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Cursus Theologische Vorming 

De cursus duurt drie jaar. In die peri-
ode wordt de ‘hele’ theologie doorlo-
pen. Allereerst komen het Oude en 
Nieuwe Testament aan de orde. Hoe 
zijn ze gelezen, met welk doel zijn ze 
geschreven? Welke rol hebben ze door 
de eeuwen gespeeld en wat kunnen 

we er nu mee? Zo is het een kleine 
stap naar vakken die meer over de 
inhoud van het geloof gaan, zoals ge-
loofsleer. Maar ook kerkgeschiedenis, 
verschillende vormen van gemeente 
zijn, ethiek, liturgiek, pastoraat en dia-
conaat komen aan bod. De docenten 
zijn veelal predikant of zijn werkzaam 
bij één van de universiteiten. Zij zijn 
gespecialiseerd in hun vak.

Voor wie?
De cursus staat open voor iedereen 
die belangstelling heeft voor theologie. 
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden 
wat betreft vooropleiding of lidmaat-
schap van een kerkgenootschap.

Kosten en plaats
Gedurende 30 weken van september 

tot april worden de bijeenkomsten 
belegd op dinsdagochtend. De kosten 
bedragen € 225, gespreide betaling is 
mogelijk. Het is ook een optie niet de 
gehele cursus maar een aantal lessen 
te volgen. 

De cursus wordt gehouden in het 
Gast-huis, Arie Biemondstraat 103 in 
Amsterdam.

Meer weten / aanmelden
Meer informatie en aanmelding bij 
de secretaris: Elly Scherpenisse-
Werkman, tel. 023 5657265, e-mail: 
elly@scherpenisse.info. Op verzoek is 
een uitgebreide studiegids te verkrij-
gen. Of kijk voor meer informatie over 
de cursus in Amsterdam op: 
www.tvg-amsterdam.nl.

Na de zomervakantie start de 

Protestantse Kerk in Nederland weer 

een nieuwe cursus Theologische 

Vorming voor gemeenteleden (TGV) in 

Amsterdam. Ruimte om met nieuwe ogen 

naar de Bijbel te kijken. Dat is, zeggen 

veel cursisten, wat ze het mooist vinden. 

Meedoen met de cursus verrijkt, verrast 

en inspireert. Kortom, het is een ervaring. 
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Voelt u zich ook zo onthand zonder Present? 
Wie gaat er op zondag voor, welke activiteiten 
zijn er de komende weken, hoe gaat het met de 
gemeente? Dan is het handig om ons gemeen-
temagazine bij de hand te hebben. Bewaar dit 
nummer goed, want het is een zomernum-
mer voor twee maanden. Als redactie hebben 
wij er een handje van om voor ieder nummer 
een thema te bedenken en deze keer is dat: 
Handen. Angelique Rijlaarsdam beschrijft hoe 
in de Bijbel handen regelmatig aan de orde 
zijn. Gods hand vermag veel, maar mensen-
handen ook. Sommige mensen hebben hun 
beroep gemaakt van het werken met de/hun 
handen. We lezen over het handelen van Marco 
van Leeuwen als manueel therapeut en over 
het timmeratelier van Bas Verhagen. (H)eerlijk 
handwerk allemaal. Diakenen gelden als de hel-
pende handen van de kerk; een dubbelinterview 
met de oude en de nieuwe voorzitter van het 
College. De kerkrentmeesters hopen op gulle 
handen, die het mogelijk moeten maken om 
als kerk de handen uit de mouwen te steken. 
Jan Bossenbroek meldt dat er voor de AK en de 
wijken reden genoeg is de hand aan de ploeg 
te slaan; ‘een kleine wolk als eens mans hand’ 
kan veel teweeg brengen. Waar een handvol 
aardbeien al niet toe kan leiden, beschrijft Janet 
Parlevliet in haar column. Het christelijk geloof 
lijkt ons in West-Europa uit handen geslagen 
te worden; Charles Taylor heeft diepgaand over 
secularisatie nagedacht en Marianne Bogaard 
geeft daar iets van door. U hoeft ons als redac-
tie niet op handen te dragen, als u maar wel 
deze Present ter hand neemt. Wij wensen u 
een gezegende zomer, in het vertrouwen dat er 
een hand is die ons draagt. 

Sieb Lanser
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Zo/ 06-07 

1e collecte: Diaconie, drugs-
pastoraat
2e collecte: Kerk, landelijk 
jeugd- en jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, 
Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.C. Meeuse, 
Sliedrecht 
18.30 uur: ds. D.J. Budding, 
Elspeet
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. 
Nieuwenhuijze 
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
geen dienst

Zo/ 13-07 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.H. Kieskamp, 
Lienden 
18.30 uur: ds. P.J. Krijgsman, 
Benthuizen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. D.J.H. Wolse, 
Lelystad 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. J. Hoekert
Vreugdehof
geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E.M. Plantier
Ziekenhuis Amstelland
geen dienst

Zo/ 20-07

1e collecte: Diaconie, lande-
lijke en regionale diaconale 
organen
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-
Meeuwse 
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C. van Sliedregt, 
Nunspeet
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, 
Waverveen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. 
Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
geen dienst

Zo/ 27-07 

1e collecte: Diaconie, stoelen-
project
2e collecte: Kerk, communi-
catie in de gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.G. Gerritsen, 
Oud-Alblas
18.30 uur: ds. P. Vernooij, 
Boven-Hardinxveld
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. K.D. Goverts, 
Zwaag

De Buitenhof
10.30 uur: ds. L. Wieringa 
Vreugdehof
geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen 
Ziekenhuis Amstelland
geen dienst

Zo/ 03-08

1e collecte: Diaconie, stichting 
De Regenboog
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: dr. N.K. Atmadja-
Hadinoto
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, 
Apeldoorn
18.30 uur: ds. J.H. Dekkers, 
Wierden
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse

De Buitenhof
10.30 uur: drs. T.J. Oosterhuis
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

De adresblokjes van de kerken hebben plaats gemaakt om 
alle kerkdiensten duidelijk weer te geven. Zoekt u een adres, 
kijkt u dan in een eerdere uitgave van Present.
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Zo/ 10-08

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

Kruiskerk
10.00 uur: dr. N.K. Atmadja-
Hadinoto
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.A. Mol, 
Katwijk
18.30 uur: ds. W.J. Dekker, 
Amersfoort
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Sneep
Vreugdehof
geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 17-08

1e collecte: Diaconie, jeugd-
diaconaat
2e collecte: Kerk, zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.M. van Loon, 
Rotterdam
18.30 uur: ds. J.P. Ouwehand, 
Houten
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet-
Holtrust

Zo/ 24-08

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, 
Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. N. Noorlander, 
Onstwedde
18.30 uur: ds. Joz. A. de 
Koeijer, Ermelo
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. H. de Haan
Vreugdehof
geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. A.P. van den 
Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke
 

Zo/ 31-08

1e collecte: Diaconie, kerkwe-
bradio
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B.J. van Essen, 
Oude Pekela
18.30 uur: ds. H. van Ginkel, 
Goes
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Schrage-
Buitenbos
Vreugdehof
geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. 
Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den 
Broek

Zo/ 07-09

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.B. van den 
Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel 
18.30 uur: ds. H. Schipaan-
boord, Rotterdam
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, 
Zeist

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

September - Vieren en Verbinden
inleveren kopij: 19 augustus
op de mat: 11 september

Oktober - Godsbeelden
inleveren kopij: 23 september
op de mat: 16 oktober

Data Present
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Handen
Angelique Rijlaarsdam, Geestelijk Verzorger bij GGZ instelling Dijk en Duin

Letterlijk doen handen nogal wat: 
bouwen, opruimen, aanpakken, geven, 
nemen, groeten, aanraken en ga zo 
maar door. En figuurlijk ook: troosten, 
reiken, zegenen. De intentie waarmee 
je iets doet is bepalend: handen kun-
nen goed doen, maar ook kwaad. 
In de Bijbel komen handen regelmatig 
voorbij, bijvoorbeeld bij ‘iemand de 
handen opleggen’: bedoeld ten goede 
en vaak als zegen. Onze namen staan 
geschreven ‘in de palm van Gods 
hand’, en deze God houdt ‘zijn hand 

onder ons bestaan’. 

Exodus 1
Ook moet ik 
denken aan het 
mooie verhaal uit 
Exodus 1 over de 
vroedvrouwen Pua 
en Sifra. Waar het 
volk in slavernij 
in Egypte leeft, 
en de farao de 
Israëlieten naar 
het leven staat, 
krijgen deze vrou-
wen de opdracht 

van de farao om alle Hebreeuwse jon-
getjes om te brengen. Verschrikkelijk. 
Dat druist in tegen hun vak, hun op-
dracht, hun mens-zijn, om nieuw leven 
juist geboren te laten worden. 
Bijzonder is dat God in dit verhaal niet 
voorbij komt, behalve in de opmerking 
dat deze vrouwen ‘God vreesden’. 
En als dat er staat in de Bijbel, bete-
kent het niet dat ze bang zijn voor de 
Eeuwige, maar dat ze diens wetten 
respecteren – en daarmee weten van 
goed en kwaad. 
En dat laten deze vroede vrouwen 
zien, ze krenken de pasgeboren jonge-
tjes geen haar. Sterker nog, ze melden 
de farao dat de Hebreeuwse vrouwen 
zó sterk zijn, dat wanneer zij arrive-
ren, de kinderen al geboren zijn. Wat 
een grap. En wat een moed van die 
vrouwen. Pua en Sifra zijn hun namen 
– Schoonheid en Schittering – wat zij 
deden was schoon en schitterend in 
Gods ogen. 
Deze vrouwen laten met hun handelen 
(met de nadruk op ‘hand’) een glimp 
van God in deze wereld zien. Zij hande-
len naar het goede, uit geloof in God. 
Het verhaal is een prachtig voorbeeld 

van wat handen vermogen, en van de 
achterliggende intentie. De intentie 
waarmee we onze handen gebruiken, 
raakt aan diepere lagen in ons bestaan. 
Lagen van vertrouwen, bescherming, 
trouw, respect, liefde en vriendschap.

Ziek-zijn
Ik werk als geestelijk verzorger in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Het raakt me 
hoe zeer ziek-zijn het leven ontwricht 
en ontregelt. Hoezeer al je handelen, 
je leven, verstoord kan raken door ern-
stige aandoeningen. Ziek-zijn roept al-
lerlei indringende vragen op, zoals ‘wie 
ben ik?’, ‘waarom loopt mijn leven zo?‘, 
‘hoe ga ik om met wat me overkomt?’, 
‘waar kan ik steunpunten, of bronnen 
van kracht vinden?’, of ‘waar is God?’. 
Veel kan je uit handen glijden als je 
psychisch ziek raakt. De meeste men-
sen ervaren verlies: van gezondheid, 
toekomstperspectief of mensen om je 
heen. En pijn of moeite over die soms 
moeizame zoektocht naar hoe nu ver-
der. Deze zoektocht loopt vaak langs 
vragen naar wat van waarde is, waar 
je aan hecht, aan wie of wat. En langs 
geloof en ongeloof, twijfel en angst.
In een gespreksgroep op een opna-
me-afdeling raken we aan de praat 
over ‘handen’ en ‘handelen’. Een man 
grapt dat ie ‘met z’n handen in het 
haar zit’. Een ander vertelt dat zij in 
een manie het gevoel kan hebben de 

Handen vermogen veel. Je kunt als mens met je handen veel 

bewerkstelligen, een hoop voor elkaar krijgen. Vaak realiseer ik 

me dat helemaal niet, maar als je er eens op let wat je op een dag 

allemaal met je handen doet, is dat indrukwekkend.
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hele wereld in haar hand te houden, 
en wanneer ze vervolgens depressief 
raakt, volledig met lege handen te 
staan. 
Verhalen gaan over tafel over hoe je 
jouw handen hebt gebruikt, wat je ge-
daan hebt, en wat je nu met je handen 
doet, of graag zou willen doen. Hoe 
je het handelen van anderen ervaart, 
bijvoorbeeld van verpleging of behan-
delaars, of dierbaren om je heen. Al 
pratend ontdekken we hoe belangrijk 
de intentie is in het eigen handelen of 
in andermans handelen. 

Grote betekenis
Een kleine handeling kan van grote be-
tekenis zijn. Iemand die even bij je komt 
zitten als je depressief bent, en alleen 
maar luistert; die er is, zonder advies 
of opbeuring. Een groet van iemand op 
straat kan je het gevoel geven gezien te 

worden. Een hand op je schouder doet 
soms veel als gebaar van aandacht en 
oprechte betrokkenheid. Maar er is ook 
een andere kant: het is pijnlijk als de 
(goede) intentie ontbreekt of onoprecht 
blijkt te zijn.

De vroedvrouwen lieten met hun in-
tentie en handelen een glimp van God 
zien in een weerbarstige wereld. Wie 
weet mag dat zo af en toe voor ons 
hand(elen) ook zo zijn. 
Onze handen, ons handelen en 
bijgaande intenties – ze vermogen zo 
veel. Ze vermogen zelfs ‘de hemel 
dichterbij te brengen’, zoals één deel-
nemer in de groep zei, over zijn moe-
der die hem in zijn verslaving als een 
van de weinigen trouw was gebleven. 
Een paar dagen later komt een 
deelneemster van de gespreksgroep 
naar me toe. Ze heeft een gedicht 

meegenomen dat ze erg mooi en 
inspirerend vindt. Ter afsluiting deel ik 
het met u:

Troost
Ik denk dat het je hand was. De palm, niet
de vingers. Zachte druk op mijn sleutelbeen;
het schokken hield op, ik kreeg weer lucht.
De lage zon sneeuwde door je haren.

Ik denk dat het je hand was. De buitenkant
van een ander. Aanhankelijke warmte,
ontmoeting bij toeval. Dorst kwam terug,
alles rook naar gras, het geweld verstilde.

Ik denk dat het je hand was. Niet de greep, de
aanraking. Ik kon de avond rustig laten vallen.
Je stem vulde de kamer met een lange reis.
Ik denk dat het je hand was. Dat je me droeg.

Harmen Wind
(uit Plaatselijke tijd; gedichten)
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‘Ik voel me bevoorrecht dat ik een 
opvolger heb, die ik de afgelopen 
maanden heb kunnen inwerken. En 
dat we al hebben samengewerkt’, 
vertelt Geert-Jaap. Ginus beaamt dat: 
‘Ik begrijp nu beter wat de achtergrond 
is van allerlei besluiten en kan daarop 
als nieuwe voorzitter voortborduren.’ 
Het College van Diakenen is de 
koepel van de drie wijkdiaconieën in 
Amstelveen-Buitenveldert. In totaal 
zijn er in onze gemeente zo’n twintig 
diakenen, die samen de helpende 
handen van de kerk vormen. Jaarlijks 
komen er zo’n dertig hulpvragen 
binnen bij de diaconie. Geert-Jaap: 
‘Amstelveen-Buitenveldert lijkt rijk, 
maar er wonen hier ook mensen 
die op of onder de armoedegrens 
leven. Mensen kunnen hulp nodig 
hebben, omdat ze geen baan hebben 
en kinderen moeten onderhouden, 
schulden hebben, ziek zijn. Of het gaat 
om vluchtelingen die zonder uitkering 
wachten op een status. Ongeveer 
de helft van de hulpvragen komt 
binnen via iemand van de kerkelijke 
gemeenschap, de andere helft via 

instellingen. Zij weten ons goed te 
vinden. De diaconie is hèt adres als 
er geen andere mogelijkheid meer 
is, als alles ophoudt. ‘Helpen waar 
geen helper is’ is niet voor niets 
onze slogan. De diaconie houdt zich 
ook bezig met ouderenwerk, dat is 
zo gegroeid. Bovendien willen we 
jongeren bewust maken om niet 
alleen aan zichzelf maar ook aan 
anderen te denken. Daarom financiert 
de diaconie aan aantal uren van de 
jongerenwerker.’ 

Dubbele worstmethode
Geert-Jaap is zes jaar lang diaken 
en lid van het College van Diakenen 
geweest, waarvan de laatste 2,5 jaar 
voorzitter. ‘Ik had belijdenis gedaan in 
de Kruiskerk en wilde wel iets doen. 
De toenmalige predikante hield me 
twee taken voor waaruit ik kon kiezen: 
websitebeheerder of diaken. Later is 
dit de geschiedenis ingegaan als de 
‘dubbele worstmethode’. Het beheren 
van de website is niets voor mij, en zo 
ben ik diaken geworden. Ik woonde 
nog niet zo lang in Amstelveen en 

vond het ook een goede manier om 
mensen te leren kennen. Vervolgens 
werd ik voorzitter van de wijkdiaconie, 
kwam in het College en werd na drie 
keer vragen voorzitter. Ik vond eigenlijk 
dat ik te jong was – ik moest mensen 
begeleiden die zeker twee keer zo oud 
waren. Maar dat is me meegevallen. 
Leeftijd maakt in de kerk niet zo veel 
uit, je hebt hetzelfde doel. Alleen 
vergaten mensen wel eens dat ik een 
baan en vol sociaal leven heb, en dat ik 
overdag geen tijd heb.’
Ook Ginus belandde min of meer 
bij toeval bij de diaconie. Als 
marechaussee mocht hij vroeg met 
pensioen en zocht hij naar een zinvolle 
invulling van zijn vrije tijd. ‘Ik zie het 
als een soort corvee: het hoort er 
bij als je lid bent van een club. Je 
kan op deze manier iets betekenen’, 
legt hij uit. ’Hier en daar heb ik mijn 
licht opgestoken en deze functie 
kwam boven drijven. Het bestuurlijke 
werk ligt me wel’. Dat blijkt, want 
ook de functies van jeugdouderling, 
bestuurder van de Onderwijsgroep 
Amstelland en het voorzitterschap van 
het koor Alegría prijken op zijn CV. 

Verbinding
‘De muurtjes tussen de wijkdiaconieën 
zijn wat lager geworden’, constateert 
Geert-Jaap nu zijn taak er op zit. Hij 

Helpende handen van de kerk
Willeke Koops

college van diakenen

Vorig jaar kreeg de Algemene Kerkenraad een nieuwe 

voorzitter, dit jaar is het College van Diakenen aan de beurt. Ginus 

Trof (59) neemt het stokje over van Geert-Jaap Welsing (30). Samen 

kijken ze terug op een prettige inwerkperiode. 
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college van diakenen

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,
1018 DR Amsterdam, tel.: 020-5353700, mail: 
secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening NL88 VLB 0699743532 of NL32 
INGB 0000526833 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

heeft zijn voorzitterschap vooral benut 
om meer verbinding tussen de drie 
groepen te brengen. ‘Het is gelukt om 
alle diakenen bij elkaar te brengen op 
een beleidsdag en we hebben twee 
gemeenschappelijke vergaderingen 
gehouden. Tijdens die bijeenkomsten 
hebben we gesproken over wie 
we zijn als diakenen en wat we de 
komende jaren willen doen. Voor die 
tijd was er niet zoveel contact. Maar 
als de ene diaconie een goed initiatief 
heeft, waarom zouden de andere 
twee wijkdiaconieën het dan niet 
overnemen? 

Naar buiten
Ginus start zijn taak in een periode 
dat de rol van de overheid sterk 
verandert. Instellingen zullen wellicht 
vaker een beroep op de kerk gaan 
doen. Hij wil doorgaan op de weg die 
Geert-Jaap heeft ingeslagen, maar 
wil als diaconie ook, meer naar buiten 

treden. ‘De kerkgemeenschap heeft 
God opgesloten in het kerkgebouw. 
Hij moet er weer uit! Hoe ik dat 
wil vormgeven, weet ik nog niet 
precies. Maar de kerk is meer dan 
de zondagochtend. Ik heb wel eens 
tegen een predikant gezegd: je zit 
op de verkeerde dag in de kerk, je 
moet op donderdagavond (=Alegría-
avond) komen, dan ben ik er altijd.’ 
Geert-Jaap heeft wel een visie op dat 
kerk zijn naar buiten. ‘Diaconale hulp 
doe je een beetje stil, want mensen 
moeten niet het gevoel hebben dat 
zij geholpen worden, omdat wij naar 
buiten willen treden. Maar je kan 
als diaconie op allerlei manieren je 
betrokkenheid in de samenleving laten 
zien, zonder dat je het over individuele 
hulp hebt. Vanuit de Kruiskerk heeft 
een groep mensen meegedaan 
aan een estafette voor het Koningin 
Wilhelmina Fonds. In Zuid zoekt de 
diaconie meer samenwerking met de 

Voedselbank. Buitenveldert heeft veel 
contact met het maatschappelijk werk. 
Ik denk dat je als diaconie telkens op 
zoek moet naar gelegenheden om 
jezelf te laten zien, als onderdeel van 
de maatschappij. Wat mij stoort in de 
kerk is, dat net wordt gedaan alsof 
wij de enige liefdadigheidsinstellling 
zijn. Dat is niet zo, we zijn één van 
de honderden. We mogen daarom 
wel wat bescheidener zijn, maar we 
hoeven ook niet binnen te blijven 
zitten omdat we als kerk niets meer 
voorstellen. Niet op het podium dus, 
maar wel je neus laten zien.’
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uit de algemene kerkenraad

Een kleine wolk als 
eens mans hand
Jan Willem Bossenbroek

Onlangs las ik in een kerkenraadsver-
slag dat de wijken zich niet moeten 
laten inpakken door managers. Dit 
naar aanleiding van het actieplan van 
de Algemene Kerkenraad. Ik voel de 
behoefte om aan te geven dat dit 
AK-actieplan niet ten doel heeft om de 
organisatie en de financiën te herzien, 
maar is bedoeld om wegen te vinden 

om de Protestantse gemeenschap te 
Amstelveen-Buitenveldert in stand te 
houden, ook na 2025. Een gezonde 
(wijk)organisatie en het voeren van een 
verantwoord financieel beleid met het 
oog op de toekomst is daartoe niet 
meer dan een middel. Maar wel van 
belang.

Het AK-actieplan ‘Van drie eenheden 
naar een drie-eenheid’ heeft in de wijk-
kerkenraden dus tot discussies geleid. 
Omdat de reacties die aan de AK zijn 
gezonden nogal uiteen liepen is er 
een gesprek geweest tussen de drie 
wijkvoorzitters, de scriba van de AK en 
mijzelf. De Kruiskerk en de Paaskerk uit-
ten de wens alvast te denken over ‘hoe 
in de toekomst verder’. Bijvoorbeeld 
door op termijn te groeien naar een 
kleine kerkenraad met een aantal sec-
tieteams, waardoor er minder ambts-
dragers nodig zijn. Niet alle leden van 

een sectieteam of taakgroep hoeven 
ambtsdrager te zijn. 

Om te proeven hoe deze opzet zou 
kunnen functioneren, heeft de AK in juni 
overwogen om in de komende jaren en-
kele specifieke taken onder zijn hoede te 
nemen. Het idee is dat namens de drie 
wijken één persoon aangesteld wordt 
om zo’n taak te trekken. In overleg met 
de wijkraden zal besloten worden voor 
welke taken gekozen wordt. 

Mogelijke taken zijn:
•  Werving van vrijwilligers op een 

manier waarop we onszelf ook naar 
buiten toe kunnen profileren.

•  Onderzoek naar de mogelijkheden van 
een Stiltecentrum in het Stadshart. Als 
de keuze op deze optie valt, kan tegelij-
kertijd gekeken worden naar een soort-
gelijke mogelijkheid in Buitenveldert.

•  Vorming & Toerusting. Wat is de rol 
van de predikanten en welke rol kan 
de AK vervullen? (bijvoorbeeld techni-
sche ondersteuning).

Enfin, voor de AK en de wijken is er 
reden genoeg de hand aan de ploeg te 
slaan en hoopvol naar de toekomst te 
kijken.

Na een lange droogte en een betrekkelijk bloedig ritueel op de 

berg Karmel wordt het begin van een grote regen aangekondigd door 

‘een kleine wolk als eens mans hand die opgaat van de zee’. Zo wordt 

dit fenomeen in 1 Koningen 18 (Statenvertaling) beschreven en het 

betekent hoop op een goede oogst en het einde van een hongersnood.  
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Kerken helpen elkaar een handje!
Als Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert zijn wij door 
de Protestantse Kerk in Nederland 
verbonden met meer dan 2000 kerken 
in andere plaatsen. Soms komt ‘t 
voor dat kerken tijdelijk een fi nancieel 
steuntje in de rug nodig hebben. 
Daarvoor is een Solidariteitskas in 
het leven geroepen. U heeft een 
acceptgiro ontvangen waarmee wij 
vragen om een bijdrage van minimaal 
€ 10,-. Van de totale opbrengst dragen 
we € 13.000 af aan de Protestantse 
Kerk voor de Solidariteitskas. Geef met 

gulle handen! Het bedrag dat we meer 
ontvangen, is bestemd voor onze 
eigen gemeente, dus ook voor úw 
wijkkerk. Geen acceptgiro ontvangen? 
U kunt uw bijdrage altijd overmaken 
op NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert o.v.v. solidariteitskas.

Opbrengst Paascollecte 2014
De opbrengst van de Paascollecte 2014, 
bestemd voor nieuwe vormen van kerk-
zijn in onze gemeente heeft een bedrag 
van € 9.600,- opgeleverd. Heel hartelijk 
dank voor uw bijdrage.

Geven?
De kerk krijgt geen 
subsidie, dus alle 
giften zijn van harte 
welkom. U kunt uw 
spontane giften altijd 
overmaken op IBAN-
rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 316 523 
t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. 

Gulle handen 
Yvonne Teitsma

college van kerkrentmeesters

Gezocht: mensen met handen 
uit de mouwen 
Wie o wie wil de Commissie 
Geldwerving versterken? Tijdens de 
gemeentevergadering van 11 juni 
haalde ik het al even aan: de leden 
van de Commissie Geldwerving 
zitten boordevol plannen, maar 
we komen handen tekort. Wij 
zoeken gemeenteleden om te 
helpen bij de uitvoering van het 
geldwervingsbeleid. Gezamenlijk 
willen we creatieve campagnes en 
geldwerfstrategieën ontwikkelen. 
Bent u een creatieve mee-denker en 
goed in organiseren en stimuleren? 
Bel of e-mail voor meer informatie 
Yvonne Teitsma, communicatie@
pga-b.nl, (06) 37323711.
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Gevende Handen 
Janet Parlevliet 

De jongste te zijn in het gezin Van 
Leeuwen had ‘de bekende voor- en na-
delen,’ vertelt Marco (1964). ‘De oudere 
kinderen mogen niets en tegen de tijd 
dat jij zo oud bent, mag het wel. Dat is 
het voordeel. Maar zij mogen dingen al-
tijd eerder, omdat ze ouder zijn. Dan wil 
jij dat ook, maar jij mag niet later naar 
bed, of naar het jeugdweekend van de 
kerk. Dat is het nadeel. Gelukkig mocht 
ik, toen ik eindelijk 15 was, wel mee!’

Wanneer ik hem vraag welke rol zijn 
moeder speelde in zijn leven, klinkt het 
uit de grond van zijn hart: ‘een echte 
moeder’. Om er dan aan toe te voegen: 
‘voor die tijd. Zij zorgde voor het gezin 
en het huishouden. Ze kon heel goed 
organiseren en alles was piekfijn voor 
elkaar, alles klopte. Ze was geen moe-
der die een spelletje met ons speelde, 
maar ze had wel de thee voor ons klaar.’

‘Als kind heb ik me heel lang en heel 
vaak verveeld. Mijn moeder vond dat 
ik mezelf maar moest vermaken. Ga 
lekker buiten spelen, zei ze dan. We 
woonden in een heel kinderrijke buurt, 
maar de kinderen hadden de leeftijd 
van mijn oudere broers. Net toen ik 
mee wilde doen, was het te laat. Ook 
op school had ik niet zo veel vrienden. 
Ik kon mezelf niet vermaken. Nu kan 
ik dat hartstikke goed. Ik hield niet van 
lezen, ik was niet creatief,’ zegt hij treu-
rig. ‘Maar als ik een boek leuk vond, 
zoals de boeken van de Kameleon en 
Engelandvaarders van K. Norel, las ik 
het wel vier keer.’

De kentering komt op de middelbare 
school. ‘Daar krijg ik het druk, ik moet 
leren, er wordt meer van me verwacht. 
Ik ben heel plichtsgetrouw, wat ik op 
me neem, wat ik beloof, doe ik al-
lemaal. Mijn makke is, dat ik me altijd 
heel verantwoordelijk voel. Alles moet 
af: een rooster maken of een feest or-
ganiseren. Dat heb ik van mijn moeder, 
zo deed zij ook het huishouden. De was 
moest klaar, het eten moest ’s avonds 
klaar, de afwas moest klaar, van klaar 
naar klaar.. en het is nooit klaar. Er komt 
altijd weer nieuw voor in de plaats. 
Als iets af is, voel ik me opgelucht. 
Ik geniet onvoldoende van het doen. 
Daarom kies ik voor korte termijn activi-
teiten. Als ik een zaterdag helemaal in 

mijn eentje uitrust, hoef ik niet aan alle 
verwachtingen te voldoen. Dat is voor 
mij uitrusten. 

Zijn vrouw Gea draagt hij op handen. 
‘Met haar ben ik heel blij.’ Om er dan 
direct aan toe te voegen: ‘maar ik toon 
het niet altijd genoeg. Samen hebben 
we een goed huwelijk. Ze is een gewel-
dige moeder voor onze kinderen. Het 
geluk van onze kinderen staat voor haar 
voorop. Aandacht vindt ze belangrijk, 
een goed gesprek, samen iets doen. 
Waar ik me op verheug is, als de kinde-
ren wat ouder zijn, samen weekendjes 
weg, vaak kort samen op pad.’ 

Puzzel
Handen zijn voor hem ‘gereedschap, 
een stukje van het gereedschap, want 
heel veel van het gereedschap zit hier,’ 
zegt hij tikkend op zijn hoofd. ‘Ik voel 
me een ‘heropvoeder’ in bewegen: 
door mensen te instrueren en te trai-
nen leer ik ze beter te bewegen. Als ik 
over mijn vak mag praten, word ik blij. 
Ik heb echt een passie voor dit vak. Wat 
mij fascineert, is hoe het lichaam func-
tioneert. Ik wil begrijpen hoe het krach-
tenspel van de spieren soms verstoord 
raakt, zodat ik daarop kan inspelen. Het 
menselijk lichaam is zo complex. Als ik 
kijk hoe het in elkaar zit en begrijp hoe 
het werkt, vind ik de oorzaak van een 
klacht. Dan weet ik wat er pijn doet en 

Marco van Leeuwen is fysio-

therapeut en manueel therapeut. 

Nieuwsgierigheid voor het vak, passie 

en plezier staan bij hem voorop. 

Samen met zijn vrouw Gea heeft hij 

twee kinderen: Carmen en Stan. Zijn 

grootste hobby is zingen. Met Corde 

Vocali zingt hij op 9 november uit De 

Leidse Koorboeken. 

interview
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waarom. Ik geef mijzelf de tijd om een 
klacht goed te doorgronden. Voor mij 
is dat een puzzel. Als ik een gewricht 
onderzoek met mijn handen, doe ik dat 
met mijn ogen dicht. Dan kan ik me 
optimaal concentreren en voel ik veel 
beter wat er gebeurt in het gewricht. 
Dan voel ik wat er goed is en wat niet. 
Dat vind ik het mooiste, dat ik dat kan 
voelen. Fantastisch. In die zin zijn mijn 
handen heel belangrijk.’ 

Tegenwoordig werkt hij veel met men-
sen die nekproblemen hebben. Voor 
zichzelf lost hij dan eerst de puzzel 
op hoe je een nek hoort te belasten. 
‘Na mijn fysiotherapie-opleiding heb ik 
manuele therapie gedaan. Dat gaf mijn 
vak veel meer diepgang. Het zette mij 
aan het denken en veranderde mijn 

houding van: ik ga je beter maken in: jij 
gaat jezelf beter maken. Ik help jou om 
beter te worden. Daarbij mag ik jou 
coachen.’ 

Praktijk
Marco is een doener. Hij rijdt mensen 
naar de kerk en brengt ze weer thuis. 
Hij leest Bijbelverhalen voor en laat 
de tekst voor je leven. Hoe breng jij 
je geloof in (de) praktijk, is mijn vraag. 
Marco: ‘Soms praat ik daarover met 
mensen. Zo had ik een patiënt die pre-
dikant is. Met hem had ik interessante 
gesprekken over geloven. Natuurlijk zit 
ik niet voor niets in de zorgverlening: 
ik ben een gever, ik wil graag zorgen 
voor mensen, mijn talenten inzetten, 
‘de goede werken’ doen. Dat maakt 
me rijk. Natuurlijk verdien ik ook mijn 

brood met dit werk, maar dat is voor 
mij genoeg.’

Zingen: hobby en uitdaging
Als je een pracht tenor achter je hoort, 
is het Marco. Dat was mijn ervaring 
toen ik met hem meewerkte aan een 
muziekproject. Het is dirigent Nico 
Hovius die zijn nieuwsgierigheid prikkelt 
voor muziek. Toen hij de vereiste leeftijd 
had om mee te zingen in Alegrìa begon 
zijn zangcarrière. Aanvankelijk stond 
gezelligheid voorop. ‘In het begin be-
greep ik niets van muziek, ik zag wel in 
de partituur dat een noot omhoog ging 
of omlaag, maar …..’ Met Alegrìa zingt 
hij heel veel liedjes. Het Requiem van 
Faure brengt een ommekeer. ‘Dat vind 
ik echte muziek, muziek die je uitdaagt, 
dus ik nam zangles. Ik las boeken over 
muziek om iets van muziek te begrij-
pen.’ Met moeite maakt hij zich los 
van het koor, waaraan zijn ‘hele sociale 
leven met alle gezelligheid is gekop-
peld’ om een klein ensemble op te 
richten Corde Vocali (= stemband, band 
met elkaar). ‘Ik wilde kijken hoe ver je 
kon komen op amateurniveau.’ Samen 
met twee anderen zoekt hij andere 
zangers. Zangers met commitment 
die passen in het profi el van: ‘dat je er 
iedere repetitieavond bent, omdat je 
er zoveel plezier in hebt om samen zo 
goed mogelijk te zingen. We repeteren 
bij iemand thuis en geven twee keer in 
het jaar een concert. Ons nieuwste pro-
ject is zingen uit de Leidse Koorboeken. 
Dat zijn de teruggevonden muziekboe-
ken uit de Pieterskerk die tijdens de 
beeldenstorm waren verstopt. Ja, voor 
een muziekrepetitie kan je me ’s nachts 
wakker maken.’ 
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(H)eerlijk handwerk 
Bas Verhagen, Houtekiet Timmeratelier, Noordwijk 

Katholiek opgevoed als ik ben en 
bovendien nooit goed opgelet in de 
kerk dacht ik bij Jozef eerder aan een 
schaapherder dan aan een timmer-
man. In die tijd was ik net vanwege 
de bouwcrisis ontslagen als bouw-
technisch ontwerper. Ik solliciteerde 
me suf, net als alle andere ontslagen 
bouwtechnisch ontwerpers en bleef 
werkloos. 

Wie ben ik, wat kan ik
Zo op mezelf teruggeworpen begon ik 
me te herinneren hoe ik als jongetje 
altijd was geweest, waar ik als kind 
plezier in had. Eigenlijk was ik altijd 
bezig met mijn handen. Samen met 
opa, die van het type was ‘niks weg-
gooien, je weet nooit waar je het nog 
voor kunt gebruiken’, was ik altijd in de 
weer om auto’s en fietsen te repa-
reren. Spelenderwijs leerde hij me 
met allerlei gereedschap omgaan. De 
houthobbyclub voegde daar nog het 
één en ander aan toe: vogelhuisjes 

bouwen, beitelen en met de soldeer-
bout in hout tekenen.
De middelbare schooltijd gaf hetzelfde 
beeld te zien. Ik blonk uit in handvaar-
digheid. Met heel veel liefde model-
leerde ik in klei vier touwtrekkers. 
Wat een triomfgevoel gaf het toen ik 
uit die natte zachte materie plotseling 
spierkracht en gewicht te tevoorschijn 
zag komen! Een van mijn fijnste herin-
neringen uit mijn middelbare schooltijd 
is hoe ik fluitend de trap opliep, een 
verend pak latten over mijn schouder, 
om zelf een houten plafond in mijn 
slaapkamer te maken. 

Omweg
Na de HAVO wilde ik naar de aca-
demie voor Industriële Vormgeving. 
Toen ik afgewezen werd, besloot ik de 
Pedagogische Technische Hogeschool 
te gaan doen, richting bouwkunde. 
Toen ik er achter kwam dat les geven 
helemaal niets voor mij was, stroom-
de ik van de Pedagogische Technische 
door naar een universitaire studie 
Bouwkunde aan de TU Eindhoven. En 
voor ik er erg in had, vond ik mezelf 
terug als werknemer op een architec-
tenbureau, waar ik achter een compu-
ter de hele dag bezig was deelteke-
ningen te maken van grote projecten. 
Het is meer dan eens voorgekomen 
dat na maanden lang plannen maken 
en tekenen het hele project gewoon 

verdween in de prullenbak. Niks 
voor opa, die niks weg kon doen. En 
eigenlijk ook niks voor mij. Maar mijn 
liefde voor het werken met mijn eigen 
handen was ik op dat moment min of 
meer vergeten. Tot dat ontslag. 

Nieuw begin
Gedwongen pas op de plaats te 
maken, besefte ik dat ik opnieuw kon 
beginnen. Toen kwamen de herinnerin-
gen aan mijn passie voor het werken 
met mijn handen en materialen weer 
boven. Ik besloot het roer rigoureus 
om te gooien en begon me om te la-
ten scholen tot meubelmaker. Nu, vijf 
jaar later, ben ik, na de opleiding met 
het predicaat ‘excellent’ te hebben 
afgesloten, volleerd meubelmaker en 
kan ik met mijn handen in ons levens-
onderhoud voorzien. Meestal krijg ik 
opdrachten van particulieren, maar 
in 2011 kreeg ik de opdracht om een 
bomschuit te maken als rekwisiet voor 
de muziektheatervoorstelling ‘Vloed’ 
op het strand van Noordwijk.

Voortbouwen
In plaats van de hele dag stil te zitten 
achter een computer, ben ik nu veel in 
beweging. Niet dat ik nooit meer een 
tekening maak. In overleg met mijn 
opdrachtgever maak ik een schets van 
hoe iets eruit moet gaan zien. Door 
mijn theoretische opleiding weet ik 

Mijn vriendin en ik noemden 

elkaar voor de grap Jozef en Maria, 

omdat we elkaar de dag voor kerst 

hadden ontmoet. Destijds, in 2009, 

kon ik niet voorzien dat die bijnaam 

voor mij van voorspellende waarde 

zou blijken te zijn. 
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precies wat met bepaalde materialen 
mogelijk is en hoe ik kan berekenen 
welke krachten erop komen te staan. 
Die opleiding is zeker niet wegge-
gooid. Dat geldt trouwens ook voor de 
materialen die ik gebruik . Wat opa me 
al leerde, pas ik nog steeds met veel 

plezier toe. Uitdrukkelijk wijs ik mijn 
(potentiële) klanten erop dat ik niet 
altijd nieuw hout hoef te gebruiken. Als 
iemand nog een oude kast heeft staan 
of een stapel planken die ooit dienst 
deden als steiger, kan ik daar een 
tuinhek of schutting van maken. Dat 
scheelt niet alleen materiaalkosten voor 
de klant, het scheelt ook weer bomen 

die niet gekapt hoeven te worden. Hout 
is uiteindelijk een levend materiaal.

Ander leven
Sjouwen, schuren, voelen, kloppen, 
wegen, meten. Fluitend de trap op 
met een verende stapel latten op mijn 
schouder. Geen tekeningen meer 
maken, die wellicht ooit ergens ver van 
mijn bureau werkelijkheid worden, of 
niet. Integendeel: elke keer opnieuw 
is het een geschenk om te ervaren dat 
die lijnen op papier of beeldscherm, die 
afbeeldingen in mijn hoofd onder mijn 
handen vorm krijgen en tastbaar wor-
den. Hoofd en handen werken nu op 
perfecte wijze samen. Als ik in mijn ei-
gen timmeratelier het hout dat iemand 
op het strand heeft gejut met mijn han-
den tot een tuinhekje heb omgevormd, 
voel ik me de koning te rijk. Daar kan 
geen schitterend salaris tegenop.
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Het is volop aardbeientijd. De oude baas 
zal vast geen pond aardbeien kopen voor 
zichzelf denk ik. Dus breng ik hem een 
handvol aardbeien. Het gesprek gaat 
over de koude nachten en het blijkt dat 
hij geen kacheltje heeft. Gelukkig heb 
ik een reserve bij me. De volgende dag 
trakteert hij op Bossche bollen. Iets waar 
ik altijd zichtbaar van geniet. 
Tijdens de koffie vertelt hij een verhaal 
over de winter van 1944 in Venlo, dat 
op een cruciale plek in het front lag. De 
geallieerden proberen de brug te bom-
barderen, maar de bommen treffen de 
binnenstad. Het gezin moet evacueren, 
maar vader en moeder kruipen met vier 
kinderen onder de vloer bij tante, mid-
denin het Sperrgebiet waar je ter plekke 

doodgeschoten kan worden. Met z’n 
allen in drie ruimtes. De vier kinderen lig-
gen het dichtst bij de uitgang, dan vader 
en moeder. Tante huist met haar doch-
tertje onder de voorkamer. De verste 
ruimte is voor een groep verzetsmen-
sen. ‘We moesten heel stil zijn en onze 
mond houden, want niemand mocht ons 
horen. Als kinderen moesten wij er het 
eerst uit, zodat de Duitsers de indruk 
kregen, dat er verder niemand was. Dat 
is ook gelukt,’ vertelt de oude baas. 
Dat woord zet me op het verkeerde 
been, want het gezin wordt op een dag 
betrapt. Ik hoor een diepe emotie in zijn 
stem als hij verder vertelt. Een Duitser 
met zijn geweer in de aanslag zet hen op 
een rijtje in de keuken neer: vader aan 

de ene kant, moeder aan de andere met 
daartussen de vier kinderen. 
‘Sie sollen evakuieren’, zegt de Duitser. 
Vader antwoordt: ‘Tun wir aber nicht’. 
Duitser: ‘Dann soll ich ihnen 
erschiessen’. 
De oude baas: op dat moment zie ik mijn 
vader voor ons langs naar mijn moeder 
kijken, terwijl hij zegt: ‘Tun Sie nur’. Ik zie 
ons al voor het vuurpeloton staan en in 
een flits gaan al mijn kinderzonden aan 
me voorbij’. Heel verwonderd klinkt het: 
'ik was daar heel gerust in'. 
‘Ich erschiesse keine Kinder’, antwoordt 
de Duitser, ‘drücken Sie sich’ en wij 
kruipen weer onder de vloer.
Later vraag ik de oude baas, wat hij 
bedoelt met dat ‘gerust zijn in’. Hij legt 
me uit dat hij een innerlijke vrede voelde, 
een totaal godsvertrouwen. Het moment 
waarop hij als jochie van twaalf 'in de 
verkeerde kant van een geweer' keek. 
Ja, een handvol aardbeien ...nu mag ik al 
zijn verhalen horen en opschrijven voor 
zijn levensboek. 

column

Een handvol 
aardbeien

Janet Parlevliet

Soms heb ik geen idee wat ik aanricht door iets kleins te doen. In het 

vroege voorjaar sta ik als enige kampeerder op een camping in de buurt 

van ’s-Hertogenbosch. Nog geen uurtje later rijdt een groen splinternieuw 

caravannetje het veld op. Er stapt een oude baas uit, gekleed in een plusfours, 

hij begroet me hartelijk, kijkt rond en zegt dat we buren zullen worden. 
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Een handvol 
aardbeien

Zuid
Zomerdiensten
Over de diensten in de twee zomer-
maanden heb ik niet veel te melden. 
U zult begrijpen dat de vieringen 
wat soberder zijn. We hebben geen 
cantorij of koor. Er is wel opvang voor 
aanwezige kinderen door iemand van 
de kinderkerk, maar we zien af van 
een moment voor de kinderen tijdens 
de viering. Te vaak stond dat moment 
voor ‘kleine oren’ de vorige zomer 
voor niets in de orde van dienst. 
Naast uw eigen voorgangers zien we 
deze zomer twee emeriti verschijnen, 
ds. De Bres op 13 juli en ds. Atmadja 
op 3 augustus; ds. Lanser steekt op 
20 juli over, vanuit de Kruiskerk. 
Als collega’s hebben we onze va-
kanties op elkaar afgestemd en is er 
steeds iemand aanwezig. Deze zomer 
gaat ds. Marianne Bogaard een week 
met jongeren naar Taizé en ik een 
week met ouderen naar Lunteren. Ds. 
Werner Pieterse gaat beleven dat zijn 
vrouw en kinderen, na al die maan-
den, ‘overkomen’. Hopelijk voelen zij 
zich snel thuis in Amstelveen.

Kring literatuur
Het duurt nog wel even voor de litera-
tuurkring weer begint, maar ik noem 
toch alvast het boek dat we na de zo-
mer als eerste willen gaan bespreken: 

‘Donderdagmiddagdochter’ van Stevo 
Akkerman. Het is het verhaal van een 
man over een ingrijpend verlies en de 
herijking van zijn geloof.

Reisgebed
De vakantie staat weer voor de deur. 
De één ziet er naar uit, een tweede 
ziet er wat tegenop, een derde die 
niet weg gaat, zou willen dat de 
zomerperiode al weer achter de rug 
was. Wat kan het stil zijn als je al-
lernaasten in verre oorden verblijven. 
Wat kan je ze dan missen en hopen 
op een behouden terugkeer.
De in 2006 overleden Gerard Reve 
stuurde ooit aan de redactie van 'De 
Nieuwe Linie' een reisgebed. We 
proeven iets van zijn geheel eigen spi-
ritualiteit in de onderstaande proeve 
van zijn hand:
O God. Ik sta op het punt op reis te 
gaan. Ik weet niet of het misschien 
mijn laatste reis is.
Ik wil U liefhebben. Ik hoop, dat ik 
onderweg niemand enig ongeluk of 
ander kwaad zal berokkenen. Ik wil 
proberen niet, of veel minder, te drin-
ken. Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aanko-
men, dan wel onderweg verwonding, 
ziekte of dood zal vinden, altijd U 
toebehoor.

Want in leven en sterven zijt Gij in mij 
en ben ik in U. Ik ga nu weg. Vaarwel, 
o God. 

Een hartelijke groet aan wie op reis 
gaan en aan wie thuis blijven,

G.J. de Bruin

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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Vanuit de kerkenraad
Het is tussen Hemelvaart en 
Pinksteren als ik dit stukje schrijf, een 
tijd waarin we vooruit kijken, uitziend 
naar de komst van de Heilige Geest. 
Dat vooruitzien is ook waar we ons 
als kerkenraad in de maanden mei 
en juni mee bezig hebben gehouden. 
Telkens als we in onze gemeente 
vroegen naar het belang van de kerk-
gemeenschap komt naast ‘omzien 
naar elkaar’, ‘meer kerk naar buiten’ 
steevast als een van de kernwaarden 
naar voren. 

Kerk naar buiten
Op het gebied van ‘meer kerk 
naar buiten’ hebben we een aantal 
nieuwe, experimentele activiteiten 
ontplooid zoals bijvoorbeeld het (te) 
Gekke Kerk Festival en meer recen-
telijk de Kliederkerk. Voor mogelijke 
nieuwe activiteiten en de doorgaande 
evaluatie van bestaande activiteiten 
bestond er behoefte aan een kader 
en richtlijnen. Wat doen we wel en 
wat niet, en hoe hangt een en ander 
met elkaar samen. Dat was het 
onderwerp van de kerkenraadsdag 
op zaterdag 10 mei. Bouwend op wat 
we zelf geloven en wat we daarvan 
zò waardevol vinden dat we het wil-
len delen, hebben we – binnen een 
context die werd gepresenteerd door 
onze drie voorgangers – kenmerken 
van onze activiteiten als kerk naar 
buiten gedistilleerd. In de komende 
junivergadering hopen we dat proces 
af te ronden en u dan verder over 
de uitkomsten te informeren. In dat 
proces werd ook de vraag opgewor-
pen ‘wat vraagt God van ons?’. In 

Bellen blazen
Was het de foto op de cover van de vorige Present of creativiteit van 
de leiding van de kinderkerk? In ieder geval vierden zo’n driehonderd 
kerkgangers op eerste Pinksterdag de verjaardag van de kerk met een 
cadeautje van de kinderen. Geloof inademen en weer uitademen. Het 
levert de mooiste kleuren en vormen op. 
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de meivergadering is daar tijdens de 
opening aandacht aan besteed, waar-
bij Micha 6: 6-8 centraal stond.

Bloemen als groet en dank
De wekelijkse pastorale bloemen-
groet vanuit de gemeente naar 
gemeenteleden ter felicitatie of 
bemoediging is al jarenlang een van 
de uitingsvormen van ‘omzien naar 
elkaar’. Tegen de achtergrond van de 
toegenomen pluriformiteit aan vierin-
gen hebben we ons als kerkenraad 
recentelijk over dat onderwerp gebo-
gen en besloten dat we elke week 
drie bossen bloemen uitdelen. Op 
de eerste zondag van de maand zijn 
er dan twee bossen in de Paaskerk 
en één bij de viering in de Westwijk. 
Onder de titel ‘van onder de koren-
maat’ willen we elke tweede zondag 
een vrijwilliger, bijvoorbeeld een 
chauffeur, met bloemen in het zonne-
tje zetten. Daarmee, en dat is wezen-
lijk, willen we uitdrukking geven aan 
onze dank en waardering voor het 
werk niet alleen van deze ene vrijwilli-
ger maar van allen die dat soort werk 
doen. De andere twee bossen gaan 
op die zondag als pastorale groet naar 
gemeenteleden. Op de derde zondag 
zijn er twee bossen in de ochtend-
viering en één in de middagviering 
van Woord en Gebed. Op de vierde 
en eventuele vijfde zondag van de 
maand zijn er drie bossen bloemen in 
de viering in de Paaskerk. 
Na afl oop van de viering worden de 
bloemen naar de betreffende ge-
meenteleden gebracht. De ouderling 
brengt één bos bloemen weg. Maar 
voor de overige bossen doen we een 

beroep op u als gemeenteleden. We 
realiseren ons dat de oproep daartoe 
als een schot hagel is en dat u dan 
wellicht denkt dat een ander dat wel 
doet. Of u denkt misschien dat u het 
betreffende gemeentelid niet zo goed 
kent als anderen binnen de gemeen-
te. Uit persoonlijke ervaring kan ik u 
vertellen dat het zeer boeiend en ver-
rassend positief kan zijn juist op be-
zoek te gaan bij gemeenteleden die 
u niet (goed) kent. Schroom dus niet 
u geregeld aan te melden om een 
bosje bloemen te bezorgen. Het zou 
tenslotte beschamend zijn als er met 
de bloemen geleurd moet worden, 
terwijl we omzien naar elkaar hoog in 
het vaandel hebben.

Peter van Leeuwen

Gemeentezondag
Om vast te noteren: zondag 
14 september is er weer een 
gemeentezondag, met work-
shops en een gezamenlijke 
lunch. We sluiten vermoedelijk 
aan bij het landelijke thema: 
met hart en ziel - vieren en 
verbinden. 

Vanuit de diaconie
De diaconie wil uw zomer opvrolijken 
met twee zomerse ontmoetingen. De 
data zijn 15 juli en 12 augustus. Wij 
werken aan het programma en hou-
den dit nog even geheim. Houdt u de 
uitnodigingen in de gaten? Uiteraard 
is er een mogelijkheid om gehaald 
te worden. Meer informatie bij de 
diakenen.

Kring veertigers gestart
De dertigers en vijftigers waren er al. 
‘En wij dan?’, riepen de veertigers. 
Nu dus ook een kring speciaal voor 
deze groep (vijftigers schroom niet – 
de leeftijdsgrens nemen we met een 
korrel zout). Er is geen vast program-
ma. De ene keer eten we met elkaar, 
de andere keer duiken we met elkaar 
de diepte in aan de hand van een 
Bijbeltekst, een volgende keer…? 
Dat hangt van onze eigen inbreng af. 
Ds. Werner Pieterse leidt het geheel 
in goede banen. Meer informatie bij 
Mirjam van der Ham, e-mail: 
vanderhammirjam@gmail.

Johannes Pieter Beun
Velen kenden Joos Beun. Vanaf de bouw 
van de Paaskerk was hij met zijn vrouw 
Conny en de kinderen een trouw en 
toegewijd kerkganger. Jarenlang was hij 
ouderling. Ook de laatste jaren miste hij 
nauwelijks een zondag. Zo lang het kon 
bleef hij zingen in de cantorij. Muziek was 
zijn passie. Zo zong hij tot bewondering 
van velen op de muziekavond nog maar 
kort geleden uit volle borst het Zeeuws 
volkslied. Geen toevallige keus natuurlijk, 
want al woonde hij sinds zijn achttiende 
niet meer in Middelburg, Zeeuw bleef 
hij. Op 1 juni is Joos, voluit Johannes 
Pieter, op 84 jarige leeftijd overleden. In 
de afscheidsdienst zong de cantorij, onder 
andere uit het pinksteroratorium. Als tekst 
kozen we Romeinen 14:1-11.
We wensen ieder die Joos zal missen 
sterkte en Gods kracht toe.

Ds. Werner Pieterse
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Handen uit de mouwen 
Voor ‘onze’ jongeren is het eindelijk 
vakantie. Zij hebben het weer ver-
diend, want ook in deze laatste weken 
hebben ze hun handen fl ink uit de 
mouwen gestoken in hun voorberei-
dingen en uitvoering van DE DIENST 
op 15 juni.
Zo aan het eind van het seizoen is 
het goed even terug te kijken. Wij als 

JD12+ leiding zijn erg tevreden over 
‘onze’ jongeren. Het is goed te zien 
dat er soms stevig gediscussieerd 
wordt, maar het wordt niet onaardig. 
Natuurlijk zijn er meningsverschillen, 
zeker als je jongens tegen de meisjes 
doet. Maar je merkt dat ze wel inhou-
delijk op elkaars stellingen ingaan. En 
iedereen komt ook aan bod, dat is ook 
belangrijk. 

Gezien de wijze waarop de overvlie-
gers al meegedaan hebben tijdens 
de voorbereidingen voor DE DIENST, 
hoeven we niet bang te zijn dat die 
ondergesneeuwd raken ;-). Dus wat 
ons betreft: handen op elkaar voor 
‘onze’ jongeren. Goede vakantie!

Anko Verburg
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Kruiskerk
Zomerprogramma
In oecumenisch verband wordt er we-
kelijks in de maanden juli en augustus 
op de woensdagen een programma 
aangeboden, waaraan vrijwilligers van 
de Kruiskerk meewerken. Bekijk het 
programma verderop, het is beslist de 
moeite waard! 
Vanuit/in de Kruiskerk zijn twee 
activiteiten:
•  Een dagje Delft op woensdag 
 30 juli, vertrek om 8.00 uur. 
 Met Jeike Biewenga en Ria Keijzer. 

We reizen met openbaar vervoer.
•  Afsluiting zomerprogramma op 

woensdag 27 augustus om 15.00 
uur met een open podium en een 
pannenkoekenmaaltijd. 

De andere woensdagactiviteiten zijn of 
starten in de Titus Brandsma Parochie. 
Laat u niet weerhouden mee te doen 
vanwege de afstand: als u geen ver-
voer hebt, bel dan met Tonneke van 
der Mede, tel. 6413388 of (na 14 juli) 
met Ria Keijzer tel. 06-50228250.

Herberg
Enkele ‘gevestigde’ herbergactiviteiten 
in onze kerk op dinsdag gaan door. Een 
prima gelegenheid om 'uit te gaan'. 
Dat geldt ook als u deze zomer niet op 
vakantie gaat en hecht aan gezelschap, 
een uitstapje of een goed gesprek. 

Het wordt natuurlijk nog leuker als u 
anderen uitnodigt om mee te gaan. 

Bereikbaarheid predikanten 
De vakanties van Mirjam, Sieb en mij 
zijn zo op elkaar afgestemd, dat er altijd 
één van ons aanwezig is. U kunt te al-
len tijde bellen en overleggen met het 
Contact-Kruiskerk tel. 06-2112 4567. 
De medewerker weet precies op wie u 
een beroep kunt doen.

Uit de kerkenraad
We heten Ton Kotterer welkom, die 
voor het eerst met onze wijkkerken-
raad mee vergadert. Op 1 juli heeft hij 
het scribaat van Bep Boekestijn over-
genomen. We hebben Bep bedankt 
voor alles wat ze als scriba voor ons 
gedaan heeft. Ze vond: 'Het was een 
veeleisende baan, maar ook één die ik 
niet had willen missen'.
We bespraken het werkverslag dat Ria 
Keijzer maakte na een jaar werken bij 
ons. Veel waardering werd voor haar 
werk uit gesproken. Ria leverde ons 
ook een aantal punten om verder over 
na te denken.
Omdat het beter worden van Mirjam 
langzaam gaat, heeft de wijkkerken-
raad opnieuw aan de algemene keren-
raad gevraagd om verlenging van het 
tijdelijke extra contract van Ria Keijzer.

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

Ria mag tot Mirjams beterschap, uiter-
lijk 1 april 2015, bij ons blijven om een 
deel van haar werk te doen. Natuurlijk 
hopen we dat dat nog maar kort nodig 
zal zijn.
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Vanuit het college van kerkrent-
meesters was Cor Waringa bij ons om 
het ontruimingsplan voor de Kruiskerk 
toe te lichten. In juni na een kerkdienst 
is dit gemeentebreed toegelicht. In de 
nazomer doen we een echte oefening. 
Hoe onwaarschijnlijk ook, er kan iets 
gebeuren, en dan moeten we wel 
weten wat te doen. Het zou fi jn zijn 
als we meer BHV'ers in ons midden 
hadden. Ziet u iets in het volgen van 
een cursus BedrijfsHulpVerlening, 
meld u dan.
Sieb lichtte z’n werkplan toe, we 
keken met name naar de verdeling in 
tijd tussen pastoraat en het voorgaan 
in diensten.
Vrijdag 16 mei hielden we een gezel-
lige gemeenteavond, ons aangeboden 
door Ria en Sieb als blijk van waar-
dering. 1 juni was de gemeentever-
gadering, waar Ria ons het verslag 
van haar eerste jaar in de Kruiskerk 
presenteerde. Saskia vertelde hoe het 
Contact Kruiskerk in de praktijk func-
tioneert. De bedoeling is nog steeds: 
niet wachten op bezoek, maar erom 
vragen, voor jezelf of voor een ander.
Freek hielp ons te ontdekken dat hij 
inmiddels 20 jaar 'achter de knoppen' 
achter in de kerk zit. Bedankt Freek, 
we hopen op nog zo’n periode!
Vorig jaar is besloten om op het 
gebied van Zending, Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwerking een 
nieuwe weg te bewandelen: niet 
meer per wijk, maar voor Amstelveen-
Buitenveldert als geheel. De voorma-
lige 'ZWO-commissie' wil proberen 
te investeren in wereldwijde oecu-
mene in onze eigen buurt. Concreet 
wil dat zeggen dat we buitenlandse 

studenten die een paar maanden 
aan de VU studeren uitnodigen om 
met hen het gesprek aan te gaan. Zo 
kunnen zij aanwezig zijn in een dienst 
maar ook bij een bestaande gespreks-
groep aanschuiven. Wij zoeken één 
persoon uit de Kruiskerk en één 
persoon uit de Pelgrimskerk om mee 
te denken over bezoeken van buiten-
landse studenten aan onze wijkge-
meenten in het najaar.
Voor veel mensen breekt de vakantie-
periode weer aan. U zult het tot begin 
augustus zonder voorzitter moeten 
doen.

Rudie van Balderen

Kinderdiensten
De zomervakantie nadert, zo ook het 
afscheid van de oudste kinderen, die 
ook de basisschool verlaten. In de 
dienst van 22 juni zijn zij 'overgevlo-
gen' naar de tienergroep.
We hebben afscheid genomen van 
onze trouwe en gedreven medewerk-
ster Jellie Snijders. Na ..tig jaren wordt 
dit werk naast al haar andere activi-
teiten in de kerk voor haar te veel. 
Haar 'nalatenschap' bestaat uit een 
facebookpagina, die met Pinksteren in 
de kerk werd getoond én al ge-liked! 
Dank je wel Jellie! We hopen dat haar 
plaats snel door een nieuwe enthousi-
asteling wordt ingenomen.
We kijken terug op een vrolijk en 
wervelend voorjaar met veel kinderen 
en overweldigende activiteiten dankzij 
de inzet van onze kinderdienstmede-
werkers én vele andere vrijwilligers! 
Gedurende de zomervakantie gaan de 
kinderdiensten gewoon door.

Lamkje Sminia

Pieter van der Weijden
Requiescat in pace. Deze wens staat 
bovenaan de rouwkaart van Piet van der 
Weijden (Kardinaal de Jongstraat 61). Een 
Latijnse spreuk die past bij een classicus. 
Tientallen jaren was hij docent klassieke talen 
en op het laatst ook rector van de Christelijke 
Scholengemeenschap Buitenveldert. Rust 
heeft hij gevonden na een leven, waarin voor- 
en tegenspoed elkaar hebben afgewisseld. Zijn 
gezondheid ging al enige tijd achteruit, maar 
zijn sterven op 19 mei, 78 jaar oud, kwam toch 
nog vrij abrupt voor zijn echtgenote Hans en de 
kinderen Marjolein en Lex. Zij zullen zijn rust, 
zorgzaamheid en zachtmoedigheid missen. 
Het geloof speelde een rol in zijn leven, al 
praatte hij daar niet gemakkelijk over. Op 27 
mei hebben we hem in de aula van Zorgvlied 
herdacht, met woorden uit Prediker 3: Voor 
alles wat gebeurt, is er een uur. Aansluitend 
vond de begrafenis plaats. 

Sieb Lanser

Frits van der Veen
De uitdrukking ‘Leven als God in Frankrijk’ was 
aan hem besteed. Graag ging hij naar zijn zoon 
in Frankrijk, waar hij ongeveer de helft van het 
jaar verbleef. In Amstelveen had hij steun aan 
zijn buurvrouw, Rie de Vos, waarmee hij op 
zondag vaak naar de Kruiskerk kwam. Hij was 
een rustige man, een harde werker, trouw en 
eerlijk. Jarenlang heeft hij zijn vrouw verzorgd, 
tot zij vijf jaar geleden overleed. Frits heeft 
een mooi leven gehad, maar tot twee keer 
toe moest hij een kind begraven. Dat geeft 
blijvende littekens. Hij werd bijna 90 jaar oud, 
dat is een leeftijd die beperkingen met zich 
meebrengt. Het laatste halfjaar was moeilijk, 
hij overleed rustig. Wij herdachten hem op 27 
mei in de aula van crematorium Bouwens met 
de woorden van Psalm 139. 

Renger Prent
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Gemeentefeest
Met veel plezier kijken we terug op 
het gemeentefeest dat de kerkenraad 
bekostigde en dat wij, als dank aan 
jullie allen, vorm hebben gegeven 
in een bijzonder programma. Er zijn 
mooie foto’s beschikbaar, ze staan op 
de website en hangen in de kerk. U 
kunt de foto’s in de kerk nabestellen 
tot midden juli. 

Mede namens Sieb en Mirjam, wens 
ik u een mooie zomer toe en graag tot 
na de vakantie. 

Ria KeijzerRia Keijzer
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Ambassadeur (Ouderen)
werk
Op 1 juni na de kerkdienst, 
heeft Ria inzage gegeven over 
haar eerste werkjaar. Een vol, 
leuk en geslaagd jaar. Een jaar 
van experiment, het veranke-
ren en integratie. Daardoor is 
het procesgericht en moet het 
passen binnen de drie jaren die 
voor deze baan fi nancieel zijn 
gegarandeerd.

Duidelijk is dat de activiteiten 
en projecten u aanspreken. 
Maar daarvoor is voor de 
komende tijd een zeker am-
bassadeurschap nodig van 
uw kant. U bent gemeentelid, 
misschien bezoeker, in elk 
geval buurtbewoner. U kent 
mensen die gebaat zijn met 
bepaalde aandacht. U weet of 
kunt vragen met welke activi-
teiten de kerk hen een plezier 
doet. U ontmoet mensen met 
een bepaalde bagage en met 
mogelijkheden om zich voor iets 
in te zetten. Misschien hoort 
u af en toe welke drempels 
ervaren worden om naar de 
herberg toe te komen of het 
Contact Kruiskerk te bellen. 
Uw ambassadeurschap maakt 
wat uit! U mag op mij rekenen 
voor hetzelfde volle pond als in 
dit seizoen. Maar ik reken ook 
op u, dat u het werk (ook dat 
van Sieb, Mirjam en anderen!) 
onder de aandacht brengt, in-
formatie doorspeelt en mensen 
aanmoedigt. 

Schatgraven in 2014 - 2015
Achter de schermen zijn de 
voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen in volle gang. In twee 
interessante bijeenkomsten aan 
de ronde tafel (in januari en mei 
2014) hebben we vanuit werk-
groepen en commissies kennis 
gedeeld en plannen op tafel 
gelegd. We stemmen zoveel 
mogelijk onderling af en we in-
spireren elkaar met onze ideeën. 

In het nieuwe boekje vindt u alle 
activiteiten. Achterin komt een 
kalender waarin ook gezamen-
lijke oecumenische items zijn 
opgenomen. 

Er is een redactie gevormd, 
bestaande uit Mareke Kniep, 
Yvonne Teitsma en Ria Keijzer. 
Sieb Lanser is eindcorrector van 
de teksten. 

Over kopij en voorbereidende 
werkzaamheden is een brief uit-
gegaan naar aanspreekpunten. 
De kopij voor het boekje moet 
binnen zijn op 10 augustus via 
schatgraven@kruiskerk-amstel-
veen.nl. 

Op woensdag 10 september 
(tussen 10.30 en 14.30 uur) zijn 
helpende handen welkom voor 
het stickeren en in elkaar zetten 
van de boekjes. 
Tussen 14 en 21 september 
(startzondag) ligt het boekje bij 
u op de mat.

Ria Keijzer

Sara Briët-Raymond
Zo lang als zij kon bezocht ze de diensten in Klaasje 
Zevenster, daarna volgde zij ze via de huistelevisie of las 
de liturgie. Als diep gelovige vrouw had zij daar veel steun 
aan. Zij was van joodse afkomst, maar na haar huwelijk lid 
van de protestantse kerk geworden, zonder haar joodse 
wortels te verloochenen. Zij werd geboren in Singapore en 
ging op 14-jarige leeftijd met haar familie naar Nederlands-
Indïe, trouwde daar en kreeg kinderen. Er waren moeilijke 
jaren tijdens de Japanse bezetting en daarna. Jaren 
was zij zonder man, die gevangen was genomen en in 
kopermijnen te werk gesteld. In 1950 vertrok zij met man 
en kinderen naar Nederland, waar de eerste jaren ook niet 
gemakkelijk waren. Later ging het beter. Zij werd 96 jaar, 
het laatste halfjaar was moeilijk, maar zij overleed in rust. 
In de kapel van Klaasje Zevenster namen wij op 28 mei 
afscheid van haar met woorden van Psalm 23. Daarna is zij 
in stilte gecremeerd.

Renger Prent

Anna Adriana Vunderink-van den Beukel
Toch nog onverwacht, na enkele moeilijke maanden, 
overleed op 14 juni Ans Vunderink; zij is 82 jaar geworden. 
Ans heeft een rijk besteed leven achter de rug, dat 
verweven was met de samenleving in Amstelveen. Ze was 
vrijwilligster van het jaar 2006 en ontving de Amstelveense 
gemeentelijke vrijwilligersprijs. Ook een koninklijke 
onderscheiding is haar toegekend: lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Ze zette zich in voor de korfbalvereniging, 
de bijeenvereniging, de Vereniging tot Viering van de 
Nationale Feestdagen. En dan het vele werk dat ze voor 
de kerk heeft gedaan: de wijkbrief, het maken van de orde 
van dienst, ruim acht jaar scriba van de wijkkerkenraad, 
25 jaar secretaresse van het Bankraskerkkoor. Haar 
dochters Roeleke, Jacqueline en Petra voelden zich soms 
wel een beetje op de tweede plaats komen. De kerk was 
alomtegenwoordig in haar leven en dat van haar in 2002 
overleden man Dick. Op 20 juni hebben we afscheid van 
haar genomen in de Kruiskerk, met als lezingen Psalm 
121 en Matteüs 14: 22-33. De cantorij werkte mee en we 
zongen veel, want dat was haar lust en haar leven. 

Sieb Lanser
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Evaluatie Contact kruiskerk
Op zondag 11 november 2012 is de 
Kruiskerkgemeente gestart met het 
Contact Kruiskerk.

Waarvoor kunt u bij Contact Kruiskerk 
terecht?
1.  Voor het aanvragen van een bezoek 

van de kerk, voor uzelf of voor een 
ander.

2.  Met vragen op diaconaal terrein 
of met praktische vragen over 
de kerkwebradio, Present of de 
autodienst.

3.  Kortom, met van alles waarvan u 
denkt dat de kerk daarin iets kan 
betekenen.

De ervaring tot nu toe
De opzet van het Contact Kruiskerk 
was (en is) vooral bedoeld voor punt 
1. Maar in praktijk is de reden om het 
Contact Kruiskerk te benaderen vaak 
punt 3; vragen van algemene aard. 
Zoals: verzoek om contactgegevens, 
hulp in huiselijke/verzorgende sfeer, 
vragen over mogelijkheden omtrent 
een uitvaartdienst, diaconale hulp. 
U zult begrijpen dat de coördinator 
de meeste vragen doorgeeft aan de 
desbetreffende persoon voor wie de 
vraag bedoeld is, zoals de predikant, 
wijkouderling, kosteres, etcetera. 

Drempel
Het blijkt moeilijk te zijn om voor jezelf 
te bellen of een e-mail te sturen naar 
het Contact Kruiskerk met het verzoek 
om een pastoraal gesprek. Schroomt 
u echter niet. Zo kan langzamerhand 

aanbodgericht pastoraat over gaan 
naar vraaggericht pastoraat.

Integer
In alle eerlijkheid kan ik u zeggen dat 
de vijf coördinatoren, Henk van der 
Meulen, Saskia de Jong, Belia de 
Geus, Josje Dijkstra en Anna Uiterwijk 
bij hun verslaggeving anonimiteit in 
acht nemen. In hun rapportjes worden 
geen namen of adressen genoteerd. 
Slechts het soort verzoek of melding 
wordt beschreven. 

Anna Uiterwijk

Zomerprogramma Amstelveen-noord

juli
wo 09  13.00-18.00 uur 
Wandeling in de Amsterdamse 
Waterleiding duinen, inclusief 
pannenkoekenmaaltijd, met Tom Buitendijk. 
Verzamelen bij de Titus Brandsmakerk.
wo 16  14.00-16.00 uur  
Film Amelie in de Titus Brandsmakerk
di 22  13.30-15.30 uur 
Creatieve middag met een workshop 
kaarten maken en gezelschapsspelen. De 
bar is geopend.
wo 23  14.00-16.00 uur  
Programma Beeld en geluid met Renger 
Prent
wo 30  08.00 uur  
Uitstapje per trein naar Delft met Ria 
Keijzer en Jeike Biewenga. Bezoek aan de 
Nieuwe Kerk, een rondvaart met aanleg 
bij het museum voor Delfts blauw 'de 
Porceleijne Fles'. En een verrassende 
afsluiting in hartje Delft. Verzamelen om 
8.00 uur in de Kruiskerk.

augustus
di 05  09.30-11.30 uur  
U bent welkom aan de stamtafel rond het 
thema 'uit en thuis'. 
wo 06  10.00-17.00 uur 
Uitstap per trein naar Utrecht met Tonneke 
van der Mede. Met het middaggebed in de 
Domkerk en om 14.00 uur een rondleiding 
met gids in het Catharijneconvent. 
wo 13  14.00 uur 
Film Pane E Tulipani in de Titus 
Brandsmakerk 
wo 20  vertrek: 8.30 uur 
Bustocht met Tonneke en Renger Prent 
naar twee prachtige kerken in Horst en 
Venray. Met een lunch in een restaurant 
aan de Maas.
wo 27  15.00 uur 
Afsluiting zomerprogramma met een open 
podium. Ieders bijdrage is welkom – zang, 
muziek, een verhaal, een quiz, een bijdrage 
op ‘de zeepkist’ – en een maaltijd in de 
Kruiskerk met Ria Keijzer.

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 
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 Sieb 
melden? Dan hebben we toch een 
eerste indicatie of het zinvol is om met 
deze plannen door te gaan. 

Sieb Lanser
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Bij de diensten
Zondag 6 juli hoop ik zelf nog voor 
te gaan in de Pelgrimskerk. Daarna 
volgt een vrij lange periode van 
diensten met collega-voorgangers uit 
Amstelveen en gastvoorgangers van 
elders. Zondag 27 juli wordt het heilig 
avondmaal gevierd.
Op 24 en 31 augustus hoop ik weer 
in uw midden te zijn. Zondag de 31e 
vieren we opnieuw het avondmaal.

Persoonlijke zegen tijdens de 
kerkdienst
Nu alvast meld ik dat op zondag 14 
september, Nationale Ziekendag, 
tijdens de dienst aan zieken en 
anderen die – op wat voor terrein 
dan ook – steun van Boven nodig 
hebben, de gelegenheid zal worden 
geboden een persoonlijke zegen 
te ontvangen. De kerkeraad is van 
mening dat hiermee tegemoet wordt 
gekomen aan een behoefte die bij 
sommige gemeenteleden (en moge-
lijk ook bij mensen van buiten onze 
geloofsgemeenschap) leeft. De zegen 
zal gegeven worden volgend op de 
Woordverkondiging en de voorbe-
den, en voorafgaande aan het laatste 
lied en de afsluitende zegen. Kent u 
mensen uit uw omgeving van wie u 
vermoedt dat ze het ontvangen van 
een persoonlijke zegen op prijs zou-
den stellen, wilt u dan hun aandacht 
vestigen op deze bijzondere dienst?

Zomerkring 
In de Apocalyps of Openbaring aan 
Johannes komen niet alleen oordeels-
aanzeggingen voor. Vooruitlopend op 
het licht dat door het donker heen 
geboren zal worden, wordt in de 
hemelse gewesten reeds meermalen 
een lofzegging aangeheven. In vier 

zomerbijeenkomsten bestuderen we 
in de Pelgrimskerk onder mijn leiding 
de lofzeggingen uit de Apocalyps en 
zingen we, waar mogelijk, liederen 
die erop gebaseerd zijn. De tweede 
kringbijeenkomst vindt plaats op 
dinsdagmiddag 15 juli, de derde op 
dinsdag 19 augustus, de laatste op 
dinsdag 2 september, steeds van 
14.00 tot uiterlijk 15.30 uur. Ook 
niet-Pelgrimskerkers zijn van harte 
welkom!

Ds. Harmen U. de Vries

Pastorpraat 
Vele handen maken het werk 
licht!
Ontroerend is het om te zien hoe een 
baby, van amper vier weken, ver-
baasd naar haar/zijn handjes staart, 
de vingertjes beweegt en dan opge-
wonden gaat trappelen. Er bestaan 
zelfs speciale ansichtkaarten van: 
twee kinderhandjes steken boven de 
kinderwagen uit. 

Hoe vaak wordt er over Gods handen 
gesproken in de Bijbel? Ontelbaar vaak! 
Zo menselijk, zo dichtbij! Psalm 31: 
6: ‘in Uw hand leg ik mijn leven.’ In 
Marcus 9: 27 grijpt Jezus de man bij 
de hand en helpt hem overeind. Maar 

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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ook legt Jezus zelf zijn leven in Gods 
Handen: Lucas 3: 46, enzovoort.
Misschien heeft u het al eens mee-
gemaakt. Men denkt en zegt dat de 
zieke in coma ligt maar je pakt nog 
even voorzichtig haar/zijn hand en de 
ogen gaan knipperen of er komt een 
glimlach.

Het is, ook van de politiek, de be-
doeling dat u hier en daar inspringt. 
Even doet wat er gebeuren moet 
of iets doorgeeft. Het juiste adres 
bijvoorbeeld, een extra autoritje, een 

bezoekje, een boodschap, enzovoort. 
Er wordt al heel veel gedaan, ook in 
stilte en het wordt vaak als vanzelf-
sprekend ervaren. Zo steekt men de 
handen uit de mouwen.

Laat van u horen als de zomer 
te stil wordt. Kijk ook in het 
Zomerprogramma, graag tot ziens 
bij één van de activiteiten. Allen een 
heerlijke voortzetting van de zomer!

Wil Kruijswijk

Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

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

juli
vr  04  18.00 uur  Kostje geKocht in park of
      bos
do  10  10.00 uur   Kasteel Keukenhof, 
      infobalie Station Zuid
wo  16  13.30 uur   Bezoek Drugspastoraat, 
      halte lijn 51 Van   

 Boshuizenstraat 
wo  30  20.00 uur  Dia-avond met em.   

 pastoor Klawer, pastorie  
 Augustinusparochie

augustus
vr  01  18.00 uur  Tropische zomermaaltijd
wo  06  10.10 uur   Wandeling De Vuursche,  

 infobalie Station Zuid
wo  06  20.00 uur  Dia-avond em. pastoor   

 Klawer 
wo  13  11.30 uur   Middagpauzedienst en   

 Het Grachtenhuis, halte  
 lijn 5 Van Boshuizenstraat 

wo  13  20.00 uur  Dia-avond met em.   
 pastoor Klawer 

ma  25  19.30 uur   Zingen uit het nieuwe   
 Liedboek

september
ma  08  20.00 uur  Film: Whale Rider, De   

 Goede Herder
do  11  10.10 uur   Leiden, infobalie Station  

 Zuid



Als we bovenstaande alinea typen, merken we hoeveel er is gebeurd afgelopen jaar. We pikken er wat dingen uit: allereerst is Martine in okto-ber begonnen als tweede jeugdwerker. Zij heeft de ondersteuning van vrijwilligers en opbouw van tienerwerk in de Kruiskerk op zich geno-men, net als het kinderwerk in Westwijk en het ontwikkelen van initiatieven voor twintigers.

Een roerig jaar
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Zomer!
Dorien & Martine

Juni is in het jeugdwerk de tijd van achterom en vooruit kijken. 

Achterom naar wat er het afgelopen seizoen is gebeurd en 

vooruit naar het komende seizoen. Meestal staan deze twee 

niet los, je borduurt ieder seizoen weer voort op het vorige. 

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

De 16+groep Geloven voor Dummies 

(later omgetoverd tot JOVO’s) was een 

succes. Negen jongeren begonnen de 

cursus, onderweg haakten er nog een 

paar aan. De JOVO’s gaan als groep door, 

volgend jaar starten we weer een nieuwe 

Christendom voor Dummiecursus voor 

iedereen van 16-20 jaar. 

JOVO’s

Ondertussen zijn er twee mooie Kliederkerken geweest, 

met maffe spellen, veel kinderen, een mooie viering en 

lekker eten. De Kliederkerk gaat volgend seizoen verder, 

met een frequentie van vier keer per jaar. 

Kliederkerk

Jeugdwerk is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Dus 

voordat we gaan kijken wat we gedaan hebben, 

willen we alle mensen bedanken die het afgelopen 

seizoen hebben geholpen bij de oppas/crèche, 

Kerk op Schoot, de kinderdienst/kinderkerk, de 

tienerdiensten, Christendom voor Dummies, 

het PJR-weekend, het Theaterweekend, 

Kliederkerk, de Taizéreis… en alle activiteiten 

die ik nu vergeet op te noemen. SUPER!!

Bedankt
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De tienerdiensten gaan in het najaar over het Jodendom en daarop volgend 
gaan de tieners op excursie naar de Bankrassjoel en de Joodse begraafplaats 
in Ouderkerk aan de Amstel.

Kortom, er is weer genoeg te doen volgend jaar! Maar eerst lekker vakantie 
houden, een fi jne zomer gewenst!

Martine en Dorien
PS: Nog een laatste persoonlijke noot van Dorien: Ronald en ik zijn heel blij 
over het feit dat we eind oktober een tweede kindje verwachten. Het heeft 
wel consequenties voor mijn werk in Amstelveen. Omdat ik begin dit jaar te 
veel uren heb gemaakt, zal ik de vier weken die tussen de zomer en mijn 
verlof zitten, ook niet aan de slag gaan. Vanuit JOP komt er iemand 
die (een deel van)  mijn werkzaamheden overneemt. Als alles 
goed gaat, ben ik vanaf begin februari weer aan het werk.

Tieners

In februari dit jaar speelden de tieners weer het dak 

van de Paaskerk bij het Theaterweekend. Dit jaar 

hadden zij het verhaal van Simson verwoord met 

drama, dans, muziek en zang. Volgend jaar willen 

we dit natuurlijk niet missen. In februari zetten de 

tieners hun tanden in het verhaal van Noach.

Theaterweekend

Zowel in Zuid als in de Kruiskerk zijn we begonnen met Kerk op Schoot, vieringen voor kinderen van 0-4. Heel simpel, terwijl alle zintuigen worden aangesproken: je kunt het verhaal voelen, horen, zien en soms zelfs ruiken. Na afl oop lekker poffertjes eten, zo worden de kleintjes en hun ouders onderdeel van de kerk.

Kerk op Schoot
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De Kring
Anita Winter

Elk jaar bepaalt de groep samen wat 
het volgende seizoen het thema 
wordt. De afgelopen jaren kwamen 
onderwerpen als de zin van het leven, 
loslaten, duurzaamheid aan de orde. 
Dit jaar gaat het over de ziel. Leidraad 
is het boek ‘Waar blijft de ziel’ van 
Bert Keizer, aangevuld met andere 
literatuur al naar gelang de insteek 

Als ik de zaal binnenstap komt 

me een gezellig geroezemoes van 

vrouwen tegemoet die bezig zijn 

zich te ontdoen van regenjassen en 

paraplu’s of nog wat voorbereidingen 

treffen. Nadat iedereen zich met 

koffie of thee heeft geïnstalleerd, 

begint Meta Schoonheim met een 

aantal praktische punten, onder 

andere de vraag: Waar gaan we het 

na de zomer over hebben?

Wat: Kring Vrouw en Geloof
Waar: Kruiskerk
Wanneer: maandelijks op 
donderdagavond
Voor: vrouwen van alle leeftijden 
en elke achtergrond
Leiding: Meta Schoonheim-Klein

van de avond. Soms is er een spreker 
die vanuit eigen ervaring of kennis de 
avond inleidt, maar vanavond hebben 
twee leden van de groep een inleiding 
voorbereid over de ziel bij dementie.

Na de opening steekt een van de inlei-
ders van wal met een korte bespreking 
van de twee hoofdstukken uit het boek 
van Keizer die over de ziel en dementie 
gaan. Keizer gaat in tegen de ‘neuroso-
fische’ gedachte dat wij ons brein zijn 
en dat wat we altijd voor ziel hebben 
gehouden niet meer dan ‘gesputter 
tussen neuronen is’. Maar brein en ziel 
zijn wel met elkaar verbonden. Dat 
betekent dat als het brein beschadigd 
is, zoals bij patiënten met Alzheimer, 
ook de ziel beschadigd is. Ontmoeting 
met de patiënt bereik je echter niet 
door hem vol te stoppen met medi-
cijnen. Tegenover de visie van Keizer 
wordt die van Hans Siepel in zijn boek 
‘Stemmen van de ziel’ gezet. Siepel 
spreekt, vanuit de ervaring met zijn 
eigen moeder, niet over een bescha-
digde ziel bij dementie. Integendeel: 
omdat het ego de ziel niet meer con-
troleert, wordt de ziel gereinigd en kan 
de ziel zich (eindelijk) in ware gedaante 
tonen én opgemerkt worden.

De tweede inleider gaat meer op de 
praktische kant in. Wat betekent het 
voor je houding tegenover mensen 

met Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook 
met een aangeboren hersenbeschadi-
ging, als je denkt dat de ziel bescha-
digd is, omdat het brein beschadigd 
is? In het gesprek dat zich hierna 
ontspint, gaan de vrouwen vooral in op 
het praktische gedeelte. Veel van hen 
hebben van nabij in familiekring en/of 
vrijwilligerswerk ervaring met demen-
terenden. Niemand kan zich vinden in 
de gedachte dat een Alzheimerpatiënt 
een beschadigde ziel heeft. Aan de 
andere kant vinden sommigen de ge-
dachte van Siepel een ‘lekker sausje’ 
over de ontluistering die dementie 
teweeg kan brengen. Het gesprek gaat 
allerlei kanten uit, maar regelmatig 
hoor ik iemand benadrukken dat aan-
dacht op gevoels- en belevingsniveau 
het belangrijkste is in het contact met 
dementerenden. De goede luisteraar 
(van lichaamstaal) is dan zeker in staat 
glimpen van de onbeschadigde ziel op 
te vangen.

We luisteren ter afsluiting naar een ge-
zongen ‘Amen’ van de CD ‘Muziek van 
de ziel’ en de voordracht van lied 932:

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 
jouw lastig lichaam, hoe word je weer 
heel?
Soms even raakt de hemel de aarde; 
God geve dat je ziet en weet.   
 (couplet 3)
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Oecumenische reis Trier 
Nel en Theo de Vlieger ('eerstejaars')

We begonnen met een gezamenlijke 
mis in de Titus Brandsma Kerk. Tijdens 
de comfortabele busreis naar Trier 
kwamen meteen de contacten en 
gesprekken op gang, en dat is de hele 
reis doorgegaan. Er werd veel gelachen, 
maar ook veel serieus gediscussieerd. 
'De broeders' Sieb Lanser en Tom 
Buitendijk beheerden onderweg de bar, 
hetgeen in de rijdende bus soms tot 
hilarische situaties leidde. 

Ondertussen liet Renger Prent uiteen-
lopende voorbeelden van geestelijke 
muziek horen (o.a. Ambrosius) met 
wisselende waardering. Hij gaf ook 
boeiende uitleg bij alle bezienswaardig-
heden. Voorwaar een indrukwekkende 
documentatie. Ook bracht hij met 
zijn verhalen, niet zonder humor, het 
verleden van het christendom voor ons 
tot leven, waardoor we inzicht kregen in 
wat we allemaal gemeen hebben. Zeker 
bevorderend voor het onderling begrip.

De reis bood een mooie afwisseling 
van natuur en cultuur. Kerken, kloosters, 
een enkele synagoge, en dan weer een 
prachtige tocht langs de Moezel met 

Dankzij een perfecte 

organisatie en aardige gemoti-

veerde deelnemers verliep deze 

'bedevaart' vlekkeloos.

natuurlijk af en toe een terrasje in de zon. 
De Moezelwijn was niet te versmaden.

Een hoogtepunt was het gezamenlijk 
bijwonen van de mis in de indrukwek-
kende Dom van Trier, opgeluisterd door 
een Nederlands koor. Verder waren de 
bezoeken aan het edelsteenmuseum in 
Idar-Oberstein en de steden Luxemburg 
en Echternach bijzonder interessant. 
Een passende afsluiting van de reis 
vormde het middaggebed in de adem-
benemende Dom van Keulen.

We kijken tevreden terug op een prach-
tige, leerzame reis in een plezierige 
sfeer van saamhorigheid. Hierbij moet 
nog even vermeld worden dat onze 
beminnelijke en vakkundige chauffeuse 
Wilma mede de vrolijke stemming 
bepaalde.

Alle deelnemers spraken de hoop uit 
dat dit toch niet de laatste oecumen-
siche reis zal zijn. Er werd gesproken 
over Berlijn(?). Renger doet geen enkele 
toezegging, maar 'wankelt'.

reis doorgegaan. Er werd veel gelachen, 
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Nel Velthorst

Het IJsseldal of de IJsselvallei is een 
natuurlijke laagte in het midden van 
Nederland, tussen de Veluwe in het 
westen en de Sallandse Heuvelrug in 
het oosten. De vallei loopt grofweg 
van Arnhem tot Kampen en dankt zijn 
naam aan de rivier de (Gelderse) IJssel, 
die van zuid naar noord door de vallei 
stroomt. Een decor met eeuwenoude 
IJsseldijken, weteringen, eindeloze 
weilanden vol grazende koeien en 
statige boerenhoeven, dat iedere land-
schapsschilder spontaan in vervoering 
brengt. Het gebied is zeer de moeite 
waard om met een gids te verkennen.

Programma
Vanaf de opstapplaatsen rijden we 
rechtstreeks naar restaurant Kriebelz 
in Terwolde, waar we de koffi e/thee 
met gebak gebruiken. Hierna stappen 
we weer in de bussen samen met de 
gidsen, die ons begeleiden op onze tocht 
door zeer verschillende natuurgebieden 
van de IJsselvallei. Teruggekomen bij 
restaurant Kriebelz wordt een ‘dekselse 
pannetjes maaltijd’, een echte verras-
sing, geserveerd. Na deze maaltijd 
rijden we via een toeristische route o.a. 
door het Vierhoutense Bos terug naar 
Amstelveen/Buitenveldert. We hopen dat 
vele gemeenteleden deelnemen en zul-
len genieten van een gezellig dagje uit.

De uitstapjes zijn gepland op: 
3 september voor Kruiskerk en 
Pelgrimskerk; 10 september voor 
Paaskerk

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor dit uitstapje kan door 
de formulieren, die in de verschillende 
kerken liggen, in te vullen en in te 
leveren bij de diakenen. Op dit formu-
lier staan uitgebreide gegevens over 
de opstapplaatsen/tijden. Dankzij een 

bijdrage van de diaconie is uw eigen 
bijdrage dit jaar minimaal € 39,00. Als 
het voor u geen bezwaar is méér te 
betalen, stellen we dat zeer op prijs; 
de dagtocht kost € 49,00. Mochten de 
kosten voor u echter een bezwaar zijn 
om mee te gaan, neemt u dan contact 
op met één van onderstaande contact-
personen om een regeling te treffen.

Paaskerk, 
Jan Willem Meij, tel. 6479961
Kruiskerk, 
Tine de Lange, tel. 6457579
Pelgrimskerk, 
Nel Velthorst, tel. 6428768 

Het jaarlijkse uitstapje van de ouderen in Amstelveen en 

Buitenveldert gaat dit jaar naar Veluwse IJsselvallei, een prachtig 

natuurgebied tussen de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug.

Ouderentocht 2014

vele gemeenteleden deelnemen en zul-
len genieten van een gezellig dagje uit.

De uitstapjes zijn gepland op: 
3 september voor Kruiskerk en 
Pelgrimskerk; 10 september voor 
Paaskerk

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor dit uitstapje kan door 
de formulieren, die in de verschillende 
kerken liggen, in te vullen en in te 
leveren bij de diakenen. Op dit formu-
lier staan uitgebreide gegevens over 
de opstapplaatsen/tijden. Dankzij een 
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Ds. Marianne Bogaard

Een ander fi losofi sch geluid
Het antwoord is tekenend voor onze 
tijd. Net als het feit dat de vraag 
van een zevenjarig jongetje naar het 
bestaan van God werd doorgespeeld 
naar een hoogleraar sterrenkunde en 
niet naar een theoloog. Voor velen is 
geloven iets van een voorbije wereld. 
Een volwassen samenleving groeit 
vanzelf over religie heen, het past niet 
langer in ons rationele wereldbeeld. 
Je kunt ervoor kiezen, maar het ligt 
meer voor de hand om dat niet te 
doen.
Er zijn echter ook andere geluiden. De 
Canadese fi losoof Charles Taylor gaat 
niet mee met deze gedachtegang 
waarin de secularisatie als onvermij-
delijk wordt gezien. Tegelijkertijd sluit 
hij zijn ogen niet voor de realiteit. 
De plaats van het christendom in de 
Westerse samenleving is voorgoed 
veranderd. 

Van betoverd naar geseculariseerd
Om zicht te krijgen op hoe dat komt 
schetst Taylor in ‘A Secular Age’ de 
geschiedenis van de laatste vijfhon-
derd jaar. Diepgaand beschrijft hij 
hoe de betoverde wereld van de 
Middeleeuwen zich heeft ontwikkeld 
tot de geseculariseerde werkelijk-
heid van nu. Vijfhonderd jaar geleden 
spraken veel elementen uit de leef-
wereld van mensen vóór het geloof. 
Men leefde in de invloedssfeer van 
machten en krachten en was ervan 
overtuigd dat deze de loop der dingen 
konden beïnvloeden. God als ultieme 
Macht was de enige garantie dat het 
goede zou triomferen. Leven zonder 
God was dus onmogelijk. Een andere 
keus maken dan de gemeenschap 
waar je deel van uitmaakte ook. Ieder 
binnen de gemeenschap droeg bij aan 
het noodzakelijke evenwicht: ener-
zijds de mens die het ‘gewone’ leven 

leidde, anderzijds de 
geestelijkheid die 
plaatsvervangend 
voor de leken de 
priesterlijke taken verrichtte. In deze 
betoverde wereld waren het Hogere 
en het aardse vanzelfsprekend met 
elkaar verweven.

De goede burger
Gaandeweg verandert die balans. 
De kloof tussen de lekenstand en 
de geestelijkheid wordt kleiner. 
Hervormingsbewegingen ontstaan 
waarin gepleit wordt voor een per-
soonlijker religieus leven. Men vindt 
het Heilige niet meer alleen terug in 
bepaalde personen of op bepaalde 
tijden maar ook in het dagelijks leven. 
Dat heeft grote gevolgen. De mens, 
door Gods Woord geleid, verhoudt 
zich in vrijheid tot de dingen en krijgt 
daarmee de verantwoordelijkheid om 
zijn eigen leven vorm te geven. Dat 
levert een ander soort samenleving 
op. De goede burger heeft als taak om 
een maatschappij tot stand te brengen 
waarin ieder gelijk is en vrijheid het 
hoogste ideaal. Het brengt ook een an-
der soort christendom met zich mee. 
De machten en krachten zijn getemd 
door de rede.

Vanwege haar 400-jarig bestaan nodigde de Rijksuniversiteit 

Groningen het publiek uit om vragen te stellen aan wetenschappers. 

‘Kunnen we bewijzen dat er onafhankelijk van onze hersenen een 

geestelijke wereld bestaat?’ vroeg een inwoner van Drachten. ‘Het 

ontbreken van bewijs suggereert vooralsnog dat die geestelijke 

wereld niet bestaat’, antwoordde een Groningse filosoof.

Is geloven passé?
Charles Taylor over de secularisatie

>>
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Op de wijs van...
In het Nieuwe Liedboek en andere 
kerkliedbundels staan liederen op 
melodieën die oorspronkelijk zijn 
gecomponeerd voor een ander lied. 
www.nieuwoudlied.nl verzamelt 
zulke nieuwe kerkliederen en 
nodigt mensen uit om hun nieuwe 
liedteksten online te plaatsen, zodat 
ook anderen ze kunnen zingen. 
Eén van de voorwaarden is dat de 
liederen vrij gebruikt mogen worden 
in kerkdiensten. Liedteksten uit 
verschillende tradities mogen worden 
toegevoegd.

Pelgrimage
Op de website van de Raad van 
Kerken zijn teksten geplaatst 
over het thema ‘pelgrimage’. 
Naast theoretische 
achtergronden is er praktisch 
materiaal te vinden: meditaties, 
bezinning uit andere 
werelddelen, interviews met 
ervaren pelgrims, het uitzetten 
van wandelingen langs 
betekenisvolle plaatsen, en 
gebeden. 

www.raadvankerken.nl/?b=2798 

Vertrouwen in de rede
In de burgerlijke samenleving die zich 
in de volgende eeuwen ontvouwt gaan 
religie en vertrouwen in de mogelijk-
heden van de mens hand in hand. 
Kerngedachte is dat mensen rationele 
wezens zijn, gericht op het welzijn 
van allen. Zo groot wordt dat vertrou-
wen dat God min of meer uit beeld 
verdwijnt. De orde die Hij schept is 
toegankelijk door de rede en discipline. 
Hij openbaart zich in Zijn schepping, 
een persoonlijke relatie met Hem is 
niet langer essentieel. De uiterste 
consequentie van deze beweging is 
dat een beroep op Iemand die deze 
werkelijkheid overstijgt overbodig 
wordt. Het humanisme in zijn exclu-
sieve vorm is geboren. De mens heeft 
God niet nodig, soeverein ontwerpt hij 

zijn bestaan. Zo ontstaat het idee dat 
het afscheid van religie een kwestie 
van moed is en het terugvallen op God 
een zwaktebod. Wij kunnen het zelf, 
zonder Hem. 

De roep om authenticiteit
Door de beide Wereldoorlogen krijgt 
de geloofwaardigheid van die ‘be-
schaafde orde’ een behoorlijke deuk. 
Een nieuwe tijd breekt aan. Het plei-
dooi voor een persoonlijker religieus 
leven weerklinkt in het extreme in het 
enorme verlangen naar authenticiteit. 
Velen zoeken naar hun eigen spiritu-
ele pad. Zij eisen een plaats op voor 
het gevoel tegenover de eenzijdige 
nadruk op de rede. Integriteit, indivi-
dualiteit, eenheid en heelheid, daar 
draait het om. Daarbij is het niet meer 

vanzelfsprekend dat de zoektocht zich 
afspeelt binnen de traditie waarin men 
is opgevoed. Ook spreekt het niet 
meer vanzelf dat de diepste levensver-
vulling gevonden wordt in een werke-
lijkheid die ons overstijgt. 

Nieuwe wegen
Toch gelooft Taylor dat volgende gene-
raties opnieuw de grenzen zullen gaan 
verkennen. 
Religie zal niet verdwijnen, daarvoor is 
het verlangen naar volheid te zeer deel 
van ons menselijk bestaan. Het zal wel 
andere vormen krijgen, we zullen min-
der kunnen terugvallen op bestaande 
codes en formules. De uitdaging voor 
het christendom is om te blijven zoeken 
naar nieuwe wegen waarin mensen 
naar God toe kunnen bewegen. 

>>

nieuws
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nieuws
Nijkleaster: help 
ons bouwen

Een ‘klooster nieuwe stijl’ moet het 
worden, Nijkleaster in Jorwerd op het 
Friese platteland. Mensen uit allerlei 
tradities kunnen er nu al terecht voor 
rust, inspiratie en gemeenschap. 
De opstartfase was intensief. Nu is 
de tweede fase aangebroken, de 
verbouwing van de kerk van Jorwerd. 
Om deze verbouwing mogelijk te 
maken zoekt Nijkleaster donateurs. 
De eerste honderd deelnemers die 
€ 1000,- doneren krijgen tijdens een 

exclusieve bijeenkomst op zondag 
28 september in de kerk van Jorwerd 
een kunstwerk aangeboden. Schrijver 
Geert Mak zal er spreken. Meer 
informatie op: 
www.nijkleaster.nl/hetverhaalgaatdoor
Nijkleaster is een pioniersplek van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 

Diaconaal jaar in de 
Herberg 2014/2015

Geslaagd en nog geen nieuwe 
opleiding? Afgestudeerd en nog geen 
werk? Ben je fl exibel en bereid de 
handen uit de mouwen te steken? 
We zijn op zoek naar vier jongeren die 
vanaf september 2014 beschikbaar 
zijn. Een diaconaal jaar in de Herberg 
is gaaf en waardevol! Ben jij of ken 
jij die jongere? Kijk dan eens om de 
hoek bij de Herberg! Meer informatie 
vind je op www.pdcdeherberg.nl/
vrijwilligerswerk. 

Eerste foto’s (te) Gekke Kerk FestivalEerste foto’s (te) Gekke Kerk Festival
De lichtinstallatie in de 
Kruiskerk werd met vele 

handen omhoog getild.

Febe
Eric Vaarzon Morel

Pim

Gitaarleerlingen van de 
Muziek- en Dansschool 
Amstelveen traden 
op met hun held Eric 
Vaarzon Morel.
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agenda
www.pga-b.nl!

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.

 Wo/ 09-07 
Duinwandeling plus
Een wandeling van twee uur in de Amster-
damse Waterleidingduinen en een pannenkoek 
ter afsluiting. Met Tom Buitendijk. Tijd: 13.00-
18.00 uur, vertrek: 13.00 uur vanaf de Titus 
Brandsmakerk. Opgave gewenst i.v.m. vervoer.

 Do/ 10-07 Bezoek  
Kasteel Keukenhof 
Bezoek aan het kasteel en bijbehorend 
landgoed inclusief lunch op het landgoed. 
We reizen met openbaar vervoer. Kosten: 
€ 4,- entree en € 7,50 rondleiding kasteel, met 
museum jaarkaart gratis. Opgeven tot 6 juli bij 
Wil Kruiswijk tel. 6427703 of Irene Hillers tel. 
6428243.

 Di/ 15-07  
1e Zomerse ontmoeting
Bij deze bijeenkomst kunt u genieten van een 
mooi uitgekozen fi lm, waarvan we de titel nog 
niet bekend willen maken. Tijd: 14.00 uur.

 Di/ 15-07, 19-08, 02-09  
Lofzeggingen in de Apocalyps 
We maken studie van de lofzeggingen uit de 
Openbaring en we zingen daarop gebaseerde 
liederen. Tijd: 14.00-15.30 uur. Leiding ds. 
Harmen de Vries.

Wo/ 16-07 
Film Amelie
Een ontroerend hedendaags sprookje.
Tijd: 14.00-16.00 uur. In de Titus Brandsmakerk.

Wo/ 30-07 
Dia avond 
Het zuid-westen van Amerika. Terug in de 
tijd startend bij de indianen. Met pastoor Th. 
Klawer. Tijd: 20.00 uur. In de pastorie van de 
St. Augustinusparochie.

 Wo/ 30-07 
Uitstapje Delft 
Een dagje Delft. Met Jeike Biewenga en Ria 
Keijzer. We reizen met openbaar vervoer.
Vertrek: 8.00 uur bij de Kruiskerk. 

 Wo/ 06-08 
Dagje Utrecht 
Bezoek aan Utrecht, het middaggebed in de 
Domkerk en een rondleiding bij de tentoonstelling 
'Thuis in de Bijbel, Oude meesters, grote verhalen' 
in het Catharijneconvent. Hierna vrij programma. 
Met Tonneke van der Mede. Tijd verzamelen: 
10.00 uur bij de Titus Brandsmakerk. Kosten: trein, 
museumentree en € 5,- voor de gids.

 Di/ 12-08  
2e Zomerse ontmoeting
De ochtend start met een luchtig onderwerp, 
waarna u aan tafel gaat voor een heerlijke lunch. 
Tijd: 10.30-14.30 uur. Graaf vooraf opgeven. 
Strookjes met informatie worden nog verstrekt.

 Wo/ 13-08 
Aan de Amsterdamse grachten
Na de middagpauzedienst in de Engelse 
kerk aan het Begijnhof, bezoeken we de 
tentoonstelling in het grachtenhuis over het 
ontstaan van de grachtengordel in de Gouden 
Eeuw. Vertrek 11.30 uur halte lijn 5, Van 
Boshuizenstraat. Kosten: met stadspas gratis. 
Opgeven tot 10 augustus bij Irene Hillers tel. 
6428243 of Janny Schuijt tel. 6441065.

Wo/ 13-08 
Film Pane E Tulipani
Een Italiaanse feelgoodmovie. Met Tom 
Buitendijk en Tonneke van der Mede.
Tijd: 14.00 uur. In de Titus Brandsmakerk.

Wo/ 20-08 
Bezoek twee kerken 
Bustocht naar twee prachtige kerken in Horst 
en Venray, inclusief lunch. Met Tonneke van der 
Mede en Renger Prent. Vertrek: 8.30 uur vanaf 
de Titus Brandsmakerk. Opgave voor 31 juli bij 
Tonneke van der Mede met het formulier dat in 
de kerk ligt.

 Ma/ 25-08  
Zingen uit het nieuwe liedboek 
Wegens succes geprolongeerd een uurtje zingen 
met Nelly Versteeg. Vindt u sommige liederen 
moeilijk, dan is dit uw kans om te oefenen onder 
deskundige leiding. Tijd 19.30 uur.

 Wo/ 27-08 
Afsluiting zomerprogramma
Open podium en een maaltijd. Met Ria Keijzer. 
Tijd: 15.00 uur.

 Za/ 20-09  
Rommelmarkt 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Voor je 
het in de gaten hebt is het zover. Dit jaar is het 
een bijzondere dag, want we vieren het 40-jarig 
jubileum!

Vieren en verbinden
Met dit thema knoopt Present aan bij het thema voor de startzondag van de 
PKN. Bij uitstek een thema waar we allemaal bij betrokken zijn. Laat ons weten 
waarom je naar de kerk gaat en wanneer je verbondenheid met de gemeente 
ervaart. Schrijf je bijdrage (max. 300 woorden) en stuur dit per e-mail naar 
redactie.present@pga-b.nl. Of per post: Kruiskerk, t.a.v. redactie Present, 
Van der Veerelaan 30a, 1181 RB Amstelveen.


