarover 
we ons verheugen. Dit werd 
mooi geïntegreerd in de viering 
gezongen door een ensemble van 
gemeenteleden. Als kerkenraad 
hadden we ons verheugd op de 
komst van ds. Pieterse en konden 
hem nu verwelkomen op zijn 
eerste kerkenraadsvergadering. 
Een welkomstetentje met een 
vertegenwoordiging van de 
kerkenraad volgt binnenkort.
Vervolgens besloten we over een 

nieuwe structuur voor de taakgroep 
Eredienst die het hele spectrum van 
vieringen binnen onze gemeente 
zowel planmatig als liturgisch 
bestrijkt. 
Ook werd ingestemd met een plan 
van een kleine commissie om een 
aantal spullen die we niet meer 
gebruiken een goede bestemming te 
laten vinden via een veiling. Als uitge-
breid vervolg op een zeer geslaagde 
bijeenkomst van oud-Dorpskerkers 
is het plan rondom die veiling een 
gezellig samenzijn te organiseren.
U hoort hier binnenkort meer over.
Daarna presenteerde de diaconie een 
nieuw initiatief om de voedselbank te 
steunen door elke zondag voedsel te 
verzamelen. Het is triest dat dit nodig 
is, maar het is goed dat we op zo´n 
makkelijke en directe manier er met 
z´n allen wat aan kunnen doen.

Niet mopperen maar opperen
Een vast terugkerend agendapunt 
is een terugblik op de afgelopen 
periode om met elkaar te delen 
wat er goed gaat en wat beter kan. 
Positieve reacties waren er op de 
gedachtenisdiensten en intrededienst 
van ds. Pieterse. Onder de slogan 
‘niet mopperen maar opperen’ werd 
wel gesuggereerd volgende keer 
een iets gemakkelijker te nuttigen 
traktatie te zoeken dan de mini-
tompouce. Ook werd een reactie 
besproken van een gemeentelid over 
het fotograferen en fi lmen tijdens de 
doopdienst. We proberen storende 
situaties te voorkomen door dit 
met betrokkenen van te voren af te 
stemmen.

Maria Rose Melanie Feenstra-
Kempff (Ria)
Op 2 januari overleed na een aantal 
moeilijke weken in het ziekenhuis Ria 
Feenstra. Twee jaar geleden kwam zij 
met haar man, een oud-Amstelvener, 
vanuit Almere naar Amstelveen. 
Hoewel zij de laatste jaren kampte 
met klachten bleef zij lang actief in het 
werkzame leven. Zij en haar Sjouke 
hadden het goed samen.
Onverwacht verslechterde echter haar 
situatie en moesten zij elkaar loslaten. 
Op 10 januari werd zij begraven bij 
haar ouders op de begraafplaats 
Zorgvlied, na een uitvaartdienst 
waarin een goede vriend van de 
familie, ds. Anne Schiebaan, sprak 
over haar trouwtekst: ‘Laat de 
kinderen tot mij komen’.

Bastiana Haack-van den Dool 
(Jeanne)
Op 4 januari overleed Jeanne Haack. 
Opgegroeid in een gereformeerd 
gezin kwam zij met haar Lutherse 
echtgenoot Otto naar Amstelveen. 
Twee dochters werden hen gegeven. 
Toen zij 47 was werd Jeanne echter 
weduwe. Moedig bouwde zij haar 
leven alleen op, vond een baan bij 
de KLM en reisde veel. Op haar 
vijfenzestigste ging zij verder met 
Ad. Na vier jaar was zij echter weer 
weduwe. Toch pakte zij, met steun 
van haar familie, de draad weer op.
De laatste jaren woonde zij in huize 
Groenelaan. Op 10 januari namen wij 
afscheid van haar in een dienst waarin 
ds. Bogaard voorging. ‘Met al mijn 
wegen zijt Gij vertrouwd’ klonk het.

Ds. M. Bogaard
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Kerstcyclus 
Goed nieuws was er vanuit het 
Durf fonds. De drie aanvragen, 
voor maal tijden in Westwijk, de 
Kerstlichtjestocht daar en een 
voortzetting van het Te Gekke 
Kerk festival, zijn gehonoreerd. 
Na de openingsborrel is de eerste 
maaltijd intussen gehouden met 
dik twintig deelnemers. Ook de 
Kerstlichtjestocht in Westwijk 
hebben we alweer achter ons. 
Ondanks het natte en winderige 
weer waren er meer dan 250 deel-
nemers. Met meer dan 80 vrijwil-
ligers kunnen we spreken van een 
enorm succes. 
Eigenlijk geldt dat voor de hele 
Kerstcyclus. De sing-in was 
een muzikale happening met 
een record aantal bezoekers. 
Het kinderkerstfeest met 
lichtjestocht in en om de Paaskerk 
en een prachtig kerstspel 
mocht zich verheugen in een 
grote belangstelling en ook de 
vieringen in de kerstnacht en op 
kerstochtend waren bijzonder 
geslaagd. Een speciale vermelding 
van het kerstdiner op tweede 
kerstdag is ook op zijn plaats. Na 
jarenlang te zijn georganiseerd 
door Arjan en Jany Steur werd 
dit jaar het stokje overgenomen 
door Els van der Wal omdat ze 
deelname in de voorafgaande jaren 
zo waardevol had gevonden.
Ik hoop dat u allen iets van het 
Licht heeft mogen ervaren tijdens 
de kerstperiode en met nieuwe 
energie 2014 bent ingegaan. 

Peter van Leeuwen

Bij een kersttafereel
hoort ook een kerstlied

Kinderkerstfeest 
Paaskerk

't Allerleukste 
is samen muziek 
maken alsof je
leven ervan 
afhangt

Kijken ze niet alsof ze de 
rol van hun leven spelen?! 
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Gespreksgroepen dertigers en 
vijftigers
Ook in 2014 gaan dertigers en 
vijftigers iedere maand met elkaar 
in gesprek over levensvragen en 
geloofsvragen. De thema’s komen uit 
de groepen zelf. 
Er zijn twee dertigersgroepen, waar-
van de één op de derde woensdag op 
een thuisadres bij elkaar komt en de 
ander op de eerste donderdag in de 
kerk. Ook niet-protestanten maken 
deel uit van deze groep. De vijftigers-
groep komt de tweede woensdag 
(soms ook donderdag) bij elkaar. In de 
veilige omgeving die deze groep biedt 
worden naast hoop en geloof ook de 
moeiten gedeeld van ziekte, werk-
loosheid of andere teleurstellingen.

Voedselinzameling gestart
Zondag 5 januari is de weke-
lijkse voedselinzameling voor de 
Voedselbank van start gegaan in de 
Paaskerk, onder het motto ‘als wij 
delen is er voor iedereen genoeg’. 
Woensdag 8 januari konden we drie 
overvolle kratten afl everen. Nieuwe 

deelnemers zijn van harte welkom. 
Info bij: dsbogaard@pwaz.nl.

Muziek in de Paaskerk
De diaconie van de Paaskerk (PWAZ) 
biedt belangstellenden op vrijdag 28 
februari om 15.00 uur in de Paaskerk 
in Amstelveen een concert aan. In 
nauwe samenwerking met Stichting 
Muziek in Huis treedt op: het 
ensemble Christiaan van Es, bariton, 
& Gerard van der Zijden, piano. Zij 
brengen een klassiek programma. De 
entree is gratis, in de pauze is er een 
kopje koffi e/thee, na afl oop is een 
vrijwillige bijdrage uiteraard welkom.

Gebedskring PWAZ
Twee donderdagen per maand 
komen wij van 19.00 - 20.30 uur bij 
elkaar in de kerk. Wij zingen liederen, 
lezen een Bijbelgedeelte en denken 
hier kort over na. Dit helpt ons 
richting te geven in onze gebeden. 
We bidden voor de gemeente en 
gemeenteleden die erom hebben 
gevraagd: wanneer iemand ziek is 
of het moeilijk heeft. Het wordt vaak 
als een steun in de rug ervaren om 
te weten dat er voor je gebeden 
wordt. Vanzelfsprekend gaan wij 
zorgvuldig om met wat ons is 
toevertrouwd. 
Mocht ook u er prijs op stellen 
dat wij voor u bidden, neemt u 
dan contact op met: Freja Slot-
Koelbloed, tel. 6455948. 
Misschien wilt u met ons mee-
bidden? U bent van harte welkom 
op de volgende data: 30 januari, 
13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 
10 en 24 april en 15 en 29 mei.

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

Januari
Do  30  19.30 uur  Gebedskring, info Freja Slot, tel. 

6455948

Februari
Do  6 10.00 uur  Bijbelstudiekring G.J. de Bruin 

en P. de Bres
Do  6 20.00 uur Kring Dertigers oost
Ma 10 20.00 uur   Voorbereiding voor de dienst 

over Daniël 1, met ds. W. 
Pieterse

Wo 12 20.00 uur Kring Vijftigers
Do  13  19.30 uur Gebedskring
Vrij  14 - zo 16  Theaterweekend
Wo 19 20.00 uur Kring Dertigers west
Do  20  10.00 uur  Bijbelstudiekring met ds. A. v.d. 

Broek, info Gera Stronkhorst, 
tel. 6450139

Do 27  19.30 uur Gebedskring
Vrij 28 15.00 uur  Muziekmiddag met Christiaan 

van Es (bariton) en Gerard van 
der Zijden (piano)

Maart
Di 4 20.00 uur   Community Jasmijn open avond 
Do  6 10.00 uur  Bijbelstudiekring G.J. de Bruin 

en P. de Bres
Do  6  20.00 uur  Leeskring Carel ter Linden, info 

G.J. de Bruin
Do  13  18.00 uur   Maaltijd in Westwijk OTT info 

Janet Parlevliet, tel. 8890432
Do  13 15.00 uur  Literatuurkring met Parnassia 

van Josha Zwaan. Over een 
joods meisje dat in de oorlog 
wordt ondergebracht in een 
christelijk gezin en wat dat voor 
gevolgen heeft

Do  13 19.30 uur Gebedskring
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Jongerendienst
Wij hebben al een paar jongerendien-
sten gegeven het afgelopen jaar, met 
behulp van meer ervaren leiding. Het 
is een hele uitdaging om de jonge-
rendiensten leuk en uitdagend te 
maken voor de jongeren. Het is niet 
altijd even gemakkelijk om ze erbij 
betrokken te houden, laat staan om 
ze vragen te laten beantwoorden of 
discussies te voeren. Toen wij bij de 
jongerendienst zaten, weken we altijd 
af van het onderwerp. Er werd om de 
kleinste dingen een discussie gevoerd 

waar je moeilijk tussen kon komen. 
Ook komend jaar gaan we de uitdaging 
gewoon weer aan.
Gelukkig is er net als voorgaande 
jaren ook dit jaar in februari het 
theaterweekend, waar de jongeren 
vaak wel enthousiast voor te krijgen 
zijn. Dat betekent namelijk een 
weekend vol gezelligheid, maar ook 
hard werken. Jongeren van 12 t/m 18 
jaar mogen hieraan meedoen. Zij zijn 
niet de enigen die dit weekend tot 
een succes maken. Ook veel van de 
jongerendienstleiding helpen mee. Zo 

zullen sommigen zich bezig houden 
met de catering, anderen zijn er het 
gehele weekend bij om te helpen met 
het decor of de organisatie. Het wordt 
weer een hele uitdaging om ook dit jaar 
voor een spetterende voorstelling te 
zorgen op zondagochtend. Tegen die tijd 
is iedereen moe na een weekend hard 
werken en op zaterdagavond feesten. 
Wij als leiding hopen in ieder geval op 
veel positieve reacties van de jongeren. 
Hopelijk wordt het weekend ook dit jaar 
weer een groot succes!

Tako en Lianne

Kerstmis begon 21 december op 
het Westwijkplein! 
Wat was er op die regenachtige 
middag veel te zien en te beleven 
rondom en op het Westwijkplein.
Ruim 250 kleine en grote mensen 
liepen de Kerstlichtjestocht langs 
honderden lichtjes en zagen en 
hoorden onderweg het spannende 
Kerstverhaal. Eerst langs de Romeinse 
soldaten: inschrijven op bevel van 
keizer Augustus en dan onder 
tromgeroffel vertrekken! Langs de 
herberg – nee, helaas geen plaats 
meer, we zitten helemaal vol. Via 
een engelenkoor in de voortuin – 
wat zingen ze mooi. Dan de herders 
met échte schapen. Drie prachtige 
koningen hadden meer aan een GSM 
dan aan hun verrekijker. Uiteindelijk 
vond iedereen de stal met Kind, Jozef 
en Maria, omringd door vele dieren 
inclusief kameel. Het zingen met 
gospelzangeres Diane Ranselaar in 
een partytent kon beginnen. 

Het Kerstfeest is die middag al 
begonnen. Iedereen, bezoekers en 
vrijwilligers, ging met een blij gevoel 
naar huis. Dit was een tocht door 
regenachtig donker op zoek naar het 
Licht! Met dank aan vele sponsors 
en tachtig vrijwilligers. Reacties van 

bezoekers: ‘Volgend jaar weer? Het 
was zo leuk en mooi!’ Vrijwilligers: 
‘Wij doen volgend jaar weer mee 
hoor!’ Dus… in 2014 weer een 
Kerstlichtjestocht in Westwijk?! 

Namens community Jasmijn,
Inke Otting en Marjon Homburg
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Kruiskerk
Terugblik December
We kunnen met grote tevredenheid 
terugzien op de advents- en 
kerstperiode. De kerk zag er prachtig 
uit. Alle voorbereidingen zijn in 
goede sfeer verlopen. De vieringen, 
vespers en kerstactiviteiten werden 
met zorg samengesteld en zijn heel 
goed bezocht. Klapper was misschien 
toch het kinderkerstfeest waarbij 298 
kinderen werden geteld. We maakten 
mee hoe een herbergier uit haar slaap 

gehouden werd doordat er tal van 
bijzondere gasten voorbijkwamen. 
Uiteindelijk zag zij met eigen ogen waar 
al die drukte mee te maken had: met 
het Kind van Bethlehem, dat zovelen 
heeft verwarmd en geïnspireerd. In 
de kerstnachtdienst lag het accent op 
‘tekenen’, waarbij we een zandtekenaar 
aan het werk zagen. Op kerstochtend 
keken we in de spiegel van ‘een 
stalletje ongeregeld’. Mooie zang en 
muziek, heel veel enthousiaste mensen 

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 NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel. 
6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl

bij elkaar, gedeeld plezier en gelovige 
creativiteit maakten de kerstvieringen 
bijzonder. Dank, ook namens Sieb, aan 
allen die dit mogelijk maakten! 

Ria Keijzer-Meeuwse

De herbergier die graag wil slapen

De kerststal
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Doop
Carolijne en Wessel Koornstra (Claes 
Persijnlaan 7) hebben de doop aan-
gevraagd voor hun zoon Benjamin 
Hendrik Rinse; hij is geboren op 28 
november 2013 en is het broertje 
van Sebastiaan. Eveneens kwam er 
een aanvraag van Sara en Vincent 
Vlaanderen (Professor Lorentzlaan 
51) voor de doop van hun zoon 
Jerôme Cornelis Vlaanderen; zijn 
geboortedatum is 6 juni 2013 en hij 
heeft twee broers: Frederik en Bertho. 
Het ligt in de bedoeling Jerôme 
en Benjamin op zondag 2 februari 
te dopen. We hopen dat het een 
vreugdevolle gebeurtenis wordt, niet 
alleen voor de ouders en familie, maar 
voor onze hele gemeente. 

Huwelijk
Onze diaken Geert-Jaap Welsing gaat 
trouwen met zijn grote liefde Markus 
Starink op zaterdag 8 maart. Hun adres 
is Käthe Kollwitzstraat 5. Een mooie en 
blijde gebeurtenis en ze willen ook graag 
Gods zegen vragen over hun huwelijk in 
een kerkdienst in de Kruiskerk die om 
15.30 uur begint. We wensen Geert-
Jaap en Markus samen nog vele mooie 
jaren toe onder Gods zegen. 

Sieb Lanser

Vooruitblik
Graag vraag ik uw aandacht voor 
activiteiten in de komende maanden:

Open huis
Het ochtend-open-huis op dinsdag 4 
februari (koffi e vanaf 9.30 uur, aanvang 

programma om 10.00 uur) zal in het 
teken staan van Wijsheden, gerelateerd 
aan de Bijbel. Ik zal het inleiden. Daarna 
spelen we een gespreksspel met 
kaarten waarop wijsheden staan, die 
vast tot een boeiend gesprek leiden.
Het middag-open-huis op dinsdag
18 februari (start om 13.30 uur) begint 
met een gesprek aan de stamtafel 
over wat ons heeft geraakt in het 
nieuws. Vanwege eerder succes is er 
daarna gelegenheid voor een spelletje. 
Nodig elkaar uit voor deze leuke 
vormen van ontmoeting en gesprek. 
Opgave vooraf is niet nodig. 

Lente
In de lentemaand maart is het thema 
van het ouderenwerk ‘Zeg het met 
bloemen’. Er zijn al enkele aanbiedin-
gen om met dit thema bezig te zijn, 
creatief in o.a. schilderen en kaart-
kunst. Misschien is er nog iemand 
die rond dit thema wat kan vertellen, 
tonen, een hobby heeft? Ik hoor het 
graag, zodat we een interessante 
serie kunnen maken – ‘ergens’ op 
dinsdag of woensdag. Het zou fi jn 
zijn als ik hierover op maandag 27/1 
uitsluitsel heb.

Geloofscursus Zeven sloten
Sieb en ik zullen de coördinatie ter hand nemen van een nieuw project dat 
geloofsverdieping, Bijbeloriëntatie en ontmoeting combineert in een cursus. 
Zeven theologen uit Amstelveen e.o. brengen Bijbelse verhalen en hun 
verband over, gekoppeld aan hun eigen leven. Hun namen volgen later. De 
stof is gebaseerd op het boek Ontmoetingen met God (7 plus 1) van ds. 
Peter Hendriks. 
Na koffi e en de inleiding gaan we in kleine groepen uit elkaar voor een 
gesprek. Daarin komen we tot uitwisseling van wat we geloven of 
meemaakten. We oefenen onszelf in respect voor elkaars geloofservaringen 
of eigen inzichten. 
Elke bijeenkomst begint om 14.30 uur en eindigt (na een meditatieve 
afsluiting) om 16.45 uur. 
Deelnemers geven zich op voor de hele cursus met zeven bijeenkomsten. 
De cursus is gratis; voor vervoer kan gezorgd worden. De cursus is geschikt 
voor mensen die weinig weten van Bijbel en geloof, maar ook biedt zij een 
prima kans voor ‘insiders’ om hun Bijbelkennis op te frissen. Het project 
hoopt gemeenteopbouw te bevorderen. 
Wilt u meer weten? Op zondag 2 maart is er na de dienst (11.30 uur) voor 
belangstellenden een halfuurs-uitleg bij de thema’s, sprekers en werkwijze. 
Bij Sieb of mij kunt u ook tussentijds uw persoonlijke vragen kwijt of zich 
aanmelden.
De cursus start op 19 maart (de eerste datum uit het Schatgraversboekje 
vervalt). De cursus gaat door bij minimaal twintig inschrijvingen.

Onze diaken Geert-Jaap Welsing gaat 
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Levensverhaal
Er zijn vijf geïnteresseerden voor het 
project Levensverhaal. Een van hen liet 
mij een fotoboek zien over zijn leven. 
Het was meteen al mooi en verrijkend 
met behulp van zijn foto’s verhalen 
op te halen en een kijkje te nemen 
in elkaars leven. Dat is precies de 
bedoeling van het project en de reden 
waarom ik me er op verheug. Geen 
therapie, maar een uitwisseling van 
wat belangrijk voor ons was (is), hoe je 
terugdenkt aan je jeugd, je keuzes, je 
groei. Het is niet de bedoeling dat we 
een fotoboek gaan maken, maar dat 
ieder die deelneemt per keer enkele 
foto’s meeneemt als begin van een 
gesprek, Ik hoop dat zo’n gesprek 
eraan bijdraagt dat de (h)erkenning 
onder generatiegenoten groeit. Dat 
het delen van herinneringen rond 
gebeurtenissen, geloof, kruispunten en 
levenslessen helpt en opbouwt. 
In de activiteitenkalender staat als 
eerste bijeenkomst voor dit project 
dinsdag 25 januari, van 14.00 - 16.00 
uur. Dan kunnen we ook data en 
thema's kiezen. 
Hebt u nog vragen? Gebruik dan die 
bijeenkomst om ze te stellen. Indien 
mogelijk, meldt u zich vooraf even aan.

Op herhaling
Wij overwegen een nieuwe cursus 
religieuze kunst aan te bieden. Ook 
hopen we op herhaling te gaan 
met het project ‘Zolang ik leef zal 
ik zingen’ Hierover later meer. Als u 
belangstelling heeft, horen we dat 
graag, en hopen we dat u er alvast uw 
best voor doet om elkaar te motiveren 
aan ouderenactiviteiten deel te nemen.

Jan de Kam
Op 8 december overleed Jan de Kam, 97 jaar oud. Vanaf 1946 woonde hij met zijn 
in 2001 overleden vrouw in Amstelveen, maar als geboren Zeeuw bleef de zee 
trekken. Ieder jaar bracht hij een bezoek aan Domburg. De laatste jaren ging zijn 
gezondheid achteruit en moest hij zijn vertrouwde huis aan de Carel Fabritiuslaan 
verlaten. Na een verblijf in Vreugdehof kwam hij in juli 2011 in het Huis aan de Poel. 
Bij zijn werk in de bouw, ook later als opzichter, was hij integer en rechtvaardig. Hij 
hield van mensen en was een vriend voor velen. Jan was geen kerkganger, wel 
een gelovige met twijfels. Zijn lievelingslied was ‘De Heer is mijn herder’. Psalm 
23 stond dan ook centraal bij de uitvaart op Zorgvlied. We namen afscheid met de 
hem kenmerkende groet: Tabé. 

Johanna Vlieger-Wattel
Onverwacht snel na het bericht dat ze ongeneeslijk ziek was, is Jo Vlieger (Top 
Naeffl aan 13) in het Amstellandziekenhuis overleden, op 29 december. Nuchter 
als ze was, zag ze haar naderende sterven onder ogen. Jo is 80 jaar geworden. 
Ze was tijdens haar bijna vijftigjarig huwelijk zeer verknocht aan haar man Adri, zij 
zorgde thuis voor het gezin, waarin vier zoons werden geboren. In de opvoeding 
lag een sterk accent op kennis, waarbij de gevoelsaspecten wat werden 
verwaarloosd. Dat was voor de kinderen niet altijd gemakkelijk. Het overlijden van 
haar man in 2005 zorgde voor een grote breuk in haar leven. Er braken moeilijke 
jaren vol zorg en eenzaamheid aan, waarbij kinderen, buren en vrienden vaak 
machteloos stonden. Het geloof betekende veel voor Jo; ze hield van zingen en 
heeft vele jaren gezongen in het Bankraskerkkoor. In de dankdienst op 6 januari 
in de Kruiskerk hebben we dan ook veel gezongen. Daarna is zij begraven op 
begraafplaats Westerveld te Driehuis.

Hendrika Kluvers-Kuperus
Begin januari zou Henny Kluvers (Smeenklaan 87) verhuizen naar een 
aanleunwoning bij Klaasje Zevenster. Ze verheugde zich daarop. Maar voordat 
het zover was, heeft ze een ander thuis gevonden bij haar Schepper. Na een 
kortstondig ziekbed is ze op 3 januari in het Amstellandziekenhuis gestorven, 
88 jaar oud. Henny was geen gemakkelijke vrouw, niet voor zichzelf en niet voor 
anderen. De laatste twintig jaar trad een zekere verzuring op, waarbij ze alles en 
iedereen nogal negatief beoordeelde. Ze kon heel uitgesproken zijn en alles moest 
het liefst zoals zij het wilde. Toch had ze ook wel het vermogen te kunnen genieten 
van goede dingen in het leven. Met haar man Henk, die in 2010 overleed, kon ze 
vroeger echt feestvieren, leuke reisjes maken. Met moed heeft ze tegenslagen het 
hoofd geboden. Lange tijd is de kerk wat buiten beeld geweest, maar op haar 50e 
heeft ze belijdenis gedaan in de Gereformeerde Kerk. Op 9 januari hebben we in 
de Kruiskerk afscheid van haar genomen, met een lezing uit Openbaring 21.

Sieb Lanser
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Extra bezigheden
Per 1 januari heb ik offi cieel extra uren 
toebedeeld gekregen ter vervanging van 
ds. Mirjam Buitenwerf. Ik maakte de 
vliegende start mee van Martine Versteeg, 
die een dagdeel per week beschikbaar is 
voor jeugdwerk. Eind november waren we 
bijeen met vrijwilligers die met kinderen of 
jongeren werken. Via haar hoort u er meer 
over!
Intussen zijn er twee avonden geweest 
samen met ‘oudere jongeren’ (in de 
volksmond de 25-plus groep). Op de 
eerste avond kozen we thema’s, op de 
tweede avond hebben we ons leven 
voorgesteld als een pelgrimsreis, waarbij 
Psalm 121 ons prikkelde. Dinsdag 4 
februari komen we weer bij elkaar en dan 
spiegelen we ons aan een interviewserie 
in Trouw, waarin mensen de Tien Woorden 
op hun eigen leven betrekken. Het betreft 
beslist geen gesloten groep en de sfeer 
is uitermate hartelijk! Voor wie graag met 
generatiegenoten eens een boompje opzet 
of binnen de kerkelijke paden aansluiting 
zoekt met anderen: je bent welkom! 

Aandacht
Tenslotte danken Wim en ik u allen hartelijk 
voor de stapel kerst- en nieuwjaarsgroeten 
die bij ons binnen kwam. Ook voor u allen 
de goede wensen en graag tot ziens.
In 2014 zullen de maandag, dinsdag 
en woensdag overwegend mijn vaste 
werkdagen zijn. Binnenlopen kan altijd, 
maar voor een gesprek in de kerk of bij 
u thuis kunt u het beste telefonisch een 
afspraak maken.

Ria Keijzer
Uit de kerkenraad
We mogen terugzien op een aantal 
bijzonder mooie diensten. Allereerst een 

overvolle kerk bij de gedachtenisdienst. 
Hoewel sommige mensen het wel misten 
dat ze niet zelf een lichtje konden aanste-
ken, was het toch een goed besluit dat 
niet te doen. De dienst was anders veel 
te lang geworden. Dan het kinderkerst-
feest, door zo’n 500 mensen bezocht, wat 
een tijd en energie is daar bij de voorbe-
reiding in gestoken! Veel dank. Ook de 
kerstavonddienst, met medewerking van 
cantorij en klarinettist, was goed bezocht 
en werd gezellig met glühwein en kerst-
brood besloten. Het doet altijd weer goed 
de zo vertrouwde kerstliederen met elkaar 
te zingen. En dan ook nog een mooie 
kerstochtenddienst. We zijn speciaal onze 
voorgangers, koster en organist, maar ook 
alle andere medewerkers erg dankbaar 
voor het vele (extra) werk dat ze in deze 
periode hebben verzet.
Tijdens onze laatste kerkenraadsvergade-
ring (december) hebben we samen met 
ds. Wies Houweling de drie themadien-
sten besproken. Haar kernpunten: wat je 
met zo’n themadienst wil, moet aansluiten 
bij de behoeften van je doelgroep en die 
groep mag qua leeftijd niet te ver afstaan 
van de gemeente om draagvlak te houden. 
Duidelijk werd dat een deel van de ge-
meenteleden erg lovend is, een ander deel 
veel minder.
Daarna kregen we bezoek van Martine 
Versteeg. Zij komt een dagdeel voor de 
Kruiskerkgemeente werken, een dag-
deel voor Zuid en twee dagdelen voor de 
PJR. Ze wil in haar werk prioriteit geven 
aan verbinding van de jeugd met de hele 
gemeente. Martine gaat in Westwijk 
hetzelfde proberen wat Mirjam bij ons wil 
gaan doen. We wensen haar veel succes 
in haar werk.

Rudie van Balderen

Vrijdag 14 februari
Filmvoorstelling ‘Nieuwe Wereld’
De fi lm ‘Nieuwe wereld’ gaat over 
verlies, vluchten en liefde uit onver-
wachte hoek. Deze grote emoties 
worden met beeldende details ver-
teld, de mooi volgehouden stugheid 
van Bianca Krijgsman als Mirte zorgt 
ervoor dat deze liefdestragedie niet 
te zoet wordt.
Inhoud: Mirte is schoonmaakster in 
het aanmeldcentrum voor asielzoe-
kers bij de luchthaven Schiphol. Wie 
als vluchteling Nederland binnen-
komt, verblijft maximaal tien dagen 
in dit met stapelbedden ingerichte 
voorportaal van het beloofde land. 
Dit niemandsland is een plek die 
past bij Mirte. Zij is een door het 
leven beschadigde vrouw, bits en 
defensief, die houvast zoekt in de 
dagelijkse routine en zelfs haar 
zoontje op afstand houdt. Maar als 
de West-Afrikaanse Luc opduikt, 
moet ze haar schild laten zakken.
De fi lm ging op het Rotterdams 
Filmfestival 2013 in première 
en heeft op het Filmfest DC in 
Washington de Signis-award ge-
wonnen, die wordt toegekend aan 
de fi lm die het best laat zien hoe 
het is om mens te zijn in een dyna-
mische en uitdagende wereld. 
Plaats: Kruiskerk. Tijd: inloop/koffi e: 
19.30 uur, programma: 20.00 uur.
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Een goede bestemming voor de 
opbrengst van de rommelmarkt
Ook dit jaar werd met een geweldige 
inzet van vele vrijwilligers een rommel-
markt gehouden in de Kruiskerk waar 
ook veel bezoekers uit de omgeving 
kwamen snuffelen. Ik sta altijd ver-
steld van het  enthousiasme waarmee 
mensen hun spullen die zij graag kwijt 
willen, komen aandragen. 
Dit jaar werd voor de opbrengst 
gekozen voor: de wijkkas, Stichting 
Anna Poot, Stichting Debora, Stichting 
Ouderenzorg  Moldavië en het dia-
conaal centrum. De totale opbrengst 
was ruim 6.000 euro: 3000 voor de 
wijkkas, de rest te verdelen over de 
overige vier doelen.
De Stichting Anna Poot (StAP) is inmid-
dels een bekende klank in de Kruiskerk, 
mogelijk ook in andere kerken. Voor wie 
het niet weet: de stichting zorgt voor 
de opleiding van verpleeg- en verlos-
kundigen in ontwikkelingslanden. Het 
bestuur is daarom heel blij dat naast de 
opbrengst van een jaarlijkse collecte, 
ook een deel van de opbrengst te mo-
gen ontvangen. Daarvoor onze oprecht 
hartelijke dank.

Dit jaar bestaat de StAP 25 jaar, 
reden voor het bestuur om op 11 
oktober 2014 een symposium te or-
ganiseren. Voor die datum gaan vier 
bestuursleden op eigen kosten naar 
Kenia, Oeganda en Tanzania om scho-
len en studenten te bezoeken. Dat 
zijn altijd nuttige en boeiende bezoe-
ken. De mensen die wij ontmoeten 
stellen het bijzonder op prijs dat wij 
belangstelling tonen voor hun studie 
en persoonlijke omstandigheden. 

Zij willen altijd graag weten waarom 
wij in zo`n klein ver landje, geld 
reserveren om hen de kans te geven 
een opleiding tot verpleegkundige/
verloskundige te kunnen afmaken. 
Want meestal ontbreekt het aan 
voldoende schoolgeld. Met name 
voor meisjes is het al bijzonder om 
een voortgezette opleiding te vol-
gen, laat staan dan nog eens drie of 
vier jaar voor een beroepsopleiding 
in de zorg. De meesten komen uit 
grote gezinnen waar alle kinderen 
verplicht naar school gaan, waarvoor 
de ouders moeten betalen. Maar als 
dan de opleiding tot verpleegkundige/
verloskundige voltooid is, kunnen zij 
zelfstandig het beroep uitoefenen, 
voor hun gezin zorgen en een steen-
tje bijdragen aan de gezondheidszorg 
in het eigen land.

Ik hoop twee weken met de bestuurs-
delegatie mee te gaan. Mochten 
belangstellenden meer willen weten 
over de StAP, dat kan via: 
www.stichtingannapoot.com. Daarin 
is ook het jaarverslag 2013 te lezen. 
De reis begint DV op 26 april en ik 
kom op 11 mei weer terug. Na de reis 
kan ik over de ervaringen vertellen 
in de Kruiskerk of een van de andere 
kerken in Amstelveen/Buitenveldert.

Nogmaals aan allen die zich betrokken 
voelen bij de StAP, donateur zijn of 
op een andere wijze een bijdrage 
leverden: heel veel dank namens de 
studenten en het bestuur.
Vriendelijke groet van een van Afrika 
dromende ambassadeur van StAP.

Anna Poot

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

februari
di  4 09.30 uur  open huis met Ria Keijzer 

over Wijsheid
di  4 20.00 uur  gespreksgroep 25plus met 

Ria Keijzer, Jhr. H.A. van 
Karnebeeklaan 28

zo  9 17.00 uur muzikale vespers
zo  9 19.30 uur  Taizéviering in de Paaskerk
wo  12 19.15 uur gebedsgroep
do  13 14.00 uur  kring ‘Daar word je beter 

van’ met Sieb Lanser
do  13 20.00 uur kring Vrouw en geloof
vr  14 20.00 uur  café Montpensier met fi lm 

De nieuwe wereld
di  18  13.30 uur  In de herberg aan de 

stamtafel met Ria Keijzer 
wo  19 14.30 uur  Bijbelkring ‘De kleine 

profeten’ met Sieb Lanser
do  20  20.00 uur  studiegroep Dogmatiek 

met Sieb Lanser
zo  23 12.00 uur   concert met blok-

fl uitkwintet Seldom Sene
di  25 14.00 uur  project Levensverhaal met 

Ria Keijzer
wo  26 19.15 uur gebedsgroep
do  27 14.00 uur  kring ‘Daar word je beter 

van’ met Sieb Lanser

maart
di  4 09.30 uur open huis met Ria Keijzer
za  8  15.30 uur  trouwviering Geert-Jaap 

Welsing en Markus Starink
wo  19 14.30 uur  geloofscursus Zeven sloten
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Dank
Van velen van u ontvingen mijn 
partner en ik rond kerstmis en oud- 
en nieuwjaar hartelijke groeten en 
gelukwensen. Veel dank daarvoor. Ook 
u allen ‘heil en zegen’ gewenst!

Bij de diensten
Zondag 9 februari gaat de nieuwe 
predikant van Amstelveen-Zuid, ds. 
Pieterse, bij ons voor. 
Zondag 16 februari vindt de volgende 
cantatedienst plaats. Centraal staat 
de cantate ‘Gleich wie der Regen 
und Schnee vom Himmel fällt’ (BWV 

18), een vroeg werk van J.S. Bach, 
waarin de woorden van Jesaja 55:10-
11 worden aangehaald en wordt 
gerefereerd aan Jezus’ gelijkenis van 
de zaaier.
Zondag 23 februari hopen we het heilig 
avondmaal te vieren.

De naderende of gewenste dood
Dit winterseizoen staan we, samen 
met de rooms-katholieke parochie van 
De Goede Herder, drie middagen stil 
bij de naderende of gewenste dood. 
De laatste middag wordt gehouden 
op woensdag 12 februari om 15.00 
uur in de Pelgrimskerk. Het thema 
van de bijeenkomst luidt ‘Euthanasie 
vanuit christelijk perspectief’. 
Pastor Hans Dornseiffen, voormalig 
geestelijk verzorger van Ziekenhuis 
Amstelland, zal met ons stilstaan bij 
de verruimde euthanasiepraktijk in 
Nederland en bij de vraag hoe we 
als christenen ons daartoe kunnen 
verhouden.

Rectifi catie
De volgende kring voor ‘oudere 
jongeren’ (35+) wordt, anders dan 
in het programmaboekje van het 
winterwerk staat vermeld, niet 
gehouden op 12 februari, maar op
12 maart.

Bijbelkring Bergrede
De eerstvolgende bijeenkomsten van 
de bijbelkring over de Bergrede zullen 
plaatsvinden op dinsdagmiddag 4 en 
25 februari in de Pelgrimskerk, van 
14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur. Wie 
zich eenmalig of meer blijvend bij de 
kring wil voegen, is van harte welkom.

Pelgrimskerk en studenten
De kennismakingscursus ‘Bijbel 
en geloven’ voor studenten 
o.l.v. ds. Riekje van Osnabrugge 
(Studentenpastoraat) en mijzelf nadert 
zijn voltooiing. Dinsdag 4 februari is 
de volgende bijeenkomst (aanvang: 
20.00 uur; plaats: Pelgrimskerk). 
Waarschijnlijk sluiten we dinsdag
25 februari de cursus af.

Ds. Harmen U. de Vries

Pastorpraat 
De kop is er af. Als u dit leest zijn 
we januari bijna uit! U kon weer (als 
het mogelijk was) kringen bijwonen, 
fi lm zien, eten met de straatklinkers. 
We beleven van alles! Ik kan het 
niet vaak genoeg zeggen: bekijk het 
winterprogramma en doe aan iets mee.
Wilt u nog naar theater van Vincent 
Bijloo (niet zeker of er nog kaartjes zijn, 
neem contact op: tel. 6427703).
Valentijnsdag op de Zuidas in De 

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@upcmail.nl
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Nieuwe Poort. Er is zeker nog plaats. 
Ontmoeting tussen jong en oud! Laat 
u verwennen die zaterdag 15 februari.

Even iets anders. Soms heeft men 
moeite met het zoeken in het liedboek 
en valt het niet direct op dat een lied 
soms wel drie verschillende versies 
heeft. Dit is aangegeven met a, b, c.  
Dus....bij de les blijven!
Allen die aan huis gebonden zijn: ziek, 
herstellende of alles nog onzeker. We 
denken aan u, zeker in gebed elke 
zondag.

Wil Kruijswijk

De reis van je leven Bis!!
In de Pelgrimsweek, waarin we in 
mei 2013 ons vijftigjarig bestaan als 
protestanten in Buitenveldert vierden, 
was de uitvoering van de muziek- en 
tekstproductie van ‘De reis van je 
leven’ een feestelijk en inspirerend 
hoogtepunt. De teksten waren 
samengesteld door Gert Jan Slump, 
geïnspireerd door gedichten van allerlei 
mensen, vooral uit de Pelgrimskerk. 
De muziek werd gecomponeerd door 
Nico Hovius. 

‘Dat moeten jullie herhalen’ was de 
reactie vanuit het publiek. Dat gaat 
nu echt gebeuren. Zorgcentrum 
De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2 in 
Buitenveldert, nodigt ons uit om 
daar te komen optreden met koor en 
orkest onder leiding van Nico Hovius 
op zondagmiddag 23 maart 2014 om 
14.00 uur.
Wie deze keer ook graag mee wil 
zingen en enige ervaring heeft met 
zingen in een koor, nodigen we graag 
uit om mee te doen.
We repeteren op zondag 16 maart van 
19.30 tot 21.30 uur en op zaterdag 22 
maart van 14 tot 17 uur. De tweede 
keer met het orkest. Beide dagen ook 
in De Buitenhof.
Heb je belangstelling, meld je dan aan 
bij Henk Stok, tel. 020-6442570 of 
h.stok10@kpnplanet.nl. 

Iedereen is hartelijk welkom om te 
komen luisteren en aan het eind van 
de uitvoering alsnog uit volle borst 
mee te zingen. Tot ziens dus op 23 
maart!

Henk Stok

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.

februari
di  04 14.00 uur Bijbelkring Bergrede
di   04   20.00 uur Bijbelcursus jongeren
vr  07 18.00 uur  Theater Bijlo en 

maaltijd
wo  12   15.00 uur   Euthanasie
wo  12  20.00 uur  Kerk en Synagoge, 

Ds. K. Schakel spreekt 
over ‘Hebreeuws, taal 
van Tenach’ (Oude 
Testament) 

do  13   14.30 uur  Film: Le Grand Voyage
do   13  20.00 uur   Het Woord spreekt, De 

Goede Herder  
vr   14   10.15 uur  Menno Simonskring
za   15   12.00 uur   De Nieuwe Poort, 

Valentijn
zo   16   10.30 uur   Cantatedienst m.m.v. 

Linguae atque Cordis
di   25   14.00 uur   Bijbelkring Bergrede

maart
wo 05  19.00 uur   Aswoensdagviering, 

De Goede Herder 
vr    07   15.00 uur   Viering 

Wereldgebedsdag

Zie ook het winterprogramma voor meer 
informatie of kijk op www.pelgrimskerk.nu.
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Nico Hovius. 
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Adventsbijeenkomst
Vrijdagmiddag 13 december. Vijftien 
gemeenteleden zijn druk bezig met 
het ombouwen van de kerkzaal 
tot een gezellige ontvangstruimte. 
Dertien tafels, elk voor negen 
personen, versierd met zelfgemaakte 
kerststukjes. Alles wordt gereed 
gemaakt voor de adventsbijeenkomst 
de volgende dag.
Zaterdagmorgen, half negen, de eerste 
gemeenteleden zijn alweer aanwezig 
om de lunch voor te bereiden. Om 
11.00 uur begint de bijeenkomst. Nel 
Velthorst heet allen van harte welkom.
Na het openingslied worden we getrak-
teerd op koffi e/thee met een heerlijke 
petitfour. We zingen kerstliederen 
begeleid door Koos Damman. Ds. Van 
Kooten en Gina Visser lezen enkele 
toepasselijke teksten uit de Bijbel. Het 
Toppen Ensemble zorgt voor een afwis-
selend geheel met muzikale intermez-
zo’s. Dit dubbelkwartet zingt à capella 
kerstliederen op een heel bijzondere 
manier.
Na een hapje en een drankje volgt de 
lunch, waarbij het Toppen Ensemble 

weer van zich laat horen. Er heerst 
een gezellige sfeer waarbij niet 
alleen gemeenteleden, maar ook 
de aanwezige buren en kennissen 
uit Buitenveldert elkaar beter leren 
kennen.
Coby van Zanten leest een prachtig 
kerstverhaal, waarvan de essentie 
is dat het licht van de hoop niet 
mag doven. Hieraan kunnen we ons 
immers vasthouden in een wereld 
met oorlog, geweld, hongersnood en 
natuurrampen.
Nel Velthorst bedankt het Toppen 
Ensemble en alle medewerkers 
voor hun bijdrage tot dit geslaagde 
samenzijn. Ds. De Vries vraagt om een 
hartelijk applaus voor Nel Velthorst voor 
de hele organisatie en overhandigdt 
haar een beeldje, gemaakt door Jan 
Lolkema. Het stelt een vogel voor 
die rustig op een tak zit te genieten 
(misschien goed om na te volgen). 
Ds. De Vries gaat voor in gebed. Na 
het slotlied vertrekken de gasten zeer 
voldaan en tevreden naar huis. Het is 
een mooie sfeervolle bijeenkomst.

Brita Veldhuizen
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Uitzicht!
Als we ergens in Noord-Holland 
een dorpje binnenlopen zien we 
dat er een levendige rommelmarkt 
aan de gang is in het kerkje. ‘Alles 
ten bate van de restauratie van 
ons dak’ staat er groot geschreven 
op de kerkdeur. De geur van koffi e 
en zelfgebakken appeltaart lokt 
ons naar binnen. Tafels vol spullen, 
voornamelijk uit grootmoeders tijd. 
Rond de preekstoel: binnen de 
‘Dooptuin’ koffi e/thee /taart!
Een jongetje (6 à 7 jaar) zit gehurkt 
onder de preekstoel en bekijkt 
geïnteresseerd het houtsnijwerk 
aan de onderkant, een beetje 
opgebouwd als uit een dikke 
boomstam. Dan ziet hij het trapje 
en vraagt mij verlegen: ‘Mag ik 
hierop even naar boven?’
‘Wil je dat graag?’ Hij knikt. ‘Doe 
maar even, wel voorzichtig.’ Op 
de kansel speurt hij schichtig rond 
over de mensenmassa. Hij kijkt 
ook even, weer verlegen lachend, 
naar mij en komt dan vlug naar 
beneden. Hij slaakt een diepe 
zucht en zegt: ‘Wat een goeie 
boomhut!’

Wil Kruijswijk
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Wintermaaltijd met Straatklinkers 
Vrijdag 10 januari was er in 
de Pelgrimskerk de jaarlijkse 
Wintermaaltijd, maar nu samen met 
de ‘Straatklinkers’. Wat nu? Stenen 
voor Brood? Nee, zeker niet. ‘De 
Straatklinkers’ is het koor van het 
straatpastoraat Amsterdam. Zij 
repeteren elke vrijdagmorgen onder 
leiding van accordeonist Arend 
Driessen. Zij brachten een aantal 
liederen ten gehore met begeleiding 
van verschillende muziekinstrumenten. 
Bij elk lied zong een solist de 
coupletten. Het refrein kon door de 
aanwezigen worden meegezongen 
omdat er een boekje met alle liederen 
was uitgedeeld. Het programma 
bestond uit diverse Amsterdamse 
liedjes, zeemansliederen en spirituele 
liederen. 
De maaltijd werd door Wil Kruijswijk 
ingeleid met een korte uitleg over de 
gang van zaken. Vervolgens sprak zij 
een kort gebed uit. Iedereen ging rustig 

in de rij staan voor een goed gevuld 
bord met een taugémengseltje met 
kip, nasi goreng, een gebakken eitje 
en lekkere stokjes saté met saus. Het 
smaakte uitstekend. Intussen werden 
diverse gesprekken gevoerd tussen 
de ‘Straatklinkers’ en kerkleden; we 
zaten gezellig door elkaar. Straatpastor 
Luc Tanja vertelde iets over het 
straatpastoraat. We zongen nog enkele 
liedjes bij het toetje en de koffi e met 
koek. De zang werd afgesloten met 
een Afrikaans Amen-liedje. 

Wil Kruiswijk sprak tenslotte een 
dankwoord waarin ze aangaf dat van 
een maaltijd met de Straatklinkers 
een jaarlijkse traditie zou moeten 
worden gemaakt. Onze gasten 
kregen allemaal een rugzakje 
van de Pelgrimsweek, mei 2013. 
Hiermee werden deze gezellige 
uren afgesloten, waarna iedereen 
voldaan vertrok. Alle dank aan het 
organiserend comité, het liep allemaal 
op rolletjes. 

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

PJR

Heilig sponsje
De deelnemers aan de cursus Christendom voor 
Dummies (7+1) waren het eens: 5 januari willen 
we het jaar gezamenlijk starten. Dat hebben we 
gedaan. En hoe!
Eerst lunchen, iedereen had iets meegenomen. 
Een hele dag over de Heilige Geest, over Gods 
geest in de Bijbel, over ons eigen leven, over een 
spons en water…het is amper samen te vatten. 
Twee dames doen een poging:

Raisa Nibbering:
Heel erg gezellig, en eventjes een hele 

andere manier van de kerk vieren ! Veel 

opener en minder strak, ik stem voor nog 

een keertje !

Ien de Queljoe:
#have #learned #2day

Nieuw blok catechese 
van start
Net als in het najaar doen we een blok 
catechese 12-16 jaar van zes bijeenkomsten. 
We starten op 5 maart om 19.30 uur in 
de Pastorie. Dit keer onder andere het 
onderwerp ‘pesten’. Andere onderwerpen 
mogen de deelnemers kiezen. De 
bijeenkomst voor ouders is op dinsdag
11 maart, om 20.00 uur, in de Pastorie. 
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Sirkelslag 
YOUNG
Voor tieners: Doe mee met het 
allerleukste spellenevenement van 
Nederland! In de Pastorie én in de 
Kruiskerk spelen we mee met Sirkelslag. 
Honderden jongerengroepen doen mee, 
we strijden tegen elkaar. Sirkelslag 
betekent te gekke spelletjes en 
opdrachten over Bijbelse thema’s. Dit 
keer is het thema ‘liefde’. 
Op vrijdag 7 februari om 19.30 uur kun je 
meedoen aan Sirkelslag. Graag opgeven 
bij Dorien, dorien@pga-b.nl. 
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Aan de haal met een verhaal
door jongeren van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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Amstelveen-Buitenveldert
Protestantse Gemeente

Dit Theaterweekend is een project van de Protestantse JeugdRaad van de Gemeente van Amstelveen-Buitenveldert. Surf voor meer informatie naar www.pjramstelveen.nl

WINNAAR OF VERLIEZER

RR

een dienaar van God in zijn strijd
tegen onderdrukkers en vijanden 

met medewerking van dominee Marianne Bogaard

Theaterweekend: de laatste 
mogelijkheid om je aan te melden!
Wil je nog meedoen met het Theaterweekend, stuur dan NU 
een mailtje naar Dorien, met daarin je naam, je adres en je 
telefoonnummer (vast en mobiel). Het Theaterweekend is van
14-16 februari 2013. Kijk voor meer info op www.pjramstelveen.nl. 
Iedereen is welkom om te komen kijken naar de uitvoering op 
zondag 16 februari om 10.00 uur in de Paaskerk. In die dienst gaat 
ds. Marianne Bogaard voor.
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zondag 16 februari om 10.00 uur in de Paaskerk. In die dienst gaat 
ds. Marianne Bogaard voor.

Agenda
Zo/ 02-02 8.00 uur  Paaskerk: Christendom voor 

Dummies

Vr/ 07-02 19.30 uur  Kruiskerk en Paaskerk: 

Sirkelslag 

Vr/ 14 t/m Zo/ 16-02 Paaskerk: Theaterweekend

Zo/ 23-02  18.00 uur  Paaskerk: Christendom voor 

Dummies

Wo/ 05-03  19.30 uur  Pastorie: Catechese 12-16 jaar

Datum Taizéreis bekend
We gaan weer naar Taizé! Van 6 t/m 13 juli brengen we 
een bezoek aan deze bijzondere broedergemeenschap in 
Frankrijk. Iedereen tussen 16 en 25 jaar kan mee. Kijk voor 
meer informatie op www.taize.fr/nl. 

jaargang 5 | nummer 1
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Inmiddels nemen 170 landen 
deel aan de viering. Dit jaar is 
het de 85e wereldgebedsdag 
in Nederland.
Egyptische vrouwen stelden 
deze keer het materiaal voor 
het gebed samen rond het 
thema ‘Bron van Leven’.
We horen het verhaal van de 
bron uit Johannes, hoofdstuk 4. 
Welke interpretatie krijgt dat 
verhaal als je in januari 2011 de-
monstreerde op het Tahirplein? 
De Wereldwinkel zal weer 
aanwezig zijn. 

Wij nodigen u uit om deel te 
nemen aan het gezamenlijk 
gebed op vrijdag 7 maart om 
15.00 uur in de Pelgrimskerk. 
We hopen u allen te 
ontmoeten.

85e Wereldgebedsdag

De eerste vrijdag in maart is een 

wereldwijde dag van gebed. 

Mensen over de hele wereld zijn 

dan verenigd in een keten van 

gebed, van waar de zon opgaat 

tot ze weer ondergaat. 

nieuws

In memoriam 
Dick Mulder 
Oud-voorzitter van de Raad van Kerken, 
prof.dr. D.C. Mulder, is 20 januari op 94-jarige 
leeftijd overleden.

Hoogleraar 
Dick Mulder werd geboren op 5 oktober 1919 
in een gereformeerd gezin in Leiden. Na het 
afronden van zijn theologiestudie werd hij 
docent aan de theologische universiteit in Djokja, 
Indonesië. Terug in Nederland werd hij in 1965 
hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de 
Vrije Universiteit. Hij was in dat vak de eerste 
hoogleraar aan de VU.

Oecumene 
Dick Mulder nam actief deel aan het werk van 
de Wereldraad van Kerken. Bij de oecumenische 
beweging in Nederland was hij vanaf de oprichting 
van de Raad van Kerken in 1968 betrokken, vooral 
bij het contact met andere religies. Hij stond mede 
aan de wieg van wat later de sectie/beraadgroep 
Interreligieuze Ontmoeting zou worden.

Controversiële onderwerpen 
In 1983 werd hij voorzitter van de Raad van Kerken, 
die functie vervulde hij tot 1992. “Dick Mulder 
speelde samen met secretaris Wim van der Zee 
een voortrekkersrol. Zij durfden controversiële 
onderwerpen op de agenda te zetten, zoals het 
conflict tussen Israël en de Palestijnen en de positie 
van de vrouw in de kerk. Ook het Conciliair Proces 
voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schep-
ping had de warme belangstelling van Mulder”, 
aldus de Raad van Kerken in een In Memoriam.

In hem heeft de Nederlandse oecumene 
een waarachtig oecumenisch georiënteerde 
voortrekker verloren.

Janny Schuijt-ter Horst 
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In de geschiedenis van de kerk is 
de Bijbel op veel manieren gelezen: 
symbolisch, poëtisch, historisch, 
literair… Op deze avond staat het 
meditatief lezen centraal. Deze wijze 
van lezen werd beoefend in kloosters, 
maar ook door gelovigen die ‘in de 
wereld’ leefden, zoals Ignatius van 
Loyola en reformatoren als Maarten 
Luther en Gisbertus Voetius. De 
laatste jaren oefenen ook moderne 
gelovigen zich weer in deze leeswijze. 
Op deze avond krijgt u informatie 
over wat het meditatief lezen 
omvat. Daarna volgt een praktische 
oefening. Zo maakt u kennis met een 
christelijke manier van mediteren. 

Begeleiding: drs. Riëtte Beurmanjer. 
Zij studeerde exegese van het 
Nieuwe Testament aan de Vrije 
Universiteit en kreeg een training 
in het meditatief Bijbellezen in het 
Ignatiushuis in Amsterdam. 

Mocht deze wijze van meditatie iets 
voor u zijn, dan kunt u instromen in 
de bestaande groep die al twaalf jaar 
het meditatief Bijbellezen o.l.v. drs. 
Riëtte Beurmanjer beoefent.

U bent van harte welkom!
Maandagavond 17 maart, om 20.00 
uur in de Kruiskerk. Vanaf 19.30 uur 
inloop met koffi e en thee. 

De Raad van Kerken in Amstelveen/Buitenveldert organiseert een 

thema bijeenkomst over meditatief Bijbellezen.

Kunst in de 
Kruiskerk
Bach in Beeld: bijzondere expositie van 
beeldend kunstenaar Jan Aanstoot.
Audio-visuele beleving van 14 aria's uit 
de Matthäus Passion van J.S. Bach.

Opening: 23 maart.
Te zien tot 20 april op donderdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag.

Aria 10 Aus Liebe will mein Heiland sterben

Themabijeenkomst 
 Meditatief Bijbellezen

De 40dagentijd-app
Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie! Voor gemeente-
leden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie iets 
nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app. Deze app 
leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, 
foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig mid-
del om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het 
leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp

inloop met koffi e en thee. 

Aria 10 Aus Liebe will mein Heiland sterben

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie! Voor gemeente-

nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app. Deze app 
leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, 
foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig mid-
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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.

 Di/ 04-02  Gespreksgroep 25+ 
Voor wie graag met generatiegenoten eens 
een boompje opzet of binnen de kerkelijke 
paden aansluiting zoekt met anderen: je bent 
welkom! Het is een open groep en de sfeer 
is uitermate hartelijk! Met Ria Keijzer. Plaats: 
Jhr. H.A. van Karnebeeklaan 28, Amstelveen. 
Zie pagina 26.

 Di/ 04-02  Bijbelcursus jongeren
Over het christelijk geloof, voor studenten 
en jongvolwassenen (18-35 jaar). Leiding ds. 
Riekje van Osnabrugge en ds. Harmen de 
Vries. Tijd: 20.00 uur.

 Zo/ 09-02  Muzikale vespers
Tijd: 17.00 uur.

 Ma/10-02   Meedoen aan de voor-
bereiding voor de dienst 
van Woord en Gebed

Over Daniël 1, met ds. W. Pieterse.
Tijd: 20.00 uur. 

 Wo/ 12-02  Lezing over Euthanasie
Tijd: 15.00 uur. Zie pagina 2.

 Wo/ 12-02  Kerk en Synagoge
Ds. K. Schakel spreekt over Hebreeuws, Taal 
van Tenach (Oude Testament). Tijd: 20.00 uur.

 Do/ 13-02  Film: Le Grand Voyage
Deze fi lm van Ismaël Ferroukhi uit 2007 gaat 
over een oude Marokkaanse man die op bede-
vaart wil naar Mekka. Zijn zoon Reda moet 
tegen zijn wil als chauffeur mee. Het wordt 
een onvoorspelbare reis, maar voor vader en 
zoon een echte pelgrimage. Leiding ds. Jaap 
Doolaard. Aanvang 14.30 uur.

 Vr/ 14-02 - zo/ 16-02 
Theaterweekend
Komt u zondag? Tijd: 10.00 uur. Zie pagina 33.

 Vr/ 14-02  Cafe Montpensier
De fi lm: Nieuwe Wereld, gaat over verlies, 
vluchten en liefde. Tijd: 20.00 uur.
Zie pagina 26.

 Za/ 15-02   Voor je ’t weet, heb je 
een date

Voor Valentijnsdag kunt u uitgaan met een 
jongere van de Zuidas. Vanaf 12.00 uur lunch 
in de Nieuwe Poort, Debussylaan 2-4. Einde 
± 18.00 uur. Voor meer informatie: www.
thomasopen.nl.

 Zo/ 16-02  Cantate dienst
‘Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel 
fällt’ (BWV18), een vroeg werk van J.S. Bach, 
uitgevoerd door vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis met solisten en instrumentalisten 
o.l.v. Bert ‘t Hart. Ds. Harmen de Vries, liturg. 
Tijd: 10.30 uur

 Zo/ 23-02  Koffi econcert
Concert met blokfl uitkwintet Seldom Sene. 
Tijd: 12.00 uur.

 Di/ 25-02  Project Levensverhaal
Met Ria Keijzer. Tijd: 14.00 uur.

 Vr/ 28-02  Muziekmiddag
Klassieke muziek met het ensemble Christiaan 
van Es, bariton, & Gerard van der Zijden, piano. 
Tijd: 15.00 uur. Entree vrij, bijdrage welkom.

 Di/ 04-03  Open Huis
Met Ria Keijzer. Tijd 9.30 uur.

 Di/ 04-03  Community Jasmijn
Gemeenschapsvorming en -oefening staan 
voor de communityleden centraal. Dat willen 
we niet alleen doen, maar ook met anderen 
binnen en buiten de kerk. Tijd: 20.00 uur. Info: 
Janet Parlevliet 06-17437908. 

 Vr/ 07-03  Wereldgebedsdag
Tijd: 15.00 uur. Zie pagina 34.

 Wo/ 12-03   Kring voor gemeente-
leden 35+

Het overkoepelend thema is ‘Het koninkrijk 
van God gave en opgave’. Leiding ds. Harmen 
de Vries. Tijd: 20.00-21.30 uur.

 Ma/ 17-03  Meditatief Bijbellezen
Tijd 20.00 uur. Zie pagina 35. 

 Wo/ 19-03   Geloofscursus Zeven 
sloten

Een nieuwe cursus over geloofsverdieping, 
Bijbeloriëntatie en ontmoeting. 
Zie pagina 24.
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