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Het is gelukt! 

Ook bij de tweede editie reageren 
artiesten ongelofelijk enthousiast toen 
we ze vroegen. 
Het programma is ‘verjongd’. De 
opening wordt dan ook door kinderen 
verzorgd. En Hakim (Sesamstraat) 
is op 14 juni om 17.00 uur de spette-
rende opening. (Hakim: ‘Hé mensen 
van te gekke kerk, applaus voor jullie’). 
Diezelfde avond verzorgen jonge singer-
songwriters en gitaarleerlingen van de 
Muziek- en Dansschool Amstelveen een 

concert. Zij treden op met gitaarvirtuoos 
Eric Vaarzon Morel (‘Gaat het door? 
Geweldig! Un saludo sincero’). 
Het festival ademt een actieve sfeer: 
er is een inloopkoor van ‘onze’ Diane 
Ranselaar (‘Heb er nu al zin in!’). die sa-
men met haar Gospel Boulevard ook de 
kerk zal laten swingen. Er is een Nacht 
van het Toeval met Dolende Dichters, 
Aïcha Lagha en een open podium en 
hapje, drankje en kaarslicht. 
Een adem van vernieuwing? Twee pre-
mières benadrukken die. 
‘Nieuws van twee kanten’ is een 
poëzie-muziekprogramma van een van 
de bekendste Nederlandse vrouwelijke 
dichters, Tjitske Jansen (‘Fantastisch 
een avondvullend programma te maken 
voor jullie! Super.’) en Jeroen Zijlstra. De 
tweede première is de Close Harmony 
Mis waarin geloof en ongeloof elkaar 

bijna letterlijk ontmoeten en samen-
smelten in positief getoonzette en 
voor het festival geschreven muziek en 
teksten.
Uw eigen adem? Die stroomt misschien 
bij Hella van der Wijst (KRO), die op 
facebook enthousiast reclame maakt 
voor ‘haar’ festivalbijdrage en ons verha-
len zal gaan ontlokken.
En dan hebben we nog de adem van 
Kees van der Zwaard (theater ‘Hier sta 
ik’), Sjors van der Panne & Band (aan-
stormend en veelbelovend talent: ‘Puur 
Sjors’ (‘We maken er een bijzonder 
optreden van’) en ...heb je nog adem...?
Het daverende slotconcert van Stef Bos 
& Band! Met oude en nieuwe songs van 
zijn komende CD ‘Mooie Waanzinnige 
Wereld’. Hoe mooi wil je het hebben?
Kijk voor het hele programma op pagina 
34-35.

Gert Jan Slump, Inke Otting en Anne Marie Dees

Het is gelukt!! Het (te) Gekke Kerk 

Festival 2014 staat in de steigers. 

Omdat Paradiso aan de Poel niet 

beschikbaar bleek, oriënteren we ons op 

twee kerken in vol bedrijf. Een nieuwe 

uitdaging voor ons Te Gekke Kerk Team.

‘...ik hoorde jouw adem
zacht als de branding van een windstille zee...’ (Stef Bos)
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Ademloos lees ik de kopij. Buiten adem kom 
ik aan bij de redactievergadering. Maar daar 
adem ik weer op. Het is nog wel een zaak van 
lange adem voordat het gemeentemagazine 
weer op de mat ligt. In enkele woorden het 
enerverende leven van een hoofdredacteur van 
Present. Dit Pinksternummer heeft als thema: 
Adem. Pinksteren: het feest van de Geest, van 
de wind, van Gods adem. Marianne Bogaard 
schrijft over geloof inademen. Als cantor van de 
Oude Kerk in Amsterdam benadert Christiaan 
Winter de adem vanuit zijn eigen professie. 
In het interview met Gerdien Parlevliet blijkt 
het belang van de ademhaling in haar werk 
als logopedist. Op adem komen, hoe belang-
rijk is dat niet voor zowel een peuter als een 
volwassene; lees de column van Ronald van 
Steden. Er komt weer een nieuw (te) Gekke 
Kerk Festival aan, met een adembenemend 
programma. Jan Bossenbroek heeft als voorzit-
ter van de Algemene Kerkenraad een ademloze 
tijd achter de rug. De kerkrentmeesters houden 
soms de  adem in als het gaat om de fi nancie-
ring van de kerkelijke activiteiten. Oikocredit 
geeft mensen als het ware nieuwe levens-
adem. De wijkberichten van Zuid, Kruiskerk en 
Pelgrimskerk ademen geloof, vertrouwen, vita-
liteit, ook al moeten wij soms gemeenteleden 
gedenken die de laatste adem hebben uitge-
blazen. Bij mijzelf komt vaak dat prachtige lied 
‘Zolang wij ademhalen’ boven; u vindt het als 
lied 657 in ons Liedboek. Als redactie hopen 
wij dat u ademloos deze Present uitleest en 
kunt opademen en wensen wij u een gezegend 
Pinksterfeest. 

Sieb Lanser



54

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/ 01-06 

1e collecte: Diaconie, het Jeanette Noëllhuis
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
17.00 uur: choral Evensong, liturg: 
mw. B. Siertsema 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. W. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d 
IJssel, Op.belijdenis 
18.30 uur: ds. W.P. Emaus, Lekkerkerk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. R.J. van Zwieten 

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

Zo/ 08-06 
Pinksteren

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.J. Kunz, Katwijk 
18.30 uur: ds. W. Peene, Kootwijkerbroek
maandag 2e pinksterdag: 9.30 uur: ds. A. 
Baas, Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, met de 
cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van den Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 15-06

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst met 
tieners
15.30 uur: ds. W. Pieterse, dienst van 
Woord & Gebed
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen
18.30 uur: ds. W. Meijer, Voorthuizen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Visser-Fuchs, Heemskerk 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Juli – Handen
inleveren kopij: 10 juni
op de mat: 3 juli

Data Present

September – Vieren en Verbinden
inleveren kopij: 19 augustus
op de mat: 11 september
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Zo/ 22-06 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, vorming-en toerusting 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. W. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer, Bilthoven
18.30 uur: ds. D.J. van Eckeveld, Katwijk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van den Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

 

Zo/ 29-06

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld  
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.P. Voets, Hoevelaken
18.30 uur: kand. M. van Rijn, Katwijk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: drs. T.J. Oosterhuis
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. Inge Mol
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor C. van der Heijden

Middagpauzediensten
Alle-dag-kerk
Diensten worden gehouden in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
Kerk open vanaf 12:00 uur, samenzang vanaf 12:25 uur.
Aanvangstijd van de diensten: 12.40 uur.

 woensdag voorganger te organist

   2 juli dr. Stephan de Jong Bussum Wim Magré

   9 juli evangelist Johan Krijgsman Amsterdam Everhard Zwart

 16 juli dhr. Leo Fijen (RKK-TV) Maartensdijk Rob van Dijk

 23 juli ds. Dirk-Jan Thijs Amsterdam Wim Magré

 30 juli ds. Annette Bosma Sassenheim Everhard Zwart 

   6 aug. mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam Theo Griekspoor

 13 aug. dr. Wouter Klouwen Baarn Everhard Zwart

 20 aug. ds. Niek Scholten Amsterdam Everhard Zwart 

 27 aug. ds. Jan Oortgiesen Ede Rob van Dijk

   3 sept. dr. Ciska Stark Lexmond Wim Magré 

 10 sept. ds. Wim Scheltens Lunteren Everhard Zwart

 17 sept. ds. Annette Driebergen Papendrecht Wim Magré

 24 sept. prof.dr. Eric Cossee Rotterdam Rob van Dijk

   1 okt. dr. Alex van Heusden Amsterdam Everhard Zwart

   8 okt. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Rob van Dijk

 15 okt. ds. Teus Prins Aalsmeer Wim Magré

 22 okt. ds. Arianne Geudeke Wilnis Everhard Zwart

 29 okt. ds. Marco Visser Heemskerk Rob van Dijk

   5 nov. ds. Ruud Stiemer Den Haag Wim Magré

 12 nov. prof.dr. Antoine Bodar Amsterdam Everhard Zwart

 19 nov. ds. Wilma Hartogsveld Schaarsbergen Rob van Dijk

 26 nov. ds.  Marleen Blootens Amsterdam Wim Magré

   3 dec. ds. Bas van der Graaf Amsterdam Everhard Zwart

 10 dec. commissioner Hans van Vliet Almere Rob van Dijk

 17 dec. ds. Martin van der Klis Bunschoten Wim Magré

 24 dec. pastor Joost Verhoef Amsterdam Everhard Zwart

 31 dec. dr. André F. Troost Ermelo Rob van Dijk

Handen
Vertel over een situatie waarin alles uit de hand 
liep, of over een moment waarop je met je 
handen in het haar zat? Heb je wel eens een 
handje geholpen en...? Wat 'geven' je handen 
jou? Voel je soms een hand die je helpt en steunt? 
Schrijf uw bijdrage (max. 300 woorden) en stuur dit naar 
email: redactie.present@pga-b.nl. Of per post: Kruiskerk, t.a.v. 
Present redactie, Van der Veerelaan 30a, 1181 RB Amstelveen.
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Geloof inademen
Ds. Marianne Bogaard

Constant bidden
Hoe zou een mens constant kunnen 
bidden, vraagt hij zich af. Is dat wel 
mogelijk terwijl er zoveel praktische 
zaken zijn die aandacht opeisen? Hij 
neemt daarop een rigoureus besluit. 
Hij gaat letterlijk op weg om een 
antwoord te vinden. Hij verlaat zijn 
woonplaats en wordt een pelgrim, 
reizend over de steppen van Rusland, 
langs heiligen en heiligdommen. 

‘Door de genade 
van God ben ik 
een christen, door 
mijn daden een 
grote zondaar en 
door mijn roeping 
een ontheemde 
reiziger, zwervend 
van plaats naar 
plaats. Mijn bezit-
tingen bestaan uit 
een knapzak met 
droge korsten 
brood op mijn rug 
en op mijn borst 
de heilige Schrift. 

Dat is alles!’ Zo begint zijn verhaal, dat 
is overgeleverd als ‘de weg van de pel-
grim’, of ‘de verhalen van een pelgrim’. 

Blijven doorlopen
Jaren geleden kreeg ik het in een 
Engelse vertaling. ‘Spiritual clas-
sics from Russia’ stond er op. Eerlijk 
gezegd wist ik niet goed wat ik ermee 
aan moest. Ik begon er in te lezen 
omdat ik het niet ongelezen weg wilde 
leggen. Tot mijn verrassing pakte de 
vertelling me. In de vraag waarmee de 
man op weg gaat wordt zijn verlangen 
verwoord om zichzelf af te stemmen 
op Gods nabijheid. Zo eenvoudig blijkt 
dat echter niet te zijn. De pelgrim trekt 
door steden en dorpen, hoort vele pre-
ken en ontmoet vrome mannen. Toch 
ziet hij geen mogelijkheid het geloof te 
integreren in zijn handel en wandel. De 
spirituele intensiteit van het moment 
heeft een korte houdbaarheidsdatum. 
Maar de pelgrim blijft doorlopen.

Het Jezusgebed  
Na een jaar van zoeken en zwerven 

komt hij in contact met een monnik 
die als kluizenaar leeft. Deze leert 
hem een gebed dat in de orthodoxe 
traditie bekend geworden is als het 
Jezusgebed: ‘Heer Jezus Christus, 
ontferm u over mij’. De Russische 
boer leert van de monnik om dit korte 
gebed te bidden bij elke inademing. 
Meer niet. Daarmee gaat hij op pad. Al 
lopend, zittend en zelfs slapend wordt 
het hem vervolgens steeds meer 
eigen. Het ritme van zijn adem begint 
samen te vallen met deze voortdu-
rende bede. Zo leert hij biddend leven 
door in alles wat hij doet te beseffen 
dat hij met Christus verbonden is.

Balans vinden
Geloof inademen. Een goede balans 
vinden tussen het aardse dat voor 
het grijpen ligt en het Goddelijke 
waar we geen grip op kunnen 
krijgen. Gaat het daar al niet over 
in Genesis 2, in het verhaal over de 
schepping van de mens? Uit aarde 
- ‘Adama’ in het Hebreeuws- wordt 
Adam geschapen, de mens. Uit de 
klei is hij getrokken, deel van het 
aardse, nauw verbonden met de 
bloedrode grond, aldus de Naardense 
vertaling. Door God zelf zorgvuldig 
geboetseerd maar door de zwaarte-
kracht omlaag getrokken. Hier heeft 
hij, en ook zij, het te doen. De grond 
moet bewerkt, het lichaam gevoed, 

In de oosters-orthodoxe traditie leeft het verhaal van een 

eenvoudige Russische boer. Aan het eind van de negentiende eeuw 

woont hij op de vierentwintigste zondag na Pinksteren een kerkdienst bij. 

Woorden klinken uit Paulus’ eerste brief aan de mensen in Tessalonica. 

‘Bid zonder ophouden’, hoort de man en die woorden blijven hangen.
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basale lusten en lasten zullen blijvend 
een bepalende factor zijn.
Dat is echter niet het enige. ‘Adam’ 
wordt pas een levend wezen als 
de Eeuwige hem levensadem in 
de neus blaast. Hier wordt in de 
grondtaal niet het bekendere woord 
‘Roeach’ gebruikt dat wind, geest 
en adem ineen is, maar een woord 
dat naast de levensadem ook Gods 
adem kan aanduiden. God blaast 
Adam Zijn adem in. Dát maakt hem 
pas werkelijk levend. Naast de band 
met de aarde is er de adem van de 
Eeuwige. Zijn Liefde inademend mag 
de mens een levensritme vinden 
dat verder reikt dan de directe eisen 
die het aardse bestaan stelt. Een 

verbondenheid die lichter maakt én 
tot verantwoording roept.

Ademend toevertrouwen
Het is alsof de Russische boer door 
bewust en vol overgave te ademen 
voortdurend in de context van Gods 
levengevende liefde wordt geplaatst. 
De gebedszin die hij daarbij uitspreekt 
verweeft de ontferming van Christus 
met de vanzelfsprekendheid van zijn 
ademhaling. Het accent ligt niet op 
grootse spirituele ervaringen maar op 
de dagelijkse erkenning dat een mens 
zijn leven niet aan zichzelf te danken 
heeft. Mens-zijn is meer dan routine-
matig ademen. De pelgrim vertrouwt 
zich al ademend toe aan de Eeuwige 

die zich over hem ontfermt, op onbe-
gaanbare paden en begaanbare wegen. 
Meer heeft hij niet nodig.
Ik ben het Jezus-gebed niet gaan bid-
den. Misschien ben ik daarvoor teveel 
Protestants theoloog. Maar de gedachte 
erachter heeft me wel aan het denken 
gezet. Het geloof als het ware ademen, 
als een onderstroom van woordeloos 
vertrouwen, biedt een andere invals-
hoek dan erover nadenken. Beide zijn 
wat mij betreft waardevol. Ons verstand 
brengt tot inzicht en behoedt ons ervoor 
het geloof als te vanzelfsprekend aan 
te nemen. De overgave van het gebed, 
al is het maar één regel lang, helpt ons 
om het geloof ook werkelijk deel te 
laten worden van ons bestaan.
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Omnis spiritus laudet 
Dominum (Psalm 150,6)
Christiaan Winter, Cantor Oude Kerk Amsterdam

Muziek onderscheidt zich van andere 
kunstvormen door het tijdgebonden 
karakter ervan. Een schilderij hangt 
morgen ook aan de muur, een 
beeldhouwwerk staat er – in al dan 

niet verweerde 
toestand – zelfs 
over een eeuw 
nog. Muziek is 
er alleen nú, 
moet steeds 
opnieuw gemaakt 
worden. Het is 
een beweeglijke 
kunstvorm 
die zich niet 
zichtbaar in de 
driedimensionale 
ruimte beweegt, 
maar wel langs 
de lijn van de tijd, 

de dimensie waarop de mens maar 
geen vat kan krijgen. Veel zegswijzen 
die met adem te maken hebben, gaan 
over die relatie tussen adem en tijd: 
 De adem inhouden – afwachten
 In één adem – zonder tussenpozen
 Van lange adem – veronderstelt 

uithoudingsvermogen
Onze ademhaling – en ook onze 
hartslag – heeft een directe relatie tot 
de tijd en daarmee ook tot alles wat 
zich in de tijd afspeelt. Zang en muziek 
zijn binnen de muren van de kerk 
belangrijke tijdgebonden uitingen. 

Zonder adem kan de stem geen geluid 
geven. Alle muziekinstrumenten, 
ook de strijk- en slaginstrumenten, 
kunnen alleen geluid voortbrengen 
dankzij trillende lucht. In het vacuüm, 
in het niets is geen geluid. In het 

begin was er niets. Alleen Gods geest. 
Die zweefde over de wateren. Zoals 
bekend betekent het Hebreeuwse 
woord dat in Genesis 1 gebruikt 
wordt – Roeach – zowel ‘adem’ als 
‘geest’. En dat water, is dat niet tot 
Openbaring aan toe, als de zee er 
niet meer zal zijn, het beeld van de 
dood? Gods adem brengt meteen 
op de eerste bladzijde van de heilige 
schrift al de dood tot leven. Zónder 
adem geen leven, maar mét adem 
geen dood. Jezus ‘begeistert’ op het 
eerste Pinksterfeest zijn leerlingen op 
eenzelfde manier: Hij blaast over hen, 
beademt ze en geeft hun zo zijn Geest. 
Hij inspireert ze (Johannes 20,22).

Meteen bij de eerste scheppingsdaad 
is er al geluid: ‘God zei: Er zij licht’. De 
Allerhoogste gebruikt zijn adem om te 
scheppen, zijn geest om te creëren. 
En dat doet Hij met klank. Waar 
geluid is, gebeurt iets. Ik weet dat als 
beiaardier als geen ander. Toen ik in de 
slotfase van mijn beiaardiersopleiding 
onderzoek deed naar de appreciatie 
van het carillonspel, gaven veel 
ondervraagden aan dat het al leuk is in 
de stad, maar dat het mét carillonspel 
toch echt leuker wordt. Het grootste 

Het is het eerste wat we doen. En ook het laatste. Ademen. Vaak in 

één adem genoemd met die andere levensvoorwaarde: hartslag. Adem 

en hartslag: beweging en ritme. Dat die twee constante impulsen nauw 

met elkaar verbonden zijn is in de medische wereld al eeuwenlang 

bekend. Van geschriften uit het klassieke China tot de nu sterk in opkomst 

zijnde hartcoherentietrainingen: ze gaan uit van samenhang en balans 

tussen adem en hartslag.
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compliment dat je als beiaardier ten 
deel kan vallen is: zingende mensen 
in de straat en dansende kinderen 
op het plein. Dán gebeurt het, de 
mensen komen in beweging, raken 
geïnspireerd en die geest moet eruit; 
de mensen geven lucht aan wat hen 
ingegeven is.

Het psalmboek eindigt ermee: ‘Alles 
wat adem heeft, loof de HEER’. Met 
als toetje nog die ongearticuleerde 
vreugdekreet: Halleluja! Voor Luther 
was het evident: ook de vogels zingen 
Gods lof (zie ook: Psalm 57a, Liedboek 
2013) en al evenzeer de pasgeboren 
kinderen (Psalm 8,3). En het staat er 
echt: ‘Álles wat adem heeft’. Dus ook 
de bij haar werk fl uitende schilder, de 
leerling op hoboles en de poes die 
mauwt om eten. Want waar geluid is, 
is adem en waar adem is, is leven. En 

daar was het de Eeuwige nu net om 
begonnen: om leven. 

Wanneer voel je dat je leeft? Staande 
aan het strand of op een berg, terwijl 
je nog eens diep de frisse lucht naar 
binnen laat stromen. Of na een grote 
inspanning of sportieve prestatie, 

uithijgend, maar voldaan. Daarom 
kan ook zingen niet oppervlakkig zijn. 
De adem moet van diep komen en 
het hele lijf doet mee. ‘De kerk zingt 
schoon en luid het lied dat niemand 
stuit’ (Lied 867, Liedboek 2013). Dat is 
niet zozeer omdat hard mooi is, maar 
wel omdat de onstuitbaarheid erúit 
moet. 
Enkele jaren geleden was ik in 
Magdalen College, Oxford, met een 
in omvang tamelijk bescheiden kapel 
en een meer dan uitstekend koor. 

Tijdens de evensong, het dagelijkse 
avondgebed, zong het zangensemble 
een van de ongeëvenaarde services 
van Herbert Howells. Met groot geluid, 
plotseling een fl uisterzachte inzet en 
daarna direct aanzwellend tot een 
overrompelende explosie, een eruptie 
van klank die letterlijk mijn lijf en ziel 
deden trillen. En dat allemaal door een 
uiterst gecontroleerde beheersing van 
de adem. 
Zo hoeft het niet en zo kunnen wij 
het ook niet, maar zo móet het wel, 
met levenslust, met overdaad aan 
geestkracht omdat die inspiratie eruit 
moet en zo tot scheppen, leven en 
bewegen dwingt. Muziek en zang 
geleiden ons zo door de tijd, ze zijn 
voertuigen naar de eeuwigheid, als tijd 
er niet meer toe doet.

Till then I would thy love proclaim
with every fl eeting breath
and may the music of thy name 
refresh my soul in death. (John 
Newton, vertaling: Willem Barnard, 
Lied 512: 6)

(Johann Sebastian Bach, BWV 225, motet ‘Singet dem Herrn’)
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uit de algemene kerkenraad

Ademloos 
Jan W. Bossenbroek 

In de trant van: ‘nou nou, mag het ietsje 
minder somber’, of: ‘de besluitvorming 
stil leggen gaat dat zomaar’, tot: ‘ver-
standig besluit, verschuil je niet’. Vanuit 
Buitenveldert tot het verre Westwijk 
werden meningen geventileerd.
 
Verheugend nieuws! 
Binnen een recordtijd is een nieuwe 
scriba gevonden. Zij is 27 april bevestigd 
in de Kruiskerk en heeft 28 april op de 
AK haar vuurdoop mogen ondergaan. 
Haar naam is Anita Winter. Als nu 
iemand denkt: ken ik die naam? Jawel, 

kijkt u vooral in de colo-
fon van dit blad. Zij heeft 
zich recent voorgesteld 
als redactielid, daar ga ik 
niets meer aan toevoe-
gen, anders dan dat wij 
ons als AK verheugen.

En weer verder...
En toen ‘mochten’ 
we weer vergaderen, 
altijd een fijn gevoel. 
Uitgebreid stonden we 
stil bij het Durffonds. 

U weet wel: het fonds waaruit gedurfde 
projecten – niet per se op de eigen 
wijk gericht – zijn te financieren. Het is 
jammer dat er zo weinig ‘wilde’ voor-
stellen zijn ingediend. Schroom niet, via 
de eigen wijkkerkenraad, de colleges 
van diakenen en kerkrentmeesters, de 
AK-leden of direct richting Durffonds een 
idee in te dienen. Uiteraard volgt een 
toetsing aan enkele criteria. 
Verder heeft onze communicatieadviseur 
Yvonne Teitsma een toelichting gegeven 
op haar werkzaamheden van het afgelo-
pen jaar. Zij heeft tegelijkertijd de gele-
genheid aangegrepen om het prille begin 

van een meerjarenplan te presenteren. 
De AK kon zich hierin volledig vinden. 
Voortvarend als de AK is, zijn ook nog 
twee besluiten genomen. Het eerste is 
gericht op de toekomst: het contract met 
het Jeugdorganisatie Protestantse Kerk 
(JOP) is verlengd met nog eens drie jaar. 
Dit houdt in dat Dorien Keus voor deze 
periode aan onze gemeente verbon-
den blijft. Gefeliciteerd Protestantse 
Jeugdraad! Die felicitatie geldt natuurlijk 
voor ons allemaal. Het tweede besluit 
betreft de jaarvergadering. De presen-
tatie van de diakonale en kerkrentmees-
terlijke cijfers vindt plaats op 11 juni in de 
Kruiskerk. De avond begint om 20.00 uur 
met in het ‘voorprogramma’ presenta-
ties van de Protestantse Jeugdraad, het 
Durffonds en de communicatieadviseur.
U begrijpt het, voor mij was de afgelo-
pen periode een ademloze tijd!

Nog niet eerder is het mij zo duidelijk geworden dat Present zo goed 

wordt gelezen. Na de publicatie van het vorige AK verslag – onder een (niet 

door mij bedachte) aangrijpende kop en opgefrist met een treurige foto van 

mijzelf – heb ik allerlei commentaar ontvangen. 

Jaarlijkse gemeentevergadering
Woensdag 11 juni 20.00 uur in de Kruiskerk
De Algemene Kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor de jaarlijkse ge-
meentevergadering van de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. Traditiegetrouw presenteren het College van Kerkrent-
meesters en het College van Diakenen tijdens deze vergadering de jaarreke-
ningen en krijgt u de gelegenheid daar vragen over te stellen. De stukken zul-
len op 1 en 8 juni ter inzage liggen in alle drie kerken en ze zijn ook te vinden 
op de website van PG Amstelveen-Buitenveldert. Om u een indruk te geven 
van wat er achter droge cijfertjes schuil kan gaan, zullen er in het ‘voorpro-
gramma’ presentaties zijn van de Protestantse Jeugdraad, het Durffonds en 
de communicatieadviseur. Iedereen van harte welkom!
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Terugblik op 2013
Als we het resultaat bekijken dan 
zien we dat het tekort uit kerkelijke 
activiteiten in 2013 uitkomt op 
€ 531.631. Dit is een stijging ten 
opzichte van 2012 met € 256.000. 
Hoe is die stijging te verklaren? 
In dit stukje wat grote lijnen. In de 
jaarstukken kunt u er meer over lezen.
• De vrijwillige bijdragen waren in 

2013 € 36.000 lager dan in 2012. Het 
positieve is dat deze daling minder 
groot was dan verwacht. Het aantal 
bijdragende leden daalde van 1766 
naar 1675. De gemiddelde bijdrage 

daalde licht: van € 344 naar € 341.
• De opbrengsten uit collecten waren 

in 2013 € 23.000 lager dan in 2012. 
Dit komt onder andere door een 
verschuiving van collecten naar de 
wijken. Daar stegen de opbrengsten 
met € 15.000. 

• De lasten stegen met € 67.000 
door een stijging van de kosten 
voor het pastoraat en voor de 
kerkgebouwen.

• In 2012 mochten we een erfenis 
ontvangen van € 100.000. 

En onder de streep toch 'maar' een 
tekort van € 4.000?

• De resultaten 
uit beleggingen 
(exclusief 
koersresultaten) 
waren 
€ 310.000 en in 
2012 € 416.000, 
door lagere 
rentebaten en 
door een in 2012 
ontvangen extra, 
incidentele, rente 
van € 48.000. 

• De opbrengsten uit verhuur van de 
beleggingspanden waren over 2013 
en 2012 nagenoeg gelijk.

• De koerswinsten leidden uiteindelijk 
tot het tekort over 2013 van € 4.000.

Vooruitzichten voor 2014 
We verwachten voor 2014 een lichte 
daling van het tekort uit kerkelijke 
activiteiten door:
• Een te verwachten daling van 

inkomsten uit vrijwillige bijdragen. 
• Daling van baten uit beleggingen; 

we hadden bij het opmaken van 
de begroting over 2014 nog geen 
zekerheid over de positie van de 
huurder van Open Hof, één van de 
beleggingspanden. 

• Dalende rentebaten als gevolg 
van de uitgaven voor renovatie 
van Paaskerk en de 
pastorie aan de 
Amsterdamseweg. 

• Dalende 
exploitatiekosten 
door minder 
kerkgebouwen.

Dat was een terugblik 
en een vooruitzicht in 
vogelvlucht. U mag 
ervan uitgaan dat we 
present blijven om u op 
de hoogte te houden.

Verslag over 2013
Hans van Strien

college van kerkrentmeesters

De jaarstukken over 2013 zijn opgemaakt en gecontroleerd door 

de accountant. U vindt de jaarrekening op de website www.pga-b.nl 

Op de gemeentevergadering van 11 juni licht ik de stukken nader toe 

en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. 

2013 (€) 2012 (€) 2011 (€)

Baten uit kerkelijke activiteiten *) 775 964 984

Lasten uit kerkelijke activiteiten *) 1.307 1.240 1.295

Resultaat uit kerkelijke activiteiten 532- 276- 311-

Resultaat beleggingen (exclusief 
koerswinsten/-verliezen)

310 416 358

 221- 140 47

Koerswinsten en –verliezen (per saldo) 213 214 155-

Resultaat uit verkoop onroerend goed 4 17 700

Totaal resultaat kerkgemeenschap 4- 371 592

*) exclusief baten en lasten wijkkassen

(alle bedragen in duizenden euro’s) 
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Lange adem 
Janet Parlevliet 

Opgroeien
`Ik ben geboren in Katwijk in een gezel-
lig gezin waarin ik een leuke jeugd had. 
Mijn vader maakte veel zakenreizen 
voor de rederij en mijn moeder regelde 
alles. Als mijn vader thuiskwam, moest 
je ‘m eerst even met rust laten. Maar 
dan was hij er ook voor ons. Vakanties 
waren één grote happening. Met 
nichtjes en neefjes die bij ons logeren 
kwamen of ik logeerde bij hen.’ Als jong-
ste van het gezin, wordt ze lange tijd 
gezien als ‘het kleintje’, dat discussies 
liever uit de weggaat. Een pittig kleintje, 
dat goed kan leren. ‘Ik wilde niet naar 
dezelfde middelbare school als mijn zus 

en broer, want ik was 
altijd het zusje van.’ Met 
instemming van oma 
gaat ze naar het – niet 
christelijke – gymnasium 
in Leiden. ‘Als opa (ds) 
Schelhaas toen nog had 
geleefd, dan...’. 
Al op het gym blijkt ze 
een doorzetter te zijn 
met een lange adem. 
Ze neemt de tijd voor 
dingen en met kleine 
nauwgezette stapjes 

doorploegt ze het gymnasium. Haar 
affiniteit met taal en kinderen leidt tot 
een studie logopedie, waarin ze haar 
praktische instelling volledig kwijt kan. 

Spikkeltjes
Diezelfde ‘lange adem’ weerspiegelt 
zich ook in haar werk als logopedist. 
Samen met de kinderen neemt ze de 
tijd en werkt ze in kleine stapjes toe 
naar een goed resultaat. ‘Het moet 
goed voelen,’ zegt Gerdien, ‘en niet 
snel, snel’. Als ik vraag naar een voor-
beeld vertelt ze: ‘ik werk heel basaal. 
Als een kind de klank l moet leren, laat 
ik ze likken met spikkeltjes.’ Verbaasd 
kijk ik haar aan. ‘Ik laat ze hageltjes 
likken van een bordje om de tongpunt 
te activeren. Met een spiegel voor hun 
neus mogen ze de hageltjes oplik-
ken. Niet als een stofzuiger – Gerdien 
maakt met haar tong een grote, gulzige 
likbeweging – maar echt met het puntje. 
Maken ze de klank goed, dan laat ik ze 
kleine woordjes zeggen met een l en 
één klinker: l + a, l + o en bij iedere l 
moet de tongpunt achter de tanden zit-
ten. Aan de ouders geef ik de opdracht 
mee om dat thuis tijdens het ontbijt te 
oefenen. Gewoon tussen de dagelijkse 
dingen door. Ouders komen tegenwoor-
dig om in wat ze allemaal met hun kind 
moeten. Daarom geef ik ze hooguit één 
of twee adviezen per keer.’ 
Gerdien heeft zich gespecialiseerd in 

kinderen met voedingsproblemen, de 
pre-verbale logopedie. Ik vraag haar naar 
de rol van ademhaling in haar vak. ‘Een 
baby’tje heeft een prachtige buikadem-
haling. Om een flesje te drinken moet 
het kunnen zuigen, slikken en ademha-
len. Maar sommige baby’tjes kunnen 
die drie activiteiten niet coördineren. 
Dat verstoort het drinken. Zo’n kindje 
probeert dan vaak in ademnood te drin-
ken. Dat heeft een enorme weerslag op 
ouders. Maar met een paar oefeninge-
tjes in ademhalen is niet alles okay. Ik 
begin altijd met observeren. Wat speelt 
er precies, want adem is één aspect, 
ademhaling staat nooit op zichzelf. 
Ook de gezondheid van een kind, de 
lichaamshouding, motoriek, mondmoto-
riek geven mij de nodige informatie.’ 
In mijn praktijk werk ik met ook met 
heel jonge kinderen (2 jaar) bij wie de 
spraaktaalontwikkeling slecht op gang 
komt. Of met kinderen die slechthorend 
zijn, een schisis (= gehemeltespleet) 
hebben of een ontwikkelingsachter-
stand door een syndroom. Daarbij 
gebruik ik visuele ondersteuning zoals 
foto´s, gebaren, plaatjes. 

Sam van stichting SAM
Als Sam, een jongen met het down-
syndroom, zeven maanden oud is, leert 
Gerdien hem samen met de ouders 
om van de sondevoeding af te komen 
en daarna leert ze hem spreken. Met 

Logopedist Gerdien Parlevliet 

(1964) werkt in haar praktijk met 

kinderen met spraaktaalproblemen.  
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een team van specialisten (pedagoog, 
fysiotherapeut, psycholoog, logopedist) 
bedenkt de vader van Sam een dolfi jn-
therapie naar analogie van Amerika. 
Het Dolfi narium in Harderwijk zet zijn 
deuren open voor de stichting Sam 
en de therapie voor kinderen met het 
downsyndroom of met autisme kan 
starten. Het doel is het kind, de ouders 
en de ‘omgeving’ handvatten te geven 
om verder te kunnen. Gedurende zeven 
weken komt het kind één ochtend naar 
het Dolfi narium.'

Michelinmannetje
‘Het begint allemaal met een intake. 
Waar willen jullie aan werken? Want de 
hulpvraag van het kind en de ouders 
staat centraal. Met een boekje, een fi lm 
en een foto van de begeleiders gaan zij 
naar huis. 
De therapie begint al in de kleedkamer 
waar het kind een wetsuit aantrekt. 
Dan zien we er samen uit als een 
Michelinmannetje,’ zegt Gerdien lachend. 
Vanachter de glazen wand kijken we naar 
de dolfi jnen. De volgende stap is op het 
vlot, waar het kind samen met de trainer 
dingen gaat vragen aan de dolfi jn: of die 
wil zingen, zijn staart bewegen, of wil 
zwaaien. Op die manier maakt het kind 
oogcontact en krijgt het plezier. Ook 
mogen ze de dolfi jn aaien. Eerst doen 
ze dat vaak heel gespannen, maar dan 
zie je dat hun hand en lijf zich ontspant. 
Tot slot spelen we in het water met 
de dolfi jnen: hoepels en ballen gooien. 
We prikkelen de motoriek. We kunnen 
daar ook ontspanningsoefeningen doen: 
rustig ademen, pfffff, inademen door de 
neus, nog dieper ademen vanuit de buik. 
Telkens proberen we een stapje verder 

te gaan. Ondertussen fi lmt iemand al 
die belevenissen, zodat ze dat thuis op-
nieuw kunnen zien. Dat helpt geweldig 
bij een terugval.’ 

Wat doet dit met kinderen? 
‘Waaaauw dit doe ik, zie je ze denken. 
Hun zelfvertrouwen neemt toe. We zien 
ook veel vorderingen in de concentratie 

en de communicatie. 
De laatste stap is omkleden en praten 
met de ouders. Daarna volgt een evalu-
atie met het hele team. 
Het waardevolle van zo’n multidiscipli-
nair team is dat je met elkaar over gren-
zen heen kijkt en tot een juiste aanpak 
komt.’ En dan zegt ze verwonderd: ‘Dit 
is allemaal op mijn pad gekomen.’
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Belijdenisvragen
Tjitze Baarda

Aan mijn wijze vader bewaar ik alleen 
maar goede herinneringen. Want be-
halve enkele foto’s is er weinig van hem 
bewaard gebleven, ja misschien wat 
tuingereedschap in ons schuurtje. Maar 
ik bezit gelukkig toch nog een schriftje 
van hem, getiteld ‘Belijdenisvragen’. 
Daarin worden op de linkerbladen hon-
derd vragen gesteld, die op de rechter-
bladzijden beantwoord moesten wor-
den. Ik raak vertederd door de ietwat 
onbeholpen hand waarmee mijn vader 
de vragen beantwoordde. Want veel 

meer dan lagere 
school zat er in zijn 
tijd niet in. Wanneer 
ik nu de vragen en 
antwoorden door-
lees, begrijp ik ook 
hoe geharnast de 
catechisanten de 
wereld intraden. 
Moeilijke vragen 
konden in een 
korte zin beant-
woord worden. 
Vraag 30: ‘Wat 
is de Vrederaad 

Gods?’ - Antw.: ‘Dat is het besluit, 
waarin de drie Personen der Godheid 
zich verplichtten tot de verlossing der 
menschen’. 

Moeilijk vond ik trouwens vraag 39: 
‘Wat is een historisch geloof? Een 
tijdgeloof? Een wondergeloof?, maar 
ook mijn vader had er kennelijk moeite 
mee: ‘Historisch geloof: Een verstan-
delijk aannemen v/d waarheid der HS. 
maar zonder dat wij de zaligmakende 
kracht daarvan aan ons hart ervaren. 
Handelingen 26:27 en 28; Tijdgeloof: 
Een tijdelijke indruk v/d lieflijkheid des 
Ev.ies doch zonder hartgrondig berouw. 
Mattheus 18:20-22. Wondergeloof: Een 
overtuiging v. Gods almacht om aan ons 
en door ons een wonder te doen, maar 
zonder te steunen op het Ev.ie. Lucas 
14:12-13. Maar het ziet er naar uit dat 
deze vraag niet door hem zelf beant-
woord is, maar door iemand met een 
meer geoefende hand, wellicht de hand 
van zijn dominee.

Aan het slot wordt gevraagd (vraag 96) 
‘Wat weet ge van de afscheiding, wat 

van de Doleantie?’. Mijn vader ant-
woordt: ‘Afscheiding in 1834 (Hendrik 
de Cock), Doleantie in 1886 (Kuiper)’. 
Hij weet ook nog te vertellen (bij vraag 
98) dat de Hervormde Kerk bedoelt 
volkskerk te zijn en de geref. kerk 
daarentegen belijdeniskerk. Wanneer 
ten slotte wordt gevraagd (vr. 99): ‘Bij 
welke Kerk hebben wij als gelovigen 
ons te voegen (art. 28 Ned. Gel. Bel.)’, 
vult mijn vader zonder enige gêne in: 
‘Ieder is geroepen zich bij de ware Kerk 
te voegen, en deze zien wij in de Geref. 
Kerk’. Dat het daarop aankwam, werd 
ook duidelijk gemaakt in de laatste 
vraag (nr. 100): ‘Wat zal Christus doen 
bij Zijn wederkomst?’: Antwoord: 
‘Levenden en doden oordelen’ – dat 
geeft te denken. Mijn vader voegt 
er dan nog ten overvloede aan toe: 
‘Kenmerken van de ware Kerk’: zuivere 
bediening van ’t Woord en ’t Sacrament 
- tuchthandhaving’. 

Mijn vader had zijn lesje goed geleerd. 
Niettemin trouwde hij met mijn moeder, 
die hervormd was, niet van zijn ‘ware 
kerk’. Uit die verbintenis ben ik geboren. 

Belijdenis doen
Op Paasmorgen legden Ien, Linde en Raisa hun belijdenis af in de Paaskerk. Zij namen van harte hun plek in in de traditie 
van de kerk. Dat deden zij op een heel persoonlijke manier: samen spraken zij een zelfgeschreven belijdenis uit. De voorbe-
reidingsgesprekken gingen voor een groot deel over de vraag wat het geloof voor hen betekent in hun leven.
Hoe anders ging dat vroeger. Van één van onze gemeenteleden, Tjitze Baarda, ontving ik een verhaal met kostbare herinne-
ringen aan de tijd dat zijn vader zijn belijdenis aflegde. Dat moet in de twintiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest. Op 
de trouw en inzet van deze generaties voor ons bouwen wij voort... Ds. Marianne Bogaard
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Met Pinksteren is het begonnen, 
de wereld vertellen over Jezus en 
Zijn werk voortzetten. Dat betekent 
ook zich inzetten voor een betere 
wereld en omzien naar medemensen. 
Christenen weten dat zij daarbij niet 
in de steek gelaten zullen worden. Ze 
staan er niet alleen voor. De Heilige 
Geest geeft inspiratie en creativiteit, 
geeft de energie om steeds weer 
nieuwe instrumenten te bedenken om 
aan de slag te gaan. 

Ook creatief gebruik van geld kan 
gereedschap zijn om gerechtigheid 
te bevorderen. Dat is de manier van 
Oikocredit om de wereld een beetje 
beter te maken. Iedereen kan daarbij 
naar vermogen een bijdrage leveren. 

Met microkredieten worden arme 
maar ondernemende mensen in 
ontwikkelingslanden geholpen om 
een klein bedrijfje of handeltje op te 
zetten en zo voor zichzelf te kunnen 

zorgen. Omdat het om een kleine 
lening gaat en het geld met rente 
wordt terugbetaald, blijven mensen 
zelf verantwoordelijk. Zij worden in 
staat gesteld hun leven in eigen hand 
te nemen. Dat is een extra aansporing 
om zich in te spannen dat het bedrijfje 
een succes wordt. 

Wereldwijd steunen 50.000 kerken en 
particulieren het werk van Oikocredit. 
Daarmee maken zij Gods opdracht 
waar die wij met Pinksteren kregen 
om de wereld beter te maken door 
mensen in staat te stellen mens te 
zijn. 

Dat is een actuele interpretatie van 
Pinksteren. Zeg maar Pinksteren 2.0.

Wilt u er meer over weten, kijk dan op 
www.oikocredit.nl. Of stuur een mail 
naar nederland@oikocredit.org.

Pinksteren 2.0
Klaas van Gelderen, lid werkgroep Oikocredit van de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

ZWO

Pinksteren is voor Christenen het begin van de kerk, het feest 

van de uitstorting van de Heilige Geest, om te beginnen over de leer-

lingen van Jezus en daarmee over al zijn volgelingen. De leerlingen 

van Jezus konden plots in vreemde talen praten en zo ook vreem-

delingen uit alle uithoeken van de wereld van Gods daden vertellen.

(Handelingen 2: 1-47).

Kledingactie Sam’s groot succes!
De afgelopen kledingacties waren ongekend succesvol. Waar Sam's 
Kledingactie rekening hield met een resultaat van 18.000 kilo, werd in 
totaal 45.780 kilo kleding ingezameld voor de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood.
Een fantastisch resultaat voor het Water Cyclus Management project in 
Kenia en het Evacuatieproject van Cordaid Mensen in Nood in India! 
Heeft u nog kleding in de kast liggen die u niet meer gebruikt? Breng uw 
textiel naar een vast inleverpunt! Ook versleten of kapot textiel is wel-
kom. Dit wordt gerecycled.
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De Bijbel kent twee woorden voor 
adem: ruach (Hebreeuws) en pneuma 
(Grieks). Dit laatste woord komen we 
nog steeds tegen in de betere doe-het-
zelf zaak. Denk aan een pneumatische 
boor die wordt aangedreven door 
samengeperste lucht. En wie wel eens 
een pneumathorax of ‘klaplong’ heeft 
gehad, weet ook wat ik bedoel. 
Het beeld dat zowel de boor als de 
long oproept, is dat van een geoliede 
machine. Inderdaad, we zien al snel 
een regelmatig bewegende blaasbalg 
voor ons. Zolang de techniek het naar 
behoren doet, is er leven in de brouwe-
rij. Maar gaat het leven niet veel dieper 
dan dat? Die vraag stellen is hem 
beantwoorden.

De twee Bijbelse woorden voor adem 
geven prachtig weer dat mensen en 
hun wereld de techniek overstijgen. 
Ik zie in onze zoon in ieder geval meer 
dan een verzameling werkende onder-
delen. Ruach in het Oude Testament én 
pneuma in het Nieuwe Testament heb-
ben als grondbetekenis ‘onzichtbare, 
mysterieuze en in beweging zettende 
kracht’. Daarom kunnen beide woor-
den naast ‘adem’ ook ‘wind’ of ‘geest’ 
betekenen. 
De adem, die we volgens Prediker 
(12:7) van God hebben ontvangen, 
voedt dus niet enkel onze levensmachi-
nerie, maar voegt daar eveneens geest 
– of anders gezegd: bezieling (spiri-
tus) – aan toe. Mensen zijn spirituele, 

geestelijke wezens. Zij ontlenen hun 
gaven, creativiteit en bevlogenheid aan 
een vitale levenskracht die woont in 
het suizen van een zachte goddelijke 
bries.
Het is in de drukte van alledag niet een-
voudig om tot deze mysterieuze kracht 
door te dringen. Zoiets vergt aandacht, 
training en gebed. Niet geheel toevallig 
werkt meditatie vaak met ademhalings-
technieken. Hoewel we het dan gauw 
bij yoga zoeken, kent ook de Bijbel een 
lange traditie van verstilling en rust.
Onze taal ontleent er zelfs een ge-
zegde aan: ‘Zes dagen kunt u werken, 
maar op de zevende dag moet u het 
werk laten liggen. Dan kunnen ook uw 
rund en uw ezel rusten, en kunnen de 
kinderen van uw slavin en de vreem-
delingen op adem komen’ (Exodus 23: 
12). Gelijk een diep slapende peuter, 
zou ik er aan toe willen voegen.

Bijbelcitaat is uit de Willibrord-vertaling.

column

Op adem 
komen
Ronald van Steden

‘Hij ademt toch wel?!’ Dorien kijkt me verschrikt aan. Onze 

peuterzoon is zo diep in dromenland dat we zijn lijfje nauwelijks zien 

bewegen. Fffft, pfff, fffft, pfff, gelukkig zetten zijn longetjes lichtjes in 

en uit, als kleine, maar krachtige blaasbalgjes. 
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Zuid
Rond de diensten
Als fusiegemeente kennen we momen-
teel de rijkdom van een groot aanbod. 
Maar liefst twee koren en een cantorij 
horen bij de Paaskerk. Daarnaast zijn er 
meerdere groepen en gemeenteleden 
die graag actief meedenken over de 
invulling van een dienst. Het vergt nog 
wat coördinatie om dat zo op elkaar af 
te stemmen dat enerzijds een duidelijke 
lijn herkenbaar blijft op de zondagen 
en er anderzijds ruimte is voor creativi-
teit en experiment. In principe zal die 
ruimte er vooral zijn in de diensten in 
Westwijk op de eerste zondag en in 
de morgendienst op de derde zondag 
in de Paaskerk. Soms zijn er echter 
uitzonderingen die de omstandigheden 
aanreiken. Hoe het ook zij, de basis 
van al onze diensten blijft dezelfde: wij 
zoeken woorden en wegen om wat 
de Bijbel aanreikt te vertalen naar ons 
eigen leven. 

Diensten in juni
Op 1 juni zijn er twee diensten. Eén in 
de Paaskerk waarin wij het gebruikelijke 
leesrooster volgen en een themaviering 
in Westwijk met inbreng van gemeen-
teleden. In beide vieringen gaat één 
van de wijkpredikanten voor. De zondag 
erna is het Pinksteren. Ds. Pieterse gaat 
voor en de cantorij met Leo Kramer 
en Peter van Dongen werkt mee aan 

de dienst. De twee weken die daarop 
volgen zijn er bijzondere diensten: voor 
de derde zondag bereiden de jongeren 
met ds. Bogaard de doelgroepviering 
voor. Kinderen die naar de middelbare 
school gaan maken in deze dienst de 
overstap naar de tienerdienst. De kans 
is groot dat u op 15 juni een korte preek 
en veel muziek kunt verwachten… Op 
22 juni staat de dienst in het teken van 
het (te) Gekke Kerkfestival. Dit festival 
staat niet los van de gemeente, wij 
treden naar buiten vanuit de basis die 
wij delen. Daar mag het dan ook over 
gaan. Ds. Pieterse gaat voor. Mocht u 
zich meer thuis voelen in een soberder 
dienst: op 15 juni is er ’s middags een 
dienst van Woord en Gebed waarin 
we verder lezen uit het boek Daniël, 
deze keer met ds. Pieterse.’s Avonds 
is er een Taizéviering met veel stilte en 
verstilde muziek. 29 juni tenslotte is er 
een dienst van Schrift en Tafel met ds. 
de Bruin.

Door de week
Op dinsdag 10 juni is de laatste ‘Zicht 
op de Tekst’ avond in de cyclus rond 
Daniël. Ter voorbereiding op de middag-
dienst van zondag 15 juni wordt Daniël 
5 gelezen en besproken. 
In juni komen de meest clubs voor de 
laatste maal dit seizoen bij elkaar. Naast 
de dertigers- en de vijftigersgroepen 

is er nu ook een veertigersgroep ‘in 
oprichting’. Mocht je belangstelling 
hebben, dan is verdere info te krijgen bij 
dspieterse@pwaz.nl. Voor de eerstge-
noemde groepen kun je je wenden tot 
dsbogaard@pwaz.nl. Voor wie niet in 
deze ‘categorieën’ valt zijn er meerdere 
andere mogelijkheden om in gesprek 

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. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444, 
dspieterse@pwaz.nl
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297 
Peter van Leeuwen, tel. 3456217 
voorzitter@pwaz.nl
scriba Esther Velten tel. 6455406,
scriba@pwaz.nl
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
Janet Parlevliet, tel. 8890432,
present@pwaz.nl
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te gaan. Een deel van het aanbod is te 
vinden in de agenda. Informeer gerust 
naar de verschillende bijeenkomsten!

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad
Het kabbelt niet, het bruist...
Soms gebeurt het dat een kerkenraads-
vergadering een keer sneller verloopt 
dan vooraf gedacht. En in maart hadden 
we een keer zo’n vergadering. Hieruit 
afl eiden dat het maar zo’n beetje voort 
kabbelt in onze gemeente zou een 
totaal misplaatste conclusie zijn. Er 
gebeurt namelijk erg veel en het bruist 
aan alle kanten. Ik hoef alleen maar te 

wijzen op het prachtige verloop van de 
eerste ‘Kind op schoot’ vieringen, de 
eerste ‘Kliederkerk’ viering, de jaarlijks 
terugkerende viering met cliënten van 
Ons Tweede Thuis, het ‘Glazen Kerk’ 
evenement van onze jongeren, de reeks 
van vieringen voorafgaand aan Pasen en 
de twee feestelijke vieringen op eerste 
Paasdag, een ambtsjubileum van een 
predikant en een feest rond de twee 
door de Koning gedecoreerde gemeen-
teleden. Ondertussen werd uw aan-
dacht ook nog getrokken in de richting 
van een veiling. Het ging hierbij om het 
veilen van spullen afkomstig uit onze 
drie kerken, die we onder de nieuwe 

omstandigheden niet meer kunnen of 
willen gebruiken. Goed om hier op deze 
manier afscheid van te nemen. 

Vrijwilliger van onder de korenmaat
Vanaf de maand april zullen we maan-
delijks een vrijwilliger in onze gemeente 
even ‘onder de korenmaat’ vandaan 
halen. We doen dat elke tweede zondag 
van de maand door het noemen van de 
naam van deze vrijwilliger. Bovendien 
onderstrepen we onze dankbaarheid 
met een bos bloemen. Nu weet u ook 
wel dat we veel meer dan honderd 
maanden nodig zouden hebben om 
elke vrijwilliger in onze gemeente op 
die manier te kunnen noemen. Dat gaat 
dus niet. Daarom noemen we telkens 
één vrijwilliger uit een bepaald werk-
gebied binnen onze gemeente. U kunt 
hierbij denken aan werkgebieden als de 
kinderkerk, de gastdames en -heren, de 
diaconie, de kerkelijke administratie, de 
cantorij, de geldwerving, de makers van 
onze orde van dienst, ….enz. enz. enz. 
Hiermee staat de genoemde vrijwilliger 
dus meteen voor een hele groep van 
vrijwilligers die we willen bedanken 
voor hun bijdrage aan onze gemeente. 

Besluiten
De kerkenraad heeft besluiten genomen 
over een drietal zaken.
1. De kerkenraad heeft schriftelijk gere-

ageerd op een brief uit de Algemene 
Kerkenraad (AK) met vragen over de 
toekomstige structuur en samenstel-
ling van de AK. Het is de wens van 
de kerkenraad van de Paaskerk dat de 
AK, naast de besturing op personeel 
en fi nanciën, meer inhoudelijk gaat 
sturen op zaken die voor alle drie 

Rommelmarkt Paaskerk zaterdag 20 september
Voor je het in de gaten hebt is het alweer zover: de jaarlijkse Rommelmarkt. 
Dit jaar is het een bijzondere dag, want we vieren het 40-jarig jubileum! 
Natuurlijk zijn de voorbereidingen voor dit evenement al van start gegaan: 
hoe zullen we dit jaar uitpakken. Gezelligheid wordt het hoofdthema, 
daarom nodigen wij u nu alvast uit om de datum in de agenda te zetten. 

Denkt u aan het sparen van de DE-koffi epunten? Want daarmee kopen we 
leuke prijzen voor het rad van avontuur. De bus voor de koffi epunten staat 
al voor u klaar op de bar bij Jacqueline en Stoffel. 

De opbrengst van de rommelmarkt wordt in drieën gedeeld. Eén derde 
gaat naar de wijkkas, twee derde naar de diaconie. Het hoofddoel van 
de diaconie is dit jaar Stichting Derde Wereldhulp (SDWH) in India. Een 
prachtig project waar een aantal van onze gemeenteleden regelmatig naar 
toegaan om te helpen in kindertehuizen.
 
De commissie staat open voor leuke ideeën en hulp op velerlei gebied. 
Misschien vindt u het wel leuk om zich aan te melden als vrijwilliger! Graag 
uw aanmeldingen op rommelmarkt@pwaz.nl of bij een van de kosters van 
de Paaskerk.

Houd de datum vrij, want niets is leuker 
dan samen de handen uit de mouwen steken. 

De Rommelmarktcommissie 



19 jaargang 5 | nummer 4

de wijkgemeenten in Amstelveen-
Buitenveldert van betekenis zijn. 
Consequentie daarvan is dat de betrok-
ken wijkgemeenten dan ook voor com-
petente bemensing van de AK moeten 
zorgen om dit mogelijk te maken. 

2. De boeken van de wijkkas over 2013 
kunnen worden gesloten, met grote 
dank aan Jaap Lubbers die onze wijk-
fi nanciën zo goed beheert. Het jaar 
2013 was voor onze wijkkas een zeer 
zwaar jaar vanwege de extra kosten 
voor sluiting van de Handwegkerk en 
voor de renovatie en uitbreiding van 
het orgel. Maar ook als ik deze extra 
posten uit het fi nancieel overzicht 
haal, eindigen we het jaar 2013 in de 
rode cijfers. Ik doe daarom een extra 
oproep aan alle gemeenteleden om 
ook in 2014 de wijkkas niet te ver-
geten. U mag er vanuit gaan dat we 
zeer verantwoord omgaan met de ons 
beschikbaar gestelde middelen. 

3. Nog voor de zomerperiode wordt er 
een vragenlijst verstuurd naar alle in 
onze kerkelijke administratie gere-
gistreerde leden. De kernvragen van 
deze inventarisatie zullen betrekking 
hebben op geloof en spiritualiteit. In 
welke mate houden zaken rond ge-
loof en spiritualiteit u bezig en welke 
rol zou de kerk daarbij kunnen spelen. 

Contact met Ons Tweede Thuis blijft
Zoals bekend is het traject van nieuw-
bouw in Westwijk volledig tot stilstand 
gekomen. Toch blijven we het con-
tact houden met de directie van Ons 
Tweede Thuis (OTT), enerzijds omdat 
we nog volop gebruik maken van de 
OTT-vestiging in Westwijk en ander-
zijds omdat alle betrokkenen het idee 

hebben in de toekomst iets voor elkaar 
te kunnen betekenen. Uit een positief 
gesprek met de directeur van OTT is 
ons duidelijk geworden voor welke 
grote veranderingen men in de zorg 
staat. Voor de kerk wordt de deur van 
OTT nadrukkelijk open gezet om in de 
toekomst een bijdrage te leveren aan 
die nieuwe werkwijze in de zorg. 
 
Feesten in de Paaskerk
Je kunt wel stellen dat we een zeer 
feestelijke april maand achter de rug 
hebben. Het grootste feest was natuur-
lijk het paasfeest. Maar een grote groep 
gemeenteleden heeft ook volop genoten 
van het 25-jarig jubileumfeest van ds. 
Gert Jan de Bruin. Een feest zoals Gert 
Jan het wilde, samen met en voor de ge-
meente, met theater rond het Bijbelboek 
Prediker, met een lied gezongen door 
Gert Jan en met een Iona-lied gezongen 
door de gemeente. Dank voor de vele 
giften vanuit de gemeente voor het 
cadeau van Gert Jan. En dan twee dagen 
na dit jubileumfeest weer een feest in de 
Paaskerk. We hadden die vrijdagmiddag 
twee door de Koning gedecoreerden in 
ons midden, te weten Roeltje Mentink 
en Gert Jan Slump. Prachtig wat deze 
twee gemeenteleden voor onze ge-
meente betekenen en dat we daar op 
zo’n feestvolle wijze uitdrukking aan 
hebben mogen geven. Onze felicitaties 
gaan ook naar Thomas van de Wetering, 
die eveneens een koninklijke onderschei-
ding ontving en er op Koningsdag zelfs in 
slaagde zijn gedichtenbundel persoonlijk 
aan de koning te overhandigen. 
Ik eindig met de regels die Peter van 
Leeuwen en ik ook schreven in de folder 
die in de periode voor Pasen is verspreid 

onder alle gemeenteleden. Met Pasen 
vieren wij een nieuw begin. Als ge-
meente blijven we ons vernieuwen in 
de bestaande activiteiten. Daarnaast 
zoeken we naar nieuwe wegen om 
de boodschap van de opgestane Heer 
buiten onze eigen kring te brengen. Voor 
de zomer komt de kerkenraad met een 
visie over deze vernieuwing.

Pieter Licht 

Agenda
Locatie is Paaskerk, tenzij anders vermeld

Juni
Di 3 19.30 uur Pinksternoveen
Di 3 19.30 uur Veertigers met 
     ds. Werner Pieterse
Do 5  20.00 uur Dertigers Oost met 
     Marianne Bogaard
Do 5 20.00 uur Leeskring Ter Linden
     met G.J. de Bruin 
Di 10 20.00 uur Zicht op de tekst met 
     Werner Pieterse
Wo 11 19.30 uur Vijftigers met 
     Marianne Bogaard
Do 12 17.00 uur  Maaltijd, locatie Ons 
     Tweede Thuis, Westwijk
Do  12 20.00 uur Marleen Leenheer over 
     het schilderij ‘De 
     verloren zoon’ van 
     Rembrandt. Locatie fam. 
     Van Damme, Fanny 
     Blankers-Koenlaan 36
14 t/m 21   (te) Gekke Kerk 
     Festival in Kruiskerk 
     en Paaskerk
Do  19 20.00 uur Dertigers West bij 
     iemand thuis
Do  26 20.00 uur Avond met alle 
     sectiemedewerkers
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Gemeenteavond
Met veel genoegen kijk ik terug op de 
gemeenteavond in de week na Pasen. 
Op een speelse manier werden de aan-
wezigen door mensen van de ‘7evende 
Hemel’ in aanraking gebracht met een 
aantal fragmenten uit het Bijbelboekje 
Prediker. Er was een mooie, humoris-
tische toespraak van Gerben Drost en 
het samenzijn in de kerkzaal was niet 
compleet zonder een gespeelde oom 
Frits (denkt u maar aan de verhalen van 
Godfried Bomans) die de feestvreugde 
middels een liedje probeerde te ver-
groten. Beroerd gezongen, belabberd 
begeleid op de piano, maar we zagen 
het door de vingers…
Voor en na het programma was er 
volop gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. Zo werd het wat ik hoopte: 
een gemeenteavond. Hartelijk dank 
voor het cadeau dat mij werd overhan-
digd. Ik bundelde in een boekje een 

reeks monologen uit kerkdiensten van 
de afgelopen jaren. Er zijn nog enkele 
exemplaren, laat het me even weten als 
u interesse heeft. 

G.J. de Bruin

Tieners halen adem voor eindsprint
De jongeren van de JD12+ konden af-
gelopen periode even op adem komen. 
Het was vakantie, dus ook geen JD12+. 
Even uitrusten van school, sport en 
kerk.
Die rust hadden ze nodig, want er komt 
een eindsprint aan. Sinds 11 mei zijn 
ze druk bezig met de dienst, op 15 
juni. Een kerkdienst helemaal door hen 
voorbereid. Ze kiezen zelf het verhaal 
en geven aan wat ze in de dienst wil-
len zien. De vorige keer had de leiding 
iets voor hen bedacht (Hooglied), maar 
aangezien ze zelf iets anders (Jakob en 
Esau) wilden, konden we de plannen 
omgooien.
Dit keer geen voorbereiding door de 
leiding dus, de tieners mogen het zelf 
bedenken. In de dienst van 15 juni zal 
een aantal jongeren de overstap maken 
van de kinderkerk naar de JD12+. Een 
hele stap, soms zelfs een sprong, maar 
ze staan te trappelen. Traditiegetrouw 
bouwen we na de kerkdienst de grote 
trampoline op.
Daarna is het seizoen alweer bijna afge-
lopen. We sluiten af met de traditionele 
poldersport (28 juni om 11.00 uur in 
De Kwakel) en dan is het tijd voor de 
zomervakantie. We wensen alle tieners 
en de leiding toe dat ze de zomer kun-
nen gebruiken om op adem te komen, 
op te ademen en door te gaan met 
ademhalen. 

Dorien Keus

Casper Isaac van Leeuwen
Op 27 maart overleed Casper van 
Leeuwen. Hij werd 95 jaar. Vijf jaar 
geleden verloor hij zijn vrouw Janni, met 
wie hij vlak na de oorlog trouwde. In 
Amstelveen gingen zij samen naar de 
Dorpskerk tot dat door haar ziekte niet 
meer kon. Hij verzorgde haar trouw tot 
het einde.
Niet lang daarna verhuisde hij naar de 
Groenelaan. Daar had hij dagelijks contact 
met zijn twee zoons Dick en Mart, die 
in Zuid-Afrika en Frankrijk woonden. 
Begin april kwamen zij over om afscheid 
van hem te nemen. Wij deden dat op 
Zorgvlied met een korte dienst die al in 
het licht mocht staan van Pasen. 

Ds. Marianne Bogaard

Christiana de Graaf
Op 19 april, de nacht van goede vrij-
dag op stille zaterdag, overleed mw. 
Christiana de Graaf. Zij werd 92 jaar oud. 
Geboren in Kampen is ze via Amsterdam 
in Groenelaan (Eufraat) komen wonen. 
Na het overlijden van haar eerste man 
Alexander van 't Hul trouwde ze met 
Jelle Bruinsma. Tot het laatste toe kenden 
velen mevrouw de Graaf als een krachtige 
sociale en actieve vrouw. Trouw kerkgang-
ster; tot het de laatste jaren niet meer 
ging. In de dankdienst voor haar leven 
hebben we Psalm 4 gelezen. Het slotvers 
stond ook op de rouwkaart:
'In vrede leg ik mij neer 
en meteen slaap ik in, 
want u, HEER, laat mij wonen 
in een vertrouwd en veilig huis.'
We wensen kinderen en kleinkinderen 
familie en allen die Christina de Graaf mis-
sen sterkte en Gods zegen toe.

Ds. Werner Pieterse

...feestelijke inwijding orgel
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Kruiskerk
Terugblik
De Paastijd duurt nog tot aan 
Pinksteren – we tellen dan ook in 
de liturgie een aantal zondagen ván 
Pasen –, maar de Paasviering en de 
voorbereiding erop liggen al weer 
enige weken achter ons. Ria en ik 
kijken terug op een drukke periode 
met mooie vieringen. Door het alter-
natieve leesrooster kwam nu weer 
eens het klassieke lijdensevangelie 
aan bod. De kinderen hadden hun 
eigen project met bijbehorend lied. 
Het thema ‘Zoek de stilte’ kwam in 
iedere orde van dienst terug, in het 
openingslied – iedere week hetzelfde 
Stiltelied – en in een kort moment van 
stilte na de evangelielezing. Dit laatste 
bleek meerdere gemeenteleden aan 
te spreken. Sommigen misten het 
zelfs toen het opeens vanaf Pasen 
was verdwenen. Hebben we te weinig 
stilte in onze vieringen? 
De diensten in de Stille Week vorm-
den voor mij een waardevol toeleven 
naar Pasen. Zo’n feest komt toch niet 
zomaar uit de lucht vallen, alsof een 
goochelaar opeens een paashaas uit 
de hoge hoed tovert? Waardevolle 
elementen, zoals de palmpasen-
viering met de kinderen, de viering 
van de maaltijd van de Heer in een 
kring, het ontruimen van de tafel, de 

passiemuziek, het binnendragen van 
de nieuwe paaskaars in het donker, 
de doopgedachtenis en dan... op 
Paasmorgen het paasontbijt, een 
feestelijke dienst met heel de can-
torij, orgel en trompet, een volle kerk, 
mooie liederen, een inspirerende 
verkondiging. Dat zou ik toch allemaal 
niet willen missen!
Voor en achter de schermen is er door 
velen werk verzet. Het initiatief van Ria 
en mij om rozen klaar te zetten voor 
iedereen die een bijdrage had geleverd 
of om een ander te bedanken, werd 
gewaardeerd. Veel rozen gingen van 
hand tot hand, het leek wel speedda-
ten. In ieder geval ook langs deze weg: 
alle betrokkenen erg bedankt!
Mocht na Pasen mijn geloof weer wat 
inzakken, dan zeg ik tegen mezelf: op-
gewekt en opstandig verder, of zoals 
Wim Jansen altijd zei: vrolijk verder!

Liturgiecommissie
Velen hebben in de afgelopen weken 
de moeite genomen om het enquête-
formulier over de liturgie in te vullen, 
waarvoor dank. De liturgiecommissie 
zal de uitkomsten bestuderen en kijken 
of er, zo geen chocola, dan toch liturgie 
van is te maken. Wellicht tekenen zich 
bepaalde tendensen af. U hoort daar 
uiteraard meer van. 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
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

Gemeentereis
Ria en ik hebben het voornemen om 
van 18 tot en met 29 mei 2015 een 
gemeentereis naar Israël en Jordanië 
te organiseren. Later hoort u hier meer 
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over, maar nu alvast polsen we of er bij 
u in principe belangstelling voor zo’n 
gemeentereis bestaat. Als u serieus 
zou overwegen om met zo’n reis mee 
te gaan, wilt u dat dan aan Ria of aan 
mij melden? Dan hebben we toch een 
eerste indicatie of het zinvol is om met 
deze plannen door te gaan. 

Sieb Lanser

Palmpasen
Op zaterdagmiddag 12 april maakten 
we Palmpaasstokken met kinderen van 
de kinderdienst, kinderen uit de buurt 
en van de Roelof Venemaschool. Er 
kwamen meer kinderen dan waarop 
we hadden gerekend (rond de 75). 
Dat vergde wat improvisatie, maar 
uiteindelijk is ieder kind met een mooie 
Palmpaasstok naar huis gegaan. De 
kinderen (en hun ouders) kregen aan 

het begin uitleg over de stok en de 
betekenis van de verschillende onder-
delen en konden dat nog eens nalezen 
in een foldertje. Toen de stokken klaar 
waren werden er achterin de kerkzaal 
pannenkoeken gegeten, gebakken door 
een aantal gemeenteleden. Het was 
een drukke en gezellige middag. 
Op zondag deden rond de dertig kin-
deren met hun mooi versierde stokken 
mee aan de optocht aan het begin 
van de viering. Het was een mooie en 
warme viering en het was fi jn om een 
aantal (groot)ouders en kinderen van de 
zaterdag terug te zien in de kerkdienst.

Paasontbijt met de Roelof 
Venemaschool
Op donderdag 17 april kwamen 72 
kinderen van de groepen 4 van de 
Roelof Venemaschool naar de Kruiskerk 

voor een paasontbijt met inhoud. Voorin 
de kerk konden de kinderen eerst een 
aantal vragen stellen. Er waren vragen 
over de kerk in het algemeen, over 
de Kruiskerk in het bijzonder, over het 
geloof en over Pasen. Daarna vertelde 
ik het verhaal over de haan (met plaatjes 
op de beamer), het paasverhaal uit het 
perspectief van de haan in Jeruzalem. 
Vervolgens klommen we de trappen op 
naar het orgel dat Rieuwerd heeft laten 
zien en horen. De kinderen hadden op 
school twee paasliedjes ingestudeerd 
en zongen die samen onder begeleiding 
van het orgel; dat was een prachtig 
moment! Daarna was het tijd voor het 
paasontbijt. Het was een mooie en 
vreugdevolle bijeenkomst. We hebben 
afgesproken ook volgend jaar weer sa-
men een school-paasontbijt te organise-
ren in de Kruiskerk.

Mirjam Buitenwerf

Uit de kerkenraad
De kerkenraad is verheugd dat Anita 
Winter tot ouderling met bijzondere 
opdracht is benoemd: zij is op 27 april 
bevestigd als scriba van de Algemene 
Kerkenraad.
Minstens zo blij zijn we met de be-
reidheid van Ton Kotterer om Bep 
Boekestijn op te volgen als scriba van 
de wijkkerkenraad. Mits er geen bezwa-
ren werden ingediend, is hij bevestigd 
op 25 mei. Hij draait eerst een tijdje 
mee om 'er in' te komen.
We heetten Annemie van Hamel en Rob 
Hartman welkom, die voor het eerst 
met onze wijkkerkenraad mee vergader-
den. We bespraken het plan vanuit de 
Algemene Kerkenraad over Vorming en 
Toerusting.

Kinder- en schoolactiviteiten rond Pasen
Rond Pasen waren er weer verschillende activiteiten voor kinderen in de 
Kruiskerk georganiseerd. Ik vond het fi jn om hier weer aan mee te kunnen 
werken en zo weer een start te maken met mijn werk in de gemeente. 
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Het lijkt ons zinvol om dat werk in 
Amstelveen-Buitenveldert enigszins te 
stroomlijnen en ook aandacht te geven 
aan mensen die minder binding met 
de kerk hebben. Ook is besloten om 
de programma’s op papier fraaier vorm 
te geven. In het verlengde daarvan 
bespraken we het plan om volgend 
seizoen gezamenlijk een bescheiden 
begin te maken met 'toerusting van 
ambtsdragers en andere vrijwilligers'. 
Mensen die iets doen in de kerk, bv. 
bezoekwerk, voelen nog wel eens de 
behoefte in dat werk getraind, toege-
rust te worden. Heeft u wensen op dat 
gebied, laat het de scriba weten.
We evalueerden het Contact Kruiskerk. 
De wijkkerkenraad heeft de indruk dat 
het contact nog niet genoeg leeft onder 
de gemeenteleden. Van de vragen die 
via de contacttelefoon binnenkomen 
komt een fl ink deel van buiten de ge-
meente, over niet-pastorale zaken. Wat 
de gemeenteleden ervan vinden horen 
we graag op de gemeentevergadering 
1 juni.
Ria Keijzer is nu één jaar bij ons, we zijn 
nog steeds zeer tevreden met elkaar. Zij 
wil haar werk voor ouderen ook graag 
met de gemeente bespreken en we 
doen dat ook 1 juni.
Met Mirjam gaat het iets beter. Ze heeft 
met de kinderen de palmpaasstokken 
gemaakt en met veel kinderen werden 
zondagochtend rondjes door de kerk 
gelopen. Wat zou er gebeurd zijn als 
ze zeven keer rondgelopen hadden? 
Ook het Paasontbijtprogramma met 
de schoolkinderen was zeer geslaagd. 
Na 15 augustus komt er hopelijk meer 
duidelijkheid over Mirjams inzet.
De Paasdiensten waren inspirerend, 

maar op donderdag en zaterdag was 
het niet erg druk. Het Heilig Avondmaal 
in de Paaswake werd gemist. Daarover 
volgt nader beraad. Er was veel bewon-
dering voor de inzet van organist Henk 
Trommel en de cantorij.
Dick Labohm gaat nieuw ingekomenen 
bezoeken. Hij neemt deze taak over 
van Paula Rose. Bedankt Paula voor het 
werk dat je gedaan hebt.
Marian en Erik van Leeuwen vier-
den hun 25-jarig huwelijksfeest, 
gefeliciteerd.
De agenda van de wijkkerkenraadsver-
gaderingen hangt weer tijdig op het 
prikbord.
We mogen ook terugzien op een mooie 
expositie, zo passend in de lijdenstijd. 
Ook de opening was heel stijlvol met 
de gespeelde en gezongen aria’s. Veel 
werk voor de expositiecommissie en 
medewerkers. Bedankt daarvoor. 
Vrijdag 16 mei hielden we onze ge-
meenteavond, hoe gezellig dat was 
weet ik nu, als ik dit schrijf, nog niet.
Volgens de huidige regels verstuurt 
de PKN maar één kerkbalansbrief per 
adres. Zelfstandige jongeren boven 
18 jaar die thuis wonen kregen deze 
brief dan niet. Dat vonden ze niet leuk, 
daarom is voor hen nu een apart adres 
gemaakt.
We spraken opnieuw over het '(te) 
Gekke Kerk Festival’, het programma 
is rond, met een mooi aanbod in de 
Kruiskerk op 14 en 15 juni. We kijken er 
naar uit.

Rudie van Balderen

Project Levensverhaal 
Met plezier kijk ik terug op de eerste 
editie van het project Levensverhaal. 

Het betrof vier bijeenkomsten, ge-
kenmerkt door een open sfeer met 
verhalen die een ‘feest van herkenning’ 
gaven. Karel, een deelnemer, schrijft er 
het volgende over:
‘Mijn naam is maar een woord, mijn 
leven een verhaal. 
Een in het brein van Ria Keijzer ontstaan 
idee heeft vorm gekregen in een pro-
ject, bedoeld voor ouderen om samen 
met anderen in een terugblik te vertel-
len over hun leven.
Een achttal personen heeft in het 
afgelopen seizoen aan dit project mee 
gedaan. Deze mensen hebben hun 
herinneringen aan elkaar verteld. In de 
verhalen kwamen onderwerpen zoals 

Leendert Oranje
Na een moeilijke strijd van enkele maanden 
overleed op 8 mei Leendert Oranje (Carel 
Fabritiuslaan 18). Hij is 80 jaar geworden. 
Voor zijn vrouw Jacky en zoon Bart een 
groot verlies. De laatste jaren was hij met 
grote inzet en trouw mantelzorger, ondanks 
zijn eigen kwetsbare gezondheid. Eenzelfde 
betrokkenheid legde hij aan de dag jegens 
andere mensen, zoals vreemdelingen die in 
Amstelveen onderdak vonden. Zijn vroegere 
werk als administrateur/boekhouder en zijn 
ervaring in Liberia kwamen hem hierbij van 
pas. Naast fi etsen en tuinieren was schaken 
zijn grote liefhebberij. In de gemeente 
kennen we Leendert als een trouwe 
kerkganger, collectant, degene die het 
geld van de collecten naar de bank bracht, 
deelnemer aan de Bijbelkring. Op 15 mei 
hebben we afscheid van hem genomen met 
een dienst in de Kruiskerk, waarin Psalm 23 
centraal stond. 

Sieb Lanser
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jeugd, opvoeding, geloof en werk naar 
voren. Met eigen foto's werden die in 
beeld gebracht. Geschiedenissen met 
leuke en minder leuke gebeurtenissen. 
Het was goed en leerzaam om naar 
deze ervaringen te luisteren.
Een aantal mensen noemde zichzelf 
een Zondagskind met een hoofdletter.
Het was een positief project! Hopelijk 
krijgt dit project nog een vervolg in het 
komende seizoen’.

Nou, dat vervolg komt er zeker. Er is 
al een aanmelding voor een volgende 
groep. Wilt u er meer over weten, neem 
dan nu al contact op!

Gemeentegesprek 1 juni
Na afl oop van de viering op zondag 1 
juni zal een gemeentegesprek plaatsvin-
den over het eerste jaar opbouwwerk 

onder ouderen. Ik zal een presentatie 
geven van het werk en hoop de leerpun-
ten en uw inbreng te gebruiken voor de 
plannen in het nieuwe seizoen. Leest 
u dit en kunt u er niet bij zijn, dan kunt 
u ook uw ervaringen, aanwijzingen of 
‘aanbiedingen’ persoonlijk bij mij kwijt.
Als tweede punt zal die zondag het 
Contact Kruispunt aan de orde komen. 
Hoe werkt het? Wat zijn uw bevindin-
gen met dit ‘loket’?
Het beraad duurt van 11.30 tot 12.30 
uur.

Zomeractiviteiten
Veel activiteiten stoppen in de zomer. 
Voor sommige ouderen is dat precies 
de tijd waarin mensen in de nabije 
omgeving hun koffers pakken. Het ligt in 
mijn bedoeling in die maanden herberg-
activiteiten aan te bieden.

Herbergactiviteiten - open huis
Bij de programmavoorbereiding en tij-
dens de activiteit zelf is versterking ge-
komen van Anita Pfauth. Welkom Anita, 
je hebt je al laten zien als een echte 
herbergier. Fijn dat je tijd vrijmaakt voor 
ouderen, waar je hart ligt. Samen heb-
ben we een programma opgesteld voor 
de zomermaanden:

• Op 3 juni praten we over 'spiegels' die 
we die ochtend voorgehouden krijgen 
door drie verhalen met een symbo-
lische betekenis en een moraal. We 
hebben een feestdrankje en voor wie 
dat wil is er de mogelijkheid samen 
te lunchen. Heeft u een tekst, een 
grapje of een raadsel, neem het mee. 
De koffi e staat vanaf 9.30 uur klaar, 
het programma is van 10.00 tot 11.30 

uur, tegen twaalven volgt de lunch.
• Dinsdag 22 juli, van 13.30 tot 15.30 

uur is de herberg geopend voor een 
programma met een creatieve inslag. 
Adri Kroon leert ons hoe we mooie 
kaarten kunnen maken.

• In samenwerking met de RK-parochie 
organiseren we op:

-  woensdag 30 juli een dag naar Delft 
(voor wie nog goed kan lopen)

-  woensdag 27 augustus een gezellige 
oecumenische middag met een open 
podium in de Kruiskerk. Er is ruimte 
voor muziek, een voordracht, een act, 
een quiz, een spel… veel kan (en u 
hebt een lange voorbereidingstijd!). 

• Dinsdag 5 augustus is het vertrouwde 
open huis weer ‘terug’ met aan de 
stamtafel een gesprek met Anita over 
spreekwoorden.

Vakanties
De vakanties van Sieb, Ria en Mirjam 
zijn zo op elkaar afgestemd, dat er altijd 
iemand aanwezig is.
U kunt te allen tijde bellen en overleg-
gen met het Contact Kruiskerk, tel. 
06 - 21 124 567, de medewerker weet 
precies op wie een beroep kan worden 
gedaan.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn 
eerste jaar in Amstelveen. Met mijn 
eigen refl ectieverslag op tafel heb-
ben we in moderamen en kerkenraad 
geëvalueerd. Het is goed nu wat pauze 
te hebben, want het was een bijzonder 
vol, druk en uitdagend jaar. Dank voor 
uw steun en hartelijkheid. 

Ria Keijzer-Meeuwse

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.

Juni
zo 1 11.30 - 12.30 uur 
gemeentegesprek over ouderenopbouw-
werk en het Contact Kruiskerk
di 3 9.30 uur 
herbergactiviteit met een gesprek aan de 
stamtafel en een lunch
12 t/m 22 juni 
(te) Gekke Kerk Festival (programma op 
pagina 34-35)
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Bij de diensten
Zaterdag 7 juni wordt in de 
Pelgrimskerk de afsluitende viering 
gehouden van een reeks van zeven 
oecumenische gebedsvieringen die de 
Raad van Kerken van Amstelveen en 
Buitenveldert in verschillende ker-
ken belegt ter voorbereiding van het 
Pinksterfeest. Na afl oop is er gele-
genheid tot onderlinge ontmoeting. 
Aanvang 19.00 uur.
Zondag 8 juni, Pinksteren, werkt de 
cantorij mee aan de dienst. Naast 
pinksterliederen waarin, zoals veelal 
gebruikelijk, om de komst van de Geest 
gevraagd wordt, zullen ook enkele mu-
zikale bijdragen klinken waarin datgene 
tot uitdrukking wordt gebracht wat in 
pinkstermuziek vaak wordt vergeten: 
God te loven om zijn Geest. ‘Lof om/
aan de Geest’ is het muzikale thema 
van deze pinksterviering.
Zondag 22 juni – en dus niet, zoals we 
gewend zijn, de laatste zondag van de 
maand – hopen we opnieuw het heilig 
avondmaal te vieren. Na de dienst zal 
een gemeentebrede evaluatie plaats-
vinden van de huidige wijze van viering 
van de maaltijd (in een grote kring), die 
door sommigen als gemeenschaps-
bevorderend, maar door anderen, die 
minder goed kunnen staan, juist als 
minder prettig wordt ervaren.

Zomerkring 
De Apocalyps ofwel de Openbaring aan 
Johannes wordt veelal geassocieerd met 
de tekening van rampen en oordelen 
die, op weg naar een nieuwe aarde, over 
onze wereld gaan.
Oordeelstekeningen komen inderdaad 
veelvuldig in de Openbaring voor. Maar 
intussen wordt in de hemelse gewesten, 
vooruitlopend op het licht dat door het 
donker heen geboren zal worden, reeds 
de lofzegging aangeheven. Liefst acht-
maal, soms uitgesplitst in echo-paren, 
klinkt in het laatste bijbelboek een lof-
verheffi ng. Sommige van deze lofverhef-
fi ngen zijn tot liederen verwerkt. In vier 
middagbijeenkomsten maken we studie 
van de lofzeggingen uit de Openbaring 
en zingen we liederen die daarop geba-
seerd zijn. De eerste bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdagmiddag 1 juli, van 14.00 
tot 15.30 uur. Leiding: ds. H.U. de Vries.

Uilenstede
Onze werker op Uilenstede, Dirk-Jan 
Mudde, heeft tot onze vreugde kenbaar 
gemaakt dat hij het komende jaar zijn 
pionierswerk binnen de studentenge-
meenschap zou willen voortzetten. Hij 
heeft intussen een netwerk opgebouwd 
dat in een komend jaar verder versterkt 
kan worden. De kerkenraad van de 
Pelgrimskerk heeft op het horen van dit 

goede nieuws opnieuw een aanvraag 
ingediend om fi nanciële ondersteu-
ning vanuit het Durffonds. U wordt 
op de hoogte gehouden van verdere 
ontwikkelingen.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraads-
vergadering van april 2014
De heer Oud is bereid gevonden de taak 
van mevrouw Vos in de huishoudelijke 
commissie op zich te nemen. Voorts 
hebben we mevrouw Hopman bereid 
gevonden om toe te treden tot het 
College van kerkrentmeesters. Daar zijn 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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we heel erg blij mee. Overigens hebben 
we nog steeds geen opvolger voor de 
heer Damman betreffende het afdragen 
van de collectes van De Buitenhof.
• De kledinginzameling van zaterdag 12 

april was zeer de moeite waard.
• De afsluitende bijeenkomst van het 

Pinksternoveen, op 7 juni, de zaterdag 
voor Pinksteren, zal plaats vinden in de 
Pelgrimskerk. Voorganger is mevrouw 
Versteeg.

• Het Christelijk Lyceum Buitenveldert 
heeft ons gevraagd om aan een 
groepje van 15 leerlingen in ons 
kerkgebouw iets te vertellen over de 
Pelgrimskerk. De aanvankelijke datum 
was 6 mei, maar het wordt waarschijn-
lijk september.

• Naar aanleiding van een overleg tus-
sen de moderamina van Kruiskerk en 
Pelgrimskerk lagen er vragen over de 
behoefte van ambtsdragers en vrijwil-
ligers aan Vorming en Toerusting (V&T). 
Opmerkingen waren, dat er al veel 
informatie schriftelijk binnenkomt, dat 
vooral ouderlingen met een speciale 
functie gemist hebben dat ze inge-
werkt werden, terwijl er voor diakenen 
ieder jaar landelijk een beleidsdag is. 
Geconcludeerd wordt, dat er behoefte 
is aan een training van de kerken-
raadsleden over leiding geven aan de 
gemeente en voor de ouderlingen ook 
aan wijk-overstijgend contact.

• Het actieplan van de voorzitter van de 
AK voor de toekomst was weer aan de 
orde. In februari hebben we gesproken 
over de gewenste samenstelling van 
de AK. Nu ging het erom of we willen 
veranderen, fuseren, of op dezelfde 
voet doorgaan. Niemand voelde voor 
veranderen. Wel is men er zich van 

bewust dat het steeds moeilijker 
wordt om opvolgers te vinden voor 
vrijwilligers of ambtsdragers die al vrij 
lang hun taak hebben vervuld. Zie ook 
het punt bovenaan. Op grond van de 
opmerkingen en conclusies wordt het 
volgende aan de AK gerapporteerd: we 
willen doorgaan op de huidige wijze. 
Het is belangrijk om een vast punt te 
houden in Buitenveldert. Vervolgens, 
we moeten zowel naar Amstelveen 
als naar Amsterdam kijken: wat bindt 
ons samen en wat kunnen we van 
elkaar leren. Is ondersteuning vanuit 
Amstelveen of Amsterdam mogelijk. 
Willen we de kerkelijke activiteiten 
helemaal op vrijwilligers laten draaien?

• Zoals u weet zijn wij gestopt met de 
kinderdiensten op Palmzondag en op 
de vierde Adventszondag. Daarom is 
het misschien aardig om mee te de-
len, dat onze kleding voor die vieringen 
naar de Kruiskerk is gegaan.

Adri Lodder

Taizé-viering 19 april
Als alles duister is… Gericht naar kruis, 
ikonen en kaarsen luisterden een kleine 
veertig aanwezigen naar psalmen, 
profeten en evangelie bij de overgang 
naar de morgen van Jezus’ opstanding. 
Onderbroken door herhaalde zang, soms 
in canon, door gebeden en door medita-
tieve stilte. Gesterkt door de kracht van 
Gods Geest openden zich onze harten 
voor het Woord en voor elkaar, gevoed 
door het wonder van Pasen dat zichtbaar 
werd in het ontsteken van de nieuwe 
paaskaars waarvan wij het licht aan el-
kaar mochten doorgeven. ...ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Gerrit Oud

Anje van der Heide-Wiersinga 
Op 23 maart, een klein half jaar na haar 
man, overleed Anje van der Heide-
Wiersinga, in de leeftijd van 88 jaar. Zij 
was een sterke persoonlijkheid, die wist 
wat ze wilde, maar ook iemand, die met 
een sterk ontwikkeld rechtvaardigheids-
gevoel opkwam voor maatschappelijk 
kwetsbaren. Via een opleiding voor 
christelijke sociale arbeid en haar daar-
opvolgende werk in ‘boddaerthuizen’ 
voor verwaarloosde en ontspoorde jeugd 
kwam zij op latere leeftijd terecht op de 
rechtenfaculteit, waarna ze een aantal 
jaren het ambt van advocaat bekleedde 
en met name jeugd-, gezins- en vreem-
delingenzaken behartigde. Zij was lid van 
de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad 
van Kerken en van de Werkgroep Opvang 
Uitgeprocedeerde Asielzoekers. 
De gemeente van de Pelgrimskerk ge-
denkt met eerbied haar lange betrokken-
heid bij de gemeenschap, inclusief haar 
functioneren als studentenouderling en 
als diaken. 
Het meest ontroerende van Anje van der 
Heide vond ik de wijze waarop zij zich in 
haar leven liet leiden en voeden door haar 
geloof in God. We hebben haar begraven 
met door haarzelf onderstreepte woor-
den van Jezus uit Johannes 15: ‘Niet gij 
hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan 
en vruchtdragen en uw vrucht zou blijven, 
opdat de Vader u alles geve wat gij Hem 
bidt in mijn naam.’ Mogen haar kinderen 
en kleinkinderen troost vinden in de door 
haar gedeelde nieuwtestamentische 
verwachting van de wederopstanding 
der doden in een eindelijk rechtvaardige 
wereld.

Ds. Harmen U. de Vries
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Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur 
Kannen en Kruiken. Niet op Goede Vrijdag! 
Eerste vrijdag van de maand tevens 
gezamenlijke maaltijd Kostje geKocht. 
Elke woensdag 09.00 uur Morgengebed 
in De Goede Herder 

juni
wo 04 14.00 uur  Corvershof, metro 51, 
      Station Zuid
do  05  20.00 uur  Barmhartigheid in OT en 
      NT, De Goede Herder
vr  06  18.00 uur  Kostje geKocht in park 
      of bos
do  12  20.00 uur  Het Woord spreekt, 
      De Goede Herder 
do  19  10.00 uur   Ned. Bijbelgenootschap, 
      bus 176
ma  23  20.00 uur  Film: La Grande Bellezza

juli
di  01  14.00 uur   Lofzeggingen Apocalyps 
vr  04  18.00 uur  Kostje geKocht in park 
      of bos

Meer informatie in het zomerprogramma of 
kijk op www.pelgrimskerk.nu.

Veranderdag
Op zaterdag 29 maart hebben zeven 
leden van de Pelgrimskerk deel geno-
men aan de Veranderdag. Om 10.00 
uur melden wij ons bij Vreugdehof, 
waar wij worden ontvangen door 
Yvette Haumahu. Zij begeleidt ons naar 
de afdeling van licht dementerende 
patiënten. We gaan vervolgens geza-
menlijk naar de gemeenschapsruimte, 
waar we tijdens het koffi e drinken ken-
nis maken met elkaar. Daarna begint 
het echte programma met het zingen 
van bekende oudhollandse liederen 
en liedjes over Amsterdam met Henk 
Stok aan de piano. Er wordt uitbundig 
meegezongen en ook wordt om ver-
zoeknummers geroepen. Het tweede 
programmapunt is spelletjes doen: 
Ganzenborden en Pim-Pam-Pet. Bij dit 
laatste spelletje word je de winnaar 
als je veel gezegden en uitdrukkingen 
weet. De deelnemers beginnen steeds 
meer voor hun beurt te antwoorden 
om toch maar de winnaar te worden. 
Het pannenkoeken bakken voor de 
lunch gaat niet door, want de bewoners 
hebben de dag ervoor al pannenkoeken 
gegeten. In plaats daarvan wordt nu de 
dag afgesloten met een lunch bestaan-
de uit soep, patat en kroket. 
De bewoners hebben zeer geno-
ten van de activiteiten. Bij het af-
scheid zeggen ze: Komt u volgende 
week weer. Het is duidelijk dat de 
Veranderdag aan zijn doel, minder va-
liden mensen gezellige uurtjes bezor-
gen, heeft beantwoord. Maar ook de 
leden van de Pelgrimskerk zijn enthou-
siast. Wij staan klaar om een volgende 
keer weer mee te doen.

Nel Velthorst

Bij de kinderschilderingen
Zijn ze met stomheid geslagen? 
Rijzen hen de haren ten berge? 
Houden ze de adem in? Nee, na 
het horen van het Pinksterverhaal 
staan ze in vuur en vlam! Zo schil-
derden ruim twintig kinderen in de 
Ontmoeting (A.J. Ernststraat) op de 
zaterdag voor Pinksteren in 1998, 
met ds. S.L. Schoch, deze prachtige 
Pinkster Poster!

Wil Kruijswijk

Pastorpraat 
Als het goed is, is het Zomerpro-
gramma reeds in uw bezit. Het ligt in 
de kerk, ook in De Goede Herder, bij de 
bibliotheek en het Huis van de Wijk aan 
de A.J. Ernststraat 112. Neemt u hem 
mee, ook voor een ander: de gele fl yer! 
We hebben geprobeerd zo hier en daar 
op stap te gaan, ook met het openbaar 
vervoer. We nemen o.a. een kijkje bij 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (200 
jaar) in Haarlem en daarna wandelen/
eten in Zandvoort. We brengen ook een 
bezoek aan Leiden, wandelen bij de Lage 
Vuursche. De eerste vrijdag van juni en 
juli eten we na Kannen en Kruiken het 
liefst ergens buiten (wel opgeven!). Leuk 
als iedereen mee kan. We rekenen dus 
op warme, lange zomeravonden!

Ds. De Vries is gedurende de zomer-
maanden op honk in de Pelgrim.
Bent u echt aan huis gebonden en/
of steeds tot minder in staat, laat het 
weten zodat we contact hebben. We 
hopen elkaar tegen te komen op zondag 
en door de week en wensen allen een 
goede zomer en Gods nabijheid.

Wil Kruijswijk
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Einde van het PJR seizoen nadert
Dorien & Martine

De zomervakantie komt eraan! En dat betekent het einde 

van het PJR seizoen. We kijken terug op een mooi seizoen. 

Met weer een prachtig Theaterweekend, leuke ontmoe-

tingen bij catechese, Christendom voor Dummies, Glazen 

Kerk, Kliederkerk, Kerk op Schoot en nog heel veel meer. 

Ook dit jaar willen we het seizoen goed afsluiten en dat 

doen we wel drie keer!

22 juni Klieder Picknick
Als afsluiting van dit seizoen met Kerk op Schoot vieringen en 
Kliederkerk willen we alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 
tot en met 12 jaar uitnodigen voor de Klieder Picknick op zondag 22 
juni in het park Duin en Kruidberg in Westwijk. Vanaf 15.30 uur ben 
je welkom. Neem een lekker picknickgerecht mee om met anderen 
te delen. Wij zorgen voor drinken. Tijdens de Klieder picknick zijn er 
verschillende Kliederkerkactiviteiten te doen rond het thema: Ik ga 
op reis en neem mee! Zorg dat je een handdoek en een set droge 
kleren meeneemt: we beloven dat je niet droog zult blijven. Opgave 
voor 17 juni bij martine@pga-b.nl of via 06-10 848 954.

28 juni 
Poldersport 
en barbecue
Voor de tieners sluiten we dit seizoen af met 

Poldersport. Onderhand een traditie in deze tijd 

van het jaar. Een dag vol sportieve uitdaging mid-

den tussen de koeien en natuurlijk een barbecue. 

We verzamelen om 10.30 uur bij de Paaskerk. Voor 

meer informatie en opgave: 

dorien@pga-b.nl of 

06-48 575 692.

28 juni 
Poldersport 

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
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Agenda
22 juni  Klieder Picknick, vanaf 15.30 uur 
 in Park Duin en Kruidberg 
 in Westwijk 
28 juni  Poldersport en barbecue, 
 verzamelen om 10.30 uur 
 bij de Paaskerk
29 juni  JOVO afsluiting
6-13 juli  Taizereis

29 juni JOVO afsluiting
De jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar sluiten het sei-
zoen af met een bezoek aan de Rijp. Afgelopen jaar hebben we 
verschillende kerken bezocht in onze ‘Kerkentocht’. We eindigen 
bij de kerk waar Niels Gillebaard, leiding bij de Taizéreis vorig jaar 
als predikant bevestigd is. We bezoeken ’s ochtends zijn dienst, 
peddelen door de sloten van De Rijp en barbecueën in de tuin 
van de pastorie. Iedereen tussen 16 en 25 jaar is welkom, ook als 
je niet aan Christendom voor Dummies hebt meegedaan. Voor 
meer informatie dorien@pga-b.nl of 06-48 575 692.

Wees gerust je hoeft je deze zomer niet te vervelen, 

want ook in de zomer gaat de PJR door. Zo kun je 

nog tot 1 juni opgeven om mee te gaan naar Taizé. 

Een klooster in Frankrijk waar jaarlijks duizenden jon-

geren op af komen om elkaar te ontmoeten, om te 

proeven aan het Taize kloosterleven. We vertrekken 

op 6 juli en komen 13 juli terug. Er zijn nog plaatsen 

vrij! Voor meer informatie of opgave dorien@pga-b.nl 

of kijk op het aangemaakte Facebook event.

6-13 juli Taizereis

...een berichtje uit de Glazen Kerk: Van 5 op 6 april heb-ben meer dan 20 tieners zich een nacht opgesloten in de Kruiskerk om geld op te halen voor een goed doel. De jongeren kozen zelf de KNGF Geleidehonden als doel. Met tomeloze energie hebben zij auto’s gewassen, gestreken, taarten gemaakt en armbandjes gevlochten. Het eetcafé was mede dankzij het mooie weer een enorm succes. En met resultaat: de jongeren hebben 1500 euro opgehaald voor KNGF Geleidehonden!

Wethouder Jacqueline Koops sluit de jongeren op op het terrein van de 

Kruiskerk voor de Glazen Kerk. Links staat geleidehond Joryn met zijn 

baasje Anna. Zij vertelde hoe de geleidehond haar leven verrijkt heeft.

Nog even...
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De Kring
Willeke Koops

‘Wat doe ik hier in godsnaam?’ is de 
intrigerende titel van het boek dat vorig 
jaar verscheen uit handen van hofpre-
dikant Carel ter Linden. Hij kreeg de 
vraag van een uitgeverij: kunt u eens 
opschrijven wat u gelooft, hoe uw geloof 
veranderd is in de loop der tijd en wat 
u vandaag de dag graag zou willen 
doorgeven aan een volgende generatie? 
Ter Linden ging op die uitdaging in. In 
zijn boek vertelt hij openhartig wat hij is 
kwijtgeraakt en wat hij heeft behouden. 
Dat laatste heeft alles te maken met zijn 
fascinatie voor de verhalen uit het Oude 
en Nieuwe Testament. Het boek werd 

Kringen vormen de basis van 

het protestantse geloofsleven. Ze 

zijn er in vele soorten en maten. 

Present maakt een rondje langs 

verschillende groepen. 

Wat: Leeskring ‘Wat doe ik hier in 
godsnaam?’ van Carel ter Linden
Waar: Paaskerk 
Wanneer: drie avonden, na de 
zomervakantie start een nieuwe 
ronde 
Landt het best bij: mensen die 
het narratieve karakter van de 
Bijbelverhalen benadrukken
Begeleiding: ds. G. J. de Bruin

een theologische bestseller. 
Ook de korte kring die dit jaar in de 
Paaskerk startte rondom het boek was 
in een mum van tijd volgeboekt. Een 
groep van twaalf mensen, van veertigers 
tot tachtigers, verzamelt zich de eerste 
avond rondom enkele hoofdstukken 
over het lijden. Ter Linden zelf ziet in het 
lijden geen zin: ‘Het is wreed en bitter en 
zinloos en wij hebben er geen antwoord 
op.’ Ongetwijfeld speelt hierin zijn eigen 
ervaring mee – zijn eerste vrouw stierf 
op jonge leeftijd. Ter illustratie leest Gert 
Jan de Bruin het gedicht ‘De Schreeuw‘ 
van Ter Linden voor, over zijn zoon die 
huilend en schreeuwend van verdriet bij 
het moederloze kerstdiner wegloopt. 
Een gedicht dat me door merg en been 
gaat. 
Na een korte introductie over de schrijver 
en zijn achtergrond zijn wij als deelne-
mers aan het woord. Eerst wat korte 
spelregels (‘geen discussie, wel elkaar 
bevragen’), dan een kennismakings-
rondje aan de hand van de vraag wat we 
van de gelezen hoofdstukken vonden. 
Zo leer ik mensen – de meeste zijn me 

bekend - weer op een andere manier 
kennen. Vooral de senioren geven aan 
‘weer blij van Ter Linden te worden’, 
het boek ‘bevrijdend’ te vinden of als 
‘verademing’ te ervaren. Al snel komt de 
kernvraag van de avond naar boven: waar 
komt het lijden vandaan en is het ergens 
goed voor? Hoe verschillend blijken we 
te zijn - net als Ter Linden nemen wij on-
getwijfeld onze eigen ervaring mee in de 
antwoorden op deze vraag. De een ziet 
het lijden als een leerproces op weg naar 
volmaakte liefde, een ander kan er geen 
enkele zin in ontdekken. Hoogstens in 
de ontvangen liefde in tijd van verdriet, 
maar dat is dan wel een hoge prijs om 
een glimp van God te zien. Ook de gods-
beelden buitelen over elkaar. Van God 
als grote kracht, als een grote boot waar 
allerlei kleine bootjes hun koers mee 
kunnen bepalen, of als alziend oog - wat 
de een weer interpreteert als controle en 
een ander juist als geborgenheid. 
We zijn er nog lang niet uit. Gelukkig 
hebben we nog twee avonden voor 
de boeg om de rest van het boek te 
bespreken. 



31 jaargang 5 | nummer 4

nieuws

Roosbeef in de Keizersgrachtkerk
Op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni, treedt Roosbeef op in een 
speciale editie van ‘Hart op de Tong’ in de Keizersgrachtkerk. Dat 
betekent: veel akoestische muziek en korte interviews met singer-
songwriter Roos Rebergen over haar songteksten.

Op Pinksteren020.nl zijn tickets te bestellen. Hierop is ook 
informatie over en interview met Roosbeef en Hart op de Tong 
te vinden. Verder is er op deze website een speciaal hiervoor 
gemaakt fi lmpje te bekijken over de betekenis van Pinksteren en het 
bijbehorende Bijbelverhaal te lezen. 

Roosbeef in concert en Pinksteren020.nl is een initiatief van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, de Protestantse 
Kerk Amsterdam en de Evangelisch Lutherse Gemeente 
Amsterdam in samenwerking met Hart op de Tong. 

Eind werkgroep Kerk en synagoge
Op 10 april is de werkgroep Kerk en Synagoge voor het laatst bijeen geweest. 
De werkgroep heeft 47 jaar bestaan. Naar aanleiding van de oorlog in 1967, waar-
bij Israël door zijn Arabische buren werd aangevallen, opende ds. Van Coevorden 
in Buitenveldert zijn kerk om een platform te geven aan ongeruste Joden en 
Christenen. Uit die ontmoeting groeide een Joods-Christelijke gespreksgroep, die uit-
groeide tot de Werkgroep ‘Kerk en Synagoge’ van de Raad van Kerken Amstelveen-
Buitenveldert. In de jaren 1970-1990 beleefde de werkgroep grootse jaren met 
grote aantallen bezoekers. Via leerhuizen leerden deelnemers met een nieuwe, 
door Joodse theologie gevormde blik naar de Schriften kijken. In de jaren ’90 zette 
de Diaconie de toon: de Westbank, bezet door Israël, met alle problemen van dien, 
kwam op de kaart. Er kwamen hulpprojecten en groepen gemeenteleden gingen 
naar de Westbank en bouwden contact op met Palestijnse christenen. De laatste 
jaren daalde het aantal leden van de werkgroep Kerk en synagoge. Het bestuur, de 
laatste twaalf jaar onder voorzitterschap van ds. Piet de Bres, heeft daarom besloten 
met de bijeenkomsten te stoppen. Lichtpunt voor de dialoog tussen Joden en chris-
tenen in Amstelveen-Buitenveldert is dat de synagoge in de voormalige Bankraskerk 
vorig jaar zijn deuren heeft opengesteld voor voormalig leden van de Bankraskerk en 
geïnteresseerden. Op dinsdag 17 juni staat weer zo’n bijeenkomst gepland. 

De Nacht van de 
Theologie
Op zaterdag 21 juni vanaf 20.00 uur 
wordt voor de vierde keer de Nacht 
van de Theologie georganiseerd in 
Amsterdam. Deze keer in de voormalige 
schuilkerk De Rode Hoed. Voor het 
eerst zijn op dit evenement ook niet-
theologen van harte welkom. Het mot-
to van de vierde Nacht van de Theologie 
is ‘Ieder voor zich en God voor ons 
allen?’ Op www.ikonrtv.nl/theologie vindt 
u verdere informatie over het programma 
en kunt u zich aanmelden. Toegangsprijs: 
€ 25 (€ 15 voor studenten). Tot en met 
9 juni kan gestemd worden op de meest 
spraakmakende theoloog. 
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‘Laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer’

Met een variatie op het lied van Johannes de Heer 

kunnen we zeggen dat druppels van de jaarlijkse 

lintjesregen ook in Amstelveen zijn gevallen. 

Ook als wijkgemeenten feliciteren wij hen van harte. 

Roline Woldinga-Veldkamp, is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege haar inzet voor kerk 
en maatschappij. Zij was betrokken bij de organisaties 
Vrouwen voor Vrede Amstelveen, Vrouw en Geloof en 
Vriendinnen in Europa. Verder was zij vele jaren lid van de 
Franciscaanse Vredeswacht, waarvan 13 jaar als voor-
zitster. Ook vervulde zij verschillende functies bij OLGA 
(Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland) en was 
bestuurslid van het Komitee Twee. Tenslotte was zij voor 
de Kruiskerk contactpersoon bij Brentano.

Roeltje Mentink-Sonnevelt, is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Zij was 8 jaar voorzitter van 
de Diaconie Protestantse Wijkgemeente-Zuid (ofwel de 
Paaskerk) en tevens enkele jaren vertegenwoordiger 
naar de Algemene Kerkenraad. Vanaf 1992 is zij vrijwil-
ligster in verzorgingshuis De Luwte en voorheen De 
Olmenhof. Verder was zij betrokken bij de werkgroep ‘Aktie 
Vrijheidsbrief’. Ook organiseerde zij vele jaren de jaarlijkse 
rommelmarkt in de Paaskerk en was ze actief in de com-
missie Liturgisch Bloemschikken van de Paaskerk.

Roeltje Mentink Roline Woldinga 

Thomas van de Wetering Gert Jan Slump
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Margriet Gosker, oud-predikante van de Bankraskerk is in 
Venlo benoemd tot Offi cier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Zij is in veel opzichten een grensverleggend theoloog. 
Zij studeerde theologie in een tijd dat vrouwen nog niet 
benoemd konden worden 
in het kerkelijke ambt en 
zij was o.a. betrokken bij 
de oecumenische discus-
sie over de emancipatie 
van de vrouw in het ambt. 
In 2000 promoveerde zij 
summa cum laude op het 
onderwerp ‘De rechten 
van vrouwen in kerk en 
theologie’. Zij heeft veel 
gepubliceerd.

Gert Jan Slump, is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Hij verzorgt sinds 1996 kerkdiensten in 
de Amstelveense Paaskerk voor jeugd ouder dan 12 jaar 
en schrijft teksten voor liturgische projecten ten behoeve 
van de eredienst. Maandelijks schrijft hij een column in 
Westwijk-info, rond het thema: ‘Kerk in Westwijk’. Hij 
levert bijdragen aan allerlei Ad hoc koren, is voorzitter 
van het Hollands Vocaal Ensemble en was dirigent/di-
recteur van het kinderkoor ‘De Vrolijke Nootjes’. De heer 
Slump was een van de organisatoren van het ‘Te Gekke 
Kerk Festival’ en was initiator van de kring Community 
Jasmijn. Hij was betrokken bij allerlei kerkelijke activitei-
ten in de Adventkerk: als voorzitter van de Gereformeerd/
Hervormde Jeugdraad, als jeugdouderling en als voor-
zitter jeugdwerkoverleg bij de Adventkerk-Paaskerk. In 
1987/1988 liep hij stage bij Stichting Slachtofferhulp 
Amsterdam en was mede-initiatiefnemer van de Stichting 
Slachtofferhulp Amstelveen. Verder was hij betrokken bij 
Youth for Christ Amstelveen. Hij is bestuurslid van de 
Stichting Beter Buren Amsterdam en mede-oprichter van 
de Stichting Restorative Justice. Verder was hij secretaris 
van de kopers/bewonersvereniging Oost West, Westwijk 
Best.

Thomas van de Wetering, is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij is al vele jaren vrijwil-
liger bij de Buurthulpdienst van de Stichting 
Vrijwilligerscentrale Amstelland en ook bij CNV 
Vakcentrale. Verder is hij betrokken bij het blad 
ANBO lokaal van de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen, afdeling Amstelveen. 
Vanaf 2003 brengt hij op eigen kosten hulp-
goederen naar het ziekenhuis in Toplita in 
Roemenië. Ook was hij actief in de Paaskerk. 
Hij was lid van het Wijkplatform Groenelaan en van de 
Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen. Tenslotte, hij 
organiseerde trimlopen voor Le Champion en was vrijwil-
liger bij de houtgroep van vrijetijdsvereniging De Schakel.

Nicolaas Westerhof, is benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw.
Vrijdag 2 mei 2014 heeft de loco-burgemeester van 
Amstelveen, tijdens een bijzondere academische plech-
tigheid in het auditorium van de Vrije Universiteit, deze 
onderscheiding aan prof. Westerhof uitgereikt vanwege 
zijn verdiensten op het gebied van hart, bloedvaten en 
bloedstroming. Hij was 33 jaar lang wetenschapper bij de 
Vrije Universiteit en het VUmc. Ruim twintig jaar was hij 
directeur van het Cardiovasculair Research Instituut. Hij 
had diverse voortrekkersrollen op zijn vakgebied.
Ook na zijn pensionering (in 2002) bleef hij betrokken bij 
het opleiden van jonge wetenschappers en clinici en het 
geven van voorlich-
ting. Hij was voorzitter 
van de wetenschap-
pelijke adviesraad 
van de Nederlandse 
Hartstichting en sinds 
2007 ombudsman 
voor wetenschappelij-
ke integriteit bij Vumc. 
De heer Westerhof is 
een actief lid van de 
Kruiskerk. 
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(te) Gekke Kerk Festival

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

 Za/ 14-06  17.00 - 18.15 uur
Circus Hakim  
Ssstt... stil... want Hakim, bekend van 
Sesamstraat, speelt de openingsact 
van het festival over een land waar het 
verboden is te lachen. Een voorstelling 
met verhalen, liedjes, goocheltrucs en 
improvisatie voor jonge festivalbezoe-
kers en hun ouders. 
Entreeprijs: € 5,00.

 Za/ 14-06  20.15 - 21.00 uur 
Voices of Amstelveen
Jeugdige, talentvolle singer-songwri-
ters presenteren zich met hun eigen 
of favoriete lied. Alle nummers worden 
slechts door een enkel instrument be-
geleid. Deze tweede editie van Voices 
of Amstelveen wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Muziek- en 
Dansschool Amstelveen. 
Entreeprijs: € 10,00 
(incl. optreden Eric Vaarzon Morel)

 Za/ 14-06  21.15 uur 
Ode aan Paco de Lucía
Eric Vaarzon Morel, de bekendste 
fl amencogitarist van Nederland, brengt 
een ode aan Paco de Lucía, de fi jnstbe-
snaarde gitarist aller tijden. Deze ode 
bruist van de passie. Ook treedt Vaarzon 
Morel op met gitaarleerlingen van de 
Muziek- en Dansschool Amstelveen.
Entreeprijs: € 10,00 
(incl. optreden Voices of Amstelveen)

 Zo/ 15-06  15.00 - 16.30 uur
Gospel meets pop
Zing en swing mee met het inloop-
koor onder de bezielende leiding van 
gospelzangeres Diane Ranselaar. Een 
inspirerende en vrolijke gospel-work-
shop, waarin meerstemmige num-
mers worden ingestudeerd die worden 
uitgevoerd tijdens het avondconcert 
van Gospel Boulevard!
Entreeprijs: € 10,00 
(incl. optreden Gospel Boulevard)

 Zo/ 15-06  19.30 uur
Gospel Boulevard
Als de eerste noten klinken, voel je 
het al: stilzitten is geen optie! Gospel 
Boulevard, onder leiding van André 
Bijleveld, staat bekend als hét black 
gospelkoor van Nederland, met muziek 
die inspireert. Met inbreng vanuit de 
workshop 'Gospel meets Pop'.
Entreeprijs: € 10,00 
(incl. workshop Gospel meets Pop)

Kruiskerk, van der Veerelaan 30a, Amstelveen

 Za/ 14-06 20.15 - 21.00 uur 

(incl. optreden Voices of Amstelveen)

 Zo/ 15-06 15.00 - 16.30 uur
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 Ma/ 16-06  20.15 uur
Nieuws van twee kanten (première)
Tjitske Jansen (dichteres & theaterma-
ker) en Jeroen Zijlstra (zanger, tekst-
schrijver en componist) brengen hun 
programma rond pop, jazz en poëzie 
voor het eerst avondvullend, waarbij 
Jeroen muziek heeft gecomponeerd 
bij nieuwe gedichten van Tjitske. 
Entreeprijs: € 10,00.

 Di/ 17-06  20.15 uur
Hier sta ik 
Hoofdpersoon Maarten legt de span-
nende, soms wonderlijke gedachtewe-
reld van Luther naast onze eigentijdse 
cultuur en zijn eigen persoonlijke 
geschiedenis. Een muzikale monoloog 
van Kees van der Zwaard met de titel 
Hier sta ik, dansen en vechten met 
Maarten Luther. Entreeprijs: € 10,00.

 Wo/ 18 juni  v.a. 15.30 uur
Voetbal!
Vandaag is de WK-wedstrijd Australië-
Nederland. Daarom vanaf 15.30 uur: 
(te) gekke sport-activiteit voor alle 
leeftijden, met sporten die net even 
anders gaan dan je gewend bent.... 
Om 17.00 uur: ‘Sport Food’ en om 
18.00 uur: de voetbalwedstrijd op 
groot scherm! Entreeprijs: vrijwillige 
bijdrage.

 Do/ 19-06  20.15 uur
Hella's verhalenhuis 
Hella van der Wijst, journaliste en 
presentator van De Wandeling en Het 
Gevoel van de Vierdaagse, interviewt 
markante Amstelveners. Aan de hand 

van een persoonlijk voorwerp vertellen 
de gasten iets over hun leven, maat-
schappelijke betrokkenheid en passie. 
Entreeprijs: vrijwillige bijdrage.

 Vr/ 20-06  20.15 uur
Puur Sjors
Aanstormend talent Sjors van der 
Panne creëert met zijn band een war-
me sfeer met zelfgeschreven teksten, 
afgewisseld met bekende nummers 
van anderen. Muziek die breekbaar en 
krachtig tegelijk is. Een persoonlijke 
noot tussendoor maakt de voorstelling 
tot Puur Sjors! Entreeprijs: € 10,00.

 Za/ 21-06  19.30 uur
Close Harmony Mis (Première)
Waarschijnlijk de eerste Close 
Harmony Mis ooit! Geniet van de 
klanken van de Amstelveense vocal 
group Close Heavenly. Teksten tussen 
geloof en twijfel brengen oude tradi-
ties tot leven. Een productie van Arjen 
Göbel en Gert Jan Slump. Met Werner 
Pieterse.
Entreeprijs: vrijwillige bijdrage.

 Za/ 21-06  21.30 - 01:00 uur
Nacht van het toeval
Het licht van de kortste nacht brengt 
mensen van verschillende 
achtergronden bij elkaar. De Nacht van 
het Toeval biedt een open  
podium voor iedereen met gedichten, 
verhalen, muziek en dans. In Oosterse 
sferen van 1001-nacht. Met o.a. de 
Dolende Dichters en Aïcha Lagha. 
Entreeprijs: vrijwillige culinaire en 
fi nanciële bijdrage.

 Zo/ 22-06  17.00 uur
Hi! Tea
Op deze laatste dag is iedereen welkom 
bij onze Hi! Tea: een goede mogelijkheid 
om elkaar te spreken en te ontmoeten 
onder het genot van eten, drinken en 
lekkere hapjes. Bij mooi weer zetten we 
de tafels buiten, in het Augustinuspark. 
Entreeprijs: vrijwillige bijdrage.

 Zo/ 22-06  19.00 uur
Stef Bos - in concert 
Met zijn warme stem, rake teksten 
en mooie verhalen raakt hij je recht in 
je hart. Stef Bos brengt met zijn band 
een explosie aan nieuwe songs en 
oude liedjes in verrassende nieuwe 
jasjes! Dé fi nale van het (te) Gekke 
Kerk Festival. Entreeprijs: € 15,00.

Kaartverkoop: u kunt kaarten voor 
de voorstellingen kopen bij de 
ingang van de kerk. Graag met 
contact geld betalen. 
Voor het concert van Stef Bos zijn 
vooraf kaarten te reserveren. Op 
de zondagen vinden er reguliere 
kerkdiensten plaats om 10.00 
uur. Deze diensten zullen voor de 
gelegenheid worden vormgegeven 
als (te) Gekke Kerk-diensten! 
Voorgangers zijn ds. Sieb Lanser 
(15 juni, Kruiskerk) en ds. Werner 
Pieterse (22 juni, Paaskerk). 

www.tegekkekerk.nl
www.facebook.com/gekkekerk
Wilt u onze nieuwsbrief 
ontvangen dan kunt u mailen naar 
tegekkekerk@pwaz.nl.

Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen
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PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

De activiteiten hebben de kleur van de kerk waar ze plaatsvinden, 
behalve jeugdactiviteiten, daarvan wisselt de locatie. Activiteiten op 
een andere locatie zijn oranje gekleurd.

 Za/ 07-06 Concert Psalmen 
Marco den Toom bespeelt het orgel, 
muzikale leiding: Wim van Dijkhuizen. 
Koren: Cum Laude en gastkoor Excelsior 
o.l.v. Wim de Penning. Koorzang en 
samenzang. Plaats: Pauluskerk, Wolfert van 
Borsselenweg 116, Amstelveen. Tijd: 20.00 
uur. De toegang is vrij.

 Ma/ 09-06  Roosbeef 
Speciale editie van Hart op de Tong in de 
Keizergrachtkerk. Tickets en info: 
www.pinksteren020.nl.

 Di/ 10-06  Zicht op de tekst
Met Werner Pieterse. Met elkaar de 
tekst uit Daniel lezen en bespreken. Ter 
voorbereiding op de zondagmiddagdienst. 
Tijd: 20.00 uur.

 Wo/ 11-06  Jaarlijkse 
 gemeentevergadering
Het College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen presenteren de 
jaarrekeningen. U kunt uw vragen stellen. 
In het ‘voorprogramma’ presentaties van 
de Protestantse Jeugdraad, het Durffonds 
en de communicatieadviseur. Iedereen van 
harte welkom! Tijd: 20.00 uur.

 Di/ 17-06  Zincafé Brentano
Meer geluk dan grijsheid, de spiritualiteit 
van de ouderdom. Lezing door Jean-
Jacques Suurmond. Plaats: ’t Huis aan de 
Poel, Populierenlaan 21 in Amstelveen. Tijd: 
20.00 - 22.00 uur. Kosten: € 5,00.

 Di/ 17-06  Bijeenkomst Synagoge
Plaats: de synagoge in de voormalige 
Bankraskerk. Informatie: Piet de Bres.

 Do/ 19-06  Bezoek Nederlands 
 Bijbelgenootschap
We bezoeken de bibliotheek van het NBG, 
waar we alles te weten komen over de 
Bijbelvertalingen wereldwijd. Daarna met 
de treinnaar Zandvoort om te wandelen en 
te eten. Vertrek om 10.00 uur. Kosten: bus, 
trein en maaltijd. Informatie en opgave tot 
15 juni bij Irene Hillers, tel. 642 82 43 of 
Janny Schuijt, tel. 644 10 65.

 Za/ 21-06  Nacht van de Theologie
In de voormalige schuilkerk De Rode Hoed. 
Thema: Ieder voor zich en God voor ons 
allen? Informatie en opgave: www.ikonrtv.nl/
theologie.

 Zo/ 22-06  Klieder Picknick
Ouders met kinderen (0-12 jaar) zijn vanaf 
15.30 uur welkom in het park Duin en 
Kruidberg in Westwijk. Meenemen: een 
picknickgerecht om te delen, een handdoek 
en droge kleren. Opgave voor 17 juni bij 
martine@pga-b.nl of via 06-10 848 954.

 Do/ 26-06  Gezellige avond voor 
 sectiemedewerkers
Voor al die vrijwilligers die bezoekjes 
afl eggen, bloemen brengen of een 
Paasfolder bezorgen. Tijd: 20.00 uur. 

 Za/ 28-06  Poldersport en barbecue
Dag voor tieners, vol sportieve uitdaging 
en een barbecue. Verzamelen om 10.30 
uur bij de Paaskerk. Informatie en opgave: 
dorien@pga-b.nl of 06-48 575 692.

 Za/ 28-06  Bijbelfestival
Met activiteiten voor jong en oud: een 
Bijbelquiz, muziek, theater, workshops 
en nog veel meer. Plaats: De Fabrique in 
Utrecht, tijd: 10.30 - 16.00 uur.
De toegang is vrij. Reserveer kaarten op 
www.deelhetverhaal.nl.

 Zo/ 29-06  JOVO afsluiting in De Rijp
De kerkentocht eindigt bij de kerk waar 
Niels Gillebaard, predikant is. Na een 
dienst, peddelen door de sloten van De Rijp 
en barbecueën in de tuin van de pastorie. 
Info: dorien@pga-b.nl of 06-48 575 692.

 Di/ 01-07  Lofzeggingen in de 
 Apocalyps 
De Openbaring van Johannes-De 
Apocalyps wordt veelal geassocieerd met 
de tekening van rampen en oordelen, die 
op weg naar een nieuwe aarde over onze 
wereld komen. Maar intussen wordt in de 
hemelse gewesten reeds de lofzegging 
aangeheven. In vier bijeenkomsten 
maken we studie van de lofzeggingen 
uit de Openbaring en zingen we daarop 
gebaseerde liederen. 
Data: 01-07, 15-07, 19-08, 02-09. 
Tijd: 14.00-15.30 uur. 
Leiding: ds. Harmen de Vries. 

 6-13  juli Taizereis 
Proef het kloosterleven in het Franse Taize. 
Vertrek: 6 juli en 13 juli komen we terug. 
Informatie en opgave: dorien@pga-b.nl.

 Za/ 14-06 – Zo/ 22-06  
(te) Gekke Kerk Festival
Zie voor het volledige programma pagina 
34-35 of www.tegekkekerk.nl.


