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Synodedag: Vrouwen Houden Huis
8 maart 2014, Thomaskerk Amsterdam

Vroeger betekende het woord econo-
mie ‘goed beheer van een huishou-
ding’. Later werd dat staatshuishou-
ding. Economie werd de term voor 

een steeds ondoorzichtiger financieel 
bouwwerk dat eigen wetten lijkt te 
hebben. De betekenis van economie 
als goed beheer van de (wereld)
huishouding die voor allen die ertoe 
behoren, zorgt en schaarse goederen 
eerlijk verdeelt, verdween.

Maar een kentering wordt zichtbaar: 
gewone mensen emanciperen, stel-
len kritische vragen bij het geloof in 
economie en laten zien dat je ook in 
andere vormen van economie kunt 
geloven. Bijzonder aan de vrouwensy-
node is het genderperspectief: vanuit 
de ervaring en positie als vrouwen 
zullen we flink huishouden en bou-
wen aan geloof en/in een duurzame 
economie.

Programma
‘s Ochtends houdt Anneleen Decoene, 
systematisch theologe aan de KU 
Leuven, een prikkelende voordracht 
over hoe feministische theologie ons 
kan inspireren en kracht kan geven op 
weg naar duurzame economie. Het 
middagprogramma bestaat uit verschil-
lende workshops. De dag wordt be-
gonnen en afgesloten met een viering.

Praktische info
Datum: 8 maart 2014
Locatie: Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36, Amsterdam
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Kosten: € 30, € 10 voor studenten & 
minima
Opgave via: www.vrouwensynode.nl

Janet Parlevliet

Op 8 maart, internationale 

vrouwendag, zullen vrouwen uit 

allerlei kerken met elkaar in gesprek 

gaan over het thema ‘Vrouwen 

Houden Huis – geloven in duurzame 

economie’. Een dag met gesprek, 

inspirerende verhalen, voorbeelden uit 

de praktijk, film, muziek, gelegenheid 

om te netwerken en natuurlijk 

duurzaam voedsel. 
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De veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op 
Pasen, is een periode van bezinning. Een bezinning 
ook op gerechtigheid, van God en mensen. Dat 
is het thema van deze Present. Het is een stevig 
nummer geworden. Harmen de Vries leidt ons 
binnen in de gerechtigheid van God, een Bijbels 
grondthema met een verrassende betekenis. Als 
het gaat om gerechtigheid leven wij mensen nogal 
onder de maat; in mijn column schrijf ik dat God 
ons hoog heeft en dat het woord zondaar een 
compliment is. Als je uit het niets een samenleving 
moet opbouwen, zoals in het televisieprogramma 
Utopia, hoe geef je dan gestalte aan gerechtigheid? 
Hoe zien we een ander mens en hoe zien we 
God? Vragen van recht en onrecht worden heel 
concreet en ook beladen als het gaat om recht 
doen aan asielzoekers. Ingrid Schippers schrijft 
hierover, waarbij ze een jarenlange ervaring bij de 
Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden inbrengt. 
Ervaren vrouwen gerechtigheid in maatschappij en 
kerk? Lang niet altijd; op internationale vrouwendag 
(8 maart) zal de Oecumenische Vrouwensynode 
zich buigen over het thema: Vrouwen Houden Huis. 
Het doen van gerechtigheid krijgt ook gestalte in 
de activiteiten van Sam’s kledingactie en van de 
Kledingbank Amstelveen. We introduceren een 
nieuwe rubriek: De Kring. In iedere uitgave zal aan 
één van de vele kringen in onze gemeente recht 
worden gedaan. Voor dit nummer heeft Willeke 
Koops een bezoek gebracht aan de studiekring 
Dogmatiek in de Kruiskerk. 
We willen ook aan redactieleden recht doen. Piet 
de Bres heeft afscheid genomen en we danken 
hem van harte voor zijn inzet en inbreng in de 
afgelopen jaren. In zijn plaats mochten we Anita 
Winter verwelkomen; zij behoort tot de Kruiskerk 
en is studente theologie aan de Protestantse 
Theologische Universiteit. 

Sieb Lanser

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

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

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

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. NL53 ABNA 0549 316 
523 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Medewerkers aan dit nummer 
Jan W. Bossenbroek, Ineke 
van Gelderen, Mareke 
Kniep, Hans Reijenga, Lida 
Ruitinga, Ingrid Schippers, 
Ronald van Steden, Hans van 
Strien, Harmen U. de Vries, 
wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers

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

Mei/juni - Adem (Pinksteren)
inleveren kopij: 6 mei
op de mat: 31 mei
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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/ 09-03 

1e collecte: Zondag Diaconie, 
40dagentijd: zending
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. J.J.A. Doolaard, Zeist  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.B. van den Akker, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel  
18.30 uur: ds. A.W. van der Plas, 
Waddinxveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, met de 
cantorij  

De Buitenhof
10.30 uur: drs. H. de Haan
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras 
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Zo/ 16-03 

1e collecte: Diaconie, 40dagentijd: 
werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, werk binnen de Classis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin en ds. R. van 
der Kruk, viering met Ons Tweede Thuis
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Schipaanboord, 
Rotterdam 
18.30 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. R.J. van Zwieten 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens

 

Zo/ 23-03

1e collecte: Diaconie, 40dagentijd: 
binnenlands diaconaat
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. Maas, Veenendaal
18.30 uur: ds. F. van Roest, Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. C.J.P. Ofman 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils
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Zo/ 30-03 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, 40dagentijd: zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pietserse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  
Pauluskerk
10.00 uur: kand. K.H. Bogerd, Kootwijk
18.30 uur: kand. J.W. Verboom, Zegveld
Pelgrimskerk
! 10.00 uur: dr. W. Stoker  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O van ‘t Riet

 

Zo/ 06-04

1e collecte: Diaconie, 40dagentijd:  
binnenlands diaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Locatie Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a.d. IJssel, 
Op.Belijdenis
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ’t Riet, met St. 
 Caeciliakoor
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Veertigdagentijd

Vespers in de Paaskerk
Vijf vespers op donderdag van 19.30-20.00 uur. 
Data: 13, 20, 27 maart, 3 en 10 april. Met 
vooraf  een eenvoudige maaltijd om 18.30 
uur. Opgave bij koster Jacqueline van der 
Meij, koster@pwaz.nl.

Vieringen in de Titus Brandsmakerk
Wo/ 12-03  18.00 uur Vastenmaaltijd
 19.15 uur Vesper
Wo/ 19-03 19.15 uur Vesper
Wo/ 26-03  18.00 uur Vastenmaaltijd
 19.15 uur Vesper
Wo/ 02-04 19.15 uur Vesper
Wo/ 09-04  18.00 uur Vastenmaaltijd
 19.15 uur Vesper

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

Mei/juni – Adem (Pinksteren)
inleveren kopij: 6 mei
op de mat: 31 mei

Data Present

Maaltijd is het thema van de Paas-Present
Waar denk je aan bij maaltijd, wat betekent maaltijd voor jou? Welke herinne-
ringen roept maaltijd bij jou op? Welke plek nam de maaltijd vroeger in in het 
gezin waarin je opgroeide?  Wat maakt de maaltijd tot een echte maaltijd?
Schrijf jouw verhaal! Stuur in per email: redactie.present@pga-b.nl. Of per post: 
Kruiskerk, t.a.v. Present redactie, Van der Veerelaan 30a, 1181 RB Amstelveen.

Een uur vooruit

Zondag 30 maart gaat de zomertijd in.
Vanaf deze zondag begint de kerkdienst in 
de Pelgrimskerk om 10.00 uur.
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Harmen U. de Vries

Het Oude Testament: het handelen 
van de Rechter
In het Oude Testament zijn het vooral 
het tweede deel van de profeet Jesaja 
(Deuterojesaja) en het boek der 
Psalmen, waarin van Gods gerechtig-
heid sprake is. In beide wordt zij gelijk 
gesteld aan het heil dat van Hem 
uitgaat. Ik geef uit elk boek een voor-
beeld, dat voor zichzelf spreekt:

5 Mijn gerechtigheid is nabij,
mijn heil treedt tevoorschijn
en mijn armen zullen de volken 
oordelen,
de kustlanden zullen op Mij wachten
en op mijn arm zullen ze hopen.
(Jesaja 51:5)

23 Mijn lippen zullen jubelen, wanneer 
ik psalmen voor U zal zingen,
mijn ziel, die U verlost hebt.
24 Ja, mijn tong zal de hele dag
van uw gerechtigheid spreken,
want zij worden beschaamd, ja 
schaamrood,
die mijn onheil zoeken.
(Psalm 71:23-24)

Gerechtigheid is een door en door Bijbels woord. 

Hoewel het een bescheiden plaats in ons dagelijks 

spraakgebruik inneemt, is het geliefd bij vele 

christenen. Wij horen er de sociale ondertonen 

in van een rechtvaardige samenleving, waarin 

‘gerechtigheid en vrede elkaar kussen’ (Psalm 

85:11), of van een billijk bestuurde nieuwe aarde, 

waarop ‘gerechtigheid woont’ (2 Petrus 3:13). Bij 

voorkeur verstaan wij de aldus geïnterpreteerde 

‘gerechtigheid’ in activistische zin: als een woord 

dat aanzet tot handelen, opdat – in lijn met de 

Bijbelse blauwdruk van Gods toekomst – aan de 

ontrechten en verdrukten recht wordt gedaan.

‘Gerechtigheid van God’, het onderwerp van dit artikel, kan in de 

Schrift inderdaad een aanduiding zijn voor een menselijk handelen 

dat overeenkomt met deze blauwdruk. Maar verrassend genoeg 

duidt zij veel vaker een handelen van God zelf aan. Hoe dan 

ook gaat het om een handelen dat uiteindelijk breder is dan het 

bewerken van sociale rechtvaardigheid alleen.

Gerechtigheid van God:
Bijbels grondthema met 
verrassende betekenis
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Toch is ‘gerechtigheid van God’ in het 
Oude Testament niet zomaar hetzelfde 
als ‘heil’. Op de achtergrond speelt 
veelal de gedachte dat God als Rechter 
verlost wie verdrukt was of bespot 
werd. Bovenstaande Bijbelcitaten ge-
tuigen daarvan: volken en kustlanden 
worden gerechtvaardigd tegenover 
het (blijkens de context veronder-
stelde) allesverslindende Babylonische 
wereldrijk; de psalmist wordt ge-
rechtvaardigd tegenover benauwende 
tegenstanders. 

Deze gerechtelijke achtergrond treedt 
nog duidelijker naar voren wanneer 
de keerzijde van Gods gerechtigheid 
zichtbaar wordt, is de aanklacht tegen 
of veroordeling van schuldigen:

6 De hemel verkondigt zijn 
gerechtigheid;
want God zelf is Rechter. […]
16 […] tot de goddeloze zegt God:
Hoe durft u over mijn verordeningen te 
vertellen
en mijn verbond in uw mond te 
nemen?
17 Want u haat de vermaning
en werpt mijn woorden achter u weg.
21 […] Ik zal u straffen en uw zonden
voor uw ogen uitstallen.
(Psalm 50:6, 16, 17, 21)

Matteüs: handelen naar Gods wil
Gods gerechtigheid is dikwijls het 
heil dat Hij als rechtvaardige Rechter 
teweegbrengt. Maar soms staat zij 
voor een menselijk handelen dat over-
eenkomt met zijn wil. De evangelist 

Matteüs gebruikt het woord ‘gerechtig-
heid’ meer dan eens in deze zin (zie 
bv. Matteüs 3:15; 5:20). Bij hem lezen 
wij de woorden:

25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd 
over uw leven, wat u eten of drinken 
zult; ook niet over uw lichaam, waar-
mee u zich kleden zult. Is het leven 
niet meer dan het voedsel en het 
lichaam meer dan de kleding? […] 
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u bovendien gegeven 
worden. (Matteüs 6:25, 33)

Hier moet Gods gerechtigheid geïn-
terpreteerd worden als een handelen 
conform de geboden, zoals Jezus die 
geradicaliseerd heeft in het licht van de 



98

liefde (Matteüs 5:21-48). Het gaat om 
meer dan sociale gerechtigheid alleen. 
Wie, zegt Jezus, zijn levensprioriteit 
verlegt van een krampachtig veiligstel-
len van het aardse bestaan (eten en kle-
ding) naar een bewuste openheid voor 
Gods koninklijke heil en (als antwoord 
daarop) naar een leven uit de liefde, 
ontvangt – naast het hoofdgeschenk 
van het eeuwig behoud van leven en 
lichaam – ook Gods aardse zorg voor 
kleding en het ‘dagelijks brood’.

Paulus (I): de Rechter spreekt vrij
Ook de apostel Paulus spreekt meer 
dan eens over de gerechtigheid van 
God. Bij hem vormt deze gerechtig-
heid niets minder dan de inhoud van 
het evangelie. Dat evangelie kan 
mensen behouden, schrijft hij in de 
brief aan de Romeinen, omdat ‘gerech-
tigheid van God daarin geopenbaard 
wordt’ (Romeinen 1:16v). Bekend is 
de worsteling van Luther met deze 
vreemde woorden. Luther verstond 
de gerechtigheid van God als straf-
fende gerechtigheid. De grote omkeer 
kwam, toen hij leerde verstaan dat 
Gods gerechtigheid in het evangelie 
niet de vergeldende maar de reddende 
zijde van Gods handelen aanduidt. 
Tegen de achtergrond van het Oude 
Testament (zie boven) is ‘gerechtigheid 
van God’ bij Paulus primair het heil dat 
de goddelijke Rechter bewerkt. 
Maar nu gebeurt er iets wonderlijks. 
Anders dan in het Oude Testament is 
het bij Paulus niet de onderliggende 
partij die wordt vrijgesproken, maar 
de partij die bloed aan zijn vingers 
heeft, die schuldig staat tegenover 
God, die met de weinig verhullende 

termen ‘zondaar’ en ‘goddeloze’ 
wordt aangeduid (Romeinen 5:6vv). 
Gods gerechtigheid bestaat hierin dat 
in de goddelijke rechtszaal, tegen alle 
verwachting in, de zondaar wordt ‘ge-
rechtvaardigd’, vrijgesproken, recht-
vaardig verklaard. Wie schuldig was 
komt in een nieuwe verhouding tot 
God te staan en ontvangt voor Gods 
aangezicht de status van een recht-
vaardige. Wil de Rechter daarbij zelf 
rechtvaardig blijven, trouw aan zichzelf 
en aan zijn normen, dan kan dat alleen 
gebeuren wanneer de schuldkwestie 
op een andere wijze wordt opgelost: 
in Christus verzoent God een schuldi-
ge wereld en haar schuldige verleden 
met zichzelf. Het geloof, als een voor 
elk mens toegankelijke weg, wordt 
de route waarlangs de aldus plaats-
vindende rechtvaardiging beschikbaar 
komt (Romeinen 3:21-26).
Gods heilbrengende gerechtigheid, die 
de kern van het evangelie vormt, moet 
uitdrukkelijk in het licht van het laatste 
oordeel beschouwd worden. De ver-
zoening in Christus en de goddelijke 
vrijspraak, die op grond van de verzoe-
ning in het heden plaatsvindt, grijpen 
welbeschouwd (zie bv. Romeinen 
5:8-10) vooruit op de oordeelsdag. Zij 
vormen voor wie gelooft hier en nu 
reeds de blijde hoop op een uiteinde-
lijk behoud.

Paulus (II): leven in dienst van de 
gerechtigheid
Gods laatste bedoeling met zijn men-
sen is echter niet dat zij in de weg van 
het geloof om Christus’ wil vergeven 
en behouden worden. Paulus gaat nog 
een stap verder. Christenen mogen 

in de praktijk van alledag reeds ‘een 
nieuwe schepping’ (2 Korintiërs 5:17) 
worden, mensen met een nieuwe 
levenswijze, die, losgemaakt van 
de bindende invloedssfeer van de 
zonde en toegerust met de inwendige 
‘motor’ van de Geest, in staat worden 
gesteld om te doen wat God van hen 
vraagt: leven in zuiverheid en uit de 
liefde. Een dergelijk leven omschrijft 
Paulus in Romeinen 6 met het woord 
‘gerechtigheid’:

11 Zo moet […] u uzelf beschouwen: als 
dood voor de zonde, maar levend voor 
God in Christus Jezus. […] 
13 Stel dan uw leden niet ter beschikking 
aan de zonde als wapens van ongerech-
tigheid, maar stel uzelf ter beschikking 
aan God, als levenden die uit de doden 
zijn opgewekt, en stel uw leden als wa-
pens van gerechtigheid ter beschikking 
aan God. (Romeinen 6:11, 13)

Zo komen we via de vrijsprekende 
gerechtigheid van God uiteindelijk toch 
weer terecht bij de gerechtigheid van 
ons menselijk handelen, waarvoor 
God ons heeft bestemd en waartoe 
Hij ons oproept. Dat gerechtigheid ook 
nu meer is dan sociale gerechtigheid, 
zult u intussen al vermoed hebben. 
Het gaat om heel het handelen van de 
rechtvaardige, beter gezegd, van de 
‘gerechtvaardigde’, die door het geloof 
zijn wortels heeft geslagen in de 
goede grond van het evangelie en aan 
wiens takken het fruit van de Geest 
groeit (Galaten 5:22): liefde, blijd-
schap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.
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uit de algemene kerkenraad

Koersen naar de toekomst
Jan W. Bossenbroek 

Opvallend was de opmerking dat 
samenwerking met scholen die het 
voorvoegsel Christelijk dragen niet 
altijd vanzelfsprekend is. Best wel een 
pijnlijke opmerking. Aan de andere 
kant, bij de aanloop voor de (inmid-
dels gestopte) nieuwbouw in de 
Westwijk liepen wij als kerkgemeen-
schap tegen hetzelfde fenomeen aan. 
Martine gaf aan geschrokken te zijn 
van de mate waarin onze omgeving 
geseculariseerd is. Vreemd eigen-
lijk dat mij dat niet opvalt terwijl ik 
in Amstelveen woon. Mooi om te 
horen dat de PJR bezig is activiteiten 
te ontwikkelen om te proberen de 
(eveneens geseculariseerde) jeugd bij 

de kerkgemeenschap te betrekken. 
Wel op een eigentijdse wijze, dus dat 
is wennen. 

Verder heb ik tijdens een rondje 
Amstelveen-Buitenveldert de gele-
genheid gehad om in de drie kerken 
de activiteiten van de Algemene 
Kerkenraad toe te lichten. Uiteraard 
zijn de reacties op zo’n toernee wis-
selend. Voor zover de kerkgangers 
mij na afl oop aanspraken waren zij 
positief, maar deelden zij ook de zorg 
voor de toekomst. Belangrijk is te 
weten dat de AK bestaat uit ‘gewone’ 
vrijwilligers die trachten op bestuurlijk 
niveau leiding en inhoud te geven aan 

onze kerkelijke gemeenschap en een 
koers uit te zetten naar de toekomst.

Dan eindig ik toch in mineur. Onze 
scriba, Frank Koole, heeft aangegeven 
zijn functie neer te leggen. In onze fe-
bruarivergadering neemt hij afscheid. 
Hij ervaart dat als een persoonlijke 
teleurstelling. Tegelijkertijd roept zijn 
aftreden de vraag op of verwachtin-
gen die wij hebben als wij kerkelijk 
actief zijn altijd gerealiseerd kunnen 
worden en of wij ons dat bewust zijn. 
Welke conseqenties zijn aftreden 
heeft voor onze activiteiten valt op dit 
moment nog niet te overzien. 

De Algemene Kerkenraad heeft de eerste vergadering in 2014 

achter de rug. Op 27 januari kwamen wij bij elkaar en ontvingen de 

Protestantse Jeugdraad (PJR). Zij verblijdden ons met een terugblik over 

2013 en een beleidsplan voor 2014. Martine Versteeg, kersvers aangesteld 

jeugdwerker, en Antoinette Kamsteeg (PJR vertegenwoordiger in de AK) 

leidden ons door de wondere wereld van de jeugd. Zij lichtten toe welke 

struikelblokken zij tegenkomen bij de jeugdactiviteiten in de wijken en 

welke uitdagingen zij in de toekomst zien. Voor dit jaar staat weer een 

reis naar Taizé op de kalender waarbij misschien ook Dirk-Jan Mudde, 

onze kerkelijk werker in Uilenstede – vanuit de Pelgrimskerk – zich 

aansluit. En in februari vond weer een Theaterweekend plaats.
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Gerechtigheid ontstaat 
door een mens in de 
ander te zien
Ronald van Steden

Aangezien iedereen 
in dit programma 
een min of meer 
gelijke uitgangspo-
sitie heeft – er be-
staat nog helemaal 
geen samenleving 
waarin mensen 
hun eigen plek in-
nemen – ontstaan 
keuzes binnen 
een situatie van 
relatieve gelijk-
heid. Laten we 
aannemen dat in 
dit experiment 
alle nieuwbak-
ken burgers naar 

principes van rechtvaardigheid stre-
ven. Ze willen dat regels en wetten 
billijk zijn, zodat in het geval van een 
conflict of misdrijf gerechtigheid kan 
zegevieren. Omdat er geen rechters 
bestaan, wordt er in beginsel een 
jury gevormd die op basis van overleg 
en consensus tot een voorstel moet 
komen.
Volgens liberale stromingen in de 
filosofie zijn mensen rationele we-
zens die op basis van eigen belang 
keuzes maken. Tot wat voor wetten 
en strafmaten zouden de deelnemers 
van Utopia komen? Natuurlijk hangt 
dit erg af van het type overtreding 
of misdrijf waarover de jury moet 
beslissen, maar in het algemeen 

zullen de Utopiërs waarschijnlijk niet 
meteen voor de strengste wetten en 
hoogste straffen kiezen. Tenminste, 
als we het idee van rationele burgers 
volgen, zou je kunnen denken: ‘Ik ben 
nu nog geheel blanco, maar later doe 
ik misschien iets verkeerd. Dan krijg 
ik straks het volle pond’. Het spreekt 
voor zich dat het in de echte wereld 
niet zo werkt. Onze samenleving 
met haar rechtssysteem bestaat al 
eeuwen. We beseffen dus heel goed 
wat onze positie is en weten dat 
tevens voor ‘die ander’ – de crimineel 
– uitstekend te bepalen. Hij (criminali-
teit is vooral een mannen¬probleem) 
valt door zijn daad buiten de normale 
orde en verdient dus gevangenisstraf. 
En wij, de wetsgetrouwen, vinden het 
prima zo.
Maar hoe helder is het onderscheid 
tussen ‘hij’ – de crimineel – en ‘wij’ 
– brave burgers –echt? Is ons keu-
rige gedrag, onze cultuur en onze 
beschaving niet een dun laagje vernis 
over allerlei onvermoede donkere 
kanten die in ons allemaal schuilgaan? 
Overschatten we onszelf niet met 

De Nederlandse televisie is een nieuw programma “rijker”: Utopia, 

dat letterlijk ‘nergensland’ betekent. In dat land moeten mensen uit het 

niets een samenleving opbouwen. Hoe pak je zoiets aan? Een eerste 

voorwaarde voor een samenleving is dat er veiligheid heerst. Dat wil 

zeggen: alle inwoners moeten het erover eens zijn wat wel en wat niet 

mag. Welk gedrag toelaatbaar is en welk niet. De ingezetenen van Utopia 

zullen dus regels en wetten moeten maken. 
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harde uitspraken over de ander? In 
de ogen van kerkvader Augustinus 
leidt een moraal die enkel de eigen 
kwaliteit voorop stelt tot mensen die 
met hun goedheid pronken en voor 
wetsovertreders geen compassie 
kennen. Dieven, boeven en ander 
tuig hebben immers niet hard genoeg 
aan hun eigen goedheid gewerkt. 
Onzin vond Augustinus. Alleen God is 
volledig goed, wij allen zijn zondaars. 
Dat klinkt voor ons moderne wester-
lingen nogal orthodox. Het is daarom 
belangrijk te begrijpen wat Augustinus 
precies bedoelt: gerechtigheid kan 
pas ontstaan door een mens in de an-
der te blijven zien, wat hij ook gedaan 
moge hebben. Een medemens die 
ons iets naars heeft gefl ikt, houdt niet 
op medemens te zijn. Mensen staan 
niet gelijk aan hun daden. 
Hiermee is uitdrukkelijk niet gezegd 
dat wetten en straffen onzinnig zijn. 
En in extreme gevallen – neem een 
Marc Dutroux of een Robert M. – is 
het bijna onmogelijk om hen op een 
of andere manier lief te blijven heb-
ben. Gelukkig kent onze samenleving 
rechters. Zij hebben een uiterst ver-
antwoordelijke en ingewikkelde taak, 
die daarom in Nederland liever niet 
aan een ‘lekenjury’ wordt overgelaten. 
Toch kunnen we van het denkbeeldige 
Utopia iets leren, namelijk: dat we el-
kaar als gelijken, als mensen, serieus 
moeten blijven nemen. Wanneer we 
meteen vanuit ongelijkheid redeneren 
– de crimineel is niet van ons – volgen 
al snel forse sancties. En dat heeft 
consequenties, want wie een misda-
diger voor altijd opsluit of, nog defi ni-
tiever, de doodstraf geeft, zegt in feite 

Dit artikel is gebaseerd op 
R. van Steden & J. Hoogland 
(red.) (2013). In vertrouwen leven: 
tegendraadse beschouwingen over 
veiligheid. Amsterdam: Buijten & 
Schipperheijn.

dat de ander niet meer te redden valt. 
Dat zijn daden geheel met hemzelf 
samenvallen. Omkering, bekering, is 
dan uitgesloten. 
Of mensen bij hun besluitvorming 
over een strafmaat geheel vanuit zich-
zelf en rationeel redeneren zoals som-
mige fi losofen veronderstellen, is een 
punt van discussie. Critici vinden dat 
dit beginsel mensen wel tot erg indivi-
dualistische wezens maakt. Zijn men-
sen van nature geen gemeenschaps-
dieren? Kunnen wij ooit los worden 
gezien van onze geschiedenis, sociale 
banden, overtuigingen en tradities? 
Misschien draagt het individualisme 
van onze tijd juist bij aan een populis-
tische roep om zwaardere straffen en 
publieke schandpalen. Althans, zolang 
het die ander betreft. Als het onszelf 
aangaat, trekken we liever het gezag 

van de politie of de rechter in twijfel. 
Het gevoel dat we onderdeel zijn van 
een groter geheel, van iets dat het 
‘ik’ overstijgt, geeft echter aanleiding 
tot gezonde zelfrelativering. Daarom 
is geloof ook van grote waarde. Want 
geloven laat mensen erbij stilstaan 
dat we ten diepste niet zijn verbon-
den met een wispelturige groep die 
soms coulant is en soms wraak wil, 
maar met een God die altijd genade-
vol over ons oordeelt.
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Dank u wel!
Hans van Strien

college van kerkrentmeesters

Inmiddels zijn er meer dan 871 
toezeggingen bij het kerkelijk bureau 
binnengekomen. Heel hartelijk dank 
hiervoor. Zo weten de kerkrentmeesters 
waar ze dit jaar op mogen rekenen. 
Heeft u uw toezeggingsformulier nog 

niet teruggestuurd? 

Wij ontvangen uw 
formulier graag alsnog. 
Uiteraard blijven 
‘spontane’ bijdragen 
altijd welkom maar 
met een toezegging 
weten we wat we aan 
inkomsten kunnen 
verwachten. Het 
rekeningnummer voor 
Actie Kerkbalans is NL53 
ABNA 0549 316 523.

Hartelijk dank voor uw medewerking 

Op zondag 12 januari startte de Actie Kerkbalans. Velen van 

u hebben geholpen om de enveloppen te bezorgen bij al onze 

ingeschreven leden. Heel hartelijk dank hiervoor. Toch worden we op 

het kerkelijk bureau gebeld door mensen die de informatie over Actie 

Kerkbalans 2014 nog niet hebben ontvangen. Mocht dat bij u ook het 

geval zijn, wilt u dit dan alstublieft melden aan het Kerkelijk Bureau. 

Telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 12.30 

uur telefoon (020) 641 36 48. Of per e-mail kerkelijkbureau@pga-b.nl. 

Wij sturen het u graag nogmaals toe.

Digitaal toezeggen
En wist u dat u uw toezeggings-
formulier ook digitaal kunt invullen? 
Ga naar de website 
www.pga-b.nl en klik op de 
‘Geefknop’.

U kunt hier ook uw 
bijdrage overmaken 
met i-Deal. 

Nieuwe handtekening nodig 
bij automatische incasso
Wist u dat wij dit jaar een ‘nieuwe’ 
handtekening van u nodig hebben 
voor uw financiële bijdrage met 
automatische incasso? Dit is in 
verband met de nieuwe wetgeving 
(SEPA). Uw handtekening op uw 
toezeggingsformulier is hiervoor 
voldoende. 

Thermometer
Wij gaan u vanaf nu weer op de 
hoogte houden van de inkomsten 
van Actie Kerkbalans door middel 
van een thermometer.

Kerkbalans meter 2014
(RESULTATEN T/M FEBRUARI 2014)
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BEGROOT 
€ 544.000

TOEGEZEGD 
IN JANUARI 
€ 476.798

ONTVANGEN 
IN JANUARI 
€ 86.830

SPONTANTE 
BIJDRAGEN 
IN JANUARI 
€ 26.324
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Sam’s Kledinginzameling  
Mareke Kniep

college van diakenen

In uw eigen kerk kunt u terecht voor het 
inleveren van goed draagbare kleding en 
schoeisel en huishoudtextiel (dekens, 
lakens, handdoeken, tafelkleden, gordijnen). 
Aanleveren in goed gesloten vuilniszakken 
of dozen. Ook brillen zijn van harte 
welkom, deze graag apart inleveren. De 
Roelof Venemaschool Amsterdamseweg 
209 is ook een inzamelpunt. 
Dit diaconale project is een samenwerking 
tussen het Rooms-Katholieke 
Parochieberaad en de Protestantse 
Diaconie in Amstelveen-Buitenveldert. 
Doel is om jaarlijks gelden in te zamelen 
voor een noodhulp-, wederopbouw- 
of preventieproject en tevens om te 
bevorderen dat nog draagbaar textiel een 
tweede leven gaat leiden. De uitvoering 
van de kledinginzameling is in handen van 
de landelijke organisatie Cordaid Mensen 
in Nood die hiervoor het CBF-keurmerk 
heeft gekregen. 

Wat gebeurt er met de ingezamelde 
goederen?
De ingezamelde kleding wordt verkocht 
aan bonafi de Nederlandse sorteerbedrijven 
en komt als gebruikte, en dus betaalbare, 
kleding ter verkoop op lokale markten 
buiten West-Europa. Op specifi eke 
aanvraag van hulporganisaties wereldwijd 
wordt ook kleding als noodhulp verzonden.

Wat doet Mensen in Nood met de 
geldelijke opbrengst?
Dit jaar is de opbrengst van de verkochte 
kleding bestemd voor de bouw van 
evacuatiecentra in Zuid-India. Bijna elke 
twee jaar wordt dit laaggelegen gebied 
getroffen door grote overstromingen 
die veel vernielingen aanrichten en 
slachtoffers maken. Door de bouw van 
hoger gesitueerde evacuatiecentra wordt 
de lokale bevolking een schuilplek en veilig 
heenkomen geboden. Voor vijf dorpen is 
nog zo’n schuilplaats nodig, totale kosten 
ca. € 87.000. Meer informatie vindt u op 
www.samskledingactie.nl.
Hebt u vragen? Bel of mail Mareke Kniep, 
(020) 6435765, e-mail p.v.dongen@online.
nl, of Geert-Jaap Welsing, (020) 6451383, 
e-mail geertjaap@hotmail.com.

Wij hopen op een 
goede opkomst 
en opbrengst!

De jaarlijks kledinginzamelingsactie wordt door de Diaconie 

van harte bij u aanbevolen: Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

op zaterdag 12 april tussen 9.30 - 12.00 uur (een week vóór Pasen). 

Kledingbank Amstelland
Ineke van Gelderen

De Stichting Kledingbank Amstelland, die 
volledig draait op vrijwilligers, voorziet mensen 
met een aantoonbaar minimuminkomen 
uit Amstelveen en omgeving van mooie 
tweedehandskleding.
Iedereen kan zijn gesorteerde, overbodige 
kleding en textiel in zakken afl everen. De 
geschikte kledingstukken komen in de winkel 
te hangen. Voor de restanten is een goede 
bestemming. Regelmatige aanvoer van goed 
draagbare kleding is altijd welkom en biedt de 
klanten een rijk gevarieerde keuze.

Stichting Kledingbank Amstelland, 
Galjoen 4, Amstelveen. Tel. 06 20194021, 
www.kledingbankamstelland.nl. Elke 
woensdag geopend van 10.30 tot 16.00 uur. 

Kledingbank Amstelland

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,
1018 DR Amsterdam, tel.: 020-5353700, mail: 
secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88VLB0699743532 of 
NL32INGB0000526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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Recht(vaardigheid) en 
onrecht(vaardigheid) 
voor asielzoekers
Ingrid Schippers

In de afgelopen jaren is er veel verbe-
terd in het asiel- en vreemdelingen-
beleid. Sinds 2010 gelden ondermeer 
snellere procedures, uitbreiding van 
de rijksopvang en minder detentie. 
Aanpassingen zullen altijd nodig blijven.

Asiel vragen is een kostbaar individu-
eel recht. Wie asiel krijgt, heeft terecht 
een beroep gedaan op de voor hem/
haar van toepassing zijnde rechtsre-
gels, van dan af heeft betrokkene een 
sterke rechtspositie in Nederland en 
Europa. Rechten hangen niet in de 
lucht, zij zijn aanwijsbaar en toetsbaar, 
en voor elk individu apart ook flexibel 
toepasbaar. In laatste instantie toetst 
de rechter, desgevraagd, of iemand 
‘het recht’ aan zijn zijde heeft, dat is 
de waarborg van de rechtsstaat. Naast 
het Nederlandse recht speelt het 

Europese recht een steeds grotere rol. 
Toetsing gaat allereerst om de vraag 
of het appèl van de asielzoeker op 
bescherming gerechtvaardigd is. Daar 
gaat het asielrecht over: het recht 
op een veilige leefplek, vrijwaring 
van grof geweld, van onmenselijke 
behandeling, van ernstige vormen van 
discriminatie. Naast het asielrecht is 
er het reguliere vreemdelingenrecht. 
Zo kan bij ernstige ziekte waarvoor in 
eigen land geen passende behandeling 
bestaat, voor de duur van de medische 
behandeling een vergunning gegeven 
worden. In uitzonderingsgevallen kan 
de Minister of Staatssecretaris van 
Justitie zelf een individu om reden van 
bijzondere schrijnendheid ‘recht doen’ 
en toch een vergunning verlenen, 
ook na het doorlopen van alle (asiel)
procedures.

De Werkgroep Opvang Uitgeprocedeer-
den (WOU) van de Raad van Kerken 
Amsterdam werd in 1991 opgericht 
om asielzoekers bij te staan die niet tot 
hun ‘recht’ waren gekomen. Fouten 
van de overheid (IND), de advocatuur, 
van de asielzoeker zelf, of domme 
pech – het komt voor. In voorkomende 
gevallen kan in herkansing alsnog 
recht gezocht worden, daarvoor zijn 
veel inspanningen nodig. Het WOU-
spreekuur werd dagelijks zeer druk 
bezocht door allerlei asielzoekers, 
nog in procedure of uitgeprocedeerd. 
Onze beoordeling van de mogelijk-
heid van (alsnog) een vergunning tot 
verblijf stond niet los van het asiel- en 
vreemdelingenbeleid. 
Naast juridisch advies bood de WOU 
jaarlijks honderden asielzoekers ook 
materiële hulp: leefgeld, onderdak en 
bij langer durende hulp ook lessen 
Nederlands, sociaal contact, etc. Deze 
vaak maandenlange / jarenlange hulp 
werd gegeven aan degenen met alsnog 
een behoorlijke ‘rechts’-kans op verblijf, 
en gelukkig mocht de Werkgroep 
veel goede resultaten ervaren. Deze 

Als het gaat om recht doen aan asielzoekers, dan lopen de 

meningen geregeld uit elkaar. Wat de één als ‘recht’ ziet, is voor de ander 

‘onrecht’. In de praktijk blijkt dat het bieden van hulp als streven recht te 

laten doen, niet eenvoudig is. Wat is recht doen eigenlijk? Daarbij kun je 

niet om het (internationale) asielrecht heen. 
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omvangrijke materiële hulp kon even-
wel niet aan ieder die aanklopte ge-
geven worden: niet iedereen die asiel 
vraagt komt naar Europa om noodzaak 
van bescherming of heeft anderszins 
recht op een vergunning. Dat is niet per 
defi nitie onrechtvaardig of een onrecht. 
De overheid is verantwoordelijk voor 
‘goed bestuur’, zonder rechtsgrond kan 
zij een vreemdeling geen vergunning 
geven. De verwachtingen van degenen 
die het er toch op wagen zijn, helaas, 
dikwijls niet realistisch. Wie geen 
vergunning krijgt, wordt geacht terug 
te keren naar eigen land, liefst vrijwillig. 
Zeker als de reis naar Europa tiendui-
zenden dollars heeft gekost, is na afwij-
zing teruggaan naar huis niet het eerste 
waar je aan denkt. Vaak volgt dan 
een periode van ‘blijven hangen’: bij 
vrienden, bij familie, of je start zonder 
goede reden een nieuwe procedure op, 
etc. Wie kiest voor terugkeer, hoeft niet 
rond te zwerven, tegenwoordig kan hij 

gelukkig weer opvang in een asiel-
zoekerscentrum krijgen. Wie zonder 
vergunning (illegaal) in Nederland wil 
blijven, kiest ervoor geen gebruik van 
deze opvang te maken. De acties met 
de ‘Vluchtkerkers’ hebben dit breed in 
de publiciteit laten zien. Bijna niemand 
van deze groep kon nog op goede 
grond voor vergunningverlening in aan-
merking komen, ook niet na herhaalde 
toetsing – velen van hen waren ook bij 
de WOU bekend. Nu, na anderhalf jaar, 
zijn de meeste mensen nog even ver 
als aan het begin van de acties.
De uitgeprocedeerde vreemdeling 
draagt als enige verantwoordelijk-
heid voor zijn of haar toekomst – de 
Nederlandse hulpverlener kan dat niet 
overnemen. Dat de ene asielzoeker 
wel kans op een vergunning heeft en 
de andere niet, kan frustrerend zijn. 
Geen mens, geen zaak is evenwel 
dezelfde, ook al lijkt dat soms wel zo. 
Voorlichting omtrent de kansen op 

verblijf kunnen niet zonder kennis van 
de (on)mogelijkheden van het asiel- en 
vreemdelingenrecht. 

Hulp als ‘gebed-zonder-end’ kan valse 
hoop bieden als er geen legaal perspec-
tief rijst. Een illegaal bestaan breekt 
veel vreemdelingen vroeger of later op. 
Als grondige (her)toetsing heeft uitge-
wezen dat een legale toekomst voor 
iemand niet in Nederland ligt, biedt 
eerlijkheid hierover de vreemdeling in 
kwestie ruimte voor eigen afweging. 
Hoe moeilijk zo’n boodschap brengen 
ook is. Daarmee hoef je als brenger van 
die boodschap iemand niet los te laten.

Ingrid Schippers was 16 jaar coördinator 
van het spreekuur van de Werkgroep 
Opvang Uitgeprocedeerden van de Raad 
van Kerken Amsterdam. De Werkgroep 
heeft in 2013 haar werk beëindigd.
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In mijn jeugd in de Alblasserwaard is 
mij dat wel goed ingeprent. In het licht 
van Gods gerechtigheid is het niet best 
met ons gesteld. Iemand zei eens: wij 
zijn niet meer dan een stinkend asem-
pie in de neusgaten des HEEREN.
Maar: I am proud to be a sinner. Ik ben 
er trots op een zondaar te zijn. Van mijn 
hoogleraar dogmatiek in Groningen, 
Rob Hensen, heb ik geleerd dat het 
woord zondaar een compliment is. Ik 
kan onder de maat leven als mens, mijn 
doel missen. Maar toch heeft God mij 
hoog, verwacht Hij veel van me.
In zijn boekje over de bergrede haalt 
Wim van der Zee Frans Breukelman 
aan die het voorbeeld gebruikte van 
een auto. ’s Morgens ga je op weg 

en je steekt je sleuteltje in het con-
tact – en hij doet het, hij werkt. Dan is 
die auto rechtvaardig, hij functioneert 
naar zijn bedoeling. Maar het kan ook 
voorkomen, dat hij het niet doet, dat hij 
afslaat en blijft weigeren. Dan is hij on-
rechtvaardig, dan zondigt hij. Niet doen 
wat er van je verwacht mag worden is 
zondigen. 
Natuurlijk gaat er van alles mis. De 
vlammen van onrecht slaan soms uit 
mijn harde kop. Maar God schrijft mij 
niet af, blijft veel van mij verwachten. 
In de kerk zeggen we dan: je bent een 
gerechtvaardigde zondaar. God ziet mij 
als een rechtvaardige, dankzij Christus 
die ‘werkte’ als mens, die deed wat er 
van hem mocht worden verwacht.

Dat betekent niet dat ik nu met mijn 
armen over elkaar op mijn zondaars-
bankje kan blijven zitten. Ik ben geroe-
pen om Jezus Christus te volgen, dat 
is gerechtigheid. In de kerk oefen ik dat 
steeds weer opnieuw. Sake Stoppels 
heeft daar pas een boek over geschre-
ven: Oefenruimte. Het enige waar het 
in de kerk om hoort te gaan, is het 
oefenen en groeien in de navolging van 
Christus. Anders gezegd: oefenen en 
groeien in gerechtigheid. 
Het hoeft in de kerk niet gezellig te 
zijn. Dat is zelfs de dood in de pot. 
Navolging van Christus is niet gezellig. 
Gods gerechtigheid houdt wel in dat ik 
mag komen zoals ik ben: een zondaar. 
Hoera!

column

Hoera 
een zondaar!

Sieb Lanser

Ook deze keer een coming out: ik ben een 

zondaar, een onrechtvaardige. Ja hallo, wat is dat 

voor een open deur, zijn wij niet allen zondaars?



17 jaargang 5 | nummer 2

Hoera 
een zondaar!

Zuid
Veertigdagentijd 
Op Aswoensdag 5 maart is de veertigda-
gentijd begonnen met een oecumenische 
viering in de Heilige Geestkerk. Deze 
periode tot Pasen staat in de kerk in het 
teken van bezinning. Wij zoeken in de 
diensten de stilte en denken na over de 
keuzes die wij maken in ons leven. In de 
zondagmorgendiensten gaan ds. Werner 
Pieterse en ds. Marianne Bogaard beurte-
lings voor. We lezen hoe Jezus Jeruzalem 
binnentrekt. Wat gebeurt er als Hij de stad 
binnenkomt? En wat doet Hij ons? De 
kinderen maken in de komende weken 
Palmpaasstokken, die zij op Palmzondag 
zingend binnendragen in de kerk.

Viering met Ons Tweede Thuis 
16 maart 10.30 uur
Een uitzondering is de tweede zondag in 
de veertigdagentijd, de derde zondag van 
de maand, 16 maart. In de doelgroepvie-
ring in de Paaskerk ontvangen wij mensen 

van Ons Tweede Thuis. Ds. Gert Jan de 
Bruin gaat met pastor Ronald van der Kruk 
voor. De dienst begint om 10.30 uur in de 
Paaskerk. Daarnaast is er op de eerste 
zondag van de maand, 6 april onder zijn 
leiding ook een dienst in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in Westwijk, voorbereid 
door gemeenteleden.

Zicht op de tekst: Daniël
Op diezelfde derde zondag van de maand 
is er in de middag een dienst van Woord 
en Gebed. In deze dienst gaat ds. Bogaard 
voor. We duiken in het spannende boek 
Daniël. Graag nodigen we u uit om op de 
maandag vóór de dienst de tekst alvast 
samen te lezen en te bespreken. Deze 
‘Zicht op de tekst’ avonden duren van 
20.00-21.30 uur. Er is een boekje beschik-
baar met alle teksten. Op 10 maart lezen 
we Daniël 2.
Op Eerste Paasdag is er geen dienst van 
Woord en Gebed. In april is er wel een 

uitgebreide avond met beelden over het 
boek Daniël, op 10 april om 20.00 uur. 

Indeling pastoraat
Met de komst van ds. Pieterse zijn nieuwe 
afspraken gemaakt over de pastorale ta-
ken en de wijkindeling van de predikanten. 
Als u in Keizer Karelpark, het Oude Dorp, 

website www.pwaz.nl
predikanten 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

Veertigdagenvespers vooraf een maaltijd 
We hopen ook deze veertigdagentijd extra inhoud te geven door middenin 
de week een half uur stil te zijn, te luisteren en te zingen. In vijf vespers op 
donderdag, van 19.30-20.00 uur, gaan de drie wijkpredikanten voor. Voor 
elke vesper is er de mogelijkheid samen een eenvoudige maaltijd te delen 
om 18.30 uur in de kerk. Opgave kan bij kosteres Jacqueline van der Meij, 
koster@pwaz.nl of bij ds. Bogaard, dsbogaard@pwaz.nl. Data 13, 20, 27 
maart, 3 en 10 april.
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Middenhoven óf boven de A9 woont (en bij Zuid ingeschre-
ven bent) kunt u terecht bij ds. Pieterse. Als u in Westwijk 
of Bovenkerk woont, is ds. Gert Jan de Bruin uw predikant. 
Woont u in Waardhuizen, Nes aan de Amstel, Groenelaan of 
ten Zuiden van de wijkgrenzen, dan valt u onder ds. Bogaard. 
Deze indeling kan betekenen dat u niet langer bezoek krijgt 
van de ouderling of pastoraal medewerker voor de buiten-
wijkers, omdat u na de fusie onder één van de genoemde 
clusters valt. Verdere info en contactadressen zijn te vinden 
in de informatiegids die in het benedenhuis van de Paaskerk 
voor u klaar ligt. 

Ds. Marianne Bogaard

Van de kerkenraad
Blijheid in de gemeente
Het was al weer de tweede vergadering van de kerkenraad 
met onze nieuwe predikant ds. Werner Pieterse. En het 
begint al een beetje vertrouwd te voelen. Ds. Pieterse zit 
volop in de fase van kennismaking met leden van de kerken-
raad, individuele gemeenteleden, groepen en kringen en met 
de ingewikkelde organisatorische structuur binnen de kerk 
van Amstelveen-Buitenveldert. Hij zal de kerkenraad scherp 
houden op het onderwerp ‘blijdschap van ons geloof’. Waar 
zijn we nu echt blij over? Er gebeuren vele goede dingen 
binnen onze gemeente waar we met recht blij over kunnen 
zijn. Laten we die blijheid dan ook delen met elkaar. Laat het 
dienen tot opbouw van onze gemeente en tot versterking van 
ons geloof. In de kerkenraad keken we in ieder geval blij en 
tevreden terug op alle vieringen en feestelijkheden rond kerst 
en de jaarwisseling. Blijheid ook rond de eerste ‘proef’ dienst 
van ‘Kerk op schoot’ voor de hele kleintjes in onze gemeente. 
Met veel creativiteit werd het verhaal van Noach voor deze 
bijzondere doelgroep tot leven gebracht. 
 
Jeugd in de spotlights
We hebben in de kerkenraad nader kennis gemaakt met 
Martine Versteeg, de nieuw aangestelde jeugdwerker bin-
nen de Protestante JeugdRaad. De hoofdtaak van Martine 
ligt bij de Kruiskerk, zoals Dorien Keus deze rol vervult voor 
de Paaskerk. Daarnaast richt ze zich op de 20+ groep en op 
missionair werk in Westwijk samen met Community Jasmijn. 
Doelstelling is om kinderen in Westwijk te benaderen via de 

Riemke Piek-Zwanenburg
Op 10 januari overleed in de Luwte Riemke Piek-Zwanenburg. 
Zij werd geboren in 1924 in Harlingen. Met haar man Ale kwam 
zij in Amsterdam terecht, waar zij een gezin kregen. Omdat het 
leven voor haar echtgenoot niet altijd eenvoudig was moest 
zij veel opvangen. Toen hij na dertig jaar huwelijk in de WAO 
terechtkwam, ging zij met hem terug naar Friesland, waar zij na 
zijn overlijden haar leven opnieuw vorm gaf.
Twee jaar geleden kwam ze naar Amstelveen, dichter bij haar 
dochters Clara en Jantien. Bij het afscheid op 20 januari op 
Zorgvlied lazen wij uit Openbaring over wat is voorbijgegaan en 
over Gods toekomst. 

Cecilia van Namen-Heije
Na een ziekbed van een aantal maanden is op 1 februari in 
hospice Emanuël Cily van Namen ingeslapen. Zij woonde aan 
de Groenhof. Bij de afscheidsbijeenkomst in de Thamerkerk in 
Uithoorn klonk de muziek van het lied dat haar gedragen heeft, 
‘Blijf bij mij Heer’. Naast warme herinneringen vanuit de fami-
liekring aan wie zij was, mochten ook woorden van vertrouwen 
en zegen gesproken worden. Daarna deden haar twee zoons, 
schoondochters en kleindochters haar uitgeleide. Zij werd in 
stilte gecremeerd. 

Ds. Marianne Bogaard

Marijtje Johanna Berendina Slingerland - van 
Sintemaartensdijk
Geboren in Amsterdam kwam ze in 1957 met haar man naar 
Bovenkerk. Ze was een rustpunt in huis voor haar kinderen, had 
een luisterend oor. Ze was heel graag thuis: my home is my 
castle. Wie haar wil typeren, komt al snel bij het woord inge-
togenheid. Ze kon met weinig woorden veel zeggen. Dat gold 
ook voor haar geloof dat de kleur had van een stil vertrouwen. 
Uitdrukking vond haar vertrouwen in liederen. Wat hield Marry 
van zingen, in de kerk en thuis. De laatste jaren waren moei-
lijk toen haar gezondheid gestaag achteruit ging en ze in haar 
gedachten begon te verdwalen. Een opname in Beth Shalom 
bleek een jaar geleden noodzakelijk. Haar man en dochters kon-
den vrede hebben met haar toch nog vrij onverwachte sterven. 
Aan de Levende die naar mensen wil heten, hebben we haar 
toevertrouwd, na een dienst in de Paaskerk.

G.J. de Bruin
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structuur van het gezin (ouders/grootou-
ders). We zullen het werk van Martine met 
belangstelling volgen en haar helpen waar 
we kunnen. Want jeugd is één van de 
drie speerpunten in onze kerkenraad. Iets 
waar we ook blij van werden, is de door 
de jeugd verzorgde theaterdienst Simson. 
Een prachtig thema dat met veel energie 
en creativiteit werd ‘neergezet’. 
 
Besluiten
We hebben besluiten genomen over het 
pastorale werkgebied van onze predikan-
ten en over uitvaartdiensten. 
•   Het pastorale werkgebied van onze 

drie predikanten is vastgesteld (zie pag. 
17 en 18). Deze verdeling is tot stand 
gekomen op basis van het aantal ge-
meenteleden per wijk en op grond van 
eenvoud (oost- midden - west indeling). 

•   Bij overlijden maken we onderscheid 
tussen uitvaartdiensten en uitvaart-
plechtigheden. Uitvaarten vanuit de 
Paaskerk vallen in de eerste categorie, 
vanuit andere locaties is dit ter beoor-
deling van de predikanten. Bij uitvaart-
diensten is een ouderling of diaken 
van de kerkenraad vertegenwoordigd. 
Bij uitvaartplechtigheden is dit niet 
noodzakelijk het geval. Soms kan een 
vertegenwoordiging bestaan uit een 
oud-ambtsdager of een pastoraal 
medewerker. Dit gemeentelid vervult in 
dat geval de rol van ambtsdrager voor, 
tijdens en na de uitvaartdienst.

Inzet van onze predikanten
In overleg met de predikanten hebben 
we gekeken naar de verdeling van hun 
werktijd en dit gerelateerd aan de gekozen 
speerpunten in onze gemeente. Deze 
verdeling geeft ons een indicatie waar onze 

predikanten mee bezig zijn. Een groot deel 
van hun tijd besteden zij aan pastoraat 
(28%) en vieringen (24%). Ook overleggen 
en vergaderingen (15%) en studie (15%) 
vragen veel tijd. In vernieuwing (9%), jeugd 
(5%) en vorming & toerusting (4%) zit de 
overige tijd. Afgesproken is dat we gedu-
rende het jaar evalueren of deze verdeling 
klopt met de speerpunten in het beleid. Zo 
lijkt de tijd voor jeugd wat aan de lage kant. 
 
Laat je verleiden
Onze gemeente kent een breed aanbod 
van vieringen – één van onze speer-
punten. Zo komen wij tegemoet aan de 
verschillende behoeften binnen onze 
gemeente. Ik som ze even voor u op: de 
vaste vieringen op zondagmorgen in de 
Paaskerk - eenmaal per maand afgewis-
seld door een doelgroepviering. De 
maandelijkse interactieve thema-viering in 
Westwijk, de viering van Woord en Gebed 
op zondagmiddag in de Paaskerk en een 
Taizéviering in de Paaskerk en sinds kort 
dus ook de ‘Kind op schoot’ viering. Het 
zijn totaal verschillende vieringen, waarin 
op verschillende manieren het Bijbelse 
verhaal tot leven wordt gebracht. Toch zijn 
alle vieringen in principe bedoeld voor alle 
gemeenteleden. Dus ik nodig u van harte 
uit om eens naar een andere viering te 
gaan dan u gewend bent. Laat het maar 
gebeuren. Doe die nieuwe ervaring op. 
Besluit daarna welke viering u het meeste 
aanspreekt. Neem uw besluit niet op ba-
sis van ‘horen zeggen’ maar op basis van 
eigen ervaring. Ik hoop dat u het dan met 
me eens bent, dat het mooi is dat onze 
gemeente zo’n rijk aanbod aan vieringen 
kent. Gewoon iets om blij van te worden 
en dankbaar voor te zijn.

Pieter Licht  

Ingebruikname orgel
Het orgel is terug in de Paaskerk. 
Momenteel wordt het orgel in twee 
weken weer opgebouwd. Na de 
opbouw volgt nog een drietal weken 
intoneren (stemmen). Op vrijdag-
avond 4 april om 20.00 uur bent u 
allen van harte uitgenodigd voor de 
offi ciële overdracht van het orgel. Bij 
de ingebruikname van het orgel zijn er 
enkele sprekers en natuurlijk is er heel 
veel orgelmuziek en samenzang. We 
sluiten de avond af met een drankje. 

Alice Stronkhorst

Het gieten 
van de 
orgelpijpen

Deze pijpen zijn al klaar
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Bieden op of kopen van 
overtollige kerkspullen
Op zaterdag 22 maart vindt tussen 
11.00 en 15.00 uur de verkoop 
plaats van overtollig meubilair en 
andere spullen uit de Paaskerk, 
Dorpskerk en Handwegkerk. 
Deze verkoop is bedoeld voor 
gemeenteleden die een voorwerp 
ter herinnering of uit praktische 
overwegingen uit de boedel willen 
kopen. De opbrengst is voor de 
renovatie van het orgel. 
Bij het samengaan van de wijk-
gemeenten is ook de inboedel 
samengegaan en wordt een groot 
aantal voorwerpen niet meer ge-
bruikt. Dat varieert van stoelen en 
tafels tot aquarellen van kunstena-
res Lika Tov, het grote kleed uit de 
Paaskerk en de schoolplaten uit 
de Dorpskerk en het doopvont van 
de Handwegkerk. Let op, de lijst is 
veel langer! 

Omdat sommige voorwerpen 
misschien erg gewild zijn, kunt 
u nu al uw interesse en uw bod 
kenbaar maken via een biedings-
formulier. Dit kunt u tot maandag 
17 maart 24.00 uur inleveren in de 
Paaskerk. Zie kartonnen doos, of 
per mail aan Jaap Lubbers: 
jaap.lubbers@kpnplanet.nl. Het 
biedingsformulier bevat de vol-
ledige lijst van de voorwerpen en 
is verkrijgbaar in het benedenhuis 
van de Paaskerk en op de website 
PWAZ.nl. 
U kunt de spullen bekijken op 
zaterdag 15 maart tussen 11.00 - 
12.00 uur in de Handwegkerk.

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

Maart
Do  6  10.00  Gesprekskring ds. G.J. de Bruin en ds. P. de Bres
Do  6  10.00  Bijbelkring Bij Marcus in de leer met Miep Habing
Do  6  20.00  Voorbereiding Kloosterweekend met G.J. de Bruin
Do  6  20.00   Gespreksgroep dertigers Oost, info Dorien Keus
Ma  10  20.00   Zicht op de tekst met ds. M. Bogaard
Di  11 14.00   Liedboekmiddag o.l.v. Peter van Dongen
Wo 12 19.30  Gespreksgroep vijftigers met ds. M. Bogaard
Do  13  15.00   Literatuurkring over Parnassia van Josha Zwaan
Do  13  17.50  Maaltijd Westwijk, info Janet Parlevliet 
Do  13  19.00  Gebedskring, info Freja Slot
Do  13  18.30  Veertigdagenmaaltijd opgave Jacqueline Meij of ds. M. Bogaard 
Do  13  19.30  Eerste Vesperviering
Za  15  11-12   Kijkmogelijkheid kerkspullen in Handwegkerk
Wo 19  20.00  Gespreksgroep Dertigers West, info ds.M. Bogaard
Do  20  10.00  Bijbelstudiekring met ds. M. Bogaard, info Gera Stronkhorst
Do  20  18.30  Veertigdagenmaaltijd opgave koster Jacqueline Meij of ds. M. Bogaard
Do  20  19.30  Tweede Vesperviering
Za  22  11-15  Verkoop van overtollige kerkspullen 
Ma  24  18.30  Hei-avond Kinderkerk in de oude pastorie
Do  27  18.30  Veertigdagenmaaltijd opgave koster Jacqueline Meij of ds. M. Bogaard
Do  27  19.00  Gebedskring
Do  27  19.30  Derde Vesperviering 

April
Do  3  10.00  Bijbelkring Bij Marcus in de leer met Mieb Habing
Do  3  18.30  Veertigdagenmaaltijd opgave Jacqueline Meij of ds. M. Bogaard
Do  3  19.30   Vierde vesperviering
Do  3  20.00  Gespreksgroep dertigers Oost, info Dorien Keus
Vr  4  20.00   Feestelijke ingebruikname van het gerestaureerde orgel
Di  8  20.00  Leeskring Carel ter Linden
Wo 9  19.30   Gespreksgroep vijftigers met ds. M. Bogaard
Do  10  18.30  Veertigdagenmaaltijd opgave Jacqueline Meij of ds. M. Bogaard
Do  10  19.00  Gebedskring info Freja Slot
Do  10  19.30   Vijfde vesperviering
Do  10  20.00  Daniël in Woord en Beeld, met ds. W. Pieterse en ds. M. Bogaard
Za  12  9.30-12.00 Kledinginzameling
Wo 16  20.00  Gespreksgroep dertigers West, info ds. M. Bogaard
Do  20  10.00  Bijbelstudiekring met ds. P. de Bres, info Gera Stronkhorst
Di  15  20.00   Open avond community Jasmijn. Rondom Gethsemane en The Passion.
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Tussen 18 maart en 21 maart laten we 
u weten of u de hoogste bieder bent. 
Bent u de hoogste bieder dan kunt u op 
22 maart tussen 11.00 - 15.00 uur uw 
gekochte voorwerp halen. 
De spullen waarop niet geboden is, zijn 
op zaterdag 22 maart tussen 11.00 - 15.00 
uur vrij in de verkoop. We zorgen voor 
koffi e, thee en een koekje. 

Kloosterweekend in Maarssen

Waarom zijn we een weekend vanuit de 
Paaskerk mee geweest naar het klooster?
Het is inspirerend, gezellig, ontspannen, 
we hebben een aantal kerkgenoten 
beter leren kennen en het een en ander 
geleerd over het leven van de Reguliere 
orde van de Kanunnikessen van het Heilig 
Graf in de Priorij Emmaus Maarssen. Een 
kleine orde met een aantal zeer inspire-
rende vrouwen. We hebben de sober-
heid en de sereniteit van de vieringen 
mogen meemaken en werden daarbij ook 
uitgenodigd om actief deel te nemen aan 
het beurtelings zingen van de regels van 
de psalmen. Het was een weekend van 
‘ont’moeting, voor herhaling vatbaar!

Nelleke de Bres en Els van Geel

23 april gemeenteavond 25-jarig 
ambtsjubileum G.J. de Bruin 
In maart 2010 heb ik op een zondag in 
de Handwegkerk in drie of vier zinnen 
stilgestaan bij het feit dat ik vijfentwin-
tig jaar werkzaam was in de kerk. Na 
vier jaar in Nieuwveen kerkelijk werker 
te zijn geweest, was ik voorafgaande 
aan Amstelveen vanaf 1989 predi-
kant in Oegstgeest en later in Sint-
Michielsgestel. Wie snel rekent, weet 
dat ik binnenkort vijfentwintig jaar predi-
kant ben. Ik wil dat niet geheel onge-
merkt voorbij laten gaan, hoewel ik me 
meer op m’n gemak voel als een ander 
het middelpunt van een feestje is… Niet 
in de veertigdagentijd maar in de week 
na Pasen wordt een gemeenteavond 
georganiseerd. Op woensdagavond 
23 april is er in de Paaskerk een voor-
stelling van een klein uur, geïnspireerd 
door het Bijbelboek Prediker, getiteld: 
‘Houd de tijd!’ Een clown, een violist en 
een fi losoof gaan op zoek naar zin en 
wijsheid. Nieuwsgierigheid, vertwijfeling 
en hoop wisselen elkaar af. Is de tijd de 
sleutel tot wijsheid? Hoe kunnen we 
de tijd houden? De tijd vliegt immers 
voorbij en glijdt als zand door de vingers. 
Een voorstelling met poëtische teksten, 
clownesk theater en vioolspel, gespeeld 
door mensen gelieerd aan de Zevende 
hemel, een collectief dat zich beijvert 
voor theatrale vormen, voor spel in de 
kerk. Wie mij enigszins kent, weet dat 
ik ook een liefhebber ben van spel en 
theater in de kerk. Welbeschouwd vindt 
het theater zijn wortels in de religie. Ik 
volgde verschillende trainingen in het 
verleden om vertrouwd te raken met het 
theatraal presenteren van Bijbelverhalen. 
Daarom ben ik ook ingenomen met 

de voorstelling rond Prediker op de 
gemeenteavond. U bent die avond van 
harte welkom en kunt het gerust verder 
vertellen aan theaterliefhebbers van 
‘buiten’.

G.J. de Bruin

JD12+ gerechtigheid
Recht doen aan onze jongeren, hoe geef 
je dat invulling?
Het begint met een eigen plekje voor de 
jongeren. Dat plekje hebben we gevon-
den in de hoekzaal, vroeger bekend als 
‘de fuik’. De visnetten hangen er niet 
meer, de zaal moet tenslotte snel weer 
‘neutraal’ zijn voor verhuur. Maar na 
wat heen en weer geklets kleden we 
de ruimte aan, zowel in letterlijke als 
fi guurlijke betekenis. De eerste posters 
hangen en er zijn (extra) zitkussens 
aangerukt. 
In het najaar ruilen we de lastige taal van 
de NBG Bijbelvertaling in voor de ‘Bijbel 
in Gewone Taal’ die dan uitkomt. 
Ook zijn we bezig met recht doen aan de 
leijding. Niet voor niets spellen wij dat 
met ‘eij’: we geven leiding aan de leven-
dige gesprekken tijdens de JD12+. Soms 
is het erg hard werken, zodat het lijden 
een beetje om de hoek komt kijken.
Gelukkig is er ook tijd voor andere 
activiteiten: het Theaterweekend en een 
gezellige Film & Eten in de Pastorie zijn 
alweer achter de rug. En Sirkelslag, waar 
we een respectabele 225ste plek hebben 
gescoord in een veld van 520 groepen. 
Onder de jongeren gaan geruchten dat 
zij veel hoger hadden kunnen eindigen, 
als de jury niet zo streng was. Maar de 
JD12+ leijding vindt een eerlijke jury niet 
meer dan een stukje gerechtigheid.
Namens de JD12+ leijding, Anko Verburg
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Kruiskerk

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

Veertigdagenproject
De leiding van de kindernevendienst 
heeft gesproken over de veertigdagen-
tijd. We volgen het blad 'Kind op Zondag' 
dat als thema heeft 'zoek de stilte' en 

de lezingen volgt uit Matteüs. Een mooi 
kerkraam wordt per week een verhaal 
voller. We zingen een projectlied en een 
ingetogen openingslied. In het gesprek 
met de kinderen staat een symbool cen-
traal, dat daarna op een kleine Viertafel 
wordt gelegd. Die plek is tegelijk ge-
schikt voor alles wat kinderen maken of 
meebrengen; het is een goede blikvan-
ger als mensen de kerk bezoeken.
Op de zaterdag voorafgaande aan 
Palmpasen is er weer een kinderfeest 
waarin Palmpasenstokken worden ge-
maakt en toegelicht. Op de ochtend van 
witte donderdag is er een programma 
voor de groepen vier van de Roelof 
Venemaschool.  
Van Palmpasen en de Paasdienst wordt 
uiteraard in liturgische zin weer extra 
werk gemaakt, evenals van de vieringen 
en de muziek in de Stille Week.
We zijn blij dat er weer een mooie 
expositie komt, een goede gelegenheid 
gastvrijheid te tonen en te genieten van 
kunst die verdiept en spreekt.  
Op Paasmorgen beginnen we de dag 
met een gezamenlijk Paasontbijt en een 
activiteit voor kinderen in de tuin van de 
kerk; nadere gegevens volgen. Er gaat, 
net als in de Adventstijd, een informatie-
ve uitnodigende brief uit naar alle ouders 
van kinderen in de Kruiskerk.
Tenslotte wijzen we u op de fraaie 

veertigdagenkalender van de PKN, die in 
de kerk verkrijgbaar is.

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. 

Niet in zeven sloten gelijk, maar wel 
zeven thema’s ontsluiten….
Er is nog ruimte voor deelnemers aan de 
geloofscursus 'Zeven sloten'. Een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
kennis op te doen (of te verfrissen) en in 
kleine groepen te praten over geloof. Er 
is een projectblad gemaakt dat de details 
vermeldt. Het is te verkrijgen bij Ria 
Keijzer en ligt op de leestafel. Het betreft 
zeven woensdagmiddagen, van 14.30 
tot 16.45 uur. De eerste bijeenkomst 
is, anders dan het Schatgraversboekje 
vermeldt, op 19 maart. Als vervoer 
een probleem is, kunt u dat aangeven. 
De cursus gaat door als er meer dan 
twintig deelnemers zijn. Aanmelding 
is mogelijk t/m zondag 9 maart bij Ria 
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Keijzer (06 - 50 22 82 50). De leiding ligt 
bij Sieb Lanser en Ria Keijzer. Verder 
zullen enkele theologen afwisselend de 
inleidingen verzorgen.

Ria Keijzer 

Uit de kerkenraad
Tijdens onze januarivergadering bespra-
ken we het rapport van de herinrichting-
commissie. Deze commissie, bestaande 
uit Jeike Biewenga, Bert Dreef (vz), 
Piet Geljon, Rob Hartman, Anita Pfauth 
en Gerjan van Schaik, heeft goed werk 
gedaan en een helder voorstel aan de 
kerkenraad gegeven. Kort samengevat: 
om de kou bij de ingang te bestrijden, 
stelt de commissie voor een luchtgordijn 
boven de deur, bekend van winkels, te 
maken. De zware deuren worden mid-
dels een bel en elektrische deuropener 
of naderingsschakelaar beter te bedie-
nen gemaakt. Wat de zaalruimte betreft 
oordeelt de commissie dat er, behalve 
op zondag, maar zelden een tekort aan 
ruimte is. Onderzocht gaat worden of 

er reden is een speciale ruimte voor de 
tieners te ontwikkelen. 
Over de kerkzaal zegt de commissie 
tenslotte, dat eerst een visie op hoe wij 
de liturgie willen vieren gevormd moet 
worden. En daarvoor is de liturgiecom-
missie ingesteld. U kunt het complete 
rapport (binnenkort) op de website 
vinden. De kerkenraad heeft ingestemd 
met de plannen, die nu via het college 
van kerkrentmeesters verder worden 
uitgewerkt. De commissieleden worden 
vast heel hartelijk bedankt.
Henk van Klaveren maakt altijd schema’s 
om mensen die niet zelfstandig naar 
de kerk kunnen komen en chauffeurs 
bij elkaar te brengen. Met het ouder wor-
den van de gemeente neemt het aantal 
chauffeurs af en het aantal mensen dat 
met een rollator of rolstoel naar de kerk 
wil komen toe. Maar die dingen passen 
lang niet altijd in een auto. Afgesproken 
is nu dat er maximaal twee rolstoelen 
in de kerk mogen komen, die twee 
gemeenteleden tijdens de dienst kunnen 

Ronde tafel
Op 29 januari werd een ronde tafel 
‘conferentie’ gehouden over het acti-
viteitenaanbod van de Kruiskerk in het 
seizoen 2014 - 2015. Het was boeiend 
en inspirerend om vooraf via de mail al 
zoveel betrokkenheid te ervaren. Maar 
bovenal was het een opsteker om met 
twaalf mensen om de tafel de plannen 
te inventariseren, te evalueren en 
hardop te dromen en verbindingen te 
leggen. Een verslag is toegestuurd 
aan hen die hun bijdrage gaven. 
Tot ieders vreugde willen alle 

aanwezigen door naar een tweede 
ronde (op 6 mei), waarin we hopen 
te komen tot een voorlopig aanbod 
van activiteiten. De bedoeling is 
dat er een redactie komt voor het 
tweede Schatgraversboekje. Verder 
werken we toe naar een platform dat 
de voormalige werkgroep Vorming 
en Toerusting vervangt. We komen 
weer bij elkaar op 6 mei. Informatie 
over dit proces kunt u verkrijgen via 
Ria Keijzer. Ieders idee of aanbod is 
welkom!

Ria Keijzer

Hendrik Bakker
Op 28 januari kwam het leven van Henk Bakker 
(Van Heuven Goedhartlaan 675) tot een einde, 
na een aantal jaren van vooral geestelijke 
achteruitgang. Hij is 89 jaar geworden. Vooral 
voor zijn vrouw Annie, met wie hij ruim 61 jaar 
getrouwd was, is het een groot verlies. Maar 
de dankbare herinneringen blijven, voor haar 
en ook voor de beide kinderen. Henk was een 
lieve man, die voor iedereen klaarstond. Op de 
rouwkaart stond de tekst ‘Waar liefde woont, 
gebiedt de Heer zijn zegen’. Zowel de liefde als 
Gods zegen waren belangrijk voor hem. Hij was 
een gelovige man, tientallen jaren een trouw 
kerkganger in de Bankraskerk, daar ook diaken 
geweest. Over het geloof praatte hij niet veel, hij 
was meer een doener. Op 4 februari hebben we 
in de Kruiskerk afscheid van Henk genomen, met 
teksten waarin de liefde een rol speelt: Psalm 
133 en 1 Johannes 4. 

Sieb Lanser
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gebruiken. In verband met de brandveiligheid 
moeten ze wel in die rolstoel blijven zitten.
We hoorden dat het met ds. Mirjam Buitenwerf 
iets beter gaat, maar ze mag nog niet aan het 
werk.
Op 29 januari was er een enthousiaste groep 
mensen gekomen om met Ria Keijzer te brain-
stormen over het programma voor volgend jaar.

Rudie van Balderen

Speerpunt ‘Nieuwe Generatie’
Deze maand is het precies een jaar geleden dat 
het beleidsplan ‘Geloven dat het groeien gaat’ 
uitkwam. Hierin koos de Kruiskerkgemeente 
‘Cultuur’ en ‘Nieuwe generatie’ als speerpunten 
voor de komende jaren. 
We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel 
is gebeurd. We zijn dankbaar dat dankzij actieve 
vrijwilligers allerlei jeugdwerkactiviteiten ‘zo-
maar’ zijn gebleven. Er is extra jeugdwerkonder-
steuning gekomen met de komst van jeugdwer-
ker Martine Versteeg. Zij zal zich een dagdeel in 
de week inzetten om een extra impuls te geven 
aan het speerpunt ‘Nieuwe Generatie’. Ook kunt 
u hiervoor terecht bij Ria Keijzer. 

In november is er een avond geweest met 
allen die zich verbonden voelen met het jeugd-
werk van de Kruiskerk. Daar zijn drie behoeften 
geformuleerd:
 
1.  Behoefte aan hechtere doelgroepen
De kinderen, tieners en ouders die zichtbaar zijn 
in de gemeente, zijn kleine groepjes met weinig 
verband. Er zijn initiatieven genoemd en al ont-
staan om dit te verbeteren. Zo heeft de tiener-
kerkleiding besloten om op zondag regelmatiger 
tienerkerk aan te bieden. 
Daarnaast zal er op de eerste vrijdag van de 
maand een activiteit zijn waarbij tieners elkaar 
ontmoeten. Vrijdag 7 februari is dit van start 
gegaan met het programma Sirkelslag. 

Verder heeft het team nagedacht over de 
vraag hoe we ouders met kinderen iets 
(meer) kunnen aanbieden, waarbij zij zich 
welkom weten in onze gemeente. Nu er bij 
afwezigheid van Mirjam Buitenwerf geen 
themadiensten meer zijn, zal in de dienst op 
de tweede zondag van de maand het accent 
bij gezinnen liggen. Bovendien staat er ook 
weer een prachtig veertigdagenproject in de 
steigers verzorgd door de kinderdienst. Het 
thema is: 'Zoek de stilte'.

Het programma
Op 9 maart zal er voor het eerst in de Kruiskerk 
om 12 uur een Kerk op Schoot viering zijn. Dit 
is een korte viering van 20 minuten voor ouders 
met hun kind tussen 0 en 5 jaar. Het beleven 
van een Bijbelverhaal met al je zintuigen staat 
hierin centraal. Uitnodigingen zullen binnenkort 
rondgestuurd worden. Aanmeldingen via mar-
tine@pga-b.nl of 06-10848954.

12 april:   We maken met kinderen 
Palmpasenstokken 

13 april:  10.00 uur Palmpasen  
20 april:  10.00 uur Pasen
11 mei:   10.00 uur Kinderdienst in samenwer-

king met de andere wijkgemeentes
8 juni:   10.00 uur Pinksteren
22 juni:   Picknicken in het park, voor ouders met 

(jonge) kinderen, als afsluiting van het 
seizoen

Zoals u ziet is er op dit gebied heel wat in bewe-
ging. We kijken uit naar verdere ontwikkelingen.

2.  Behoefte aan meer draagvlak voor speerpunt 
‘Nieuwe Generatie’

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezin-
nen zich welkom voelen en zich ondersteund 
voelen? Hoe kunnen we kleine stappen zetten 
om verschillende generaties bijeen te houden? 

Vrijdag 14 maart
Dr. André Droogers: 
Zingeving als spel – Heeft 
de kerk het monopolie op 
waarheid?
‘Als ik nu eens als Boeddhist 
geboren was?’ Wanneer het 
gesprek gaat over de veel-
heid aan godsdiensten, komt 
deze vraag al snel op. Hoe zit 
het met de waarheidsclaims 
van religies? Dat ze niet al-
lemaal gelijk kunnen hebben, 
is voor sommigen reden 
geweest het geloof vaarwel 
te zeggen. Waar komen alle 
verschillen toch vandaan? En 
is het mogelijk er je eigen 
levensbeschouwing op na te 
houden en toch respect te 
hebben voor andere overtui-
gingen? Over deze vragen 
gaat de lezing.
Dr. André Droogers is 
emeritus hoogleraar cul-
turele antropologie aan de 
Vrije Universiteit. In 2010 
publiceerde hij Zingeving als 
spel. Over religie, macht en 
speelse spiritualiteit. Het is 
mogelijk al kennis te maken 
met André Droogers op zijn 
persoonlijke website: 
www.andredroogers.nl.
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Natuurlijk verandert een gemeente niet 
op slag. Wel zijn er kleine gebaren, vor-
men en initiatieven denkbaar die kunnen 
bijdragen aan onze houding naar elkaar 
en aan bewustheid dat de ‘Nieuwe 
Generatie’ te maken heeft met de 
toekomst. We (h)erkennen dat we in een 
maatschappij leven waarin het gezins-
leven fl ink onder druk kan staan en een 
warme gemeenschap belangrijk is.

3.  De behoefte om verbindingen te zoe-
ken met de wijk, scholen en nieuwe 
doelgroepen

Aan de ‘kerk naar buiten’ is al veel aan-
dacht besteed. Het kinderkerstfeest laat 
zien dat er beweging in zit. De beweging 
die we zoeken maakt ruimte voor de 
nieuwe generatie met respect voor wat 
bestaat. We laten ons graag inspireren 
door boeken en suggesties. Als u zich 
als gemeentelid hierin wilt verdiepen, 
dan is het boek ‘Leven Delen’ van Nynke 
Dijkstra-Algra een aanrader. 
Wij kijken in ieder geval uit naar de 
komende tijd, waarin zichtbaar mag 
worden dat we een gemeente zijn die 
zich met hart en ziel wil inzetten voor de 
nieuwe generatie.

Martine Versteeg

Kledinginzameling
Noteert u alvast de datum van de jaar-
lijkse kledinginzameling voor Mensen 
in Nood: zaterdag 12 april tussen 9.30 
- 12.00 uur. Onze kerk is één van de 
inzamelpunten van kleding en schoeisel 
(schoon en nog draagbaar), dekens en 
huishoudtextiel; ook brillen zijn welkom. 
Voor de bestemming van de kleding 
en de daarmee verkregen gelden zie 
pagina 13.

Maart
vr  7 18.30  KrissKross Pizza eten (12-18 jaar)
za  8  15.30  Trouwviering Geert-Jaap Welsing en Markus Starink
zo 9 12.00  Kerk op Schoot dienst
zo  9 17.00  Muzikale vesper
zo  9 19.30  Taizéviering in de Paaskerk
ma  10 14.00  Kring ‘Heer, leer ons bidden’ met Tom Buitendijk, Titus Brandsmakerk
wo  12  18.00  Vastenmaaltijd, Titus Brandsmakerk
wo  12 19.15  Vesper, Titus Brandsmakerk
wo  12 19.15  Gebedsgroep
do  13 20.00  Kring Vrouw en Geloof
vr  14 20.00  Café Montpensier met André Droogers over ‘Zingeving als spel’
ma  17 -wo 19   Kloosterverblijf in de St. Adelbert abdij te Egmond-Binnen
ma  17 14.00  Kring ‘Heer, leer ons bidden’ met Tom Buitendijk, Titus Brandsmakerk
di  18  13.30  In de herberg aan de stamtafel met Ria Keijzer
wo  19 14.30  Geloofscursus Zeven sloten met Ria Keijzer en Sieb Lanser
wo  19 19.15  Vesper, Titus Brandsmakerk
wo  19  20.00  Gespreksgroep 25+ met Ria Keijzer
do  20  20.00  Studiegroep Dogmatiek met Sieb Lanser
ma  24 14.00  Kring ‘Heer, leer ons bidden’ met Tom Buitendijk, Titus Brandsmakerk
di  25 14.00  Project Levensverhaal met Ria Keijzer
wo  26  18.00  Vastenmaaltijd, Titus Brandsmakerk
wo  26 19.15  Vesper, Titus Brandsmakerk
wo  26 19.15  Gebedsgroep
zo  30 12.00   Concert met Monteverdi koor uit Utrecht
ma  31 14.00  Kring ‘Heer, leer ons bidden’ met Tom Buitendijk, Titus Brandsmakerk

april
wo  2 14.30  Geloofscursus Zeven sloten met Ria Keijzer en Sieb Lanser
wo  2 19.15  Vesper, Titus Brandsmakerk
vr 4 18.30  KrissKross (12 - 18 jaar)
wo  9  18.00  Vastenmaaltijd, Titus Brandsmakerk
wo  9 19.15  Vesper, Titus Brandsmakerk
wo  9 19.15  Gebedsgroep
do  10 20.00  Kring Vrouw en Geloof
Za  12  9.30-12.00 Kledinginzameling

Tienerdiensten: 9, 16, 23 maart en 6 april

Agenda
Zie voor uitvoeriger informatie het activiteitenprogramma 2013-2014 ‘Schatgraven in de 
Kruiskerk’. Ook in de Kruispuntjes en op de website zullen activiteiten worden aangekondigd. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in de Kruiskerk. 
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Bij de diensten
Zondag 9 maart is de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd. De cantorij zal 
meewerken aan de dienst door uit het 
nieuwe liedboek bekende en nieuwe 
liederen voor de Veertigdagentijd met 
ons te zingen.
Zondag 30 maart gaat prof. Stoker voor. 
We hopen dan het heilig avondmaal te 
vieren.
Op de zondagen in de Veertigdagentijd 
waarop ik zelf in de Pelgrimskerk 
hoop voor te gaan – 9 maart, 23 
maart en 6 april – wil ik met u lezen 
uit de hoofdstukken 21, 22 en 26 

van het evangelie naar Matteüs, die 
handelen over de periode van Jezus’ 
intocht in Jeruzalem tot aan zijn 
gevangenneming.

Wereldgebedsdag
In het kader van de Wereldgebedsdag 
wordt op vrijdag 7 maart, evenals 
voorgaande jaren, een oecumenische 
gebedsviering gehouden, voorbereid 
door vrouwen van De Goede 
Herderparochie en de Pelgrimskerk. De 
viering vindt plaats in de Pelgrimskerk 
en begint om 15.00 uur.

Bijbelkring Bergrede
De eerstvolgende bijeenkomsten 
van de Bijbelkring over de Bergrede 
worden gehouden op dinsdag 18 maart 
en dinsdag 8 april, van 14.00 uur tot 
uiterlijk 16.00 uur, in de Pelgrimskerk. 

Kring ‘oudere jongeren’
De derde en laatste gesprekskring voor 
‘oudere jongeren’ (35+) van dit seizoen 
vindt plaats op woensdag 12 maart om 
20.00 uur in de Pelgrimskerk. Na de 
eerste maal te hebben gesproken over 
‘het Koninkrijk als gave’ behandelen 
we deze avond, evenals tijdens de 
tweede bijeenkomst, het onderwerp 
‘het Koninkrijk als opgave’. Mevrouw 
Karin Schoonhoven, die in het kader 

van haar HBO-studie theologie 
geïnteresseerd is in en onderzoek doet 
naar de geloofsbeleving van veertigers 
en vijftigers in en rond de Pelgrimskerk, 
zal evenals vorige keer aanwezig zijn.

Lezing Matthäus Passion
Donderdag 3 april, twee weken voor 
Witte Donderdag, leidt theologe en 
musica Hanna Rijken ons in in de 
tekstuele en muzikale schatten van 
Bachs Matthäus Passion. Haar lezing 
vindt plaats in de Pelgrimskerk en 
begint om 15.00 uur.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Wij zijn blij dat mevrouw H.M. (Heleen) 
Zweers bereid is gevonden de dienst 
van de heer Padmos in Vreugdehof 
over te nemen.
•  De gang van zaken bij het Avondmaal 

is nog steeds niet bevredigend, in 
het bijzonder als er een gastpredikant 
voorgaat. Er is besloten een instructie 
te schrijven. We zijn in elk geval 
van plan nog tot de zomer met de 
kringvorm door te gaan. De instructie 
ligt er inmiddels.

•  Vanwege het afnemend aantal 
deelnemers is besloten de 
gesprekskring in de Otter-Knoll 
Stichting in dit voorjaar af te bouwen.

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas 660904 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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Maria Martha Vlaming 
Op 4 december overleed, na een 
ziekbed van enkele maanden, Maria 
Martha Vlaming. Zij werd 83 jaar. Rie 
Vlaming kwam na haar opleiding tot 
verpleegkundige naar Amsterdam, waar 
zij haar aanvullende aantekeningen 
haalde. Nadat haar huwelijk ontbonden 
was, combineerde zij jarenlang de zorg 
voor haar kinderen met haar werk als 
verpleegkundige. We gedenken haar als 
een doortastende en tegelijk dienstbare 
vrouw, die zich o.a. in De Buitenhof voor 
anderen inzette. We hebben haar begraven 
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats na 
in de kerk troost te hebben gezocht bij 
de woorden uit Hebreeën 12: ‘Laat ons 
oog gericht zijn op Jezus, de leidsman en 
voleinder van het geloof.’

Dirk Cornelis Mulder
Op 20 januari is overleden Dirk 
Cornelis Mulder, in de leeftijd van 
94 jaar. ‘Professor Mulder’, zoals we 
hem meestal noemden, begon zijn 
loopbaan als missionair predikant en 
als docent in Jogjakarta en Jakarta. In 
1965 werd hij (de eerste) hoogleraar 
godsdienstwetenschappen aan de 
Vrije Universiteit, hetgeen hij bleef 
tot aan zijn emeritaat in 1985. Dick 
Mulder was actief betrokken bij het 
werk van de Wereldraad van Kerken. 
Van 1983 tot 1992 was hij voorzitter 
van de Raad van Kerken in Nederland. 
Dankzij de inzet van zijn dochter 
bezocht hij tot vorig jaar de diensten 
in de Pelgrimskerk. Hij is begraven op 
de Nieuwe Oosterbegraafplaats. We 
leven mee met zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen.

Ds. Harmen U. de Vries

•  De nieuwe voorzitter van de 
Algemene Kerkenraad (AK), de heer 
Bossenbroek, is voortvarend te 
werk gegaan. Hij heeft een actieplan 
geschreven voor de periode 2014-
2017, waarin zo'n beetje alle aspecten 
van het functioneren van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert aan de orde komen. De 
meeste punten zullen vermoedelijk 
in de meivergadering besproken 
worden. Wij moeten onze mening 
over de samenstelling van de AK 
voor eind maart al geven. Er werden 
twee opties in het plan genoemd. Wij 
hebben gekozen voor de optie waarin 
van elk van de drie wijkkerken: 
Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk, 
een ouderling en een diaken zitting 
hebben. Tevens de voorzitters van 
het College van Diakenen en het 
College van Kerkrentmeesters, één 
predikant, een afgevaardigde van 
de Protestantse Jeugdraad en een 
bovenwijkse voorzitter en scriba.

•  Het rapport van ds. Sondorp 
betreffende Vorming en Toerusting 
ligt er inmiddels. Het staat op de 
agenda van de februarivergadering.

•  Ds. Delver is afgetreden als hoofd 
van dienst bij het VUmc en is 
opgevolgd door drs. Benita Spronk.

Adri Lodder

Paasgroetenactie 2014: ‘Zoek de 
Stilte, ontdek wat je beweegt’
Elk jaar organiseert Kerk in 
Actie de Paasgroetenactie. 
Kerkleden sturen rond Pasen 
ter bemoediging een Paasgroet, 
gericht aan politieke gevangenen 
en mensenrechtenorganisaties in 

het buitenland, aan Nederlandse 
gevangenen in het buitenland en in 
Nederlandse gevangenissen.
Gevangenen kunnen terecht 
veroordeeld zijn. Toch willen we 
hen laten weten dat zij waardevolle 
mensen zijn in Christus’ ogen en dat 
de Paasboodschap ook voor hen geldt. 
Het sturen van een Paasgroet aan 
een gedetineerde betekent een teken 
van hoop geven, ook buiten de muren 
wordt aan hen gedacht. 
De ZWO commissie nodigt u van harte 
uit mee te doen aan deze actie. Op 
zondag 30 maart zijn de kaarten na de 
dienst in de Ontmoeting te verkrijgen.

Nel Velhorst

Pastorpraat
Achter ons ligt een drukke maand 
waarin u veel, ook door de week, kon 
bijwonen. Zowel in de Pelgrim als in De 
Goede Herder! Bekijk de agenda goed, 
het gaat gewoon door, let op de nieuwe 
mogelijkheden.
Leest u dit nog op tijd: vrijdag 7 maart 
om 15.00 uur is de viering van Wereld-
gebedsdag! Wereldwijd verbonden, dat 
is niet niks!
Was u niet op Valentijnsdag, dan kunt 
u nu mee naar de Nieuwe Poort op de 
Zuidas op 11 maart.
Wilt u naar theater op Uilenstede op 
25 maart met een inleiding vooraf in de 
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Pelgrimskerk, geef u snel op. Er is een 
beperkt aantal kaarten.
Let op! In het laatste weekend van deze 
maand gaat de zomertijd in. Dan vangen 
de kerkdiensten om 10.00 uur aan!
 Voor allen die bezoek doen is er een 
bijeenkomst op maandagmiddag 7 april 
om 14.00 uur in de Pelgrimskerk. U 
bent hierbij uitgenodigd, we rekenen 
echt op u. Ds. De Vries heeft de 
leiding.
Veel groeten voor zieken en gezonden. 
We kijken samen uit naar een zonnig 
voorjaar.

Wil Kruijswijk

Oecumenische Gebedsdienst
Op 22 januari was de oecumenische 
gebedsdienst voor de eenheid. Hieraan 
namen deel de Pinkstergemeente 
Amsterdam, de rooms-katholieke 
parochie De Goede Herder en de 
protestantse Pelgrimskerkgemeente.
Het thema van de dienst: Is Christus 
dan verdeeld? Elk van de voorgangers, 
pastor Zijlstra, pastor Kint en ds. de 
Vries geven elk een korte meditatieve 
gedachte bij het Bijbelgedeelte 
1 Korinthiërs 1: 10-18, waarin we 
opgeroepen worden om eensgezind 
te zijn. Aansluitend spreken ze een 
dankgebed uit en doen voorbeden voor 
de wijk en de stad, voor Nederland en 
voor de wereld.
Het is een mooie dienst met ongeveer 
60 personen. Echt verblijdend is 
dat ook leden van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk en van de 
Nederlands Gereformeerde Kerk, die 
in Buitenveldert wonen, deze dienst 
bezoeken. 

Nel Velthorst

Gerechtigheid
Dat woord werd in de jaren '70-'80 bij 
ons thuis een gevleugeld woord. Hoe 
dat kwam? Josje (7 jaar) kwam een 
poosje bij ons wonen tot de problemen 
thuis opgelost zouden zijn.
Josje was bepaald niet op zijn mondje 
gevallen en zat die dag voor het eerst 
bij ons aan tafel bij het avondeten. Toen 
ik de schaal met aardappels op tafel 
zette, riep hij luid en duidelijk: ‘Haaaa, 
hoi, aardappels, eten we thuis nooit 
meer, lekker!’
‘Wacht eens even,’ zei mijn oudste 
zoon (14 jaar) ‘laat ik die nu ook heel 
graag lusten maar dan bedien ik jou 
het eerst anders is er niks meer.’ Hij 
voegde de daad bij het woord en 
schepte zijn bord overdreven vol. Josje 
glunderde. ‘Nu genoeg? Eindelijk 
Gerechtigheid!’ Josje knikte en zei: 
‘Ik weet wel wat een gerecht is hoor, 
gerechtigheid is zeker heel veel?’ 
Gelach alom ...maar er ontspon zich 
ook een gesprek over wat het woord 
gerechtigheid dan wel betekende. 
Overkomt het je, had je er recht op, 
doe je het voor een ander, kwam het 
altijd onverwachts? Tenslotte vonden 
ze het allemaal een beetje ‘een 
Kerkwoord'.
In elk geval bleef het nadien thuis 
wat hangen en werd het soms te pas 
en te onpas gebruikt, wat dan weer 
de nodige kritiek en gespreksstof 
opleverde.
Als je na een moeilijke repetitie op 
school laat thuis kwam, bijvoorbeeld 
door een lekke band maar je had de 
volgende dag het eerste uur plotseling 
vrij (leraar ziek): was dat gerechtigheid?
Op een middag, midden in de week, 

had ik eens een appeltaart gebakken. 
Het hele huis rook ernaar. Iedereen 
kreeg trek toen ze uit school kwamen. 
Men was net voor de bui binnen op 
de oudste na. We besloten op hem 
te wachten. Eindelijk, daar was hij, 
kletsnat van de stortbui. Hongerig 
kwam ook hij snel aan tafel. Ik was al 
aan het snijden in de taart. Help, één 
stuk viel fors groter uit. Jos (zo wilde 
hij genoemd worden sinds kort) zei 
onmiddellijk: ‘Dit is voor degene die 
het laatst binnenkwam, echt voor jou. 
Dat is toch gerechtigheid want dat 
betekent heel veel!’

Wil Kruijswijk

Verlies en rouw
In het kader van het winterprogramma 
hield Joke Schippers, geschoold en 
praktiserend in hulp bij rouwverwerking, 
een lezing in de Pelgrimskerk.
Rouw is er niet alleen bij overlijden 
maar ook bij verlies van lichamelijke 
en geestelijke vermogens. Bij verlies 
van bijvoorbeeld werk, huis, relaties, 
huisdieren of fi nanciële middelen.
Bij rouw en dood speelt geloof altijd 
een rol. Er is een zoektocht naar 
geloof, naar levensbeschouwing en 
naar spiritualiteit. Je zoekt het bij God 
of loopt van God weg. De vraag wordt 
gesteld of er sprake is van toeval of 
van een bedoeling.
In de zestiger jaren presenteerde 
Elisabeth Kübler-Ross een model 
met vijf fasen: ontkenning - woede 
- marchanderen - depressie - 
aanvaarding. Dit bleek niet te kloppen. 
Er is geen vast patroon en geen eind 
aan rouw, ook al verandert de beleving 
in de loop van de tijd.
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Nieuw onderzoek wijst op twee 
wegen waarop je uitweg in het 
rouwproces kan vinden. De eerste 
weg is die van verdriet over verlies, 
meer passief. De tweede weg is die 
van herstel en doorleven, meer actief 
en oplossingsgericht. Daarbij zoekt 
men het in afl eiding, bijvoorbeeld 
door hard werken. Bij ‘goed’ rouwen 
slingert men heen en weer naar beide 
wegen en kan zo zijn leven weer 
opbouwen.
Vaak wordt gedacht dat rouw na een 
jaar wel ‘over’ moet zijn. Neen dus. Er 
is geen eindpunt aan rouw. Je moet 
leren ermee om te gaan en het te 
integreren. Behoefte aan steun neemt 
eerder toe dan af. Van de omgeving 
is vooral erkenning van het verlies 
nodig. Daarnaast kan praktische steun 
– pannetje soep in drukke dagen – en 
een klankbord hulp bieden. Kom dus 
niet met sturing of ongewenste vragen 
of verhalen over eigen ervaringen. Het 
belangrijkste is: luisteren, luisteren en 
er zijn. Verlies delen met een ander 
vereist veiligheid en vertrouwdheid.
Rouwen is een uniek proces, voor 

iedereen anders. Het is in wezen ook 
een gezond proces dat tot integratie 
van het verlies in het verdere leven kan 
leiden.
Als er sprake is van gecompliceerde 
rouw, dat wil zeggen dat je op één 
van beide wegen – verdriet of actief 
afl eiding zoeken – blijft steken 
met alleen maar verdriet of alleen 
hyperactief afl eiding en werk zoeken, 
dan is professionele hulp aangewezen.
Er is heel veel nieuw onderzoek 
gedaan en gepubliceerd over rouw- en 
verliesverwerking, onder andere door 
Claire van den Abbeele. De lezing 
was uiteraard uitvoeriger dan hier 
beschreven. Het was een heldere 
presentatie die handreikingen gaf 
voor de omgang met eigen verlies 
en rouw of met die van anderen. Zie 
ook de website van Achmea hierover, 
geschreven door mevrouw Schippers.
Toepasselijk op het onderwerp is 
een Chinees gezegde: ‘Je kan niet 
voorkomen dat vogels van verdriet over 
je hoofd vliegen, maar wel dat ze in je 
haar nestelen.’

Mieke Hellema 

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 om 09.00 uur Morgengebed in De 
Goede Herder.

maart
vr  07  15.00  Viering Wereldgebedsdag
di  11  12.00  Lunchpreek met break, De Nieuwe 

Poort, verzamelen infobalie Station 
Zuid 

wo  12  20.00  Kring gemeenteleden 35+ 
wo  12  20.00  Kerk en Synagoge, Rabbijn 

Soetendorp over onze slotavond
do  13  20.00  Het Woord spreekt, De Goede 

Herder 
di  18  14.00  Bijbelkring Bergrede
za  22  22.30  Stille Omgang, na eucharistiviering, 

De Goede Herder
ma  24  14.00  Film: De Tweeling, De Goede 

Herder
di  25  17.00  Theater Molière
vr  28  10.30  Menno Simonskring

april
do  03  15.00  Uitleg Matthäus Passion door 

Hanna Rijken
di  08  14.00  Bijbelkring Bergrede
do  10  20.00  Het Woord spreekt, De Goede 

Herder
za  12  09.30  Sam’s kledinginzameling
zo  13  10.30  Palmpasenviering, De Goede 

Herder
zo  13  19.30  Matthäus Passion, KCOV, 

Concertgebouw 

Zie ook het winterprogramma of www.pelgrimskerk.nu 

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

PJR

Agenda
Vr/ 07-03 19.30 uur  Reünie Theaterweekend, in de 

Paaskerk

Zo/ 09-03 18.00 uur  Dummies meet Taizé, in de 

Paaskerk

Di/ 11-03 20.00 uur   Catecheseavond ouders, in de 

Pastorie

Wo/ 12-03 19.30 uur   Catecheseavond 12+, in de 

Pastorie

Za/ 15-03   Stille Omgang 12+, ism de 

Dominicusgemeente

Zo/ 16-03   Netwerk 20-ers, tijd en locatie 

volgen

Di/ 18-03 20.00 uur  PJR-vergadering, Pastorie

Wo/ 19-03 19.30 uur   Catecheseavond 12+, in de 

Pastorie

Zo/ 23-03 10.30 uur   Kerkentocht, Keizersgrachtkerk

Di/ 25-03 17.30  uur  JOP COACH Live, 17.30 

uur (maaltijd), 19.00 uur 

(programma), Hoorn

Wo/ 26-03 19.30 uur   Catecheseavond 12+, in de 

Pastorie

Wo/ 02-04 19.30 uur  Catecheseavond 12+, in de 

Pastorie

Za+Zo/ 05+06-04  Glazen Kerk

Wat is geweest...

24 uur bezinning op Kaageiland

Januari was nog maar net van start of een groep 

fanatiekelingen trok zich terug op Kaageiland. 

De tienerleiding van de Kruiskerk en Zuid bezon 

zich 24 uur rond het thema: Mijn verhaal, jouw 

verhaal en Gods verhaal. We keken naar ons 

eigen verhaal. Hoe we ons hebben ontwikkeld 

en hoe geloof daarin een rol speelde. We hebben 

gekeken naar het verhaal van tieners. In wat voor 

tijd leven zij? Speelt geloof ook bij hun een rol? 

En we hebben stil gestaan bij Gods verhaal, dat 

al die andere verhalen overlapt. Er was veel in die 

24 uur gestopt: plezier, goede gesprekken, een 

knisperend haardvuurtje, mooie wandelingen en 

prachtige verhalen.

CURSUS CHRISTENDOM VOOR DUMMIES
Op 2 februari was alweer de laatste cursusavond van de 7+1 basiscursus geloven, die ook wel bekend stond als ‘Christendom voor dummies’. In oktober startte een groep van acht à negen twintigers (17-23 jaar) met de cursus. Elke avond begonnen we met een heerlijk maal, waarna we een thema behandelden, zoals ‘Wat is bidden?’ of ‘Schepping’. Tussen de zeven avonden was er ook een dag waar we wat meer tijd namen voor het gezellig bij elkaar zijn en om ons eens te verdiepen in de Heilige Geest. Het is leuk om te zien hoe deze groep enthousiast verder wil gaan. Er komt dan ook zeker een vervolg in de vorm van twintigersactiviteiten en ontmoetingen. We danken de vrijwilligers voor het koken van de maaltijden, maar vooral de vrijwilligers die zich voor deze avonden hebben ingezet. Mimi, Cor en Remon: Bedankt!

door: Dorien Keus
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Glazen Kerk – 5/6 april
Serious Request: drie DJ’s sluiten zich op in een glazen huis om geld op te halen voor 
een ‘stille ramp’. De jongeren in de kerk doen dat binnenkort ook: de Glazen Kerk. De 
jongeren sluiten zich één nacht op om geld op te halen voor een door hen gekozen doel. 
Gemeenteleden en anderen kunnen langskomen om te eten, een klus te laten doen, iets te 
kopen, etc. De voorbereidingsgroep, bestaande uit jongeren, jeugddiakenen en jeugdwerker, 
is al hard aan de slag gegaan!

Vrijdag 7 februari deden twee teams 
uit Amstelveen mee aan Sirkelslag. 
Sirkelslag is een wedstrijd tussen wel 
520 tienergroepen uit heel Nederland. Dit 
jaar kon je ook als team tegen een lokaal 
team strijden. Dus namen team Kruiskerk 
en team Paaskerk het tegen elkaar op. 
De groepen kregen allerlei opdrachten 
waarmee ze punten konden verdienen. 
Dit keer was het thema: ‘Liefde’. De 
tieners moesten beroemde stelletjes 
raden en op pad gaan met een camera 
om bepaalde voorwerpen op de foto te 
krijgen. Onder anderen de trouwring van 
een minimaal 25 jaar getrouwd echtpaar. 
Verder moesten ze een parcours afl eggen 
en nagaan of stellingen over de liefde waar 
of niet waar zijn. Zoals: Boaz was verliefd 
op Ruth en deed daarom aardig tegen haar. 
De teams waren erg aan elkaar gewaagd 
en het scheelde maar een haartje. Team 
Kruiskerk (KrissKross) heeft met drie 
puntjes verschil gewonnen. Gefeliciteerd 
team Kriss Kross! Maar maak je borst 
maar nat, want volgend jaar gaat het 
Paaskerkteam zeker de strijd weer aan.

Wat nog 
komt…

THEATERWEEKEND 2014 – SIMSON



De Kring
Willeke Koops

Je moet het maar aandurven: een 
kring starten met als doel het hele 
boek ‘Christelijke dogmatiek’ van de 
hoogleraren G. van den Brink en C. van 
der Kooi in één seizoen met elkaar te 
bestuderen. Dat betekent zo’n zeven-
honderd pagina’s, bijna anderhalve kilo, 
wetenschappelijke benadering van de 
geloofsleer doorspitten. In de Kruiskerk 
is een groep van drie vrouwen en vijf 
mannen de uitdaging vrolijk aangegaan. 
De meeste deelnemers hebben zich 
goed voorbereid. Er is thuis flink ge-
streept en gearceerd, een ander heeft 
zijn boek maagdelijk wit gehouden en 
aantekeningen gemaakt. Om de vaart 
erin te houden – ‘met één hoofdstuk 
halen we het eind van het seizoen 

Kringen vormen de basis van 

het protestantse geloofsleven. Ze 

zijn er in vele soorten en maten. 

Present maakt een rondje langs 

verschillende groepen.

Wat: Kring dogmatiek
Waar: Kruiskerk
Wanneer: maandelijks op 
donderdagavond
Voor: mensen met liefde voor 
theologische vraagstukken 
Begeleiding: ds. Sieb Lanser

niet’ - komen er per avond maar liefst 
twee hoofdstukken aan bod. Vanavond 
zijn dat hoofdstuk 5 over openbaring en 
hoofdstuk 6 over schepping.

Strepen en arceren 
Het heeft iets van een college. Sieb 
loodst de deelnemers met kennis en in 
beeldende taal door de tekst heen. De 
luisteraars strepen en arceren tijdens de 
uitleg verder in hun boeken. Een groot 
aantal theologen passeert de revue: 
Barth, Berkhof, Buber, Kuitert. En zo leer 
ik dat een openbaring zeven kenmerken 
heeft, niet gericht is op kennis maar 
ontmoeting tussen de mens en God, 
en wat het verschil is tussen openba-
ring en ervaring. Na de koffie neemt 
een van de deelnemers het stokje over. 
Hij legt uit dat een schepping niet los 
te zien is van Gods heilsplan, en geen 
toevallig bijproduct of ordening van 
chaos is, maar bewust bedoeld.
De sfeer is open. De theorie roept als 
vanzelf eigen geloofservaringen, inzich-
ten en vragen bij de deelnemers op, 
die in alle rust worden besproken. Zegt 

God nog wel eens iets? Hoe weet je of 
een ervaring van God komt en dus een 
openbaring is? Waarom hebben we niet 
allemaal zo’n geloofservaring als Paulus 
in Damascus? De een ziet een spoor 
van God in zijn medemens, de ander 
in de natuur. Klaarblijkelijk laat God zich 
van veel kanten zien. En waarom heeft 
God een boom van goed en kwaad in 
het paradijs geplant? Misschien omdat 
een mens geen robot is, maar iemand 
met een vrije wil. Zoals muziek pas 
diepte krijgt als er ook dissonanten zijn.
Het boek roept existentiële vragen op. 
‘We gaan misschien wel met meer 
vragen naar huis dan waarmee we zijn 
gekomen’, concludeert Sieb Lanser 
dan ook aan het eind van de avond. 
Maar zo te zien vindt niemand dat erg. 

Saillante uitspraak
‘Onze haring een openbaring’, verwij-
zend naar een bord boven een ha-
ringkar in Amsterdam, waarmee Sieb 
duidelijk wil maken dat een openbaring 
iets te maken heeft met de ervaring 
van een andere werkelijkheid.



Expositie in Kruiskerk

Bach in Beeld 
Lida Ruitinga

Jan Aanstoot en zijn werk
De uit Wierden afkomstige Jan 
Aanstoot gaf al sinds zijn jeugd blijk 
van muzikale en beeldende talenten 
en is daarin ook door zijn omgeving 
gestimuleerd. Hoewel hij jaren lang in 
het onderwijs werkzaam is geweest, 
kwam vanaf 1985 het kunstenaars-
vak op de eerste plaats. Tegelijkertijd 
koos hij in zijn schildertrant voor een 
steeds verder ontwikkelend abstract-
expressionisme. Daarbij heeft hij zich 
laten inspireren door kunstenaars 
als Rothko, De Kooning en Kiefer. 
De ontwikkeling die Jan zelf heeft 
doorgemaakt als kunstenaar is goed 
te zien in een boek dat in 2010 is 
uitgegeven ter gelegenheid van zijn 
25-jarig kunstenaarsschap.

Project Matthäus-Passion
Naast de beeldende kunst is muziek 
een tweede grote passie. Het idee 
om aria's uit de Matthäus-Passion 
te verwerken in zijn schilderkunst 
is uitgegroeid tot een project dat in 
2011 is voltooid. De teksten van de 
aria's waren samen met de ritmiek 
en contrasten in de muziek bepalend 
voor compositie, vorm en kleur van de 
schilderijen.
In een interview vertelde Jan me 
dat hij vanuit zijn spirituele beleving 
schoonheid en licht wil weergeven in 
abstracties. Veel schilderijen laten zien 
hoe het licht de duisternis verdrijft. 

Opzet Expositie in de Kruiskerk
De expositie wordt geopend met 
medewerking van leden van het Bach 
Ensemble Amsterdam, waarbij vier 
aria's ten gehore gebracht zullen wor-
den. Op basis van het genoemde inter-
view zal de betekenis en de vormgeving 
van deze kunstwerken worden belicht. 
Tijdens de expositie kunnen de bezoe-
kers een mp3-speler met de muziek van 
de aria's meekrijgen, wat het bekijken 
van de kunstwerken een extra dimensie 
geeft. In de Pauluszaal is ander werk 
van de kunstenaar te zien en te koop.

Praktische informatie:
Expositieperiode: 23 maart tot 20 
april, donderdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 14.00-17.00 uur.
Opening: 23 maart, 11.45 uur met 
orkestleden en solisten van het Bach 
Ensemble Amsterdam o.l.v. Paulien 
Kostense met Elsbeth Gerritsen 
(mezzo-sopraan), Michiel Meijer (bas), 
Sara de Vries (vioolsolo).

De Kunstcommissie van 

de Kruiskerk is erg verheugd 

dat beeldend kunstenaar Jan 

Aanstoot is ingegaan op de 

uitnodiging om te komen 

exposeren met schilderijen, 

waarbij 14 werken van zijn 

Matthäus-Passion-project 

centraal staan. Ze zijn – heel 

toepasselijk – te zien in de 

veertigdagentijd. 

Lezing door Jan Aanstoot: 29 maart 13.30 uur.

Actuele informatie m.b.t. openingstijden: 
www.kruiskerk-amstelveen.nl 
Website Jan Aanstoot: 
www.aanstoot.net
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nieuws

Op 21 maart organiseren de PThU, de faculteit Godgeleerdheid en Figura Divina een 
symposium met de titel ‘Apocalyps, ondergang als katharsis’. De bijeenkomst vindt 
plaats in de grote zaal van de PThU, Boelelaan 1105 in Amsterdam. De dag begint om 
10.00 uur en eindigt om 16.30 uur en kost € 15,00 (incl. koffie, thee en lunch).
Vanouds is in kunst en literatuur een apocalyptische stemming verbeeld, verwoord 
of verklankt. Maar: hoe komt de hedendaagse apocalyptische stemming zoals wij 
die vanaf de jaren ’60 kennen tot uitdrukking in verschillende kunstvormen? Met 
bijdragen van o.a. prof. dr. Marcel Poorthuis, prof. dr. Sylvain de Bleeckere, dr. Frank 
Bosman, prof. dr. Johan Goud en van de kunstenaars Merijn Bolink en Marc Mulders. 
Voor programma en aanmelding (voor 14 maart) zie de website van de PThU 
(www.pthu.nl/actueel/agenda/ApocalypsWebtekst)

Goed en recht doen. Wie wil dat niet? 
Maar hoe? Met de Micha Cursus of 
Micha Young kijkt een groep cursisten 
in enkele avonden naar de eigen 
mogelijkheden, gaven (materieel en 
geestelijk), maar ook naar wat daar van 
uit te delen is. De Micha Cursus en 
Micha Young (voor 15-plussers) kunnen 
de gemeente aan het denken zetten 
over gerechtigheid. Op informatie- en 
instructieavonden wordt inhoudelijke 
en praktische informatie gegeven. De 
eerstkomende instructieavonden zijn 
voor de Micha Cursus op 17 maart 
in Dordrecht en 12 mei in Den-Haag 
en voor Micha Young op 10 april in 
Driebergen. Het is ook mogelijk Micha 
Basic, zes gratis mini-cursussen van 
elk twee uur te downloaden via 
www.michanederland.nl. 
Informatie: vragen@michacursus.nl.

De Raad van Kerken in Amstel-
veen/Buitenveldert organiseert 
een bijeenkomst op maandag-
avond 17 maart over meditatief 
Bijbellezen.
In de kerk wordt de Bijbel op veel 
manieren gelezen: symbolisch, 
poëtisch, historisch, literair. Op 
deze avond staat het meditatief 
lezen centraal. Deze wijze van 
lezen werd en wordt beoefend in 
kloosters, in vroeger tijden door 
mensen als Ignatius van Loyola en 
Maarten Luther. De laatste jaren 
praktiseren steeds meer mensen 
deze leeswijze.

Op de avond krijgt u informatie 
over wat het meditatief lezen 
behelst. Daarna volgt een prakti-
sche oefening. Zo maakt u kennis 
met een christelijke manier van 
mediteren.

Begeleiding: drs. Riëtte 
Beurmanjer. Zij studeerde exe-
gese van het Nieuwe Testament 
aan de Vrije Universiteit. U bent 
van harte welkom in de Kruiskerk, 
v.d. Veerelaan. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur, voor die tijd 
is er koffie/thee.

Symposium over Apocalyps in de kunst

Muzikanten 
gezocht

17 maart 
Meditatief 
Bijbellezen in 
de Kruiskerk

In verpleeghuis Groenelaan is elke 
week een oecumenische kerkdienst. 
Daarvoor zoeken we muzikanten die 
(op vrijwillige basis) de kerkdiensten 
met hun spel opluisteren.
Tot nu toe wordt er op de meeste zon-
dagen gewerkt met cd’s. Dat gaat goed 
(de bewoners zingen de liederen mee), 
maar levende muziek is sfeervoller en 
levendiger. 

Zijn er muzikanten onder u die – op welk 
instrument dan ook, en van welk niveau 
dan ook –af en toe op zondagmorgen in 
Groenelaan willen spelen?
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.

Voor inlichtingen kunt u mailen met: 
Pauline van Zaalen, geestelijk verzorger/ 
pastor: pvanzaalen@amstelring.nl of 
bellen: 020 - 7564873.

Op cursus 
met Micha
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Geen mens is illegaal:
wakes in de tijd voor Pasen bij het 
Justitieel Complex Schiphol

Binnen de metershoge muren zijn 
ook een rechtbank en een Aanmeld 
Centrum met ruim honderd tweeper-
soonscellen voor mensen die oorlog en 
vervolging zijn ontvlucht en in Neder-
land asiel willen vragen.
 
Organisaties als Amnesty International, 
Justitia et Pax en Vluchtelingen Werk 
zijn van mening dat met deze gevan-
genzetting een aantal mensenrechten 
wordt geschonden. De nationale 
ombudsman noemt deze praktijk inhu-
maan. De organisatoren van de wakes 
willen duidelijk maken dat ook zij grote 
vragen hebben bij het gevangen zetten 

van mensen, die niets misdaan hebben. 
De wakes zijn ook bedoeld om solidari-
teit te betuigen met de gevangenen.
 
De wakes gaan van start op Aswoens-
dag, 5 maart om 14.00 uur. Niet 
alleen de wakers zullen een askruisje 
krijgen - ‘gedenk dat ge stof zijt en tot 
stof zult wederkeren’ - maar ook de 
metershoge betonnen muur van het 
Justitieel Complex Schiphol. Want ook 
dit gevang en dit migratiebeleid zijn 
vergankelijk.
 
Elk kerkgenootschap verzorgt een wake 
en geeft daar kleur en vorm aan vanuit 
de eigen achtergrond.
 
5 maart - Aswoensdag - Religieuzen 
voor Vluchtelingen en Catholic Worker 
9 maart - Stroom, Vineyard en Via Nova
16 maart - Evangelische Broeder Ge-
meente, Doopsgezinden en Lutheranen
23 maart - Navigators Studentenvereni-
ging Amsterdam, Studentenpastoraat 
en Time to Turn
30 maart - Stem in de Stad Haarlem en 
Kerken uit de Haarlemmermeer
6 april - Dominicuskerk, Keizersgracht-
kerk en Amsterdamse Studentenek-
klesia
13 april – Palmzondag - Kerken uit 
Amsterdam-Oost

18 april - Goede Vrijdag - Franciscaanse 
Vredeswacht
20 april - Pasen - Oecumenisch Vuur
 
Adres: Justitieel Complex Schiphol, 
Duizendbladweg 100, Badhoevedorp 
van 14.00 - 15:30 uur.
 
Meer informatie via 
www.schipholwakes.nl of het 
Jeannette Noëlhuis, www.noelhuis.nl.
Coördinator: 
Frits ter Kuile, 06-302 95 461.

Op Aswoensdag, 5 maart, 

begint de serie wakes die elk 

jaar in de veertigdagentijd 

gehouden worden bij het 

Justitieel Complex Schiphol. 

Naast de ingang van de 

Schipholtunnel staat een 

gevangenis voor mensen 

die niet in Nederland mogen 

(ver)blijven, omdat ze niet 

over voldoende papieren 

beschikken. 
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Paaskerk Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Vr/ 07-03  Wereldgebedsdag 
Oecumenische gebedsviering met liturgie 
gemaakt door vrouwen uit Egypte. Tijd: 
15.00 uur. De wereldwinkel is aanwezig.

 Zo/ 09-03  Kerk op Schoot 
Beleving van Bijbelverhaal met alle 
zintuigen, voor ouders met kind van 0-5. 
Aanmeldingen via martine@pga-b.nl of 
06-10848954. Tijd: 12.00 -12.20 uur.

 Zo/ 09-03  Muzikale vesper
Cantate BWV 131 'Aus der Tiefe rufe ich, 
Herr, zu dir' van J.S. Bach. Tijd: 17.00 uur.

 Di/ 11-03  Liedboekmiddag
Met Peter van Dongen. Uw favoriete lied 
opgeven bij Nelleke de Bres, tel. 6412654 
of diaconie@pwaz.nl. Tijd: 14.00-16.15 uur. 

 Wo/ 12-03  Kerk en Synagoge 
Inleider Rabbijn Soetendorp. Aanvang: 
20.00 uur.

 Do/ 13-03  Maaltijd Westwijk 
Om 17.50 uur. Opgave uiterlijk ma 10-03
Info Janet Parlevliet, tel. 8890432. 

 Vr/ 14-03  Café Montpensier
André Droogers over Zingeving als spel 
(?). Tijd: 20.00, inloop 19.30 uur. 

 Vr/ 14-03  Lezing Matthäus Passion
Met musicus en Bach-specialist Kees van 
Houten. Tijd: 20.00 uur. Entree: € 2,50.

 Za/ 15-03  Kijkdag Handwegkerk
Kijkmogelijkheid kerkspullen in 
Handwegkerk. Tijd: 11.00-12.00 u. 

 Ma/ 17-03  Themabijeenkomst 
 Meditatief Bijbellezen
Informatieve bijeenkomst over meditatief 
Bijbellezen. Zie pagina 34. Tijd: 20.00 uur.

 Wo/ 19-03  Geloofscursus Zeven sloten
Een nieuwe cursus over geloofsverdieping, 
Bijbeloriëntatie en ontmoeting. Tijd: 14.30-
16.45 uur. Opgave: Ria Keijzer of Sieb 
Lanser. 

 Za/ 22-03  Verkoop in Handwegkerk
Verkoop van overtollige kerkspullen. Tijd 
11.00-15.00 uur.

 Za/ 22-03  Stille Omgang 
Eucharistieviering in De Goede Herder. 
Aanvang: 22.30 uur. Daarna per bus naar 
de binnenstad van Amsterdam voor de 
Stille Omgang. Omstreeks 1.30 uur weer 
per bus terug naar De Goede Herder. 
Kosten €6. Opgeven voor deelname bij 
De Goede Herder, tel. 6420843.

 Ma/ 24-03  Film De Tweeling 
De tweeling Lotte en Anna groeit, na 
enkele gezamenlijke kinderjaren in 
Duitsland, gescheiden op. Plaats: De 
Goede Herder. Aanvang: 14.00 uur.

 Zo/ 30-03  Koffi econcert
Met Monteverdi koor uit Utrecht. Tijd: 
12.00 uur.

 Wo/ 02-04  Geloofscursus Zeven sloten
Met Ria Keijzer en Sieb Lanser. Tijd: 
14.30 uur. 

 Do/ 03-04  Lezing Matthäus Passion      
Drie aspecten worden belicht: liturgische 
praktijk waarin Bach werkte,  theologische 
achtergrond en opbouw van de passie. 
Inleider Hanna Rijken. Tijd: 15.00 uur.

Vr/ 04-04  Stiltewandeling 
14.45 uur: korte meditatieve inleiding 
met muziek. Daarna vanuit de kapel op 
weg, wandelen in stilte; 16.00 uur: stilte 
en muziek ter afsluiting.

Johanneskapel, Amsterdamseweg 311. 
Informatie en opgave: Marjan Bosch 06 
51 96 90 77, m.bosch@diaconie.com.

 Vr/ 04-04  Matthäus Passion - J.S. Bach
Pauluskoor Amstelveen, met Cor 
Brandenburg, Philharmonia Amsterdam 
en tienerkoor 'Vivace'.
Tijd: 19.30 uur. Entree: € 27,50 (65+/
CJP € 25). Plaats: St. Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965.

 Vr/ 04-04  Het orgel is terug!
Feestelijke ingebruikname van het 
gerestaureerde orgel. Tijd: 20.00 uur. 

 Za/ 12-04  SAM’s kledingactie
Kledinginzameling voor mensen in nood. 
Zie pagina 13. Tijd: 9.30-12.00 uur

 Za/ 12-04  Palmpasenstokken maken
De kinderen versieren hun eigen palm-
pasenstokken vóór de dienst van zondag. 

 Zo/ 13-04  Matthäus Passion 
Uitvoering van de Matthäus Passion 
door de KCOV Amsterdam. Plaats: 
Concertgebouw. Tijd: 19.30 uur.

 Ma/ 14-04  Boeteviering 
Op de eerste dag van de Goede of 
Stille week bezinnen wij ons op het 
lijden van Jezus en het lijden van zovele 
medemensen in onze wereld. Plaats: De 
Goede Herder. Tijd: 19.30 uur.

 Di/ 15-04  Open avond 
 community Jasmijn
Met het verhaal van Gethsemane en 
fragment van The Passion. Tijd: 20.00 uur. 

Zie pagina 13. Tijd: 9.30-12.00 uur


