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De Bijbel in Gewone Taal
Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het 
Nederlands Bijbelgenootschap, lid van de Kruiskerk

Dit is het onzevader uit de Bijbel in 
Gewone Taal (Matteüs 6:9-13). Op 1 
oktober presenteert het Nederlands 
Bijbelgenootschap deze nieuwe 
Bijbelvertaling. Steeds meer (Bijbel)
lezers hebben moeite om de taal van 
de Bijbel te begrijpen. Bovendien 
vinden veel mensen het prettig om 
de Bijbel te lezen in taal die direct en 
duidelijk is. Er is behoefte aan een 
vertaling waarin de taal geen drempel 
vormt, maar juist helpt om de tekst 
te begrijpen. Dat is wat de Bijbel in 
Gewone Taal wil bieden: een vertaling 

die iedereen een directe toegang geeft 
tot de Bijbel. 

Gewone taal
Uiteraard is de vertaling direct 
gebaseerd op de Griekse en 
Hebreeuwse bronteksten. Maar het 
bijzondere van deze vertaling is dat 
van Genesis tot Openbaring overal 
gewone taal gebruikt is.  
Gewone taal is de taal die we dagelijks 
gebruiken als we iets vertellen of 
uitleggen. Het gaat om woorden die 
algemeen bekend zijn. Het gaat om 

helder opgebouwde zinnen, die niet 
te lang zijn. Er is samenhang tussen 
de zinnen, en de informatie staat in 
een logische volgorde. De tekst is 
ingedeeld in korte perikopen en boven 
elke perikoop staat een kop. Zo zie je 
onmiddellijk waar de tekst over gaat. 

Dichtbij
Gaandeweg het vertaaltraject hebben 
we ontdekt dat de Bijbel in Gewone 
Taal lezers op een bijzondere manier 
weet te raken. De gewone, heldere 
taal blijkt een krachtig middel om de 
Bijbelse teksten over te laten komen. 
De directheid en vertrouwdheid van 
gewone taal brengt de tekst dichtbij. 
Ik hoop dat veel lezers dankzij deze 
nieuwe vertaling Gods stem (opnieuw) 
zullen ervaren in hun leven.

Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
[Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.]

helder opgebouwde zinnen, die niet 
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Het thema voor de startzondag – tevens 
jaarthema voor het seizoen 2014-2015 – van 
de Protestantse Kerk in Nederland is Met hart 
en ziel – Vieren en verbinden. Present knoopt 
bij dit thema aan. Mirjam Buitenwerf schrijft 
over het belang van vieren en hoe vieren in de 
kerk je verbindt met God en met zijn mensen. 
Ook in situaties van ziekte en moeite kun je 
vieren. Lees de ervaringen van Sietske van der 
Hoek over vieren in het verpleeghuis. Vieren 
is niet alleen iets voor binnen de kerkmuren; 
het leven en het geloof worden ook op straat 
gevierd. Ronald van Steden schrijft over 
Street Pastors in Cardiff en hoe zij hun kerken 
verbinden met een rauwe wereld. Hoe zit dat 
met onze kerken? Waar zijn wij te midden van 
alle geweld in de wereld? Jan Bossenbroek 
stelt als voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad die vraag aan de orde. De diaconie 
verbindt ons vieren als kerk met de mensen 
buiten, met name mensen voor wie niet 
direct een helper voorhanden is; Ginus Trof 
schrijft erover. Een tafel kan ook verbindend 
werken en wordt steeds belangrijker in de 
kerk van de toekomst, zo is de ervaring van 
Dirk-Jan Mudde in zijn werk met studenten 
op Uilenstede. Als kerk zijn wij verbonden 
met onze joodse zusters en broeders; ook 
zij vieren en verbinden. Piet de Bres schrijft 
over de joodse najaarsfeesten. God wil zich 
verbinden aan ons, de Bijbel vertelt daarover. 
Om dat oude boek zo toegankelijk mogelijk 
te maken, verschijnt de Bijbel in Gewone Taal; 
Rieuwerd Buitenwerf geeft een introductie. 
De wijkgemeenten verwoorden enkele 
speerpunten voor het komende seizoen. Als 
redactie hopen wij dat u meeviert en zich 
verbindt met de andere lezers van Present. 

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

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 14-09 

1e collecte: Diaconie, Jeanette Noëlhuis
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd-en 
jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, ds. G.J. de 
Bruin en ds. W.T. Pietserse, startzondag, 
met de cantorij 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht, 
doopdienst 
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, dienst met 
ziekenzegening

De Buitenhof
10.30 uur: drs. H. de Haan
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras 
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor C. van der Heijden

Zo/ 21-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en mw. 
M. Keijzer-Meeuwse, startdienst met de 
cantorij 
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
mw. B. Siertsema 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, met koor 
‘Alegría’ 
15.30 uur: ds. W.T. Pietserse, dienst van 
Woord & Gebed 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Nap, Lunteren 
18.30 uur: ds. P.F. Bouter, Bodegraven
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, cantate-
dienst 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Zo/ 28-09

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
Terschelling West 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes
18.30 uur: ds. C. van der Scheur, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, dienst van 
Schrift & Tafel 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. C.J.P. Ofman 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens
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Zo/ 05-10 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, dienst van 
Schrift & Tafel 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, met koor 
‘Con Amore’ 
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.Chr. Hovius, Apeldoorn
18.30 uur: ds. W.Chr. Hovius
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
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/ 12-10

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, werk binnen de classis

Kruiskerk
11.00 uur: ds. S.H. Lanser en mw. M. 
Keijzer-Meeuwse, mantelviering
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van 
Schrift en Tafel met de cantorij  
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten, 
 bevestiging ds. A. Baas
14.30 uur: ds. A. Baas, intrede
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, met de 
cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. W.A. Nijkamp
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H.  Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Lezersoproep
Het volgende nummer gaat over Godsbeelden. We 
kunnen God niet zien, maar de meesten van ons zullen 
wel een bepaald beeld of beelden van God hebben 
(bijvoorbeeld Vader, Schepper, Liefde, Licht). Een beeld 
dat iets zegt over wie of wat God voor jou is. De redactie 
hoort graag van u hoe u God ziet, ervaart, wie God voor 
u is. Schrijf uw bijdrage (max. 300 woorden) en stuur 
dit per email: redactie.present@pga-b.nl. Of per post: 
Kruiskerk, t.a.v. redactie Present, Van der Veerelaan 30a, 
1181 RB Amstelveen. 

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

November - Verzoening
inleveren kopij: 28 oktober
op de mat: 20 november

Data Present
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Elke week vieren!
Mirjam Buitenwerf

En toch doen we het in de kerk elke 
zondag: vieren, soms tegen de klippen 
op. Om heel eerlijk te zijn hebben we 
ook als kerk genoeg redenen om niet 
meer te vieren. Er zijn steeds minder 
mensen die naar onze kerkdiensten 
komen, het kost veel moeite om 
nieuwe initiatieven te ontplooien en 
het is altijd maar afwachten hoeveel 
mensen daar dan op af komen. Onze 
financiële middelen worden steeds 
beperkter. Bovendien kiezen veel 

mensen ervoor 
om hun eigen 
weg met God te 
gaan. Ze vinden 
in een kerkdienst 
niet meer wat ze 
zoeken en hebben 
voor geloven het 
instituut kerk 
niet meer nodig. 
Soms lijkt het 
bijna niemand 
meer wat te 
interesseren wat 
er in en met de 

kerk gebeurt, hoe wij ook ons best 
doen om van alles te vieren.

En toch, we blijven het doen. Vieren 
hoort bij de grond van ons bestaan en 
is zelfs een Bijbels gebod. In Leviticus 
23:1-2 staat: De HEER zei tegen 
Mozes: 'Zeg tegen de Israëlieten: "Dit 
zijn de hoogtijdagen van de HEER, 
die je als heilige dagen samen moet 
vieren."' Daarna volgt een lijst van de 
oudtestamentische feesten die gevierd 
moeten worden en als eerste daarvan 
wordt de zevende dag genoemd, de 
rustdag na zes dagen hard werken.

Waarom is vieren voor ons zo 
belangrijk? In het vieren danken we 
God voor al het goede dat hij ons 
geeft. Daarmee belijden we dat hij een 
centrale plek inneemt in ons leven. Dat 
doen we samen, want het geeft kracht 
en moed om dat met anderen te doen 
die hetzelfde belijden.

Maar vieren doe je niet zomaar. Het 
vergt discipline. En het is eigenlijk 

best gemakkelijk om het vieren op 
te geven, om het leven gewoon 
in zijn dagelijkse gangetje te laten 
voorbijglijden of om er cynisch van 
overtuigd te raken dat er niet zoveel 
meer te vieren valt. Hoe vaak worden 
we niet gewoon opgeslokt door onze 
bezigheden, door onze drukke agenda, 
door de druk die op ons kan staan om 
te presteren: nog beter, nog hoger, 
nog meer? Het vraagt veel van ons om 
dat een halt toe te roepen.

Vieren betekent dus ook dat je niet 
alles klakkeloos aan je voorbij laat 
glijden in de tijd. Het is niet voor niets 
een gebod. Vieren is markeren wat 
voor jou van belang is, wat je leven van 
betekenis maakt, waardevol maakt. 
Dat vraagt van je dat je een moment 
neemt om stil te staan bij wat jou in 
je leven overkomt. En dat je, soms 
ondanks alles, kunt blijven bedenken: 
ik ben dankbaar dat God mij het leven 
geschonken heeft en ik wil dat leven in 
verbinding met anderen vieren!

De kerk geeft ons een houvast om 
te blijven vieren. De wekelijkse gang 
naar de kerkdienst is natuurlijk ook 
een soort discipline, een hulpmiddel 
om te zorgen dat je één keer per week 
de rust kunt nemen om het leven te 
overdenken, in al zijn schoonheid en 
soms ook moeilijkheid.

Zoals u weet ben ik in de afgelopen tijd langdurig ziek geweest. 

Een artikel over vieren is misschien wel het laatste wat u van mij 

verwacht. Vieren is inderdaad niet voor iedereen en op elk moment 

even vanzelfsprekend. Het kan gebeuren dat je het lichamelijk of 

geestelijk niet meer kunt opbrengen om ook maar iets te vieren.
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 Het mooie van vieren in de kerk is dat 
je niet alleen bent. Vieren en verbinden 
(het jaarthema van de landelijke 
PKN), die woorden zijn niet voor 
niets naast elkaar gezet. Door in een 
kerkdienst het leven te vieren en God 
te danken voor je leven, word je ertoe 
gedwongen stil te staan bij de relatie 
die jij met God en met zijn mensen 
hebt. Hoe sta je in het leven? Hoe ga 
je met anderen om? Hoe kan jij een 
schakel zijn in het koninkrijk van God, 
dat er al een beetje is maar toch ook 
nog lang niet helemaal? Uit het vieren 
en het gedenken volgt de verbinding 

met anderen. En als je het soms niet 
of niet meer kunt opbrengen om je 
te verbinden met God en met zijn 
mensen, dan kun je ervaren dat God 
naar je toekomt, in gebed bijvoorbeeld, 
of in de liefde en goedheid van andere 
mensen.

We hebben in de kerk dus heel veel 
redenen om te vieren! Maar het vergt 
van ons dat we doorzetten en het 
opbrengen om God te blijven zoeken, 
in ons leven en in elkaar. De wekelijkse 
viering in de kerk kan ons daarbij 
een stevig houvast bieden. De ene 

keer voelen we ons misschien meer 
aangesproken dan de andere. Maar dat 
is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. 
De kerk is geen theater vol met 
recensenten. We komen om het leven 
te vieren, om God voor ons leven te 
danken en de verbinding hierin met 
anderen te ervaren. En of dat nu met 
1000 of met twee of drie mensen 
is, dat maakt niet uit. Jezus heeft 
gezegd: ‘Waar twee of drie mensen 
in mijn naam samen zijn, ben ik in hun 
midden’(Matteüs 18:23). Omdat we 
dat geloven, hebben we altijd iets te 
vieren!
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De synagoge kent in het najaar een 
serie samenhangende belangrijke 
feesten die geen christelijk equivalent 
hebben, zoals wel bij het joodse 
Pascha en ons Paasfeest. Het zijn:
- Rosj Hasjana (Nieuwjaar) 

24-26 sept. 2014
- Jom Kippoer (Grote Verzoendag) 

3 en 4 okt.
- Soekkot (Loofhuttenfeest) 

8 - 15 okt.
- Simchat Tora (Vreugde der Wet)  

6 en 17 okt.
De joodse kalender is een 
maankalender; de eerste dag van 
iedere maand valt op nieuwe maan. 
Omdat wij een zonnekalender hebben, 
vallen die feestdagen voor ons niet 
op vaste data, evenals ons paas- en 
pinksterfeest. In dit artikel zal ik nader 

ingaan op Rosj 
Hasjana en Jom 
Kippoer.

Rosj Hasjana 
5775
Waar wij Oud en 
Nieuw uitbundig 
vieren met veel 
geknal van 
vuurwerk en 
lekker eten en 
drinken, daar 
is het joodse 
Nieuwjaar een 

sober en heel ernstig feest. In ons 
Oud en Nieuw herken je nog steeds 
de vroegere heidense invloeden. 
Januari is vernoemd naar de Romeinse 
god Janus; de god met de twee 
gezichten, die vooruit- en terugkijkt. 
En het vuurwerk stamt van de herrie 
waarmee men vroeger de boze 
geesten probeerde te verdrijven.
Het joodse Nieuwjaar daarentegen is 
een volop religieus feest, waar je het 
Oude Testament naast kunt leggen. 
Dag van de Herinnering wordt het 
ook wel genoemd. Wij herinneren 
ons het afgelopen jaar, maar ook God 
herinnert het zich. Hij ziet naar onze 
daden en vooral of wij handelden naar 
zijn bedoeling. God herinnert zich 
niet alleen, Hij oordeelt ook. Op die 
dag is God de rechter. Daarom heet 
Rosj Hasjana ook wel: Dag van de 
Rechtspraak. En houdt een oordeel 
ook geen vonnis in?

De synagogedienst
Om deze dag te typeren citeer 
ik uit het Moessaf-gebed uit de 
synagogedienst:
 Eén bepaalde dag in het jaar hebt 

u gesteld als ‘dag van herinnering’. 
Daarop herinnert Gij U alle mensen 
en oordeelt U over alle daden 
van iedereen... Over elk mens 
afzonderlijk wordt door U op die dag 
een vonnis geveld: wie zal blijven 

leven en wie zal sterven. Ja, ieder 
mens moet op die dag voor uw 
rechterstoel komen. 

De synagoge is geheel in het wit 
gekleed. Men begint met het 
Morgengebed, dat eindigt met: 
 Onze Vader, onze Koning, wij 

hebben tegen U gezondigd.
De eerste schriftlezing is het verhaal 
van Abraham en Sara. De tweede 
dag leest men het verhaal van het 
offer van Izaäk. Daarna wordt op de 
ramshoorn geblazen. De ramshoorn 
is een uitgeholde hoorn van een ram 
en herinnert aan de ram die in Izaäks 
plaats werd geofferd. De ramshoorn 
roept op tot omkeer, boete en berouw.
Zo maakt een Jood de balans van 
zijn leven op en treedt hij voor God, 
vragend om vergeving. 

Een ernstige feestdag
Rosj Hasjana kent veel symbolische 
handelingen. Zo eet men een appel in 
honing gedoopt met de zegenwens:
  Moge je opgeschreven worden (in 

Gods boek, pdb) voor een goed jaar.
Gedachtig aan Micha 7: 18-20 (Gij zult 
al onze zonden werpen in de diepte 
der zee), wandelen Joden die dag 
graag langs stromend water.

De dag is vol ernst, maar toch een 
echte feestdag. Want God zelf heeft 
het middel gegeven waardoor zijn 

De joodse najaarsfeesten
Ds. Piet de Bres
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besluit beter kan uitvallen dan wij 
verdienen: op Nieuwjaar wordt 
alles opgetekend, maar pas op Jom 
Kippoer zet God zijn handtekening 
eronder. Geteld vanaf Rosj Hasjana 
is Jom Kippoer de tiende dag. 
In die tussenliggende dagen, de 
ontzagwekkende dagen, geeft God 
de mogelijkheid van Tesjoeva (= 
terugkeer, berouw). Vader wij hebben 
gezondigd, wees ons genadig, klinkt 
het dan ook.
Heeft men het afgelopen jaar iemand 
iets misdaan? Een Jood gaat naar 
hem toe, om het goed te maken; want 
berouw is altijd concreet.

Jom Kippoer
In de ontzagwekkende dagen probeert 
een Jood goed te maken wat hij 
tegenover anderen verkeerd heeft 
gedaan; maar nu staat hij voor God. 
Hij denkt na over wat hij terechtbracht 
van de opdracht die God gaf. Een dag 
van ernstig zelfonderzoek. Kippoer 
betekent vergiffenis. Wie oprecht 
berouw heeft ontvangt deze dag 
vergeving van God.

De avonddienst
Weer is de synagoge in het wit 
gekleed. Ook de gazzan (voorzanger) 
is in het wit, evenals sommige 

bezoekers. Dat witte kleed dat men 
draagt is het doodskleed waarin 
zij begraven zullen worden. Een 
memento mori: Denk aan je dood. Hoe 
wil je dan God ontmoeten? Ook draagt 
iedereen vilten pantoffels. Zonder 
eigen waardigheid, in al zijn kleinheid 
staat een mens voor God. 
Deze dag is ook een vastendag, 24 uur 
lang. Wij zijn arm en zwak tegenover 
God die zijn oordeel over ons 
uitspreekt en wij bidden om vergeving.

Wie kent niet het Kol Nidré van Max 
Bruch, die prachtige muziek met die 
donkere slepende cellostem. Het Kol 
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Programma
10.00 uur - koffie en thee
10.30 uur - welkom en opening
10.45 uur - Prof. Cees van der Kooi over Israël in de 
theologie (n.a.v. hoofdstuk 9 van de Christelijke Dogmatiek, 
aansluitend reactie rabbijn Albert Ringer en gelegenheid 
voor gesprek/discussie
12.30 uur - lunch, tijdens de lunch is er in de grote zaal een 
boekentafel van boekhandel Kirchner
13.15 uur - workshops, eerste ronde
14.00 uur - pauze
14.15 uur - workshops, tweede ronde
15.00 uur - afsluitende viering in de kapel
15.30 uur - gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te 
praten onder het genot van een glaasje fris

Workshops
• Zalman Schachter over ‘Eén god en de ontmoeting met 

de ander’ (Rabbijn Albert Ringer)
• Doorpraten over Israël in de Christelijke Dogmatiek vanuit 

onze actuele kerkelijke context. (Hans Schravesande) 
• Een introductie op het denken van Marquardt 

(Gertrudeke van der Maas)
• Hoe kunnen we tijdens een bijeenkomst op een 

zinvolle manier aan de slag met een film (DVD) over het 
Jodendom / Israël? (Floor Barnhoorn)

• Israël door de ogen van Palestijnse christenen. (Margriet 
Westers)

• Huiskamervoorstelling.nl speelt ‘Bagage’. (Nagesprek 
met Ellen Bavinck en Bertine Hobbelman.) 

wo 17 september 2014, 10:00 - 16:30 uur
Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk, Utrecht.
Kosten: € 15,-- (betalen aan de zaal). Aanmelden via 
kerk.israel@pkn.nl. Meer informatie: Floor
Barnhoorn: f.barnhoorn@pkn.nl of 06 1590 8558.

Landelijke Ontmoetingsdag Kerk en Israël
Tijdens  de Landelijke Ontmoetingsdag Kerk 

en Israël zal de hoofdspreker prof. C. van der Kooi 

(één van de auteurs van Christelijke dogmatiek) 

spreken over ‘de kerk en Israël’.

Nidré is het gebed waarmee de dienst 
begint. De tekst lijkt vreemd:
 Alle geloften en eden die wij 

onszelf hebben opgelegd, over 
deze hebben wij allemaal berouw; 
zij zullen allemaal als ontbonden 
geacht worden. 

Wij bidden bijvoorbeeld: “Heer ik 
zal mijn leven beteren…” of: wij 
beloven God heilig dat wij… Maar een 
paar weken later zijn wij het alweer 
vergeten. Voor het niet volbrengen 
van al deze beloften vraagt een Jood 
vergeving.

De dienst op Jom Kippoer
‘s Nachts is de synagoge open voor 
wie bidden wil en op Jom Kippoer is 
de hele dag dienst. Iedere Jood zal 
dit feest mee willen vieren. Daarom 
vielen in 1973 Syrië en Egypte Israël 
aan op Jom Kippoer, want ook alle 
militairen zaten in de synagoge.
De hoofdlezing is uit Leviticus 16, over 
de viering van Grote Verzoendag in de 
tempel. Alleen op deze dag ging de 
hogepriester het heilige der heiligen 
binnen om voor Gods aangezicht 
verzoening voor Israëls zonden te 
doen. Als hij naar buiten kwam knielde 

het volk – in de synagoge knielt men 
nooit, behalve op deze dag. Dan sprak 
de hogepriester de heilige Naam van 
God uit – die een Jood nooit uitspreekt 
– en antwoordde het volk:
 Geloofd zij de naam van de 

heerlijkheid van zijn Koningschap, 
voor immer en eeuwig.

Tot slot klinkt weer de sjofar; daarna 
gaat ieder naar huis. Jom Kippoer is 
afgelopen. God is een genadig en 
vergevend God.
Thuis beginnen de eerste 
voorbereidingen voor het 
Loofhuttenfeest.

nieuws
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In veel huizen organiseert de 
activiteitenbegeleiding uitstapjes, 
knutselbijeenkomsten, bingo en 
voorstellingen van allerlei soort 
om bewoners met elkaar en met 
buurtbewoners in contact te brengen.

Wij als geestelijk verzorgers 
begeleiden mensen om weer 
met zichzelf en soms met God 
een verbinding te vinden. Er zijn 
gespreksgroepen, individuele 
gesprekken en ook vieringen waarin 
we proberen om bronnen aan te boren 
waaruit ze kracht putten. Lang niet 
iedereen vindt steun in een geloof. 
Dat maakt het voor ons beiden een 
zoektocht: wat geeft troost, wat is 
goed en de moeite waard, waar vind 
je licht? Voor mij als christen is het 
spannend hoe de woorden uit mijn 
eigen geloof zo te brengen dat ze 

zinvol zijn voor degenen die slechte 
ervaringen met een kerk hebben.

Vaak hebben bewoners het gevoel 
dat ze terug geworpen zijn op hun 
gebreken. Wij gaan op zoek naar 
hun kracht. Dat levert bijzondere 
gesprekken op, zowel bij mensen die 
nog goed kunnen nadenken als bij wie 
door dementie het contact met zichzelf 
en zijn/haar omgeving zijn kwijt geraakt.

Vooral in de vrijdagmiddagdienstjes 
gebeurt soms een wondertje. 
We houden die speciaal voor 
onze bewoners met dementie als 
een kleinschalige combinatie van 
kerkdienst en gespreksgroep. We 
zingen en bidden samen en ik lees 
een stuk uit de Bijbel voor. Hierna 
praten we erover. Er is vaak levende 
muziek. Een mevrouw die chagrijnig 

en onbereikbaar binnenkomt, komt 
langzaam tot zichzelf als de pianist een 
stuk van Mozart speelt. Haar handen 
beginnen op de muziek te dansen en 
met een ontspannen gezicht verlaat ze 
aan het einde van de dienst de ruimte.

Ook de kerkdienst op zondag is een 
feest van vieren en verbinden in één. 
Mensen uit verschillende hoeken en 
richtingen zijn er samen. Anglicanen, 
mensen van de Evangelische Broeder-
gemeente, uit een huisgemeente, 
rooms-katholieken en protestanten, 
streng en losjes, evangelicalen, een 
paar die helemaal niet kerkelijk zijn, een 
verzorgende, familieleden, vrijwilligers, 
buurtbewoners, mensen met en zonder 
dementie. De lammen en de blinden 
zijn er samen met de doven en de 
dwazen. We bidden, zingen, lezen de 
Schrift en delen brood en wijn.

Beide bijeenkomsten, vrijdag en 
zondag, koester ik als het zichtbare 
Koninkrijk Gods, waar iedereen 
welkom is en waar liefde en aandacht 
is voor ieder mensenkind.
En na afl oop krijgt de dominee 
soms een dikke kus van een van de 
bewoners. 

Vieren en verbinden in 
het verpleeghuis
Ds. Sietske van der Hoek

De overgang van zelfstandig wonen naar het wonen in een 

instelling is groot. Mensen raken soms vervreemd van zichzelf (‘ik 

ken mezelf zo helemaal niet’), van hun naasten (‘Je ziet helemaal 

niemand meer’) en ook van God (‘Waarom moest mij dit nou 

overkomen?’). Er ligt dus een belangrijke taak voor iedereen die er 

werkt om mensen weer met zichzelf, elkaar en God te verbinden.
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Vieren en verbinden in de kerk

Raisa Nibbering (19) studeert geneeskunde en is 
zweminstructrice. Met Pasen dit jaar deed ze samen met 
twee and ere meiden belijdenis. Raisa: ‘Pasen is voor 
iedereen een feest. Niet alleen paaseieren zoeken en 
genieten van een heerlijk paasontbijt, maar natuurlijk hoort 
bij Pasen ook een feestelijke kerkdienst. In onze Paaskerk 
was het dit jaar nog eens extra feest. Drie jongeren van 
de Paaskerk lieten deze dag zien hoe belangrijk geloof 
voor hen was: hoe God hen helpt, wat Jezus voor hen 
betekent en hoe Gods geest in hun leven is. Ik was een 
van de jongeren die samen met Ien de Queljoe en Linde 
Dorenbos belijdenis deed. Het idee kwam voort uit een 
groep jongeren die deelnam aan de kring ‘Christendom 
voor Dummies’. 
We namen de Apostolische Geloofsbelijdenis niet 
klakkeloos over uit een boekje. Met ons eigen gevoel 
over het geloof, Jezus, de Heilige Geest en God hebben 
wij samen met ds. Marianne Boogaard onze eigen 
belijdenistekst geschreven. Deze feestelijke dag was een 
uiting aan de gehele gemeente waar wij voor staan en wat 
wij geloven. Hoe wij God ervaren in ons dagelijks leven en 
hoe wij hier mee omgaan als ‘jongeren van tegenwoordig’. 
Het was een dag waarop we ons geloof konden uitleggen 

en tegelijkertijd een stapje dichter bij de kerk en God 
kwamen. Het was een feest om nooit meer te vergeten.’

Ik geloof in God, die Liefde is. 
Hij geeft ons hoop in het leven.
Bij Hem voel ik me veilig,
wat er ook gebeurt.

Ik geloof in Jezus, de vertaling van onze God. 
Hij laat ons zien wie God is en hoeveel God van ons houdt.
Zijn opstanding is de sleutel tot ons geloof.
Zijn dood was geen einde, maar een nieuw begin. 
Zo is Hij bij ons gebleven en zo zal Hij altijd bij ons blijven.

Ik geloof in Gods Geest. Zij inspireert ons.
Zij helpt ons om te leven als Jezus, als beeld van God.
Zij helpt ons om goede keuzes te maken.
Dat versterkt onze band met God.

Dat geloven wij als kinderen van God. Amen

Belijdenis
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Op zaterdag 8 maart 2014 trouwde Geert-Jaap Welsing 
(30) met zijn vriend Markus. Een bijzondere datum, 
want het was ook de trouwdag van zijn opa en oma wier 
trouwringen hij had geërfd. Geert-Jaap en Markus lieten 
hun huwelijk inzegenen in de Kruiskerk. Geert-Jaap: 
‘Wij zijn in de kerk getrouwd, omdat ik dat graag wilde 
en Markus dat voor mij over had. Voor mij was het heel 
belangrijk om in de kerk te trouwen, omdat ik wil dat God 
betrokken is in mijn leven, dus ook in ons huwelijk. Maar 
ook om bevestiging te krijgen dat twee mannen hun relatie 
kunnen laten zien aan God en de gemeente. Het had dus 
twee kanten: de relatie delen met God en de kerk én 
omdat het een homohuwelijk is. Die acceptatiekant had ik 
nodig, dat heeft te maken met wat ik in het verleden heb 
meegemaakt. 

Ik heb gemerkt dat trouwen op zich al iets heel beladens 
is. Veel mensen schuiven het steeds langer voor zich 
uit, omdat ze het te defi nitief vinden. Er wordt veel van 
verwacht, van getrouwd zijn. Mensen vragen aan me of het 
nu anders is dan voor ons huwelijk. 

Wij hebben lang nagedacht over de vormgeving van de 
dienst. Ds. Sieb Lanser heeft ons daarin goed begeleid. We 
hebben er vier avonden lang over gesproken en daardoor is 
het een heel groot feest geworden. Wij wilden er geen show 
van maken, maar een echte viering met veel inhoud. En dat 
is goed gelukt. Dat maakte het voor mij en ook voor Markus 
heel erg feestelijk. Hij gaat verder niet naar de kerk, gelooft 
op zijn manier. Tot aan de dag zei hij: ‘dat is voor jou’. Aan het 
eind zie hij: ‘het was eigenlijk het allermooist van de hele 
dag’. Dat was voor mij heel bijzonder. 

De dienst ging over hoe wij samen in het leven staan. Als ik 
het zelf moet verwoorden: er komt altijd weer een betere 

tijd. Er zijn moeilijke tijden geweest – die zijn er in een 
mensenleven – maar daarna wordt het beter. Het was heel 
hoopvol. 

Het was overweldigend hoeveel mensen er kwamen. Ook 
vanuit de kerk. Zes jaar geleden kende ik hier nog niemand 
en nu zat het vol. Mijn hele familie en vriendenkring was 
onder de indruk van al die belangstelling. Maar ook van 
de hele viering, de muziek, het gebouw. Buitenstaanders 
hebben soms een jaren-50-beeld van de kerk. Ze vroegen 
bijvoorbeeld van te voren aan me of ze een hoed op 
moesten. Ze hebben echt geen idee wat er in een kerk 
gebeurt. De sfeer van de viering was warm, mensen zaten 
vol aandacht te luisteren en waren onder de indruk van wat 
gesproken en gezongen werd. Er waren zelfs mensen die 
de preek hebben opgevraagd. En een jongen die zichzelf 
atheïstisch noemt, zei: ‘ik heb toch iets gevoeld. Het was 
niks hoor, het was gevoel.’ Maar hij moest het toch even 
zeggen.’ 

Huwelijk
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uit de algemene kerkenraad

Verbonden?
Jan W. Bossenbroek 

Wat mij als voorzitter wel beknelt 
is de vraag: waar waren wij? De 
redactie kon het niet weten toen 
het thema voor deze uitgave werd 
bepaald: ‘vieren en verbinden’. Maar 
waar waren wij? Hebben wij ons 
verbindend opgesteld deze zomer, 
of hebben we gevierd? Waren onze 
gebouwen beschikbaar? De gemeente 
Amstelveen heeft samen met de 
Internationale School een bijeenkomst 
georganiseerd na de ramp met MH17. 
Voor zover ik weet is men niet eens 
op het idee gekomen de kerken uit 
te nodigen. Zijn wij zelfs buiten de 
plaatselijke marge gevallen? 

Hiernaast een foto van mijzelf in zwart 
shirt met daarop een afbeelding van 
de Arabische letter N. In de door IS 
bezette gebieden wordt deze letter 

geschilderd op de deurposten van door 
christenen bewoonde huizen. De letter 
N staat voor Nasara, het koranwoord 
voor Nazarener en dit staat voor 
‘volgeling van Jezus de Nazarener’, 
oftewel christen. Bewoners krijgen 
vervolgens de keuze tussen verhuizen, 
bekeren tot de Islam, extra belasting 
betalen of de dood. Hieruit vallen 
overigens wel vele gelijkenissen te 
trekken met het verleden. Tegelijkertijd 
wordt heel duidelijk zichtbaar wie 
christen is. Op vele plaatsen in de 
wereld wordt dit ‘logo’ gebruikt als 
protest tegen de vervolging van 
christenen. Af en toe draag ik dit shirt 
ook. Voor mij is het ook het uitdragen 
van mijn eigen overtuiging, zichtbaar 
maken waar ik voor sta. Maar ook hier 
de vraag: waar zijn wij als kerken? 
Hebben wij onze stem laten horen 
of beperken wij ons ertoe dit nieuws 
hoofdschuddend tot ons te nemen?

Vorige keer heb ik gemeld dat de AK 
het verzoek heeft gekregen mee te 
denken met het plan een Stiltecentrum 
in het Stadshart te ontwikkelen. 
Wellicht lopen we achter de feiten aan. 
Óf is deze zomer juist de stimulans 
met dit plan vaart te maken. 

De zomer van 2014 wordt met bloedrode letters geschreven. Ik weet 

niet waarmee ik moet beginnen, ophouden doet het in ieder geval niet. Een 

uit de lucht geschoten vliegtuig. Waar men enigszins de kans zag werden 

wapens ter hand genomen en onschuldige burgers het slachtoffer en/of als 

menselijk schild ingezet. Dit los van de al lang woekerende oorlogen die het 

nieuws niet eens meer halen. Om deze tekst aan papier toe te vertrouwen 

hoef je geen AK-voorzitter te zijn. 
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Het heeft dezelfde stijl als de website 
van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert en is 
verbonden met de websites van alle 
wijkkerken. U kunt het portaal bekijken 
door te klikken op de ‘geefknop’ 
onderaan alle websites van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, www.pga-b.nl. 
Via dit Collecteportaal is het mogelijk 
om de kerk digitaal een fi nanciële 
bijdrage te geven door middel van 
i-Deal. Dit biedt een mooie aanvulling 
op alle bestaande mogelijkheden. Het 
is een soort webshop. Op dit moment 
kun je er alleen nog geven. In de 
toekomst biedt het ook mogelijkheden 
er dingen te kunnen ‘kopen’ of aan 
te vragen, bijvoorbeeld een opname 
van een kerkdienst, of brochures over 
speciale onderwerpen, bijvoorbeeld 
over trouwen in de kerk. 
Op deze manier maakt de kerk het u 
steeds makkelijker om te geven en te 
betalen.

Iets te vieren! 
Yvonne Teitsma

college van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft iets te vieren…. het 

Digitaal Collecteportaal is vernieuwd. Het portaal, dé plek om digitaal 

te geven, heeft een nieuw jasje gekregen. 

Kerkbalans meter 2014
(RESULTATEN T/M JULI 2014)
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interview

Verbindende tafel 
Janet Parlevliet

Dirk-Jan (1988) is een elastische, 
tengere man. Dat roept bij mij een 
beeld op van benen en armen die alle 
kanten kunnen opspringen. Hij blijkt 
een spontaan mens te zijn vol van zijn 
geloof, die houdt van een diepzinnig 
gesprek.

Mijn eerste 
vraag: of hij als 
kleine jongen een 
verbinder was of 
een feestnummer 
brengt hem even 
van zijn stuk. 
‘Oei,’ klinkt het 
verschrikt. Dan 
herpakt hij zich: ‘Ik 
kom uit een gezin 
met zes kinderen: 
één meisje – de 
oudste – en vijf 

jongens. Ik was nummer vier. Ik zat 
dus midden in het gezin. Daardoor was 
ik de schakel tussen mijn broers met 
wie ik veel voetbalde. Vaak trok ik op 
met mijn oudere broer, die altijd wel 
ideeën had. Mijn jongere broers en ik 
gingen graag achter hem aan. Ik hield 
van harmonie en kon ook wel een 
beetje lijmen als dat nodig was.’ Dirk-
Jan beschrijft zichzelf als kind als een 
‘klein naïef, ongedwongen, spontaan 
jochie met veel vrienden’. Hij voelt zich 
een zondagskind door het liefdevolle 
gezin waarin hij opgroeit. ‘Ik had veel 
vrienden, was sportief en kon goed 
leren. Mijn ouders verwachtten dat ik 
mijn talenten benutte.’ 

Waaruit bleek dat liefdevolle in jullie 
gezin? 
‘Mijn ouders zeiden niet iedere dag: ik 
houd van je, maar dat zat wel overal in. 

Qua zorg en opvoeding, zelfs als ze me 
op de vingers tikten was dat liefdevol. 
Zo ervaar ik God ook: liefdevol èn 
confronterend.’ 

Is er een moment dat God jou het 
juiste duwtje of tikje gaf? 
Na diep nadenken antwoordt hij: 
‘Wanneer ik keuzes maak, doe ik dat in 
het vertrouwen dat God er bij is, zoals 
in mijn werk met studenten … ik doe 
wat ik kan, ik bid, geef het uit handen 
en vertrouw erop dat God meegaat.’

Drive
Dat vertrouwen hoor ik ook terug, 
wanneer hij vertelt over zijn werk met 
studenten op Uilenstede, over hoe hij 
contact met hen legt. Wat is je drive?
Bedachtzaam klinkt het: ‘Ik houd van 
God en mensen, ik kan mensen goed 
observeren, mijn kracht is mijn sociale 
voelspriet. Intuïtief voel ik wat er bij 
anderen speelt. Het is de kunst om 
de ander gewoon te laten zijn. Soms 
vraag ik juist door, want waar pijn is, 
is het evangelie. Daar kun je hoop 
geven, bevrijding, genezing,’ zegt hij 
vol overtuiging. 
‘Maar ik kan niet voor iemand 
anders de basis zijn van het 
levensvertrouwen. Uiteindelijk moet 
iedereen dat in zichzelf vinden. Voor 
mij heeft God te maken met dat 

Dirk-Jan Mudde is na een bachelor psychologie, theologie gaan 

studeren aan de VU. Dit jaar rondt hij zijn studie af. Sinds november heeft 

hij een bijzondere opdracht gekregen, gefinancierd vanuit het Durffonds: 

‘studenten op Uilenstede in aanraking brengen met het christelijk geloof 

en laten merken dat de kerk betrokken wil zijn op hun leven en wat daarin 

gebeurt’. Aldus de taakomschrijving van de Pelgrimskerk. De vorm die hij 

daarvoor kiest, is een open netwerk rond spiritualiteit, geloof en zingeving. 

Dirk-Jan woont zelf in de Baarsjes. 
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basisvertrouwen. Ik ben, zegt God. Ga 
maar op weg, ik ga met je mee. Soms 
ben ik God even kwijt, een ervaring 
die de Psalmschrijvers ook hadden. 
Daarom houd ik van Psalmen.’ Op zijn 
computer laat hij me een psalm horen 
met woorden en muziek van deze tijd. 
Hij vertelt over zijn eigen ontwikkeling 
als single student die hij typeert als 
‘een tijd van karaktervorming, je leert 
jezelf beter kennen door uit huis te 
gaan. Nu moet ik mijn eigen thuis 
creëren, een plek waar ik me thuis 
voel, een ruimte waar ik kan zijn, tot 
rust kan komen.’ 

In zijn werk met studenten op 
Uilenstede kan hij vorm geven aan 
zijn gedrevenheid. Ik vraag hem 
hoe hij contact maakt. Dirk-Jan: ‘Ik 
had een ledenlijst met adressen en 
achternamen van PKN-doopleden. 
Geen voornamen, dus ik kon ze niet 
mailen noch bereiken via Facebook. 
In die brief stelde ik mezelf voor als 
studentenwerker op Uilenstede en 
nodigde ik studenten uit om met 
mij mee te denken. Wat inspireert 
hen en hoe kan dat vorm krijgen op 
Uilenstede? Ook gaf ik daarin een 
datum en tijdstip aan, waarop ik bij 

ze langs zou komen om het over die 
vraag te hebben. Laat het weten, 
schreef ik, als je niet kunt of niet 
wilt. Heel spannend was dat voor 
mij. Natuurlijk hield ik er rekening 
mee dat sommigen zich wilden laten 
uitschrijven, maar ook dat is bezinning.’ 
Bijna zestig brieven verstuurt Dirk-Jan, 
verschillende studenten reageren en 
vijf haken aan. Ze ontmoeten elkaar 
in een café, lezen een Bijbelverhaal, 
en praten door over een persoonlijk 
thema. ‘Ik herinner me een mooi 
gesprek waarin we het over ‘falen’ 
hadden. We kwamen samen tot het 
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inzicht dat ons falen niet bepaalt wie 
we zijn, want de wereld draait gewoon 
door als er iets misgaat in ons leven.
Inmiddels zijn we acht Bijbelcafés en 
een maaltijd verder. De tafel wordt 
steeds belangrijker in de kerk van 
de toekomst, of die tafel nu in de 
kerk staat, in het café of bij iemand 
thuis. Vlak voor de vakantie heb ik de 
studenten van het Bijbelcafé bij mij 
thuis uitgenodigd om feestelijk af te 
sluiten. De tafel was gedekt, ik had 

een voorafje gemaakt en lasagne als 
hoofdgerecht. Als mensen samen 
eten, gebeurt er wat. Ze zijn op hun 
gemak, er komt wat los in zo’n groep, 
zeker als het eten nog lekker is ook. Er 
is gemeenschap.’

Omdenken
In zijn evaluatie voor de Pelgrimskerk 
schrijft Dirk-Jan over omdenken. Dus 
ik weet wat mij te wachten staat als 
ik hem vraag: Wat hebben wij als 
Protestantse gemeente Amstelveen-
Buitenveldert studenten te brengen?
‘Dat is de verkeerde vraag,’ wijst hij mij 
‘serieus’ terecht. Daar kunnen we alle 
twee hartelijk om lachen. ‘Die vraag is 
vanuit onszelf gedacht. De kerk stelt 
zich op als leraar en niet als leerling. 
Die vraag hoor je om te keren, om te 
denken: wat kunnen wij als kerk van 
studenten leren? Dat is wat ik namens 
de kerk beoog: om leerling te zijn 
onder de leerlingen. ‘Als je gast bent,’ 
legt Dirk-Jan mij uit, ‘ontvang je eerst. 
Je geeft niet, je plaatst jezelf in het 
kader van de ander. Je trekt de ander 
niet in jouw kader. Als je bij iemand 

op bezoek gaat, kijk je wat er gebeurt.’ 
Om er dan heel eerlijk aan toe te 
voegen: ‘die kennis heb ik ook niet 
allemaal van mezelf.’

Langzaam dringt tot me door wat hij 
bedoelt. ‘Dat omdenken,’ vervolgt 
hij, ‘heeft gevolgen voor de rol die ik 
voor mezelf weggelegd zie. Ik kan uit 
mezelf wel mooie dingen bedenken, 
organiseren en promoten, maar 
idealiter wil ik samen met studenten 
activiteiten bedenken en realiseren.’

Ook op andere manieren zoekt 
Dirk-Jan contact. Zo bezoekt hij een 
barbecue van de bewonersvereniging 
van Uilenstede of gaat hij naar een 
kerstmaaltijd voor internationale 
studenten. Daar is hij een student die 
het gesprek met andere studenten 
aangaat: ‘je vraagt wie ze zijn en wat 
ze doen en als ze dat aan mij vragen 
ben ik gewoon mezelf. Ik studeer 
theologie en dan gaat het al gauw 
over geloof en over hoe je in het leven 
staat. Ik ben daar als mezelf en als 
gelovig mens.’

De taak van de kascommissie is om, namens de 
gemeenteleden, de jaarrekening en het financieel 
jaarverslag van het CvD te controleren.
Geschikte kandidaten beschikken over:
-  Enige kennis van (geautomatiseerde) financiële 
administratie;

- Discretie en integriteit;

-  Bereidheid om één keer per jaar (in maart) tijd vrij te 
maken voor de controle van de financiële verslagen.

Geïnteresseerden kunnen per e-mail contact opnemen 
met de penningmeester van het CvD, Cindy Kruydenhof 
op penningmeester-cvd@ziggo.nl.

Gezocht
Twee leden voor de kascommissie van het College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
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De Diaconie werkt met verschillende 
organisaties samen, zoals 
maatschappelijke instanties, de 
Gemeente Amstelveen en Amsterdam 
– en dan specifi ek Buitenveldert. 
De Diaconie is veelal net iets minder 
gebonden aan regels dan andere 
organisaties en kan daarom snel 
reageren. Vandaar het motto ‘helpen 
waar geen helper is’. De Diaconie 
biedt fi nanciële en praktische steun 
aan mensen die dat (tijdelijk) nodig 
hebben. Uitgangspunt is altijd om 
betrokkenen zo snel mogelijk te 
introduceren bij de voor hen geldende 
instantie, zodat van daaruit de juiste 
hulp geboden kan worden.

Voor de groeiende groep ouderen 
in onze kerken organiseren we 
verschillende activiteiten. Maar de 
jongeren worden ook niet vergeten; zij 
maakten bijvoorbeeld de Glazenkerk 
tot een succes. Samen met de 
Protestantse JeugdRaad kijken we 

steeds opnieuw hoe we de jongeren 
kunnen betrekken bij de diaconale kant 
van het kerkzijn. 
Waar nodig verbeteren we de 
activiteiten voor zowel de ouderen 
als de jongeren of breiden die uit. 
Dit is een natuurlijk proces dat bij de 
initiatiefnemers hoog in het vaandel 
staat.

U begrijpt dat het werk van de 
Diaconie zowel zichtbare als onzicht-
bare kanten heeft. Het zichtbare werk 
kun je breed uitmeten, het onzichtbare 
werk moet je stilletjes ter hand 
nemen. De privacy van degenen die 
hulp krijgen wordt altijd gewaarborgd. 
Verder willen we met het oog op 
de veranderingen in de zorg meer 
samenwerken met andere kerkge-
meenschappen binnen de burger-
lijke gemeenten Amstelveen en 
Amsterdam-Buitenveldert. Overleg 
hierover met de burgerlijke gemeenten 
is belangrijk. 

Omzien naar elkaar is mensenwerk en 
geeft invulling aan het diaconale werk. 
Het hoeft niet altijd een diaken te zijn 
die zijn/haar hand uitsteekt. Dus mocht 
u een hand willen bieden, meld u aan 
bij uw wijkdiaconie, u wordt daar met 
open armen ontvangen.

Mocht u iemand in uw omgeving 
weten die hulp of aandacht nodig 
heeft, meld dat 
bij een diaken uit 
uw wijkgemeente 
of e-mail naar: 
diaconie@pga-b.
nl. Wij behandelen 
uw aanmeldingen 
vertrouwelijk. 

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR 
Amsterdam, tel. 020 53 53 700, e-mail: diaconie@pga-b.nl
IBAN: NL88 VLB 0699 743 532 of NL32 INGB 0000 
526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Helpen waar geen helper is
Ginus Trof

college van diakenen

De barmhartige Samaritaan is ons sprekend voorbeeld. 

In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. 

De diakenen van de Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert hebben als taak: ‘omzien naar elkaar en naar mensen 

die het moeilijk hebben’. Niet alleen voor mensen uit de kerk maar 

voor alle inwoners uit Amstelveen en Buitenveldert. 



2120

Zuid
Peter van Leeuwen en Pieter Licht

De zomervakantie en het daaropvol-
gende begin van het kerkelijk seizoen 
zijn een goed moment om na te denken 
over de speerpunten binnen onze 
wijkgemeente voor het komende jaar. 
Dat is precies wat de twee voorzitters 
van de kerkenraad van de Protestante 
Wijkgemeente Amstelveen Zuid 
(afgekort: PWAZ) hebben gedaan. Dit 
nummer van Present biedt een goede 
gelegenheid om dat kort voor het voet-
licht te brengen.

Het eerste speerpunt is en blijft pasto-
raat. Voor een wijkgemeente die nog 
steeds midden in een integratieproces 
zit, is het omzien naar elkaar nog es-
sentiëler dan anders. Afgelopen jaar 
zijn er stappen gezet en de komst van 
ds. Werner Pieterse heeft daarbij zeker 
geholpen. Maar we hebben nog niet 
het gevoel dat we er zijn. De Taakgroep 
Pastoraat broedt op nieuwe plannen. 
We verwachten dat u daarvan het ko-
mend najaar al iets zult gaan merken.

Het tweede speerpunt is ook een voort-
zetting van een speerpunt van vorig jaar, 
te weten jeugd. Op dat gebied hebben 
we afgelopen jaar mooie ontwikkelingen 
gezien in de vorm van ‘kind op schoot’ 
en ‘kliederkerk’ vieringen, een goed 
draaiende kinderkerk, een kerstlichtjes-
tocht, onderdelen in het (Te) Gekke Kerk 
festival speciaal voor de jeugd en een 
actieve jongerengroep die ondermeer 
een Taizéreis heeft gemaakt. Die ont-
wikkelingen en activiteiten hebben ook 
komend jaar onze blijvende aandacht.

Het derde speerpunt betreft het goed 
organiseren van en communiceren 
over de vele activiteiten. Dat betekent 
o.a. tijdig beginnen met die organisatie 
en communicatie. Dit speerpunt komt 
voort uit onze zorg rond de structu-
rele bemensing van alle bestaande en 
nieuwe activiteiten. Onduidelijkheid en 
gebrek aan communicatie over organisa-
tie van activiteiten leidt tot frustratie bij 
veel vrijwilligers. Daarmee gaat energie 
verloren aan de verkeerde dingen. Op 
dit punt valt naar onze mening nog veel 
winst te halen.

Kliederkerk
Martine Versteeg-ter Veen

Afgelopen seizoen zijn we 
begonnen met Kliederkerk. Een 
initiatief voor gezinnen met 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
We merken dat veel ouders 
ook buiten onze gemeente op 
zoek zijn naar een plek waar 
ze samen met hun kinderen 
de verhalen die de basis geven 
aan christelijke normen en 
waarden kunnen (her)ontdekken. 
Kliederkerk is een plek waar 
ze dat samen met veel plezier 
en al kliederend kunnen doen. 
Deelnemers van Kliederkerk zijn 
dan ook een bonte verzameling 
van mensen, die al dan niet 
een gelovige / kerkelijke 
achtergrond hebben. Zo hopen 
we dat Kliederkerk een plek 
mag zijn van verbinding en van 
creatief vieren. Verbinding met 
andere gezinnen uit de wijk/ 
stad, verbinding in het gezin en 
verbinding met Gods verhaal.

Speerpunten



21 jaargang 5 | nummer 6

Pelgrimskerk
Ds. Harmen de Vries

De kerkenraad bezint zich elk jaar 
op de speerpunten van zijn beleid 
met betrekking tot een nieuw 
kerkenwerkseizoen. 
In het komende jaar willen we ons voor 
de tweede maal richten op Uilenstede, 
waar onze studentenwerker Dirk-Jan 
Mudde opnieuw actief zal zijn. Met het 
oog op de achterban die hij aan zich 
weet te binden zullen er in het komend 
najaar en het komende voorjaar op een 

zondagmiddag twee extra Taizévieringen 
worden gehouden.

De diaconie zal, naast haar reguliere 
hulpverlening, dit jaar extra aandacht 
schenken aan de ouderenzorg gezien 
de grote sociale veranderingen op dit 
terrein. Men kan bij deze extra aandacht 
bijvoorbeeld denken aan een fi nanciële 
bijdrage voor de dagopvang van 
ouderen, waar die dreigt te vervallen. 
Deze ondersteuning zal, evenals 
andere hulpverlening, in overleg met 
de welzijnsorganisaties in Buitenveldert 
plaatsvinden. Naast dit alles blijft de 

diaconie zich inzetten voor oude en 
nieuwe projecten in Afrika mede dankzij 
een legaat dat specifi ek daarvoor is 
ontvangen.

Ten slotte heeft de kerkenraad 
een ‘denktank’ van enkele actieve 
gemeenteleden in het leven geroepen, 
die zich bezint op de plaats en taak van 
onze gemeente in een demografi sch 
snel veranderend Buitenveldert, waar 
zich bovendien nieuwe vormen van 
kerkelijke presentie (huisgroepen, De 
Nieuwe Poort) ontwikkelen.

Kruiskerk
Sieb Lanser

Een eerste speerpunt is de aandacht 
voor nieuwe generaties. De Kruiskerk 
wil graag een gemeente zijn waar 
jongeren en jonge gezinnen zich 
thuis voelen. Concrete activiteiten 
zijn: (kennismakings)gesprekken 
met ouders van jonge kinderen, 
kind op schoot-vieringen, kinder- 
en tienerdienst, kinderkoor op de 
adventsmiddag, kinderkerstfeest, 
diaconale bijeenkomsten voor ouders en 
kinderen, de gespreksgroep 25plus, en 
contacten met basisscholen. We willen 
de onderlinge gemeenschap onder de 
kinderen en jongeren en hun ouders 
versterken alsmede die tussen de 
generaties in de hele gemeente. 

Een tweede speerpunt is cultuur. De 
Kruiskerk kent een rijke muzikale traditie 
en zet deze ook dit seizoen voort met 
vespers en concerten. We organiseren 
wederom een kunstexpositie en er 
komen twee cursussen religieuze kunst 
alsmede een cultuurdag. Voorts ligt het 
in de bedoeling om in mei 2015 een 
gemeentereis naar Israël en Jordanië 
te organiseren. In Café Montpensier 
bieden we, naast onderlinge ontmoeting 
en kennismaking, lezingen en fi lms aan, 
die voor kerkleden en niet-kerkleden 
interessant zijn. 

Een derde speerpunt is de verankering 
en uitbouw van het ouderenwerk. 
We gaan door met aansprekende 
activiteiten als het open huis / de 
herberg voor mensen uit kerk en 
buurt, themamiddagen, sing inns, het 

project levensverhaal, adventsmiddag, 
mantelviering. We zoeken naar 
verdere uitbreiding en ook naar 
verbindingen met andere netwerken 
in de Amstelveense samenleving. Ook 
streven we naar een verbinding tussen 
ouderen en jongeren(werk). 

Bovengenoemde activiteiten worden 
beschreven in het boekje ‘Schatgraven 
in de Kruiskerk’. Hierin vind je nog veel 
meer: een breed aanbod van kringen en 
losse bijeenkomsten. Het schatgraven 
richt zich op schatten van ontmoeting, 
Bijbelse schatten en cultuurschatten. Er 
zijn oecumenische activiteiten samen 
met de geloofsgemeenschappen 
van de Titus Brandsmakerk en de 
Augustinuskerk. Gezamenlijk met 
Paaskerk en Pelgrimskerk organiseren 
we de geloofscursus ‘Zeven sloten’. 
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U zou het misschien niet denken, maar 
ik vertel u dit vanwege de kerk. Dat wil 
zeggen: op het moment van schrijven 
ben ik op pad met een groep Street 
Pastors, christelijke vrijwilligers die het 
Britse uitgaansleven ingaan om voor 

mensen te zorgen. Bijbels uitdelen 
doen ze niet. Street Pastors zijn vooral 
aanwezig voor praktische hulp: een 
arm om een jongen die zijn vrienden 
kwijt is, slippers voor een meisje dat 
blootsvoets rond hinkt, een deken voor 

een ander meisje om haar waardigheid 
te bedekken, een rolstoel voor een man 
die zo dronken is dat hij omvalt. Soms 
loopt het echt uit de hand en moet er 
een ambulance komen. We luisteren 
hoe de sirene langzaam wegsterft. Het 
zal je zoon of dochter zijn…

Dat is ook precies wat de Street 
Pastors drijft: ieder mens is door God 
geschapen, dus uniek en waardevol. 
Was het niet Jezus zelf die de straat 
opging om contact te leggen met 
hoeren en tollenaars? Had hij niet alle 
zondaars – niemand uitgezonderd – 
lief? Hier wordt het geloof uitbundig 
gevierd, verbinden Street Pastors hun 
kerken met een rauwe wereld. Het is 
iets om nog eens over na te denken 
als we gezellig met z’n allen naar de 
zondagse preek luisteren.

column

Street 
Pastors
Ronald van Steden

Hier wordt het leven uitbundig gevierd. Ik sta op de hoek van 

St. Mary Street in het centrum van Cardiff, Wales. Het loopt 

inmiddels in de kleine uurtjes richting zondagmorgen. Een massa 

feestgangers deint door de straat. Vooral de vrouwen vallen op 

met hun minirokjes en stilettohakken. Bont uitgedoste clubjes die 

op vrijgezellenavond zijn complementeren het beeld. Uit pubs en 

clubs klinkt stampende muziek. De alcohol heeft zijn werk gedaan. 

Een enkeling wankelt gedesoriënteerd rond. Alom aanwezige 

politieagenten smoren een opstootje in de kiem. Iemand leegt zijn 

maag tegen de gevel van een sjiek hotel.
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Zuid
Spannend begin
Sinds een paar weken wonen we al-
lemaal op de Amsterdamseweg. Dat wil 
zeggen, Mariëtte, mijn vrouw, en onze 
zonen, Joel, Nathan, Fabian en Rafaël. 
Het grootste deel van de vakantie ging 
heen met het uitpakken van dozen. Wat 
verzamelt een mens! Gelukkig was 
er ook nog tijd om een week aan het 
strand te liggen. Het begin is spannend, 
alles is nieuw, maar we genieten erg 
van het huis, zo mooi opgeknapt; de 
plek, voetbalvelden in de achtertuin en 
Amsterdam dichtbij; en de gezellige 
Amsterdamseweg, die wel iets weg 
heeft van een dorp. We zullen ons vast 
snel thuis voelen. Allen die hebben 
meegeleefd, ook in de maanden dat ik 
alleen ‘kampeerde’, hartelijke dank.

In het najaar, vanaf 21 september, 
volgen we met elkaar in de Paaskerk zo 
veel mogelijk het alternatieve leesroos-
ter. Het nodigt ons uit om de Abraham-
verhalen te lezen (Genesis 12-25). Veel 
van deze verhalen zijn overbekend, 
denkt u misschien, maar nadere nauw-
keurige lezing geeft toch steeds weer 
verrassingen. Het zal niet altijd mogelijk 
zijn door te lezen. Gastpredikanten, doel-
groepdiensten en andere activiteiten vra-
gen soms fl exibiliteit. Hoofdstukken zijn 
vaak ook erg lang om in zijn geheel te le-
zen. In de middagdiensten doen we dat 

wel bij voorkeur uit de Naardense Bijbel. 
We bereiden de diensten voor met het 
lezen van de teksten in de woensdag-
middagen om 15.00 uur voorafgaand 
aan de derde zondag. Van harte welkom, 
ook als u een keer wilt komen kijken. U 
hoeft niet meteen voor het hele jaar in te 
tekenen!

Er was al een 30-ers groep en een 
50-ers groep. Sinds mei komen ook  de 
40-ers bij elkaar. Al snel bleken de ver-
wachtingen heel gevarieerd te zijn. De 
een wil graag de Bijbel open (ik wil iets 
leren!); de ander wil liever iets doen (al 
dat gepraat); een derde wil graag over 
eigen vragen spreken (uitwisseling en 
een open gesprek, niet alles zo vastleg-
gen); en weer een ander weet het niet 
precies (ben benieuwd, leuk om elkaar 
te zien, ik vind alles wel leuk). Een ding 
is duidelijk: het zal in onderling overleg 
iedere keer anders zijn. Zo houden we 
het spannend. Van harte welkom op 21 
oktober vanaf 19.30 uur of een van de 
avonden erna (woensdag 26 november 
en dinsdag 13 januari 2015). Ook wel-
kom als je je (nog) veertig voelt.

Meer en meer mensen weten me te 
vinden, ook pastoraal. Ik ben daar blij 
om. Een van de dingen waar ik het 
meest aan moet wennen is de grote 
oppervlakte van de gemeente. Soms 

denk ik: hier en daar een gemeentelid – 
waar zijn ze allemaal? In Heinkenszand 
was het wat dat betreft wat overzichte-
lijker (kerk - pastorie - school - gemeen-
te rondom). Laat het alstublieft weten 
als u een gesprek op prijs stelt, direct 
of via een ouderling of wijkpersoon. 

Ds. Werner Pieterse

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
Op het moment dat ik dit schrijf gutst 
het weer eens van de regen en de 
wind waait krachtig om ons huis. De 
vakantieperiode schijnt voorbij te zijn, 
maar aan het weer heb ik dat helaas 
niet gemerkt. Het betekent wel dat voor 
velen van ons het normale ritme in ons 
leven terugkeert en dat is geen slechte 
zaak. Ook het aantal deelnemers aan de 
verschillende vieringen binnen onze ge-
meente zal weer toenemen en daarmee 
wordt de verbinding tussen de gemeen-
teleden opnieuw gelegd en versterkt.

Ik heb de verslagen van de kerken-
raadsvergaderingen, opgesteld door 
notuliste Lucy van Leeuwen, nodig 
om me weer helder voor de geest te 
halen wat er voor de zomerperiode 

zoal speelde in de kerkenraad. Uit die 
verslagen komen enkele zaken naar 
voren die ik met u wil delen.

Nieuwe activiteiten leiden tot 
tevredenheid maar ook tot zorg
De nieuwe activiteiten die we 
ontplooien op het gebied van 
‘meer kerk naar buiten’ leiden tot 
tevredenheid maar ook tot zorg. Zo 
was de kerkenraad zeer tevreden over 
het verloop van de kerstlichtjestocht in 
Westwijk in december 2013. De door 
de organisatoren opgestelde evaluatie 
van deze tocht leidde tot de unanieme 
beslissing dat we deze tocht ook in 
2014 graag zouden willen voortzetten. 
Maar het is nog erg onzeker of we de 
organisatie wel rond krijgen. 
Het (Te) Gekke Kerk festival was weer 

een groot succes. Het aantal bezoekers 
lag weliswaar wat lager dan tijdens het 
eerste festival, maar vooral het laatste 
weekend waren er ook veel bezoekers 
van buiten de kerk. De samenwerking 
met de Kruiskerk verliep plezierig en 
soepel. We hopen dan ook dat de 
Kruiskerk-gemeente in de toekomst 
betrokken wil blijven bij dit festival. Het 
aantal vrijwilligers tijdens dit festival 
was weer groot. Maar ook hier geldt 
dat het organisatieteam klein is en 
daarmee kwetsbaar. 
Een laatste activiteit die ik wil noemen 
zijn de maandelijkse maaltijden in 
Westwijk. Gemiddeld waren er per 
maaltijd 22 deelnemers, waarvan bijna 
de helft buitenkerkelijk is. Ook hier 
staan we voor de beslissing of we 
met deze activiteit door kunnen gaan 
of niet. Een aantal vrijwilligers heeft 
minder tijd beschikbaar en waar vinden 
we de vervangers. 
Kortom: de nieuwe activiteiten leiden 
zeker tot enthousiasme, tot contacten 
met mensen buiten onze gemeente en 
tot grotere saamhorigheid binnen de 
gemeente. Maar er is ook zorg over de 
continuïteit van deze activiteiten, omdat 
de betrokken vrijwilligers om verschil-
lende redenen (deels) moeten afhaken 
en er zich geen anderen aanmelden om 
het stokje over te nemen.

Ook verbinding gedurende de 
zomerperiode
Dat alles binnen de gemeente zo’n 
beetje stil valt tijdens de zomer weken, 
dat zijn we gewend. En ach, we ver-
wachten eigenlijk ook niet anders meer. 
Maar dan komen daar onze diakenen 
vóór de zomervakantie met het plan om 

Rommelmarkt
Op zaterdag 20 september vindt de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Dit keer 
een extra feestelijke editie, want de rommelmarkt wordt voor de veertigste 
keer georganiseerd. De opening van de rommelmarkt vindt plaats om 
10.00 uur.
In het gehele benedenhuis en op het benedenplein voor de kerk vindt u 
een keur aan hebbedingetjes, boeken, platen en cd’s, curiosa, elektrische 
apparatuur etc. Gedurende de dag draait het rad van fortuin, waar u erg 
leuke prijzen mee kunt winnen. Aan de bar zijn drankjes, cake, boterkoek, 
broodjes, warme worst en erwtensoep verkrijgbaar.
Bruikbare spullen voor de verkoop – behalve kleding en grote meubel stukken 
– kunt u inleveren op woensdag 17 september van 11.00 tot 20.00 uur.
De opbrengsten van deze dag worden verdeeld over een aantal goede 
doelen, waarbij we één goed doel voor het voetlicht halen: Stichting Derde 
Wereld Hulp (www.sdwh.nl). 
Wij hopen u te ontmoeten in de Paaskerk! Denkt u eraan dat deze dag niet 
geparkeerd kan worden op het benedenplein?
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twee zomerse ontmoetingen te orga-
niseren in de Paaskerk gedurende die 
‘stille’ periode. Wat een prachtig plan. 
En wat fantastisch uitgevoerd, naar ik 
heb vernomen. Veel bezoekers, veel 
gezelligheid en een verbondenheid 
tijdens die zomerperiode die menig-
een nog niet eerder had ervaren in die 
tijd van het jaar.

Hoe verder in Westwijk?
Zoals u allen weet, zijn de nieuw-
bouwplannen in Westwijk de ijskast 
ingegaan op het moment dat Ons 
Tweede Thuis moest afhaken 
vanwege de beleidswijzingen van 
het kabinet in Den Haag. Maar met 
het stopzetten van dit gezamenlijke 
plan is nog niet de vraag beantwoord 
hoe we als gemeente verder willen 
in Westwijk. Alle kerkenraadsleden 
hebben voor de zomerperiode 
huiswerk meegekregen om na te 
denken over argumenten voor of 
tegen nieuwbouw in Westwijk. En 
als het dan eventueel geen nieuw-
bouw wordt, hoe willen we ons dan 
presenteren in Westwijk? Komend 
najaar moet hier duidelijkheid over 
komen, zodat we hierover zowel aan 
de gemeente als aan de Algemene 
Kerkenraad duidelijkheid kunnen 
verschaffen.

Pieter Licht

Startzondag 14 september
Thema: vieren en verbinden, samen 
staan we sterk!
Zondag 14 september komen we 
samen en vieren met ieder die dat 
wil een bijzondere dienst: de start-
zondag of gemeentezondag. We 

vieren dat het ‘gewone’ gestructu-
reerde kerkelijk leven weer begint. 
Na de zomer, waarin veel mensen 
een ander ritme hadden, pakken we 
de activiteiten en contacten weer 
op. We vieren en verbinden op een 
duurzame wijze.
Hoe ziet deze zondag eruit? Drie 
predikanten gaan voor in de 
eredienst! En vervolgens is er voor 
elk wat wils. Voor de kinderen is 
er een aantrekkelijk programma 
met pannenkoeken na afl oop! U 
kunt zingen, bloemschikken, buiten 
mediteren over een Bijbeltekst, 
een inleiding volgen over mediatief 
Bijbellezen, schilderen etc. We 
sluiten af met een gezamenlijke 
lunch door gemeenteleden gemaakt. 
Duurzaam: we verzoeken de 
gemeenteleden zoveel mogelijk op 
de fi ets te komen. De fi etsers wacht 
een leuke verrassing!
Vieren en verbinden: dat kan alleen 
als zoveel mogelijk gemeenteleden 
hun bijdrage leveren aan de 
gemeenschap van de kerk. Geen 
nieuw geluid, het blijft actueel. Aan 
dit thema zal op de startzondag ook 
aandacht besteed worden. We doen 
een beroep op u. We vragen u na te 
denken over een incidentele kleine 
bijdrage in tijd en energie of, als u er 
aan toe bent, een grotere structurele 
bijdrage in tijd en energie. U kunt zich 
vast voorbereiden op deze vraag!
De exacte invulling krijgt in de 
komende weken haar defi nitieve 
vorm. Informatie vindt u via de 
mededelingen en de website.

Esther Velten, Selma van Ee
en Carla Verwoerd

Bastiaan van den Berg
Hij is oud geworden en moest 
meemaken dat het laatste stuk van zijn 
weg niet gemakkelijk was. Hij kon op 
veel terugkijken; heeft hard gewerkt 
en dat vele jaren met vrijwilligerswerk 
gecombineerd. Bas was verknocht aan de 
KLM. Na zijn pensionering zijn er grote 
reizen gemaakt. De kerkelijke gemeente 
kon op hem rekenen: hij was lid van 
de kerkenraad en deed geruime tijd de 
ledenadministratie. Hij was theologisch 
geïnteresseerd en las het nodige. Ook 
zingen had zijn hart. Zijn credo behelsde 
drie woorden: God is liefde. Geroepen 
worden we om handen en voeten te 
geven aan die liefde. Het verbaasde 
me niet dat hij voor de uitvaartdienst 
de lofzang op de liefde van Paulus had 
gekozen. 

Antoinette den Ouden
Tonny was gezegend met een opgeruimd 
karakter, een positieve levensinstelling. 
Toch is haar weg niet altijd over rozen 
gegaan. Op jonge leeftijd verloor ze 
haar moeder en daarna werd haar leven 
gedeeltelijk door anderen bepaald. 
Gaandeweg was er voor haar meer ruimte, 
meer vrijheid. Wat was ze blij toen ze 
belijdenis kon doen in de kerk. Ze stond 
bijzonder onbevangen in het geloof en 
dat mochten anderen horen. Veel liederen 
vergezelden haar. Tot op het allerlaatst 
kon ze hele coupletten uit haar hoofd 
opzeggen. Ze wist in wat haar laatste 
week zou zijn dat haar einde naderde, 
maar tegelijk bleef er in haar een verlangen 
om nieuwe dingen mee te maken. ‘Ik ben 
eigenlijk nog te jong om te sterven’, zei ze. 
Tonny is 95 jaar geworden. 

Ds. G.J. de Bruin
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Permanente educatie
Eerder schreef ik in dit blad over de 
landelijke studieverlofregeling die in 
een nieuw jasje gestoken is. Niet meer 
één keer in de vijf jaar drie maanden 
studeren maar de drie maanden 
opgedeeld in een aantal korte 
projecten, deels een verplicht en deels 
een open aanbod. Zelf ga ik nu vanaf 
eind september een grote pastorale 
training volgen, die dertien weken 
beslaat in de komende anderhalf jaar. 
Naast meerdaagse trainingen gaat het 
onder andere om intervisie, supervisie 
en leesopdrachten. In het komende 
seizoen hebben we zeven ‘blokjes’ en 
verblijven dan in Huissen bij Arnhem, 
in het klooster van de dominicanen. 
De getijden in het klooster, morgen- 
en avondgebeden, zijn een mooie 
aanvulling op de groepsbijeenkomsten. 
Het gaat in de cursus om het leren 
van een contextuele benadering in 
het pastorale werk. Eerder heb ik kort 
geroken aan deze benadering. Ik zie 
er dan ook naar uit om er grondiger 
mee bezig te zijn. Van verschillende 
collega’s hoorde ik goede verhalen 
over deze training. Het betekent voor 
mij wel zoeken naar een goede balans 
tussen werk, studie en tijd voor andere 
zaken.

G.J. de Bruin

Wat is het fundament van 
je leven? Een serie avonden 
Meditatief Bijbellezen
Mediteren is een manier om tot rust 
te komen in de drukte van alledag 
en om tot je jezelf te komen als je je 
zelf voorbij dreigt te rennen. Eén van 
de meditatievormen in het christelijk 

geloof is: tot rust komen en je inleven 
in Bijbelverhalen en in de mensen die 
daarin een rol spelen. Je gaat als het 
ware in hun schoenen staan en juist 
daardoor ontdek je iets over jezelf. En 
omdat de mensen in Bijbelverhalen 
eigenlijk altijd wel ‘iets hebben’ met 
God, ontdek je dus ook iets over jezelf 
en God. Dat kan aanleiding worden 
voor een gebed. Of voor een andere 
kijk op en manier van doen in je leven 
van alledag… 
In het komend seizoen kun je je deze 
vorm van mediteren eigen maken 
door deel te nemen aan een serie van 
negen avonden Meditatief Bijbellezen. 
De vraag die centraal staat: Wat is het 
fundament van je leven? We leven 
ons in in verhalen uit Oude en Nieuwe 
Testament om op deze vraag een 
antwoord te zoeken. 
Als je meedoet sluit je je aan bij 
een aantal mensen dat deze vorm 
van mediteren al eerder beoefende. 
Ze worden daarbij begeleid door 
Riëtte Beurmanjer die zich bij het 
Ignatiushuis in Amsterdam schoolde 
in het Meditatief Bijbellezen. De groep 
is niet gesloten: ieder jaar vinden 
weer nieuwe mensen de weg naar de 
meditatieavonden. Als je nieuwsgierig 
bent, kom dan met deze meditatievorm 
kennismaken op maandagavond 
15 september van 20.00-22.00 uur, in 
de Kruiskerk, van de Veerelaan 30-a.
De data daarna zijn: 2014: 20 oktober, 
17 november, 15 december
2015: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 
20 april, 18 mei
De deelnemerskosten bedragen €80,- 
voor de hele serie, te voldoen op 
NL 05 RABO 0392 3145 25 

t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, wijkkas 
PWAZ onder vermelding van donatie 
Meditatief Bijbellezen.

Marjanne Koops

Bijbelkring: 
Geloven op goede gronden
Ter ondersteuning van een Bijbel-
gedeelte lezen we uit de driedelige 
serie ‘Geloven op goede gronden’ 
het boekje ‘12 artikelen over God’.
Vanuit de goede gronden van 
de Bijbel en de geloofstraditie 
beantwoorden Bram van de Beek, 
Margriet van der Kooi, Arjan 
Plaisier e.a. in dit boekje actuele 
vragen die nu in onze kerk en 
samenleving over God gesteld 
worden. Als uitgangspunt is de 
Apostolische geloofsbelijdenis 
gekozen omdat zij het bekendste 
in het westerse christendom is.

We komen één keer per maand op 
donderdagochtend bij elkaar in de 
Paaskerk.
Data: 2014: 16 oktober, 
13 november en 11 december.
2015: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 
26 maart, 23 april, 21 mei.
Aanvangstijd: 10.00 uur.
Begeleiding: Miep Habing, tel. 
6473574, e-mail: m.habing@
planet.nl.

Het is niet noodzakelijk om het 
boekje te kopen maar wel handig. 
Te koop bij boekhandel Venstra, 
prijs € 8,90.
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Die pet past ons allemaal! 
Op 12 augustus was er weer een 
druk bezochte zomerse ontmoeting 
in de Paaskerk. De dag begon met 
een lezing door mevr. Wil Gorter van 
Hoedenmuseum ‘Zet ‘m Op’ te Andijk. 
Wil verzamelt al twintig jaar hoeden 
en alles wat met hoeden te maken 
heeft. Alle soorten en maten werden 
geshowd. Tenslotte werd aan het 
eind van de lezing iedereen voorzien 
van een hoofddeksel en dat leverde 
hilarische taferelen op. Vervolgens 
genoten we van de lunch die - zoals 
altijd - weer uitstekend was verzorgd 
door Cily en Roeltje. 

Nelleke de Bres 

Vieren
Wie wil er nu niet wat te vieren 
hebben? Net naar een nieuwe school, 
toch naar de volgende klas of nog 
beter: je rijbewijs. Maar dan zit je 

vast niet meer op de JD12+ maar 
ben je doorgeschoven naar 16+. 
Het hele kerkelijk jaar leven we van 
vieren naar vieren. Maar naast die 
bekende feesten staat de Bijbel vol 
met andere verhalen. En die zijn niet 
altijd even goed te begrijpen door 
de moeilijke taal die gebruikt wordt. 
Gelukkig komt op de viering van 
mijn verjaardag de Bijbel in gewone 
taal uit. Die gaan we natuurlijk 
laten aanrukken om onze Bijbels 
te vervangen. Er zijn al teasers te 
vinden op Facebook (www.facebook.
com/bijbelingewonetaal). Een van de 
mensen die hard aan deze vertaling 
gewerkt heeft, is onze kerkgenoot 
Rieuwerd Buitenwerf. Die nodigen 
we natuurlijk eens uit om hierover te 
vertellen. 
Ook dit jaar gaan we proberen genoeg 
‘vier’-momentjes te scoren. Zo is er 
het PJR Tienerweekend, een excursie 

Agenda

September
Zo  14  Gemeentezondag
Ma  15 20.00 uur Kennismaken met 

meditatief Bijbellezen, 
Kruiskerk

Di 16  15.00 uur Bijeenkomst voor 
mensen uit Westwijk. 
Plaats: Dignahoeve.

Wo  17 10-20 uur Inleveren goederen 
rommelmarkt

Wo  17 15.00 uur Bijbellezen met het 
oog op zondag

Za  20 10-16 uur Rommelmarkt
 
Oktober
Do  2  20.00 uur Leeskring Ter Linden, 

met ds. De Bruin
Wo  8  19.30 uur Kring vijftigers
Do  9  10.00 uur Bijbelkring Geloven op 

goede gronden
Do  9 10.00 uur Gesprekskring delen 

van spiritualiteit met 
ds. De Bres en ds. De 
Bruin.

Do  9 19.00 uur Gebedskring
Do  9 20.00 uur Kring dertigers
Wo  15 15.00 uur Bijbellezen met het 

oog op zondag
Do  16 10.00 uur Bijbelkring Geloven op 

goede gronden
Ma  20 20.00 uur Meditatief Bijbellezen, 

Kruiskerk
Di  21 19.30 uur Kring veertigers

naar Ouderkerk, Film&Eten, het 
Theaterweekend en DE DIENST. Zijn 
er meer ideeën om te vieren? Daag 
ons als JD12+-leijding maar uit ;-)

Anko Verburg
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Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938; 06-50228250,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
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

Zomers nieuws van het team
Als u dit leest zijn Sieb en ik weer 
op honk. Goed nieuws is dat Mirjam 
gaandeweg weer zo sterk is geworden 
dat ze parttime mag werken. Voor 

het eerst kunnen we dus als trio 
pastoraat en opbouwwerk bespreken 
en verdelen. Dat Martine een dagdeel 
per week voor het jeugdwerk aansluit 
maakt de vreugde compleet. In de 
maanden voor de zomer hebben we 
als pastores van de Paas-, Pelgrims- en 
Kruiskerk een teamvormingstraject 
afgelegd. We leren elkaar steeds 
beter kennen en zullen er naartoe 
werken dat we meer en meer elkaars 
deskundigheid en specialismen 
benutten ten dienste van de drie 
wijkgemeenten. 

Zomerse activiteiten
Vanuit het Oecumenisch Beraad 
Noord is ook dit jaar weer een 
gevarieerd programma geboden op 
alle woensdagen in juli en augustus. 
Film, gesprek, dagreizen en lezingen 
in een sfeer van gezelligheid en 
verbondenheid. Fijn dat dit kon – 
met Renger Prent en Tonneke van 
der Mede – en dat ook het nieuwe 
ouderenwerk erbij aan kon schuiven 
met het dagje Delft – met Jeike 
Biewenga – en het open huis – met 
Anita Pfauth.

Activiteitenprogramma 2014-2015
Het Schatgraversboekje van 
vorig jaar is goed ontvangen. We 

hebben ervoor gekozen opnieuw 
een activiteitenprogramma uit te 
brengen. Vertrouwd aanbod, nieuwe 
initiatieven en mooie dromen zijn 
bij elkaar gebracht aan de ronde 
tafelbesprekingen in januari en mei. 
Deze momenten van contact tussen 
vrijwilligers hebben geleid tot een 
goede afstemming van aanbod. Ook is 
er een redactie gevormd, die bezig is 
geweest met alle kopij en een goede 
spreiding in de tijd. Alle werkgroepen 
en commissies hebben begin juni een 
brief gehad met spelregels en het 
verzoek om beschrijvingen van hun 
werk te leveren. Dank aan allen voor 
de serieuze en prettige respons hierop. 
Vanaf zondag 14 september liggen de 
boekjes geadresseerd en gebundeld 
op de leestafel. We hopen dat u bereid 
bent wat boekjes te verspreiden in 
uw eigen straat of buurt. Het is de 
bedoeling dat het voor de startzondag 
op 21 september in de bus ligt. 

Activiteitenplatform
In de veel(zijdig)heid ervaar je, zeker 
als nieuwkomer, de noodzaak van een 
plek waar al het werk samenkomt. 
Toen we eenmalig zo’n ronde tafel 
organiseerden bleek dat velen er 
de zin van zagen om dit structureel 
te maken: een werkvloer met een 
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praktische agenda, die voorkomt dat we langs 
elkaar heen werken. Een platform zorgt ervoor dat 
we activiteiten goed plannen en afstemmen, laat 
je voelen dat je er niet alleen voor staat en is een 
prettige ingang voor nieuwe initiatieven. In het 
nieuwe seizoen zal er dus een activiteitenplatform 
bestaan, dat drie keer per jaar vergadert als 
onderdeel van de werkstructuur van de Kruiskerk. 
Erik Schouten en Ria Keijzer hebben hieraan 
gewerkt.

Startzondag
Zondag 21 september staat geheel in het teken van 
de start van het nieuwe seizoen. 
U kunt rekenen op een gevarieerd programma: 
• Om 10.00 uur de startdienst met Sieb en Ria, met 
de cantorij o.l.v. Henk Trommel.
• Na de dienst is er koffi e en een speels 
programma. Martine staat garant voor een origineel 
onderdeel voor kinderen en tieners.
• De commissie ouderenwerk (sinds kort in bedrijf 
om alle opbouwwerkactiviteiten voor ouderen te 
coördineren) presenteert de actie ‘Op de thee’. Laat 
u verrassen…
• Afsluiting rond 12.30 uur met een 
pannenkoekenmaaltijd. Wilt u vooraf thuis een 
stapeltje bakken, meld u zich dan bij Marian van 
Leeuwen of bij Ria Keijzer.

Mantelzondag 12 oktober
De eerste Mantelzondag in 2013 heeft velen goed 
gedaan en is door de gemeente als heel positief 
ervaren. In het gesprek bij de lunch hebben 
zieken en hun verzorgers (de doelgroep) de wens 
uitgesproken dit jaarlijks te herhalen. Dit jaar valt 
de Mantelzondag op 12 oktober. Deze dienst 
heeft allen op het oog die ziek zijn of met ziekte 
te maken hebben. Er is in de dienst een moment 
waarop zij een zegen kunnen ontvangen. De 
viering is tegelijk een samenkomst van de hele 
gemeente. Iemand die zich er aanvankelijk niet 
zo door aangesproken voelde maar toch kwam 

Janny Leijdekkers-Hegen
Op 26 mei namen wij in de Kruiskerk afscheid van Janny 
Leijdekkers-Hegen. Zij overleed, 94 jaar oud, op 15 mei op 
Korfoe, waar zij op vakantie was. Janny genoot op haar hoge 
leeftijd nog volop van het leven. Voor op de rouwkaart hebben 
haar kinderen de volgende woorden gekozen: ‘God had een 
dubbele punt gezet, omdat het beste nog moest komen’. 
Deze woorden tonen aan, dat het geloof voor Janny veel 
betekende. Haar hart was gericht op een nieuwe toekomst, 
die van Godswege voor ons bestemd is. Dat geloof had voor 
haar ook grote consequenties voor het leven hier en nu: zij was 
vergevingsgezind, verdraagzaam, zachtmoedig, vreedzaam 
en zeer meelevend met anderen. Zeker heeft zij ook grote 
aanvechtingen gekend in haar geloof: driemaal moest zij 
meemaken, dat een dierbare op jonge leeftijd haar ontviel. 
Zestien jaar heeft ze voor haar echtgenoot Jan Leendert 
gezorgd, nadat hij door dementie was getroffen. Eén van haar 
schoondochters omschreef Janny als ‘een wolk van warmte en 
liefde’. Boven haar leven stonden de woorden uit 1 Korintiërs 13: 
‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde’. Uit die geloofsovertuiging heeft zij haar 
leven lang geleefd.

Ds. A. Sneep

Piet Vogelzang
Piet werd geboren in Drenthe en ging na de schoolopleiding 
werken bij de Marine als stoker. Van 1939-1946 verbleef hij in 
Indië, waarvan drie jaar in een kamp. Teruggekeerd in Nederland 
trouwde hij met Mien, kreeg een baan bij de KLM waar hij 
werkmeester werd en kregen ze een woning in Amstelveen. In 
later tijd gingen zij reizen, bergwandelen en langlaufen. Zeven 
jaar geleden verhuisden ze naar een aanleunwoning in Klaasje 
Zevenster. Het bleek beter te bevallen dan ze gedacht hadden. 
De laatste jaren werd de wereld klein. De geest wilde nog wel, 
maar het lichaam kon niet zoveel meer. Korte wandelingen met 
de rollator waren nog mogelijk. Piet was geen kerkganger, liever 
deed hij vrijwilligerswerk en lang bracht en haalde hij Mien naar 
en van de kerk. In de leeftijd van 96 jaar is hij rustig gestorven. 
In crematorium Bouwens herdachten wij zijn leven met goede 
woorden van nabije familie en enkele overwegingen bij het ‘On ze 
Vader’. 

Renger Prent
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schreef later: ‘Het was zo goed om mee te maken. Een 
mogelijkheid om te laten voelen dat we om elkaar geven en 
om zieken heen staan’.
Sieb en Ria leiden de dienst, die (let op!) om 11.00 uur 
aanvangt en korter is dan anders. Zieken of hulpbehoevenden 
die we kennen krijgen een persoonlijke uitnodiging. Weet u 
namen voor deze brief, geef ze door aan Sieb of Ria. 

Mede namens Sieb en Mirjam, Ria Keijzer

Verslag activiteiten Roelof Venemaschool
 Hemelvaart en Pinksteren in groepen 8
Het contact van de Kruiskerk met de Roelof Venemaschool 
verloopt goed. Dat is iets om heel blij mee te zijn. Omdat 
de activiteiten die we met de school organiseren voor de 
meesten van u waarschijnlijk niet zo zichtbaar zijn, doe ik er 
hier in Present kort verslag van.
Rond Pasen was het schoolpaasontbijt van groep 4 in de 
Kruiskerk. Daarna kregen we van de school de vraag of 
er in groep 8 iets verteld kon worden over Hemelvaart en 
Pinksteren, omdat de betekenis van die feesten voor de 
meeste kinderen niet zo bekend is. Op de vrijdag voor 
Pinksteren ging ik bij de kinderen op bezoek en voor die 
gelegenheid maakte ik een Hemelvaart- en Pinksterquiz. 
Daarin zaten vragen als ‘Hoeveel dagen zitten er tussen 
Pasen en Pinksteren?’, ‘Hoeveel leerlingen waren er bij 
de Hemelvaart van Jezus?’, ’Wat kregen de leerlingen van 
Jezus op hun hoofd bij het Pinksterfeest?’ en ‘Waarom is 
het Pinksterfeest een belangrijk feest voor de kerk?’ De 
kinderen vonden de quiz erg leuk en deden goed mee. Na 
afl oop kwamen er mooie vragen die vooral over geloof en 
kerk in het algemeen gingen, bijvoorbeeld over schepping 
en evolutieleer, over hoe het bestaan van God nou te rijmen 
valt met het kwaad in de wereld en waarom er zoveel 
verschillende godsdiensten zijn. Het was een mooie ochtend, 
niet in de laatste plaats voor mijzelf.

Speurtocht groepen 7
Een week later kwamen de leerlingen van drie groepen 7 
naar de Kruiskerk voor een speurtocht, een orgeldemonstra-
tie en een verhaal over dopen en het doopvont van de kerk. 
Van tevoren was een carrouselsysteem bedacht om alles in 
goede banen te leiden. De leerlingen waren ingedeeld in drie 

Lourens van den Berge
Op 6 juli overleed Rens van den Berge, op de 
hoge leeftijd van 94 jaar. Voordat hij in mei jl. in het 
Zonnehuis werd opgenomen woonde hij met zijn 
vrouw Adri op Keizer Karelweg. Adri verliest na zestig 
jaar samenzijn haar ‘dierbare kameraad’. Rens was 
geen gemakkelijke man om mee om te gaan, ook voor 
de kinderen Trudy, Elly en JP niet. Hij was nogal op 
zichzelf, gesloten, zwart-wit in zijn denken en hij had 
altijd gelijk. Als offi cier van justitie is dat wel begrijpe-
lijk, maar voor de communicatie binnen het gezin niet 
echt bevorderlijk. Op zijn eigen manier heeft hij goed 
voor het gezin gezorgd, waarbij hij fi nanciële zekerheid 
belangrijk vond. Ook aan goede doelen gaf hij veel en 
hij kon zich opwinden over onrecht. In dit wisselval-
lige leven vond hij houvast in het geloof. In de aula van 
Zorgvlied hebben we op 11 juli Rens herdacht, o.a. met 
woorden uit Micha 6 en 7. 

Sieb Lanser

Cobi Boer-Vlieger
Cobi was vanaf de begintijd van de Bankraskerk een 
betrokken gemeentelid, als ouderling, als diaken en 
later, toen ze al niet meer goed ter been was, toch 
nog als contactpersoon. Heel toegewijd. Ze was 
actief in de werkgroep Vrouw en Geloof. Ze is door 
de jaren heen altijd echt gereformeerd gebleven. 
Cobi heeft in het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis 
haar opleiding gedaan tot verpleegkundige, waarna 
ze daar als ‘zuster’ en ‘hoofdzuster’ werkzaam is 
geweest. Later als nachthoofd in Aemstelle en Nieuw 
Vredeveld, tot haar afnemende gezondheid dat niet 
meer mogelijk maakte. De laatste jaren woonde ze in 
de Luwte, waar ze een goed contact had met pastor 
Adolfs, die ook haar uitvaart begeleid heeft. Januari 
van dit jaar overleed haar zoon Bernhard. Het verdriet 
om hem was groot al kon ze dat niet goed uiten. 
Zaterdag 9 augustus is Cobi op 79 jarige leeftijd haar 
man Harry en haar zoon Bernhard gevolgd. Op vrijdag 
15 augustus hebben we haar in de aula van Zorgvlied 
herdacht.

Rudie van Balderen
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groepjes en waren steeds 15 minuten 
bij een onderdeel, waarna iemand 
op de Bankrasklok mocht slaan en er 
gewisseld werd. Een aantal ouders be-
geleidde de kinderen bij de speurtocht, 
Henk Trommel demonstreerde het 
orgel en ik vertelde de kinderen over 

dopen en ons doopvont. Het werd een 
drukke ochtend en zowel de kinde-
ren als de leerkrachten en de ouders 
waren na afl oop erg enthousiast. Ook 
hier kwamen de kinderen met mooie 
en verrassende vragen en opmerkin-
gen, bijvoorbeeld of je als volwassene 

ook gedoopt kan worden, waar je orgel 
kunt leren spelen, waarom er zoveel 
raampjes in de muren van de kerk 
zitten en of iedereen echt altijd geld in 
de collectezak doet. Denkt u over die 
laatste vraag nog maar eens na…

Mirjam Buitenwerf

Agenda

September
Ma  15 20.00-22.00 uur  Kennismaking meditatief Bijbellezen, een serie die op 20 oktober offi cieel start, met Riette Beurmanjer.
Zo 21 17.00 uur  Vesper. Vesperscantorij, solisten en orkest onder leiding van Henk Trommel brengen twee cantates van 

Dietrich Buxtehude (1637-1707). Liturg: dr. Bettine Siertsema. Koffi e en thee vanaf 16.30 uur.
Zo 28 16.00-18.15 uur  Kliederkerk in Westwijk, ook voor de Kruiskerkgemeente. Info: Martine Versteeg.

Oktober
Wo  1 13.30-15.30 uur Sing-inn (herbergactiviteit). Na de koffi e zingen we met Wim Keijzer liederen uit verschillende bronnen, 

onder begeleiding van Peter van Dongen, piano. 
Zo 5 12.00 uur Concert met twee grote solowerken van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Met Bob van der Ent, 

viool en Henk Trommel op het Flentrop-orgel. Koffi e en thee vanaf 11.30 uur.
Ma 6 14.00-16.00 uur  Opstapbijeenkomst project Levensverhaal. Voor ouderen die samen levensverhalen delen aan de hand 

van eigen foto’s. Info en opgave bij Ria Keijzer.
Di  7 9.30-11.30 uur  Open huis (herbergactiviteit): Renger Prent geeft een opstap voor gesprek met een presentatie over 

leven en betekenis van Franciscus van Assisi. 
Wo  8 9.30-11.30 uur Tweeluik (1/2) over verhalen uit het Oude Testament in de kunst met dr. Anique de Kruif. Deze cursus is 

een onderdeel van het herbergprogramma en kost € 10,- voor twee bijeenkomsten. 2/2 op woensdag 
22 oktober. Opgave en info bij Ria Keijzer. 

Do 9 20.00-22.00 uur  Bijeenkomst kring Vrouw en geloof. Info: Meta Schoonheim, 06-48171563.
Vr  10 20.00 uur  Cafe Montpensier, fi lm ‘Les Choristes’ met gesprek over de kracht en de zin van muziek in opvoeding 

en moeilijke situaties. Er is een praktijkdeskundige die vanuit het onderwijs aan de discussie bijdraagt. 
Om 19.30 uur staat de koffi e klaar. 

Zo  12 11.00 uur (!)  Mantelviering met na afl oop koffi e voor de gemeente en een lunch voor zieken en hun begeleiders.
Ma  13 14.00-16.00 uur  Project Levensverhaal (herbergactiviteit) met Ria Keijzer.
Wo  15  Actie ‘Zeg het met bloemen’. Dit is een onderdeel van het Klaver project met vier acties waarin ouderen 

en jongeren verbonden zijn. U kunt in de ochtend, tot 13.00 uur, bloemen en fruit afl everen, waar kinde-
ren ’s middags bakjes van maken die daarna naar ouderen worden gebracht die extra aandacht kunnen 
gebruiken. Info bij Mirjam Buitenwerf en Ria Keijzer.

Do  16  20.00-22.00 uur  Eerste bijeenkomst Studiegroep Dogmatiek rond het boek ‘Christelijke dogmatiek’ (van den Brink en 
van der Kooij). Opgave bij Sieb Lanser.
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Bij de diensten
Zoals in de vorige editie reeds werd 
vermeld, zal 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 
worden geboden een persoonlijke 
zegen te ontvangen. De zegen zal 
gegeven worden volgend op de 
Woordverkondiging en de voorbeden, 
terwijl de gemeente zingend meebidt.

Zondag 21 september wordt de eerste 
cantatedienst van het nieuwe seizoen 
gehouden. Vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis zal, begeleid door 
verscheidene instrumentalisten, Bachs 
cantate ‘Wer Dank opfert, der preiset 
mich’ (BWV 17) ten gehore brengen.
Zondag 28 september, aan het einde 
van de Vredesweek, willen we samen 
met onze medegelovigen van de 
Goede Herderparochie samenkomen 
in de Pelgrimskerk voor een dienst van 
Schrift en tafel.
Zondag 12 oktober werkt de cantorij 
mee aan de dienst met liederen van 
Vogel en van Oosterhuis.

Zondagse Taizéviering
Nu alvast meld ik dat op zondag 
19 oktober naast de morgendienst 
ook een middagviering zal worden 
gehouden. Deze viering zal het karakter 
hebben van een Taizéviering, die 
uitdrukkelijk openstaat voor studenten 
van Uilenstede maar ook voor andere 
belangstellenden. Aanvang 17.00 uur. 
Plaats: stiltekapel Pelgrimskerk.

Een nieuwe Bijbelkring
Op dinsdagmiddag 23 september gaat 
een nieuwe Bijbelkring van start. In 
tien bijeenkomsten willen we ons deze 
winter buigen over de woorden van 

troost die ‘Deuterojesaja’ (‘de tweede 
Jesaja’) in de hoofdstukken 40 t/m 66 
van het boek Jesaja aan de ballingen in 
Babel meegeeft. Bijzondere aandacht 
zal gegeven worden aan de vier 
liederen over de ‘dienaar van de HEER’, 
een opvallende, lijdende Godsgezant, 
die het volk Israël vertegenwoordigt, 
maar tegelijk getekend wordt met zeer 
persoonlijke trekken.
Plaats: Pelgrimskerk.
Frequentie: eenmaal per drie weken.
Data: 23 september, 14 oktober, 4 en 
25 november, 16 december 2014; 
20 januari, 10 februari, 3 en 24 maart, 
14 april 2015; steeds van 14.00 tot 
16.00 uur.
Leiding: ds. H.U. de Vries.

Overleden
Tijdens de zomerperiode ontvielen 
ons twee mensen. Leneke Visser, Van 
Boshuizenstraat 259, overleed op 
23 juli. Zij had al langere tijd kanker, 
maar kwam desondanks graag naar 
kringen en bijzondere diensten. Zij 
werd 64 jaar. We leven mee met haar 
man en kinderen. 
Gosse Visser, A.J. Ernststraat 985, 
overleed op 3 augustus, eveneens 
aan de gevolgen van kanker, in de 
leeftijd van 75 jaar. De plechtigheid 
voorafgaande aan zijn begrafenis vond 

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



33 jaargang 5 | nummer 6

plaats in De Buitenhof, waar zijn vrouw 
als vrijwilligster actief is. Ook naar haar 
gaat onze aandacht en ons gebed uit.

Ds. Harmen U. de Vries

Persoonlijke zegen tijdens 
kerkdienst
Zondag 14 september, 
Nationale Ziekendag, wordt 
in de Pelgrimskerk aan zieken 
en anderen die – op wat voor 
terrein dan ook – geestelijke 
ondersteuning nodig hebben, 
de gelegenheid gegeven een 
persoonlijke zegen te ontvangen. 
De zegening vindt plaats tijdens 
de kerkdienst, die om 10.30 uur 
begint. U bent van harte welkom.

Vanuit de wijkkerkenraad - juni
Vanuit de wijkdiaconie wordt mede-
gedeeld dat bij de aandachts punten 
van de diaconie de ‘mantelzorg’ zal 
worden vervangen door ‘verschraling 
ouderenzorg’. Na voorbereiding en 
het opstellen van een goed plan 
kan eventueel een aanvraag bij het 
durffonds worden ingediend. Bij de 
PKN te Utrecht kan een verdubbeling 
tot een maximaal bedrag van € 2000,- 
worden aangevraagd (via het zgn 
premieplan).
• Hoe we de nieuwe bewoners van 
de nieuwbouw op de Zuidas en de 
studenten in de fl ats aan de Van 
Heenvlietlaan willen benaderen, is 
een punt van aandacht. We doen dit 
gezamenlijk met De Nieuwe Poort 
en anderen. Het punt zal worden 
voorbesproken in een ontmoeting 

van de predikanten De Wijer van de 
Thomaskerk, Van Zwieten en De Vries. 
• Ds. Jannet Delver, voormalig hoofd 
van de Dienst Pastoraat en Geestelijke 
Verzorging van het VUmc, gaf een 
presentatie die in de praktijk dient als 
een informatie voor co-assistenten 
over de Dienst PGV. Dit gaf een 
duidelijk beeld van het veelzijdige werk 
van de geestelijke verzorgers. Als 
patiënten een voorkeur hebben voor 
een bepaalde geestelijke verzorger dan 
wordt daar rekening mee gehouden. 
Tot slot laat ds. Delver nog twee 
exemplaren rondgaan van de bundel 
‘Tussen donker en licht’, gebeden en 
gedachten voor wie met ziekte te 
maken heeft.
• We besloten een proefabonnement 
te nemen op het Ouderlingenblad van 
de PKN. 
• Ons moderamen pleegde overleg 
met het parochiebestuur van de 
Goede Herder. Daar is het volgende 
naar voren gekomen. Het bisdom 
krijgt steeds meer invloed. De 
Goede Herder wilde een stichting 
vormen, omdat ze per 14 juni geen 
zelfstandige parochie meer zijn. 
Ze behoren dan tot de parochie 
Amstelland. Voorts, de Goede Pelgrim 
bestaat nu uit de volgende personen, 
mw. Lemaire, ds. De Vries en de 
heren Van Drimmelen, Haalebos en 
Smelting (voorzitter).
• Bij de bespreking van ons Uilen-
stedeproject kwam het verslag van 
Dirk-Jan Mudde en onze vervolg-
aanvraag bij het Durffonds aan de orde. 
Zijn verslag is een uitstekend stuk. 
Men uitte grote bewondering voor 
zijn inzet en doorzettingsvermogen. 

Constance Postema-Künhardt
Na een leven vol liefde en zorg, 
waarvan de laatste maanden moeilijk 
voor haar zijn geweest, is op 12 juli 
vredig heengegaan Connie Postema-
Künhardt (Doornburg 76). Bijna 92 is 
ze geworden. Ze was een actieve, 
uitbundige vrouw, die genoot van het 
contact met mensen. Zij vlinderde door 
het leven, vrolijk en optimistisch; het 
leven bekeek ze door een roze bril. In 
1958 kwam ze met het gezin vanuit 
Indonesië in Nederland. Hier heeft ze 
jarenlang in het onderwijs gewerkt. 
Toen de lasten van de ouderdom haar 
levenskwaliteit aantastten, vloeiden 
het laatste half jaar haar levenslust 
en levenskracht uit haar weg. Het 
geloofsvertrouwen waarmee zij leefde 
en waarmee zij gestorven is, was 
voor haar wezenlijk. Op 21 juli vond in 
besloten kring de crematie plaats op 
Westgaarde. In de aula hebben we 
een gedeelte uit Johannes 11 gelezen 
en overdacht, over de opwekking van 
Lazarus; hetzelfde gedeelte als bij de 
uitvaart van haar man Henk op 30 juli 
2011. 

Sieb Lanser

Inmiddels kunnen we melden, dat 
onze vervolgaanvraag gehonoreerd is. 
U kunt zich indenken dat we daar heel 
gelukkig mee zijn.
• Dhr. Lolkema legt na jarenlange 
trouwe dienst per 1 januari 2015 zijn 
ambt als ouderling neer. Dit heeft tot 
gevolg dat er een vacature voor de 
Vreugdehof komt.
• Elk jaar worden we geacht een 
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beleidsplan voor de komende jaren 
te formuleren. De algemene punten 
blijven een aantal jaren ongewijzigd, 
maar het plan eindigt altijd met het 
noemen van enkele Speerpunten. 
Dit jaar hebben we aan ons 
Uilenstedeproject het onderwerp van 
de ’ziekenzegening’ toegevoegd.

Adri Lodder

Pastorpraat en Vieren en 
verbinden....
Voelde Obama zich verbonden met 
Nederland bij zijn bezoek dit voorjaar? 
Bij de ingang van het ‘Rijks’ vroeg een 
kind: ‘Spreekt u ook Nederlands?’ Hij 

schrok een beetje, verrast? Bij zijn 
afscheid zei hij dat hij een belangrijk 
Nederlands woord geleerd had. Het 
werd even doodstil. ‘gezellig’ dus 
toch... vieren en verbinden?
Voelt u zich verbonden met de wijk? 
Het Huis van de Wijk? De wijkkrant 
van juni/juli/augustus is de moeite 
waard om te bewaren, zo volledig. Alle 
telefoonnummers en adressen bij de 
hand. Er zijn nog een paar exemplaren 
beschikbaar, ook in de kerk.
Een gemeentelid heeft zich zo 
verbonden gevoeld met de zieken 
en aan huis gebondenen, dat ze het 
bloemenbusje fl ink gespekt heeft! Zij 

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
 
september
do  11  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder
zo  21  10.00 uur  Cantatedienst, Linguae atque Cordis zingt ‘Wer Dank opfert, 

der preiset mich van J.S. Bach 
di  23  14.00 uur  Deuterojesaja
 
oktober
wo  01  15.00 uur  De gedichten van Chagall door Maria Prill en Ties Grijpstra
do  09  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder
zo 12 10.00 uur Cantorij brengt liederen van Willem Vogel en Huub Oosterhuis
di  14  14.00 uur  Deuterojesaja
zo  19  17.00 uur  Taizéviering
 
Zie ook het winterprogramma voor meer informatie 
of kijk op www.pelgrimskerk.nu.

vindt het een heel goed idee dat de 
bloemen elke zondag naar iemand 
gebracht worden. Dank hiervoor!
Met het Zomerprogramma, nu 
bijna ten einde, voelden velen zich 
verbonden en was er veel te vieren. 
Bijna alle uitstapjes en kringen werden 
goed bezocht en gingen gewoon door, 
al moest er soms door wijzigingen in 
het openbaar vervoer iets aangepast 
worden. Daarom is het altijd handig en 
nodig dat men zich opgeeft of kijkt op 
de website.
Het Winterprogramma is eind van deze 
maand weer beschikbaar in de kerken, 
bibliotheek en Huis van de Wijk in de 
A.J. Ernststraat 112. Vier mee! 
Een lege zolder nu in de Pelgrimskerk 
zo zonder kerst /paasverkleedkleren. 
Alle engelenjurken met vleugels en 
al, herderskleding, koningsmantels, 
kronen en hoofddoeken, zeven scha-
penkoppen, een os en een ezelskop 
alles is nu naar de theatergroep van de 
Kruis- en Paaskerk. Na ruim twintig jaar 
vieringen voelden wij ons wel verbon-
den met al die spullen. Maar mis-
schien komt men hier nog eens iets in 
deze kledij vieren!?
Vele handen maken het werk licht, 
was het thema van de vorige blad. 
Wat is uw talent? Wilt u er eens over 
nadenken welk klusje u in de kerk 
wilt en kunt aanpakken? Kom er eens 
over praten, wie weet hoe u zich kunt 
verbinden en wat valt er niet allemaal 
te vieren. Contact opnemen? Graag!
Hartelijke groet voor allen, 
speciaal zieken en aan huis 
gebondenen. We denken aan u in de 
vieringen en gebed.

Wil Kruijswijk
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Naar kasteel Keukenhof
Op 10 juli begon onze reis naar vroeger 
eeuwen. Het was een heerlijk zonnige 
dag. Nadat iedereen aanwezig was, 
gingen we met trein en bus op stap. 
Vervolgens betraden we na een fi kse 
wandeling het historische landgoed. 
De eerste eigenaar was Adriaan Block 
(1581-1661), schipper van de VOC. 
In de afgelopen eeuwen groeide het 
landgoed uit tot 230 ha. Het landhuis 
werd qua architectuur een kasteel 
volgens de neorenaissancestijl 
(vierkant van vorm). In de negentiende 
eeuw werden op alle hoeken torens 
geplaatst. 
Tegenwoordig wordt een en ander 
beheerd door een stichting. Het werk 
wordt veelal gedaan door vrijwilligers. 
Degene die ons rondleidde, wist ons 
heel veel te vertellen over het wisselen 
van eigenaren en de families die op het 

kasteel hebben gewoond. We mochten 
in de verschillende kamers en salons 
vertoeven. In de ’Blauwe Salon’ wordt 
regelmatig een huwelijk gesloten. 
In één van de kamers stond een 
clavicord waarop iemand van onze 
groep mocht spelen.
Behalve het Kasteel bevinden zich 
‘de Frederik’s Hof, het Koetshuis, het 
Washuis en de Hofboerderij op het 
landgoed.
Na de rondleiding konden we buiten bij 

de Hofboerderij lunchen. Daarna was 
de prachtig aangelegde tuin te bezich-
tigen waar de tentoonstelling ‘Cobra 
Buiten’ was. Dit is een initiatief van 
het Cobra Museum in Amstelveen in 
samenwerking met Kasteel Keukenhof. 
Moe, maar zeer voldaan gingen 
we terug naar huis. Hulde aan de 
dames die dit dagreisje voor ons 
georganiseerd hebben. Het was een 
dag met een gouden randje!

Wil Zonneveld 

Op 10 juli begon onze reis naar vroeger 

Bezoek drugspastoraat
Op woensdag 16 juli maakten 14 
mensen samen met drugspastor 
Nelly Versteeg een tocht door 

de binnenstad, langs pensions 
en opvanghuizen waar men 
drugsverslaafden, daklozen en illegalen 
opvangt. Ook was daar de Kruispost 
waar men medische hulp kan krijgen. 
Nelly vertelde van alles over de 
werkwijze die wordt gehanteerd. We 
belandden in het gebouw, dat het 
drugspastoraat huurt van het Leger 
des Heils. Hier waren verschillende 
(ex)verslaafden die hun verhaal 
vertelden. Daarna gingen we naar de 
Hoftuin voor een drankje. Een zeer 
geslaagde middag. 

Janny Schuijt-ter Horst

Tropische zomermaaltijd met 
indisch tintje
Op vrijdag 1 augustus genoten 
we van een gezamenlijke maaltijd 
in de tuin van de Pelgrimskerk. 
Het thema, 'Indisch', werd door 
velen omarmd. Sarongs, gebatikte 
hemden en enkele kamerjassen 
konden we bewonderen.

Tropische zomermaaltijd met 
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Een nieuw seizoen...
Martine Versteeg

Na een heerlijke zomer kijken we weer uit naar een mooi nieuw seizoen 

voor het jeugdwerk in Amstelveen. Vrijwilligers gaan weer van start met 

de voorbereidingen en de eerste activiteiten zijn alweer gepland. We 

starten dit jaar wel met een andere bezetting dan voor de zomer. Dorien 

Keus is tot februari 2015 met zwangerschapsverlof. Jakob Stolk zal haar 

vervangen. Jakob zal zichzelf in de volgende Present voorstellen. 

Ouders, kinderen en tieners kunnen begin september een brief 

verwachten met alle informatie rond het jeugdwerk voor de eerste helft 

van het nieuwe seizoen. Voor nu licht ik er een aantal activiteiten uit. 

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Kerk op 
Schoot
Voor de allerkleinsten (0-5 jaar) 
begint het seizoen ook goed. 
Kerk op Schoot zijn vieringen 
speciaal gericht op deze 
doelgroep. Het gaat om een korte 
viering van twintig minuten, waarin 
kinderen een Bijbelverhaal zintuiglijk 
tot zich nemen. De vieringen vinden 
plaats in de Paaskerk en de Kruiskerk. De 
eerstvolgende viering is gepland op 26 oktober in 
de Kruiskerk. Wegens verandering in bemensing 
bij PJR kunnen data veranderen. Voor opgave of 
informatie: martine@pga-b.nl.

The Basics
Vorig jaar zijn we met 16 plussers gestart met een 

basiscursus rond het geloof. Wegens het succes 

van het vorige seizoen willen we ook dit jaar een 

nieuwe cursus aanbieden voor jongeren vanaf 

16 jaar. Het is een cursus die je uitdaagt om na 

te denken over het christelijk geloof. Wat gelooft 

een christen eigenlijk en waarom? De cursus start 

in oktober. Voor informatie Remon Vonk: remon_

vonk@yahoo.com, 06-20482456.

Tip voor thuis
Maak een kijktafel met herinneringen van de zomervakantie. Zet op 

een schaal een kaarsje en leg een aantal vakantieherinneringen er op. 

Bijvoorbeeld de stenen die je gevonden hebt tijdens een wandeling, 

enkele schelpen, een souvenir, een foto van het landschap, een 

toegangskaartje... ‘Dat was een fi jne tijd. Dank U wel God!’
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KliederkerkIn het vorige seizoen zijn we gestart met het concept Kliederkerk. 

Een programma voor (groot)ouders met (klein)kinderen van 0 tot en 

met 12 jaar. Hierin ontdekken (groot)ouders samen met hun (klein)

kinderen al kliederend een Bijbelverhaal of thema. Daarna is een korte 

aansprekende viering, met vervolgens een gezamenlijke maaltijd. We 

starten dit seizoen op 28 september weer met de Kliederkerk. Voor 

opgave of informatie: martine@pga-b.nl, 06-10848954.Er is nog genoeg te noemen en te vertellen, maar dat is voor een 

volgend present. 

jaargang 5 | nummer 6
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Op dinsdag 1 juli om 14.00 uur komen 
18 mensen, leden van de Pelgrimskerk 
en De Goede Herder, naar de 
Pelgrimskerk om studie te maken van 
de vier lofzeggingen die in hoofdstuk 
4 en 5 van de Apocalyps voorkomen. 
Veel mensen associëren de Apocalyps 
ofwel de Openbaring van Johannes 
met de tekening van rampen en 
oordelen, die op weg naar een nieuwe 
aarde over onze wereld komen. In 
de Apocalyps treffen we echter ook 
lofzeggingen aan (bijv. 4: 8 en 11; 5: 
9 en 12-13). Ds. De Vries noemt dit 
‘Pareltjes van lofzeggingen’. 

Johannes van Padmos heeft in 
hoofdstuk 2 en 3 beschreven hoe 
de situatie in de gemeenten is. In 
hoofdstuk 4 ziet hij in een visioen een 
troon in de hemel waarop iemand 
(God) zit met het uiterlijk van jaspis  
(= goedheid) en sarder (= trouw). Rond 
de troon is een regenboog (verbond) 
van smaragd (groen = erbarmen). Op 
de 24 tronen daaromheen zitten in 

witte klederen en met gouden kronen 
24 oudsten, de twaalf stammen van 
Israël (OT) en de twaalf apostelen 
(NT). Deze 24 staan voor heel Gods 
volk: allen die geloven scharen zich 
om de troon. Verder nog vier wezens 
die doen denken aan resp. een leeuw, 
een jonge stier, een mens (= kroon 
op de schepping) en een vliegende 
adelaar. Deze krachtige schepselen 
zeggen: ‘Heilig, heilig, heilig is de 
Heer, God de almachtige, die was en 
die is en die komt’. Johannes leunt 
hier op gedachtegoed uit het Oude 
Testament. Ezechiël 1: 4-10 beschrijft 
vier troondragers, wezens lijkend 
op een leeuw, een stier, een mens 
en een adelaar, en in 1: 26-28 een 
regenboog. In Jesaja 6: 1-4 wordt het 
‘Heilig, heilig, heilig’ genoemd, de 
onaantastbare heiligheid van God, wat 
wij ook altijd bij de avondmaalsviering 
zingen. Verder wordt in Jesaja 11 
Gods Geest beschreven als een geest 
van wijsheid en inzicht, van kracht 
en verstandig beleid, van kennis en 
eerbied voor de Heer.
 
Terwijl het in hoofdstuk 4 voornamelijk 
over de Schepper gaat, handelt 
hoofdstuk 5 over hem, die op de troon 
zit met in zijn hand een boekrol, dubbel 
beschreven, eerst horizontaal, maar 
bij gebrek aan ruimte ook verticaal. 
Niemand in de hemel of op de aarde of 

onder de aarde is echter waardig om 
de boekrol te openen. Dan is het ach 
en wee, maar er blijkt toch iemand die 
te zijn die het kan: Jezus, de nieuwe 
triomfator, die alles volbracht heeft. 
Daarop klinken de lofliederen. Vers 9 
en 10 spreken van het lam (Jezus) dat 
geslacht is, die met zijn bloed mensen 
heeft gekocht uit alle landen en volken 
en hen tot koningen en priesters 
heeft gemaakt. Jezus heeft de schuld 
op zich genomen, Hij brengt deze 
gebroken wereld tot een goed einde. 
Koningskinderen zullen we worden 
op een nieuwe aarde.

Na de pauze zingen we ter afsluiting 
onder begeleidend orgelspel van de 
heer Zonneveld liederen uit het nieuwe 
liedboek, die gebaseerd zijn op de 
gelezen lofzeggingen. 
Het was een inspirerende 
bijeenkomst, waarin ds. De Vries een 
heldere en voor velen verrassende 
toelichting heeft gegeven op de 
Openbaring van Johannes. 

De Kring
Gina Visser, Nel Velthorst

Wat: Lofzeggingen in de 
Apocalyps 
Waar: Pelgrimskerk 
Wanneer: Vier dinsdagmiddagen 
in de zomer
Leiding: Ds. Harmen de Vries
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WOUW-Amsterdam en PCOB-
Amsterdam organiseren voor actieve 
leeftijdgenoten een workshop over 
Eenzaamheid en Veerkracht. Waar 
halen wij de veerkracht vandaan om 
in verbinding te blijven met onszelf en 
de mensen om ons heen, ook als er 
veel verliezen komen? Wat kunnen wij 
van elkaar leren? Hoe kunnen we onze 
veerkracht nog meer ontwikkelen. 

Oud en eenzaam hoort niet 
onvermijdelijk bij elkaar! Wat kun je 
zelf doen? Wat mag een ander van jou 
verwachten? Wat wil je betekenen voor 
een ander? Mag een mens eenzaam 
zijn? 

Over deze en andere vragen zullen 
we met elkaar veel ontdekken tijdens 
deze workshop onder de inspirerende 
leiding van Jeanette Rijks, eenzaamheid 
specialist. (www.eenzaamheid.info)
Wij nodigen met name andere actieve 
ouderen uit voor deze inspirerende 
middag: kaderleden, projectgroepen en 
bestuursleden van zelforganisaties. Kom 
uw licht opsteken over de bestrijding van 
eenzaamheid. U bent van harte welkom. 
Aanmelden per mail: 
wouw.amsterdam @gmail.com.
Maandag 29 september, 13.30 - 16.30 
uur. Plantage Middenlaan 14, Amsterdam. 
Contactpersoon: Fenna Boloderheij, 
tel. 020-7525100. Maximaal 50 personen.

nieuws
Dwaze schare
De satirische website Goedgelovig.nl
is in mei opgevolgd door www.
dwazeschare.nl. De Dwaze Schare 
presenteert zich als ‘vrijplaats voor 
het taboeloze geloofsgesprek’. Je 
kunt er je eigen profi el posten. Er 
is ruimte voor satire, maar ook voor 
positieve ontwikkelingen. Gelovigen, 
ongelovigen, zoekers en twijfelaars 
praten hier over levensvragen en 
wereldbeelden. Zonder taboes, met 
humor en kritisch op zijn tijd.

Tentoonstelling 
over eerste 
 vrouwelijke 
predikant
Tot 13 oktober is in het Bijbels 
Museum te Amsterdam een tentoon-
stelling te zien over Anne Zernike 
(1887-1972). Zij was de eerste vrou-
welijke predikant in Nederland. 
De tentoonstelling schept een 
actueel beeld over een vrouwelijke 
pionier op het gebied van kunst, 
cultuur en maatschappelijk engage-
ment. Tevens is er aandacht voor de 
portretten van Jan Mankes (1889-
1920) met wie Anne was getrouwd.

Zingt u mee?
Leo Kramer
 
Zingen is goed voor een mens. Het 
roept emotie in je op, blijdschap, 
verdriet of je bent gewoon lekker met 
muziek bezig. In een groep is het 
nog leuker, het geeft de mogelijkheid 
meerstemmig te zingen. Bij de 
cantorij zitten mensen die al heel lang 
elke week repeteren. Bij Anthem 
hetzelfde, er zijn er een paar die bij 
de oprichting in 1971 waren, dus al 
43 jaar! Dat is mooi, er ontstaat een 
soort vriendengroep. Bij beide koren 
bestaat de behoefte nieuwe mensen 

te verwelkomen, er is ruimte voor 
verjonging. 
Met de cantorij is het elke maand 
een verrassing wat ingestudeerd 
gaat worden, steeds een nieuw 
programma. Anthem heeft een 
repertoire dat telkens vernieuwd 
wordt. Gezelligheid en humor horen 
bij het het zingen, dus ook bij ons. 
Wij willen u / jullie graag verleiden het 
eens een poosje te proberen.

De cantorij repeteert op woensdag van 
19.15 - 20.30 uur, Anthem op maandag 
van 20.00 - 22.00 uur.
Kom ga met ons en doe als wij!

Workshop: Eenzaamheid en
Veerkracht van ouderen
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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.

 Za/ 13-09 en Zo/ 14-09 
Open Monumentendagen 
Nog nooit in de toren van de Kruiskerk geweest? 
Kom en neem uw (klein)kinderen mee. Kerk open 
van 13.00-17.00 uur.

 Ma/ 15-09   Kennismaking meditatief 
Bijbellezen

Informatie-avond over de serie die 20 oktober 
start, o.l.v. Riette Beurmanjer. Meer info in de 
wijkberichten Zuid. Tijd: 20.00-22.00 uur.

 Wo/ 17-09   Inleveren goederen 
rommelmarkt

Bruikbare spullen zijn welkom. Meer info op 
pagina 26. Tijd: 10.00-20.00 uur.

 Za/ 20-09  Rommelmarkt
Komt dat zien! En kopen natuurlijk! Tijd: 10.00-
16.00 uur.

 Zo/ 21-09  Cantate dienst 
Wer Dank opfert, der preiset mich van J.S. Bach 
door Linguae atque Cordis met instrumentalisten 
o.l.v. Bert ’t Hart. Liturg ds. Harmen de Vries. Tijd 
10.00 uur.

 Zo/ 21-09  Vesper
Twee cantates van Dietrich Buxtehude door 
Vesperscantorij, solisten en orkest onder leiding 
van Henk Trommel. Liturg: dr. Bettine Siertsema. 
Tijd: 17.00 uur, vanaf 16.30 uur inloop met koffi e 
en thee. 

 Di/23-09  Bijbelkring Deuterojesaja (1
Besproken worden de woorden van troost die 
Deuterojesaja, in het boek Jesaja, meegeeft aan 
de ballingen in Babel. Leiding ds. Harmen de 
Vries. Tijd: 14.00-16.00 uur.

 Zo/ 28-09  Kliederkerk in Westwijk
Ook voor de Kruiskerkgemeente. Met Martine 
Versteeg. Opgave en info: martine@pga-b.nl, 06-
10848954. Tijd: 16.00-18.15 uur.

 Wo / 01-10  Sing-inn
Na de koffi e zingen we liederen met Wim Keijzer, 
pianobegeleiding van Peter van Dongen. Tijd: 
13.30-15.30 uur.

 Wo/ 01-10  Gedichten van Chagall 
Maria Prill en Ties Grijpstra bespreken gedichten 
van Chagall. Tijd 14.00 uur.

 Zo/ 05-10  Koffi econcert
Twee grote solowerken van Johann Sebastian 
Bach (1685-1750). Met Bob van der Ent, viool en 
Henk Trommel op het prachtige Flentrop-orgel. 
Tijd: 12.00 uur, vanaf 11.30 uur inloop met koffi e 
en thee.

 Di/ 07-10  Open huis
Renger Prent geeft een opstap voor gesprek over 
leven en betekenis van Franciscus van Assisi. 
Tijd: 9.30-11.30 uur.

 Di/ 07-10   Godfried Bomans, ’de mens 
en schrijver’

Brentano’s Zincafé: lezing van & gesprek met 
Bomans-biograaf Gé Vaartjes. 
Kosten € 5,- (incl. koffi e en drankje). Opgave: 
6419351 of zincafe@brentano.nl. Locatie: ’t Huis 
aan de Poel, Populierenlaan 21, Amstelveen. Tijd: 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

 Wo/ 08-10   Verhalen uit het Oude 
Testament

Over de kunst in de verhalen uit het OT met 
dr. Anique de Kruif. Kosten: € 10,- voor twee 
bijeenkomsten. Het vervolg is woensdag 22 
oktober. Opgave en info bij Ria Keijzer. Tijd: 9.30-
11.30 uur.

 Do/ 09-10   Bijbelkring Geloven op 
goede gronden (1

Met Miep Habing, tel. 6473574, e-mail: 
m.habing@planet.nl. Tijd: 10.00 uur. 

 Do/ 09-10   Gesprekskring delen van 
spiritualiteit

Met ds. De Bres en ds. De Bruin. Tijd: 10.00 
uur. 

 Zo/19-10   Taizéviering 
Aanvang 17.00 uur Plaats: Stiltekapel 
Pelgrimskerk.

 Vr/ 10-10  Film 'Les Choristes'
Cafe Montpensier, met gesprek over de kracht 
en de zin van muziek in opvoeding en moeilijke 
situaties. Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop 
met koffi e. 

 Zo/ 12-10  Mantelviering
Met na afl oop koffi e voor de gemeente en een 
lunch voor zieken en hun begeleiders. Tijd: 11.00 
uur.

 Ma/ 13-10  Project Levensverhaal
Met Ria Keijzer. Tijd: 14.00-16.00 uur.

 Di/ 14-10  Bijbelkring Deuterojesaja (2
Leiding ds. Harmen de Vries. Tijd: 14.00-16.00 uur.

 Wo/ 15-10   Bloemstukjes en fruitbakjes 
maken

Voor bewoners van verzorgingshuis Groenelaan. 
Na afl oop mag je mee de bloemstukjes en 
fruitbakjes bij de bewoners brengen. 
Info: ds. Mirjam Buitenwerf, 3312456, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Tijd: 14.00-16.00 uur in de Kruiskerk.

 Do/ 16-10   Bijbelkring Geloven op 
goede gronden (2

Met Mieb Habing. Tijd: 10.00 uur. 

 Do/ 16-10  Studiegroep Dogmatiek (1
Rond het boek 'Christelijke dogmatiek'. Met Sieb 
Lanser. Opgave: lanser@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Tijd: 20.00-22.00 uur.


