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Klaverproject Kruiskerk
     Mirjam Buitenwerf

Zelfs buiten de kerk hoor je vaak dat 
het goed zou zijn als de kerk die taak 
openlijk oppakt. In zijn eerste troon
rede sprak onze koning over een parti
cipatiesamenleving, een maatschappij 
waarin mensen meer en meer op 
elkaar betrokken raken en voor elkaar 
gaan zorgen – vrijwillig, maar helaas 
ook vaak noodgedwongen. Plaatselijke 
kerken van de PKN proberen het ideaal 
van die participatiesamenleving in de 
praktijk te brengen, bijvoorbeeld door 
het opzetten van een Repair Café, of 
een eet en praatgroep. 

Ook in de Kruiskerk zijn we in het klein 
met zo’n soort project begonnen: het 
Klaverproject. In het Klaverproject 

hebben we vier activiteiten gebundeld. 
Activiteiten waarin we enerzijds iets 
leuks met elkaar doen en anderzijds 
iets goeds proberen te doen voor een 
ander. Ze zijn bedoeld voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd en hun 
ouders en soms ook voor en samen 
met ouderen. De eerste activiteit is 
al geweest: samen met kinderen en 
hun ouders maakten we bloemstukjes 
en fruitbakjes voor de bewoners van 
verpleeghuis Groenelaan.

Op zaterdagmiddag 8 november van 
15.0017.00 uur, gaan we met kinderen 
lampionnen maken – het is het weekend 
voor Sint Maarten. Tegelijkertijd zamelen 
we speelgoed 
in voor Speel
goedbank 
Amsterdam. 
Eind november 
doen we mee met 

de actie Schoenmaatje van Edukans, 
en vullen we schoenendozen met 
(school)spulletjes voor kansarme 
kinderen in het buitenland. Dat doen 
we in samenwerking met de Roelof 
Venemaschool. 
Op woensdagmiddag 3 december 
starten we met: een (project)
kinderkoor, dat op de adventsmiddag 
in de Kruiskerk zal gaan zingen. 

Dat alles onder het motto: iets leuks 
doen met elkaar leidt tot iets moois 
voor een ander, ver weg of dichtbij. Zie 
voor meer informatie de agenda van 
de Kruiskerk, en de website:
www.kruiskerk-amstelveen.nlvoor Sint Maarten. Tegelijkertijd zamelen 

Eind november 
doen we mee met 

Klaverproject Kruiskerk
     Mirjam Buitenwerf

Klaverproject KruiskerkKlaverproject Kruiskerk
     Mirjam Buitenwerf

Zaterdag 8 november Sint Maarten
Eind november Schoenmaatjes
Woensdag 3 dececember Kinderkoorproject

We weten allemaal: de kerk is er 

niet alleen voor jezelf, maar ook voor 

mensen die jou nodig hebben.
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‘En God Zelf zou bij mij langs komen in de 
gedaante van een éénjarige, muisgrijze Ezel…’. 
Deze woorden schreef Gerard Kornelis van 
het Reve in 1966 in zijn boek ‘Nader tot U’. 
Ze werden gevolgd door een beschrijving van 
hoe de auteur seksuele gemeenschap zou 
hebben met God in de gedaante van een ezel. 
Deze woorden o.a. leidden tot de beroemdste 
blasfemiezaak in de Nederlandse geschiedenis. 
Van het Reve werd vrijgesproken van de hem 
ten laste gelegde ‘smalende Godslastering’. 
Toch zal zijn Godsbeeld niet bij veel gelovigen 
ingang gevonden hebben. Over Godsbeelden 
gaat het in dit nummer. Ieder heeft haar of zijn 
eigen Godsbeeld(en); voor de meeste lezers 
van Present zal de Bijbel de inspiratiebron zijn. 
Maar de Bijbel geeft zelf ook een veelheid aan 
beelden en benamingen; Gert Jan de Bruin 
schrijft er over. Hij zegt dat het vaak dichters 
zijn die ons te hulp komen met frisse woorden. 
Margaretha Schenkeveld bespreekt een 
gedicht van Willem Jan Otten. Hebben we God 
aan een touwtje? Lees voor een antwoord de 
column van Anita Winter. Een actuele vraag, 
gezien de situatie in de wereld, is die naar 
Godsbeelden in de islam; Anton Wessels gaat 
hier op in. Enkele lezers delen met ons hun 
Godsbeeld. Ik veroorloof mij deze keer af te 
sluiten met een mopje dat ik eens las. ‘Mijn 
oom is pastoor’, pocht André. ‘Iedereen zegt 
Zeereerwaarde tegen hem.’ ‘Dat is nog niks’, 
zegt Peter. ‘Ik heb een oom die kardinaal is en 
daar moet iedereen Eminentie tegen zeggen.’ 
Fransje, die alles gehoord heeft, denkt even 
diep na. ‘Ik heb een oom’, zegt hij, ‘en die 
weegt 150 kilo. Als hij de straat op gaat, zegt 
iedereen: God Allemachtig!’

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/ 19-10 

1e collecte: Diaconie, zorg-en hulpver-
lening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. P.B. Verspuij, Otterlo
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras 
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zo/ 26-10 

1e collecte: Diaconie, voedselproject
2e collecte: Kerk, ondersteuning organi-
satie van onze landelijke Kerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen

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

Zo/ 02-11

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, Boven-
Hardinxveld
18.30 uur: ds. D.J. van Eckeveld, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen
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Zo/ 09-11 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P. de Jager, Lexmond
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Visser-Fuchs, 
Heemskerk

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.H. van Osnabrugge 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Zo/ 16-11

1e collecte: Diaconie, KiA: landelijk 
diaconaat
2e collecte: Kerk, jeugd-en jongerenwerk 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. P. Masmeijer, Zegveld 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.Vissser, Harderwijk
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust
 

Lezersoproep
 Het novembernummer heeft als thema Verzoening. Daar 
kun je allerlei kanten mee op, zoals verzoening tussen 
God en mens, verzoening tussen landen in het wereld
gebeuren. Maar de redactie hoort graag van u welke rol 
verzoening heeft gespeeld / speelt in uw persoonlijke 
leven. Schrijf uw bijdrage (max. 300 woorden) en stuur 
deze per email: redactie.present@pgab.nl. Of per post: 
Kruiskerk, t.a.v. redactie Present, Van der Veerelaan 30a, 
1181 RB Amstelveen.

Wintertijd
In de nacht van 25 oktober gaat de klok een uur terug. 
De kerkdiensten in de Pelgrimskerk starten vanaf 
zondag 26 oktober om 10.30 uur.

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

December - Tijd
inleveren kopij: 25 november
op de mat: 18 december

Data Present
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Beelden van God
Gert Jan de Bruin

Ontelbaar zijn in het Bijbels Verhaal 
de beelden en benamingen voor 
de Eeuwige. Koning, Herder, Rots, 
Bevrijder, Rechter, Moeder, Vuurkolom, 
Onzienlijke en ga zo maar door. Die 
veelheid is nodig, God is niet in één 
beeld te vangen. We weten dat al die 
beelden tasten naar een geheim dat 
ten diepste onnoembaar is. 

Uitzuivering
Iemand vertelde 
ooit over haar 
strenge God. Er 
kon nooit eens 
een glimlach bij 
de Verhevene af. 
Haar geloof had 
te maken met een 
opgeheven vinger. 
Later kwam ze er 
op terug en gaf 
aan dat ze zich 
schuldig voelde 
over wat ze had 

gezegd. De Eeuwige nam haar dit vast 
kwalijk. Wat zij vertelde, laat zien dat 
onze beelden om een voortdurende 
uitzuivering vragen. Nogal wat mensen 
nemen uit hun kindertijd het beeld 
van een oude man op een wolk mee. 
’t Is jammer als het daar bij blijft, als 
de Bijbelse veelkleurigheid in het 
spreken over God niet landt. Kunnen 
we onze beelden open houden voor de 
Onnoembare? Als we dat niet doen, 
lopen we het gevaar niets in de gaten 
te hebben, wanneer de Eeuwige in 
ons leven verschijnt. 

God zien?
Een chassidisch verhaal vertelt ons 
over een vroom man in een achteraf 
dorpje in Rusland. Uren en uren 
brengt de man door in gebed. Op 
een nacht verschijnt hem in de slaap 
een engel. Wil je God ontmoeten? 
Niets liever dan dat, antwoordt 
de man. Ga dan morgen naar het 
kruispunt aan de rand van het dorp, 

rond het middaguur zul je daar God 
ontmoeten. De volgende dag is de 
man meer dan een uur te vroeg in zijn 
mooiste pak op het kruispunt. Maar 
hoe lang hij ook wacht, van God geen 
spoor. Bitter teleurgesteld gaat hij 
tegen zonsondergang naar huis. Niets 
heeft hij op het kruispunt gezien, God 
niet, niemand niet. Alleen een boer 
die lange tijd bezig is om het wiel van 
zijn wagen te repareren. Die nacht 
krijgt de vrome man opnieuw een 
bijzondere droom. Dit keer is het geen 
engel. Hij herkent in zijn droom het 
gezicht van de boer die hem vraagt: 
waarom heb je me niet geholpen? 
Ik had je toch gevraagd om naar het 
kruispunt te komen, omdat je nodig 
was? Vanaf die nacht heeft de vrome 
man minder tijd voor zijn gebeden. 
Het wil hem nogal eens overkomen 
dat hij onderweg naar huis wordt 
opgehouden.

Beeldenstorm
Het verhaal illustreert treffend dat 
Gods verschijning niet hoeft te kloppen 
met onze verbeelding. God als een 
boer, bezig met een kapot wiel of als 
een vrouw, driftig op zoek naar een 
verloren munt. Kunnen we ons door 
de Eeuwige laten verrassen? Kunnen 
we openheid leren aan het Bijbels 
Verhaal, omdat God nog anders is dan 
wij denken? Elia laat ons er iets van 

Wij hebben beelden van de mensen met wie we optrekken. Het 

is fijn om een beetje te weten waar je met een ander aan toe bent. 

Maar het hoort tot de levenskunst om elkaar niet vast te leggen op 

een bepaald beeld. Kunnen we tegen elkaar zeggen: dat beeld klopt 

niet, zo ben ik niet. De beelden die we in ons dragen, kunnen een 

open blik op de ander bemoeilijken. Met de beelden die we van God 

hebben is het niet veel anders. 
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zien. Veertig dagen en veertig nachten 
reist hij tot aan de Horeb. Het vergaat 
hem als de man uit het chassidisch 
verhaal, in z’n slaap hoort Elia een 
stem. Wat bezielt je dat je hierheen 
gekomen bent? Elia verstaat de vraag 
als een uitnodiging om z’n klacht uit 
te spreken. Vervolgens zijn er allerlei 
natuurverschijnselen. Een stormwind, 
een beving van de aarde, een vuur. 
Steeds gaat door Elia heen: dit herken 
ik, zo is mijn God. Storm, aardbeving 
en vuur zijn geen onbekende beelden, 
maar Elia krijgt te verstaan dat hij in 
de ban is van wat aan het eigenlijke 
vooruitgaat. Het is allemaal heel 
mysterieus. Als wij, net als Elia, 
denken dat een beeld ons iets van God 
onthult, zijn we soms te snel. Net als 
Elia moeten we onze beelden steeds 
weer bijstellen. De Eeuwige is niet in 

een enkel beeld te vangen, het Bijbels 
Verhaal getuigt van een doorgaande 
beeldenstorm. 

Dichters
In het kerkelijk spreken wordt God 
soms beperkt tot een paar beelden 
en dan zijn dat  meestal ook nog 
mannelijke beelden. Maar honderd 
beelden zijn nog niet genoeg om 
uitdrukking te geven aan het geloof. 
Vaak zijn het dichters die ons te hulp 
komen met frisse woorden, ook in 
een verwoording van ons nietweten. 
Bij voorbeeld Jan Willem Schulte 
Nordholt:

Als ik God zeg dan bedoel ik niet 
al de bomen met hun hoofd omhoog,
en de zon niet met zijn gouden oog,
en de hemel niet en het verschiet,

en niet binnen in het warm gevoel
als ik aan de grens des levens sta,
en het duister niet waarin ik ga,
God, ik weet het niet wat ik bedoel.

Ik bedoel, want eindeloos probeer
ik te zeggen wat ik zeggen wil,
ik bedoel een licht dat niet bestaat,

ik bedoel het goddelijk gelaat
dat onzichtbaar is, de stem zo stil
dat ik hem niet hoor als ik hem eer.

Regelmatig denk ik aan de titel van 
een boek van de grote theoloog 
Edward Schillebeeckx: ‘God is ieder 
ogenblik nieuw’. Wat ik gisteren 
meende te weten en te geloven is 
vandaag achterhaald, ik loop al weer 
achter. Wat een prachtige titel: God is 
ieder ogenblik nieuw.
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uit de algemene kerkenraad

God als spin?
Anita Winter

Inderdaad is dat een belangrijke functie 
van de AK. Veel vragen en opmerkingen 
die binnenkomen bij de AK worden 
gedelegeerd of doorgestuurd naar een 
groep of persoon die ter zake kundig is. 
Maar de AK is niet alleen verbindend 
tussen wijkgemeenten en colleges, 
dus een brug waarlangs je van de 
ene partij bij de andere komt, maar 
is zelf ook partij. Als je die relatie tot 
uitdrukking wilt brengen in een beeld, 
kun je misschien het best denken aan 
een web.

De AK is samengesteld uit vertegen
woordigers uit alle wijken en colleges 
en vormt daarmee als het ware het hart 
van het web. Daar komen de draden 
vanuit de buitenrand samen. Het 
betekent dat de AK zicht heeft op wat 
er langs al die lijnen gebeurt. Daarnaast 
heeft een web ook dwarsverbanden: de 
wijken hebben bijvoorbeeld ook buiten 
de AK contact met elkaar. Daar heeft de 
AK alleen indirect zicht op. 

Om als AK enerzijds en wijken en 
colleges anderzijds zicht op elkaar 
te kunnen houden, moeten de 
draden wel intact blijven. Tijdens 
onze bijeenkomst was één van onze 
zorgen dat het daar nog wel eens aan 
ontbreekt. Onvoldoende transparantie 
zorgt er voor dat die onderlinge 

wisselwerking niet altijd even soepel 
verloopt en de AK minder slagvaardig 
wordt, omdat niet duidelijk is wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Een 
belangrijk punt voor ons als AK om 
aan te pakken. Een beleidsplan 
waarin we verantwoordelijkheden 
en procedures kort en krachtig 
verwoorden en dat er om andere 
redenen toch al moet komen, kan 
daarbij behulpzaam zijn.

Als hart van het web is de AK in staat 
veel te (over)zien. Hij is echter niet 
in staat zelf draden te weven om het 
web te repareren als het stuk is. Dat 
kan alleen de spin.

Welk beeld hebben we zelf eigenlijk van de Algemene Kerkenraad? Dit 

was één van de vragen waar we als leden van de AK mee aan de slag gingen 

tijdens een bijeenkomst onder leiding van gemeente-adviseur Peter den Hoedt. 

Aan de hand van één of twee foto’s konden we allemaal in beelden laten zien 

hoe we (de rol van) de AK zien. Een paar mensen lieten een foto van een brug 

zien: het is de taak van de AK om (wijkgemeenten en colleges) te verbinden. 
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‘In God leven wij, bewegen 
wij en zijn wij’
Handelingen 17:28 

college van diakenen

Ginus Trof

Als ik Huub Oosterhuis mag geloven 
die beweert: ‘eigenbelang en hebzucht 
hebben in onze samenleving de plaats 
van God ingenomen. Het neoliberale 
economische systeem geldt als het 
hoogste en belangrijkste waar mensen 
achteraan lopen’ dan is het somber 
gesteld met deze wereld. Ik wil mij 
daartegen verzetten. Het kan toch niet 
zo zijn dat wij als mens, kerkelijk of 
niet, zo zijn afgegleden dat hebzucht 
en eigenbelang prefereren? 

Als ik om mij heen kijk, zie ik toch ook 
mensen die opkomen voor natuur 
en milieu, voor vreemdelingen, voor 
mensen die steun nodig hebben omdat 
zij even in zwaar weer vertoeven. 
En als ik heel goed kijk zijn dat niet 
alleen mensen die zeggen kerkelijk of 

gelovig te zijn. Iedereen die een beetje 
verantwoordelijkheidsgevoel heeft, 
weet dat de samenleving niet kan 
zonder omzien naar de wereld om je 
heen. 

Persoonlijk werd dit voor mij heel 
duidelijk toen mijn ouders in Zwolle 
ruim een jaar terug ernstig ziek 
werden. Mijn zus en ik konden er 
niet dagelijks zijn voor hen. Naast 
de gebruikelijke hulpverlening zoals 
thuiszorg werd het sociale netwerk 
door buren en kennissen verstevigd. 
Dit zonder dat wij er om hoefden te 
vragen. Alles waarvoor op dat moment 
handen ontbraken werd ingevuld, 
letterlijk door moslims, atheïsten, jong 
en oud, kerkelijk of niet kerkelijk. Zij 
noemen dat ‘noaberschap’. Er gewoon 
zijn voor de ander als dat nodig is.

Kijkend naar bovenstaande Bijbeltekst, 
komt dat noaberschap heel dicht in de 
buurt. Sterker nog, het dient voor ons 
als kerkmensen een extra stimulans 
te zijn om nog beter om ons heen 
te kijken om te ontdekken waar de 

noden zijn. Natuurlijk 
hebben wij allemaal 
ons werk en zorgen 
en kunnen daarom 
niet altijd dat handje 
bieden. Niet alleen 
handen zijn nodig, ook een fi nanciële 
bijdrage is welkom. Bijvoorbeeld 
tijdens de najaarsactie, zodat wij als 
kerkgemeenschap onze diaconale taak 
kunnen verrichten. In de folder die u 
toegestuurd heeft gekregen, staan 
voorbeelden waarmee duidelijk wordt 
waar uw diaconie mee bezig is. 

Let op, laat dit alstublieft geen 
vrijwaring of afkoop zijn van onze 
eigen verantwoordelijkheid om waar 
we kunnen, dat handje te bieden. 

Ik heb lang moeten 

nadenken hoe ik het onderwerp 

godsbeelden een diaconaal 

karakter kan geven, zonder in 

algemeenheden te vervallen. 

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

handen zijn nodig, ook een fi nanciële 

De Diaconie
zichtbaar en onzichtbaar

Najaarsactie 2014

Maak vandaag 
nog uw gift over 
of vul de 
machtigingskaart in
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Godsbeelden
Anton Wessels

Radicale moslims verdedigen het 
gebruik van geweld wel met de tekst 
die ook in het filmpje Fitna voorkwam: 
‘Rust u uit met zoveel krijgsmacht en 
ruiterij als u maar kunt om daarmee 
Gods en uw vijanden schrik aan te 
jagen en dan nog andere vijanden 
die gij niet kent maar God wel (Koran 

8:60). ‘Schrik aan te 
jagen’ wordt dan 
wel weergegeven 
met ‘terroriseren’! 
In het Oude 
Testament voert 
‘de Heer der 
heerscharen’ bevel 
over wind, storm, 
donder en bliksem 
als goddelijke 
wapens om Zijn 
volk te helpen. Is 
het geoorloofd 
zulke teksten 

één op één te vertalen naar situaties 
van vandaag? Soms is dat gedaan. Zo 
werd er in de tijd van de kruistochten 
geen schriftgedeelte vaker aangehaald 
dan de openingswoorden van een 
Psalm: ‘O God, heidenen zijn uw 
erfdeel (Palestina) binnengedrongen’ 
(Psalm 79:1). 

Maar is er niet een fundamenteel 
verschil tussen de godsbeelden? Jezus 
zegt toch: ‘Jullie hebben gehoord 
dat gezegd werd: ‘Een oog voor een 
oog en een tand voor een tand’. En 
ik zeg jullie je niet te verzetten tegen 
wie kwaad doet, maar wie je op de 
rechterwang slaat, ook de linkerwang 
toe te keren’ (Mattheüs 5: 38,39)?. 
Een dergelijke houding vinden we ook 
bij Paulus: ‘Vergeld niemand kwaad 
met kwaad. Heb het goede voor met 
alle mensen. Leef, voor zover het in 
uw macht ligt, met alle mensen in 

vrede. Wreek uzelf niet, geliefden, 
maar laat dat over aan Gods toorn; er 
staat immers geschreven: Mij komt 
de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt 
de Heer (vgl. Deuteronomium 32:35). 
Als uw vijand honger heeft, geef 
hem dan te eten. Als hij dorst heeft, 
geef hem dan te drinken. Zo immers 
stapelt u vurige kolen op zijn hoofd 
(vgl. Spreuken 25: 2122). Laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede 
(Romeinen 12: 1721).

Paulus kan hier gedacht hebben aan 
Jezus’ woorden om iemand de andere 
wang toe te keren (Mattheüs 5:39) en 
niet het zwaard op te nemen: ‘want 
wie naar het zwaard grijpen, zullen 
door het zwaard omkomen’ (Mattheüs 
26:52). Maar het is heel belangrijk, dat 
Paulus juist naar het Oude Testament 
verwijst (de wraak behoort aan 
God en dus niet aan de mens!). Hij 
beroept zich daarbij nadrukkelijk op 
het boek Spreuken (chokma). Als je 
wijs (goochem) bent, doorbreek je 
die dodelijke en verderfelijke cirkel 
van wraak en weerwraak: Laat je niet 
overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede 
(Romeinen 12: 21). De Koran bevestigt 
deze boodschap van Oude en Nieuwe 
Testament om geen kwaad met 
kwaad te vergelden: ‘De gelovigen 

De vraag naar Godsbeelden in de islam heeft vaak de achterliggende 

gedachte dat de God van de Koran gewelddadig is, terwijl de God van de 

Bijbel liefdevol en genadig is. Waar christenen echter het Oude Testament 

nog wel eens als verouderd zien ten opzichte van het Nieuwe – ‘wet’ 

tegenover ‘evangelie’ – daar beschrijft de Koran zichzelf als bevestiging van 

beide. Hoe komt nu de relatie God en geweld in elk van de drie boeken naar 

voren? Wordt de mens opgeroepen tot de oorlogen des Heren of tot een 

heilige oorlog (djihad)?
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zijn degenen die het slechte met het 
goede afweren’ (Koran 13:22). 

In de stad Medina ontmoette 
Mohammed Joden en christenen. Hij 
hield zich nadrukkelijk bezig met de 
vraag van vergelding en geweld. De 
boodschap van de profeet Mohammed 
richt zich eerst tot de ‘mensen van de 
Thora’ (Joden): ‘Wij hebben hun in 
de Thora voorgeschreven: Leven om 
leven, oog om oog, neus om neus, 
oor om oor en tand om tand; ook voor 
verwondingen is vergelding. In alle 
gevallen is vergelding voorgeschreven. 
Maar voor wie van dit recht afziet dan 
geldt dat als verzoening. Aan de Joden 
wordt gevraagd zich daar aan hun 
eigen Thora te houden’.
Dan tot de mensen van het evangelie 
(de christenen): ‘God heeft Jezus in 
de voetstappen van de profeten van 
de kinderen Israëls laten volgen om 
te bevestigen van wat er van de Thora 
vóór zijn tijd al was. Hem gaf God 
het Evangelie waarin een leidraad en 
een licht is. Laten de mensen van het 
Evangelie oordeel vellen volgens wat 
God daarin heeft geopenbaard’. 

Dan gericht tot de volgelingen van 
Mohammed (de moslims): ‘God heeft 
de Koran gegeven om de Thora en het 
Evangelie te bevestigen en erover te 
waken’. Dan richt de boodschap zich 
tot allen tegelijk: ‘Voor een ieder van 
jullie hebben wij een norm en een weg 
bepaald’. (Koran 5: 44  48). 

Het is ten enenmale onjuist om te 
denken – zoals soms van joodse, 
christelijke of islamitische zijde 

wordt beweerd – dat het uitoefenen 
van geweld gewettigd zou worden 
door Bijbel en Koran. Zo is het een 
vervalsing van de uitleg van de Koran 
als de tekst die ik aan het begin 
aanhaalde voor de verdediging van 
terrorisme gebruikt wordt. Immers 
de direct aansluitende tekst zegt: ‘En 
indien zij, de vijanden, neigen naar 
vrede, neigt gij dan ook daartoe en stel 
uw vertrouwen op God’ (Koran 8:61). 
Vaak is een dergelijk beroep op 
verzoening, het niet vergelden, en 
geweldloosheid, met name het beroep 
op de Bergrede en de mogelijke 
relevantie voor de politiek, afgedaan 
als naïef, geitenwollensokkendenken, 
halfzachte ‘fl owerpower’ verhalen. 
Wanneer de Koran eerst het Oude en 
Nieuwe Testament heeft aangehaald 
over vergelding, eindigt die met een 
eigen advies aan alle drie: Wedijvert 
dus met elkaar in goede daden. Zo 
zullen jullie eens allen tezamen tot God 
terugkeren’. Het is geen halfzacht, maar 

juist een zeer krachtig verhaal: van de 
zachte overmacht van de liefde. En 
daarbij is het ook nog goochem.

Recente publicaties: ‘Het Evangelie 
van Vincent van Gogh’ (Ten Have, 
Baarn 2009) en ‘Thora, Evangelie en 
Koran: 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal’ 
(Kampen 2011, derde druk). Beide 
genoemde boeken zijn eind vorig jaar 
in Amerika verschenen. Die over van 
Gogh onder de titel ‘The Art of Living’.

Professor Wessels is emeritus 
hoogleraar aan de Theologische 
faculteit van de Vrije Universiteit 
van Amsterdam op het gebied 
van de Godsdienstwetenschap, in 
het bijzonder de islam. Daarvoor 
werkte hij in Egypte en Libanon. 
De redactie legde hem de vraag 
voor: wat voor Godsbeelden in de 
Koran voor komen. 
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Betrekkelijk helder godsbeeld
‘Hoeveel weet ik van u’, uit de bundel Gerichte gedichten (2011), van Willem Jan Otten

Margaretha H. Schenkeveld

‘Hoeveel weet ik van u’ komt uit de 
bundel Gerichte gedichten, waarin alle 
gedichten gericht zijn tot een ‘u’ die 
niet nader aangeduid wordt. Is die ‘u’ 
de lezer, de inspiratie – geest / Geest 
– God de Vader of God de Zoon? Of 
meer dan één tegelijk?

Ons gedicht is het 
laatste van een 
reeks onder de 
titel ‘In uw reilen 
zit systeem’. Van 
strofe 1 tot 9 denk 
je het antwoord 
te weten: ik weet 
niets van u. 
Immers, het 
zoontje dat naast 
zijn vader ligt en 
naar de wolken 
wijst, weet niet 
dat zijn vader in 

de werkelijkheid dichter is en hijzelf in 
het gedicht voorkomt. (WJO verwijst 
hier naar ‘De wolken’, van Martinus 
Nijhoff.)
De peuter in strofe 3: ook die weet 
niet wie hij in de spiegel ziet; evenmin 
weet de veroordeelde in strofe 4 wie 
zijn buurman is. In strofe 5 weet de 
zwangere vrouw niets van het kindje 
in haar buik, ze hoort alleen geen 
kloptonen.
In strofe 6 weet de oude koning (Lear) 
niet dat alleen zijn derde dochter 
(Cordelia) echt van hem gehouden 
heeft. (Verwijzing naar Shakespeare’s 
King Lear.)
Strofe 9: Isaak weet tot het laatste 
moment niet dat Abraham hem niet zal 
doden. (Verwijzing naar Genesis 22.)

Maar dan volgt, volkomen onverwacht, 
strofe 10: ‘Zoveel/ en nog wel meer/ 
heb ik van u geweten’en strofe 11 regel 
1: ‘Ik wist van u kortom heel veel'.
Als lezer zit er niets anders op dan 
terug te keren naar het begin en je 
af te vragen of de verwijzingen naar 
andere teksten je verder kunnen 
helpen.
Inderdaad, het niet(s) weten wordt 
dan in een aantal gevallen wèl/ méér 
weten. We weten dat de dichter 
Nijhoff een zoon had die later de 

poëzie van zijn vader zou gaan lezen 
en dus te weten is gekomen dat hij in 
een bepaald gedicht gefigureerd heeft. 
Koning Lear komt in het toneelstuk 
van Shakespeare te weten hoeveel 
Cordelia van hem gehouden heeft. 
(Maar dan is zij wel dood.) Isaak wordt 
niet geofferd, er komt een offerlam uit 
de struiken, we weten het allemaal. 
In strofe 5 verwijst de dichter naar 
een eerder gedicht uit de reeks, 
waarin sprake is van het doodgeboren 
dochtertje van de ouders Otten.
Strofe 3: de peuter zal later als hij ‘ik’
besef bezit, weten wie hij in de spiegel 
ziet. Dit is een ervaringsgegeven, lijkt 
op het eerste gezicht geen verwijzing 
naar een andere tekst te zijn.
Ten slotte strofe 4, de veroordeelde 
die in zijn cel klopsignalen hoort uit de 
cel naast hem. Zal hij bijvoorbeeld later 
weten dat hij en zijn buurman beiden 
veroordeeld zijn en samen gefusilleerd 
zullen worden? Een oorlogssituatie 
dus? Ik kan het niet zeker weten, 
maar vermoed het, omdat het woord 
‘veroordeelde’ zo zwaar geladen 
is en samen met de ‘klopsignalen’ 
doet denken aan verzetsstrijders 
uit de bezettingstijd, waarover veel 
geschreven is.
Als je al die verschillende overgangen 
van niets/weinig naar meer/veel, via de 

Willem Jan Otten is een 

dichter die in één gedicht met 

weinig woorden veel kan zeggen. 

Maar daarvoor eist hij veel van zijn 

lezers: lezen, herlezen, aandacht voor 

verwijzingen naar andere teksten, 

waaronder die van hemzelf.
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verwijzingen erbij betrekt, begrijp je 
dan ‘kortom heel veel’?
Ja, méér althans dan toen hij begon 
te weten. Nu moet je je er ook 
rekenschap van geven dat met 
de ‘u’ God aangesproken wordt. 
Hoe weet je dat zeker? Alweer 
dankzij een verwijzing, in de twee 
overige regels van strofe 11 naar de 
‘kerkvader’en zijn ‘Belijdenissen’. 
Dat is natuurlijk Augustinus, die zich 
in zijn Confessiones (Belijdenissen) 
immers steeds richt tot u = God.
Wat weet de dichter nu van God 
blijkens de voorafgaande strofen? 
Hij zegt het niet met zoveel woor
den, maar net als Augustinus blijkt 
hij zeker te weten dat God overal 
de hand in heeft. Verder dat later in 
je leven zaken geopenbaard wor
den die je eerst niet wist: het zoon
tje en de peuter. Dan denk ik ook 
aan 1 Korintiërs 13 vers 11: ‘Toen ik 
een kind was….’, gevolgd in vers 12 
door het kijken in een spiegel. Ook 
dat God niet altijd behoedt voor het 
kwade: het doodgeboren kindje, 
Cordelia die dood is, misschien ook 
de verzetsstrijders die niet gered 
worden van het vuurpeloton. Maar 
Abraham en Isaak worden wel ge
red, de een van de dood, de ander 
van doodslag. In dit alles heeft God 

de hand, maar Hij is niet na te reke
nen. Dit te weten vindt de dichter 
al heel veel. Maar dan volgt er nog 
een wending in het gedicht.
Augustinus wist meer dan hij, maar 
ten diepste toch nog maar weinig. 
Want die heeft blijkens strofe 11 en 
12 zelf bekend dat hij u = Christus 
niet zou herkennen als deze tegen
over hem zat. Anders had hij niet 
behoeven te vragen: wanneer komt 
u? Die kerkvader herkende Christus 
niet, dus kende hij God nog lang 
niet. De dichter heeft ook weet van 
Christus, maar betwijfelt evenzeer of 
hij Hem zou herkennen als hij Hem 
recht in de ogen zou kunnen kijken. 
Het kennen van God is zeer beperkt. 
Het zal pas kennen worden ‘zoals ik 
zelf gekend ben’ als ‘het volmaakte’ 
komt, het eeuwige leven. Dit geldt 
voor iedere gelovige, kerkvader of 
beginneling: ‘wij kennen ten dele’.

Eén toevoeging: die uitspraak 
van Augustinus is niet te vinden 
in de Belijdenissen. De dichter 
heeft, veronderstel ik, de vrijheid 
genomen de Belijdenissen toch in 
te voeren, omdat hij de verwijzing 
naar ‘u’ = God nodig had: ook de 
Confessiones moesten meeklinken 
in ‘Hoeveel weet ik van u’.

(1) Hoeveel weet ik van u

(2)  Zoveel als het zoontje
dat ligt in het gedicht en wijst naar de wolken
weet van de dichter
die naast hem ligt

(3) Zoveel als de peuter
die voor het eerst voor een spiegel staat
weet van de peuter
die voor hem staat

(4) Zoveel als de veroordeelde
die in zijn celmuur klopsignalen hoort
weet van zijn buurman

(5) Zoveel als de vrouw
die door de doptone het hartje niet hoort 
kloppen 
weet van haar ongeborene

(6) Zoveel als de oude koning
op de dag van zijn troonsafstand
weet van zijn liefste laatste dochter
die niet zegt wat hij horen wil

[7] [8]

(9) Zoveel als de enige zoon
na het vallen van het mes
weet van de kermende vader
die hem leek te zullen kelen

(10) Zoveel
en nog wel meer
heb ik van u geweten

(11) Ik wist van u kortom heel veel
zij het altijd nog minder dan de kerkvader
toen die in zijn Belijdenissen schreef 

(12) Dat als u tegenover hem kwam zitten
daar recht tegenover hem
hij u zou vragen wanneer u kwam.



1514

college van kerkrentmeesters

Begroten is ook 
achterom kijken
Hans van Strien

Twee posten bepalen in hoge mate 
de begroting voor 
kerkelijke activiteiten. 
Open deuren, maar 
toch noem ik ze: 
de inkomsten uit 
vrijwillige bijdragen 
en de uitgaven voor 
personeelskosten. 

Vrijwillige bijdragen 
(actie kerkbalans)
Via de thermometer 
houden we u in Present 

op de hoogte van de ontwikkelingen 
ten opzichte van de begroting. Om 
een inschatting te maken voor 2015 wil 
ik meer weten. Achterom kijken. Wat 
vertellen de cijfers uit het verleden 
mij?

De cijfers: 

De interpretatie: 
De cijfers geven dalingen te zien 
op alle fronten. Maar ik zie ook een 
lichtpuntje en daar heeft u, lezer, aan 
bijgedragen. Ik denk dat we in 2014 
dicht bij het begrote bedrag eindigen. 
Natuurlijk hoop ik stilletjes dat ik mij 
vergis en dat u helpt de begroting 
alsnog te halen. Voor de begroting voor 
2015 moet ik uitgaan van een verdere 
daling van het aantal betalende leden. 
Er is overigens meestal één betalend 
lid per pastorale eenheid. Op basis van 
gemiddelde bijdragen verwacht ik  
€ 510.000 te moeten begroten. 

Personeelskosten
Onder deze verzamelnaam vallen alle 
betaalde krachten: onze medewerkster 
op het kerkelijk bureau, kosters, 
organisten, predikanten en alle 
anderen die in wat voor functie ook 
werkzaam zijn. We gaan er van uit dat 
ze er ook volgend jaar bij zijn. Voor wat 

ze kosten (salaris, pensioenkosten, 
sociale lasten, enzovoorts) zijn 
we afhankelijk van informatie van 
anderen. Die informatie stond in het 
septembernummer van het maandblad 
Kerkbeheer. Hieruit concludeer ik dat 
een stijging van deze kostenpost niet 
erg fors zal zijn. 
Nu deze twee posten min of meer 
bekend zijn, kan ik verder. Als u 
deze bijdrage leest is de begroting 
vastgesteld door het CvK en ligt 
zij ter bespreking bij de Algemene 
kerkenraad. Half november komt zij op 
de website te staan, www.pgab.nl. 

Kijkt u ook wel eens achterom 

voordat u een stapje naar voren doet? 

Misschien doet u het wel onbewust. 

Zit het in uw genen. Het College van 

Kerkrentmeesters doet het regelmatig. 

De start van het kerkelijk seizoen is 

voor ons het sein om aan de begroting 

2015 te werken. Om dat te doen kijken 

we achterom naar de begroting die we 

vorig jaar maakten. Wat is daar tot nu 

toe van uitgekomen? 

2014 2013 2012 2011

begroot € 544.000 € 580.000 € 620.000 € 650.000

Verwacht resp. werkelijk € 540.000 € 571.581 € 608.284 € 674.347

Aantal betalende leden 1570 1675 1766 1851
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inzendingenGodsbeelden
Een prikkelende lezersoproep om iets te 
schrijven over Godsbeelden gaf mij stof tot 
denken. Is dat wel mogelijk en ook, is het 
wenselijk? Is beeldvorming over God niet een té 
menselijke bezigheid die het Goddelijke beperkt 
en inperkt, het Heilige aantast?
In 1996 verscheen een boekje onder redactie 
van Bernard Rootmensen: ‘Van God los. Over 
oude en nieuwe godsbeelden’ (Uitg. Meinema). 
Meerdere auteurs schreven over de oude 
Godsbeelden: Vader, Almachtige, Schepper, 
Wonderdoener, Rechter, Verzoener, de Heilige, 
een Persoon. Geen van deze beelden kan 
voldoen. God is niet ‘dit’ of niet ‘dat’. Of zoals 
Rootmensen schrijft: ‘God mag wel betrokken 
worden op onze werkelijkheid, maar nooit 
mag Hij daarin zo worden ingekaderd, dat Hij 
gebruikt wordt ten eigen bate.’
In het Oude Testament heeft God zich 
geopenbaard in tekenen zoals vuur (het 
brandende braambos- Exodus 3), donder en 
bliksem (verschijning op de Sinaï- Exodus 19), 
talloze wonderen ten behoeve van Zijn volk. 
Maar niemand heeft ooit God gezien.
In het Nieuwe Testament vindt een grote 
verandering plaats met de komst van Jezus. 
Daarmee wordt de grootheid van God zichtbaar 
gemaakt (Johannes 13:31). Maar ook deze 
grootheid geeft geen omschreven beeld van God.
Mozes kreeg een opdracht om op weg te gaan met 

als enige identifi catie de naam van God: ‘Ik zal er 
zijn’ heeft mij naar u toegestuurd (Exodus 3:14).
Jezus stuurt zijn discipelen (en ons) op pad: ‘Ik 
ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand 

kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie 
mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen. 
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ 
(Johannes 14:6-9).
Wat hebben wij gezien? Barmhartigheid, 
gerechtigheid en bovenal liefde! Gaat dat niet 
alle menselijke en beperkende Godsbeelden te 
boven? Kunnen we niet volstaan met de naam 
‘Ik zal er zijn’?

Mieke Hellema

God is een mysterie, niet 
meer en niet minder
God is de natuur, de wind, de wolken, de 
krokodil en het kleinste insect.
Ieder mens heeft door de tijden heen zijn 
eigen God gemaakt, maar niemand heeft 
Hem ooit gezien.
God kan een gevoel zijn dat ik niet kan 
omschrijven.
Soms denk ik dat liefde en troost van 
mensen een weerspiegeling kunnen zijn 
van God. Maar waar is God bij oorlogen, 
rampen, moeilijkheden en pijn? Is daar de 
duivel de baas en wint hij het van God?
Je kunt positieve wonderen niet van Hem 
verwachten al roep je nog zo hard. Alles 
lijkt willekeur en daar kan ik geen God bij 
bedenken. 
Ik heb gelezen dat ons religieuze gevoel 
in één van de kleinste hersenkwabben zit. 

Toch denk ik dat God iets is dat boven het 
menselijk verstand uitgaat. We begrijpen 
God niet maar begrijpt God ons?
‘Wat God doet dat is welgedaan’ is soms 
wel heel slecht te begrijpen! 
Het is wel zo dat God ons in staat stelt 
tot bezinning en tot rust te komen. De 
mensen hebben daarvoor plaatsen 
gebouwd: kerken, synagoges, tempels, 
moskeeën.
God schrijft ons niets voor, dat doen 
de mensen zelf. Toch denk ik dat een 
wereld zonder een God van liefde kaal en 
troosteloos zou zijn omdat wij mensen 
zijn en geen robots.

Jenny Spaargaren

Vaderfi guur
Mijn Godsbeeld is nogal kinderlijk: Een lange, rijzige man met wit haar, witte snor en een 

baard tot op zijn 1e overhemdknoopje, als hij tenminste een overhemd zou dragen, want 

Hij draagt in mijn ‘verbeelding’ geen overhemd, maar een lang wit kleed, zoals Jezus vaak 

wordt afgebeeld op plaatjes voor kinderen. God is voor mij een Vaderfi guur en dit schrijf ik 

expres met een hoofdletter, want mijn aardse vader was geen echte vaderfi guur. Die was 

meer af- dan aanwezig. God is er in mijn gevoel ALTIJD. Ik vóél Zijn aanwezigheid soms 

ook heel duidelijk, bijvoorbeeld in heel zware pijnaanvallen. Dan kan ik tòch bepaalde 

dingen doen, terwijl ik compleet dubbel zie van de pijn – vooral mijn nek is een treiterplek. 

Ik dank Hem daarvoor ook dagelijks, zowel bij het opstaan als bij het naar bed gaan en ook 

tussendoor, als Hij me weer door zo’n aanval heen gesleept heeft. Zo vóél ik het echt en dat 

is iets om heel dankbaar voor te zijn, wat ik dan ook ben en altijd zal zijn.

Henny van der Sluijs
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Een mooi pastoraal antwoord, maar 
toch…: Jakob krijgt een handicap 
(Genesis 32:2232), God treft de 
Israëlieten met een plaag waaraan 
14.700 mensen dood gaan (Numeri 16: 
41 50), waardoor talloze nabestaanden 
verdriet wordt gedaan. En bepaalt 
de wet niet dat melaatsen en andere 
onreinen buiten de gemeenschap 
moeten blijven (Numeri 5: 14)? Wie de 
hele Bijbel doorleest, kan de neiging 
krijgen om te vragen ‘wil de echte God 
nu opstaan’, want hoe eenduidig is het 

beeld van God dat uit de Bijbel naar 
voren komt?

Het probleem is natuurlijk dat niemand 
weet ‘hoe God werkelijk is’, net zo min 
als iemand weet hoe hij zelf werkelijk 
is of zijn ouders, partner of kinderen. 
En zoals ik mijn ouders anders heb 
ervaren dan mijn broers (hoewel er 
ook overlap is) en dus een ander beeld 
van mijn ouders heb, zo ervaart ieder 
God op zijn of haar wijze en ontstaan 
er verschillende elkaar overlappende 

beelden van God. De Bijbel is de 
neerslag van menselijke ervaringen met 
God over een periode van zo’n duizend 
jaar. Geen wonder dat God daar niet 
eenduidig uit naar voren komt.

Twee bekende beelden van God in 
de Bijbel zijn die van een Rechter 
die recht doet aan wie onrecht lijdt 
door de boosdoeners te straffen en 
die van een Vader die zijn kinderen 
aanvaardt zoals ze zijn en hen, als 
ze oprecht berouw hebben over hun 
daden, onvoorwaardelijk vergeeft. 
Ik heb zelf meer met het beeld van 
Vader vanwege de nabijheid en 
vertrouwelijkheid die uit het beeld 
spreekt. Anderen ervaren God 
wellicht meer als Rechter: streng 
maar rechtvaardig. Beide beelden 
kunnen naast elkaar bestaan. Er 
zijn echter ook mensen die God als 
barmhartige Vader voor zichzelf en als 
strenge, straffende Rechter voor de 
ander zien. Maar dat is God niet, dat 
is een marionet. 

column

God aan 
een touwtje 
Anita Winter

‘Ik heb altijd geleerd dat we alles uit Gods hand ontvangen,’ zei 

de ongeneeslijk zieke man tegen de priester, ‘maar ik kan niets 

met een God die aan de één een ongeneeslijke ziekte toebedeelt, 

aan de ander een handicap en aan weer een ander een dodelijke 

eenzaamheid of een peilloos verdriet.’ ‘Man’, antwoordde de priester, 

‘wat je daar beschrijft is niet God, maar een enorme sadist. Als je wilt 

weten hoe God echt is, moet je kijken naar Jezus: hoeveel mensen 

heeft Hij ziek gemaakt, een handicap gegeven, veroordeeld tot 

eenzaamheid of verdriet gedaan?’
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Zuid
Abraham
De zondagen tot advent volgen we in 
de diensten zo mogelijk de verhalen 
van Abraham. Zo mogelijk, want 
tussendoor zijn er ook bijzondere 
erediensten. Een leesrooster moet 
geen kramp worden. De 19de oktober 
vieren we de doop. Jorien Emma 
Clerc, dochter van Rianne en Viktor 
Clercde Groot geboren op 13 mei 
2014 en Niyaz Luc Fernandes, zoon 
van Andy Fernandes en Heike Boom, 
broer van Issay, geboren op 4 juni 
2014, zullen de doop ontvangen. Levi 
Versluis, zoon van Mieke en Xander 
VersluisWeij (geboren op 5 juni 2014) 
ontvangt de zegen. De dienst is samen 
met de doopouders voorbereid. 
Het wonder van de geboorte is in de 
verhalen van Abraham een belangrijk 
thema. Geboorte is in dit verhaal verre 
van vanzelfsprekend. Al meteen horen 
we: ‘Sarai is onvruchtbaar.’ (Genesis 
11:30). Vreemd dat God juist zo zijn 
toekomst begint. Ook veelzeggend. 
Deze God kiest niet de weg van het 
voor de hand liggende overvloedige, 
maar van de aangevochten hoop. 
De verhalen van Abraham liggen ook 
open in de middagdiensten. Iedere 
derde zondag om 15.30 uur. Sobere 
diensten. De woensdag vóór deze 
middagdienst lezen we de tekst die 
wordt ‘bepreekt’ in de Bijbelkring 

(15.00  16.30 uur, Paaskerk). In deze 
bijeenkomst blijkt telkens hoe tijdloos 
deze teksten zijn. Van harte welkom.

De tafel van samen
‘Wij delen, wij delen gewoon het 
dagelijks brood’ zingen wij in het 
tweede couplet van lied 385, ‘De tafel 
van samen’. Door te danken en te 
delen vieren wij onze verbondenheid 
met elkaar in Christus en gedenken 
Hem. Om daar op een zorgvuldige 
manier vorm aan te geven hebben de 
diakenen en de predikanten opnieuw 
naar de viering van het avondmaal 
gekeken. De dankbaarheid voor 
het dagelijks brood willen we tot 
uitdrukking brengen door bruin brood 
te breken. Dat gebeurt door een 
diaken en de predikant, geholpen door 
kinderen die de schalen vasthouden. 
Nadat u het brood ontvangen hebt, 
kunt u aan de preekstoelkant wijn 
of druivensap ontvangen en aan de 
orgelkant wijn. Omdat wij drinken uit 
de ene beker geven wij de voorkeur 
aan de grote beker. Alleen voor 
wie daar principieel moeite mee 
heeft, zijn er kleine bekertjes. De 
ambtsdragers drinken aan het eind 
van de viering met de kinderen uit 
hùn grote beker druivensap. Wij 
hopen hiermee niet alleen recht te 
doen aan onze verschillende tradities, 

maar vooral aan de diepere betekenis 
van dit moment van gedachtenis en 
gemeenschap. Natuurlijk horen we 
graag uw reacties op deze wijze van 
vieren.

Naderen om te horen
Zo heet een catechesemethode van 

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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vroeger. Maar hoe we ook naderen, 
horen is soms lastig. Regelmatig zijn 
er achteraf klachten over het geluid in 
de Paaskerk. Wat soms opvalt is, dat 
in één dienst zowel complimenten 
over de goede verstaanbaarheid 
als klachten over de slechte 
verstaanbaarheid volgen. Dat laatste 
is natuurlijk heel vervelend. Soms kan 
een andere zitplaats helpen – soms 
is het de instelling van uw eigen 

gehoorapparaat. De mensen van beeld 
en geluid doen er in ieder geval alles 
aan om het geluid zo goed mogelijk af 
te stellen. Blijf ons erop aanspreken, 
als u problemen heeft met de 
verstaanbaarheid! Wij proberen in 
ieder geval ook ons spreektempo aan 
te passen, maar dat blijkt – laat ik nu 
alleen voor mijzelf spreken – niet zo 
eenvoudig.

Ds. Werner Pieterse

Ambtsdragers en andere 
vrijwilligers
De kop is eraf. Het seizoen is weer 
begonnen: de startzondag, de eerste 
kerkenraadsvergadering. De ene na 
de andere activiteit gaat van start. 
Voor sommigen is dat met opgeladen 
accu´s doorgaan waarmee ze voor de 
zomervakantie gestopt waren, voor 
anderen is de verandering groter. Dat 
geldt zeker voor de ambtsdragers 

Startzondag
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van wie we afscheid hebben 
genomen: ouderlingen Ada van 
Puffelen, Janet Parlevliet en 
Hans van Leeuwen en diakenen 
Janny Saathof, Angie Tjon en Map 
Meeuwis. Dankbaar zijn we voor 
hun zichtbare en onzichtbare inzet 
met grote betrokkenheid bij onze 
wijkgemeente gedurende vele 
jaren. We hopen dat dat blijft, ook 
nu ze geen ambtsdrager meer zijn, 
en dat we hen blijven ontmoeten in 
onze gemeenschap.
Het vertrek van zes leden uit de 
kerkenraad is een fl inke aderlating 
en met nog drie te gaan in het 
komende half jaar wordt de 
spoeling dun. Dat geldt natuurlijk 
niet alleen voor de kerkenraad. 
Daarom doen wij een beroep op u 
en uw talenten. Of beter nog, meld 
u proactief aan met wat u in en 
voor de wijkgemeente wilt en kunt 
doen. Hoopgevend in dat opzicht 
waren de eerste aanmeldingen op 
de startzondag.

Wijkkas en kosten bus 
De penningmeester van de 
wijkkas gaf een overzicht van 
de inkomsten en uitgaven van 
de eerste zes maanden van dit 
jaar. Die waren grosso modo 
in lijn met de begroting. De 
kerkenraad besloot tot extra 
uitgaven ten laste van de wijkkas. 
De kosten betreffen ‘t gebruik 
van de splinternieuwe bus van 
de Luwte voor vervoer van en 
naar de Paaskerk. Sinds de zomer 
vraagt de Luwte daarvoor een 
vergoeding. Bewoners van de 

Luwte betalen die vergoeding ook 
als zij de bus gebruiken. Vandaar 
een beroep op u allen om solidair 
te zijn en een (extra) bijdrage aan 
de wijkkas om deze kosten te 
dekken. Dat kan via de collecte 
voor de wijkkas of door direct 
over te maken op NL05 RABO 
0392314525. De begroting voor 
2015 werd goedgekeurd.

Westwijk: vieringen, kliederkerk 
en maaltijden 
In de vorige Present meldde Pieter 
al, dat de kerkenraad gevraagd 
was tijdens het zomerreces 
na te denken over hoe verder 
te gaan met de plannen voor 
nieuwbouw van een kerkelijk 
centrum in Westwijk. Tijdens de 
afgelopen vergadering kwam 
duidelijk de wens naar voren om 
de vieringen in Westwijk voort te 
zetten – op een plek die ook naar 
buiten als kerkplek herkenbaar is. 
We zien goede mogelijkheden 
dit te realiseren zonder eigen 
nieuwbouw. Een defi nitief besluit is 
nog niet genomen, dat gebeurt in 
de volgende vergadering.
De evaluaties van de Kliederkerk 
en de Westwijkmaaltijden werden 
besproken. Martine Versteeg 
had een zeer heldere evaluatie 
geschreven die met een kleine 
afvaardiging al voor de vakantie 
was besproken. De kerkenraad 
was lovend over Kliederkerk en 
stemde in met het voorstel dit 
het komende jaar voort te zetten. 
Martine had ook een aantal 
kritische vragen aan de kerkenraad 

Frans Jacob Roodhart
Op 2 juli is op de leeftijd van 83 jaar 
overleden Frans Jacob Roodhart. In een 
dienst van Woord en Gebed in Uithoorn 
hebben wij hem op 9 juli herdacht met 
liederen en lezingen die hij zelf al had 
uitgekozen, want hij wist dat zijn einde 
naderde. De kinderen en kleinkinderen 
haalden verschillende liefdevolle 
herinneringen op, aan hem en aan hun 
moeder Mieke RoodhartKlomp. Het 
geloof was belangrijk voor hem. In de 
Dorpskerk hadden hij en zijn vrouw 
een vaste plek en later met de sluiting 
van de Dorpskerk vond hij zijn plek 
weer in de Paaskerk. Met woorden uit 
Deuteronomium 31:8 en Romeinen 8: 31
39 hebben wij hem toevertrouwd aan de 
Eeuwige: ‘De Heer zelf gaat voor je uit, 
Hij zal je bijstaan en geen moment van je 
zijde wijken’. Wij wensen zijn kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie Gods 
nabijheid toe. Zijn gedachtenis zij tot 
zegen.

Ds. Peter van Ankeren, Vuren

Anneke Elisabeth Mäkel - Roubos
Op 26 augustus is Anneke Elisabeth 
MäkelRoubos overleden. 15 september 
zou ze 96 jaar oud zijn geworden. Anneke 
Mäkel woonde in de Smeenklaan en 
was in het verleden jarenlang actief 
betrokken bij de Dorpskerkgemeente. 
De afscheidsbijeenkomst is maandag 1 
september gehouden in de tuin bij haar 
huis, waarna de begrafenis plaatsvond op 
Zorgvliet. We gedenken Anneke Mäkel 
in onze gebeden en wensen allen die 
haar missen, met name de vele kinderen 
kleinkinderen en achterkleinkinderen troost 
en kracht toe. 

Ds. Werner Pieterse
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waar de kerkenraad zich nog over 
zal buigen. 
De maaltijden in Westwijk, 
geïnitieerd door de Jasmijn 
Community als laagdrempelige 
activiteit om mensen te ontmoeten, 
trekt een vaste kern van ca. 15 
deelnemers van buiten onze 
gemeente. De deelnemers zijn 60+ 
en waarderen deze gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten tijdens 
een maaltijd. De activiteit draagt 
bij aan de zichtbaarheid van onze 
wijkgemeente. De kerkenraad 
ondersteunde de wens van de 
ondersteunende vrijwilligers om 
de activiteit voort te zetten. Daarbij 
is het streven naar meer interactie 
met de deelnemers door onder 
andere zelf te gaan koken en een 
dialoog te starten over spiritualiteit 
en geloof.

Kerstboom: echt of kunst
Zoals Pieter al zei tijdens de 
startzondag zijn we nog steeds 
bezig met het integratieproces. 
Dat komt het duidelijkst tot 
uiting op momenten dat een 
compromis nodig is in ‘t geval van 
uiteenlopende tradities. Zo’n traditie 
is de kerstboom. Sommigen willen 
alleen een echte boom, anderen 
een kunstkerstboom vanwege 
kosten en milieuoverwegingen. 
Nu gaat het bij het kerstfeest 
helemaal niet om een boom, 
maar om de geboorte van onze 
Heiland. Eigenlijk mag de keuze 
van een kerstboom geen punt van 
discussie zijn. Maar als kerkenraad 
beseffen we, dat de keuze voor 

velen gevoelig ligt. Daarom vragen 
wij u om ruimte en begrip voor het 
besluit dit jaar een echte boom in 
de kerkzaal neer te zetten èn een 
kunstboom in het benedenhuis.

Peter van Leeuwen

Start kringen
Verschillende kringen en activiteiten 
in wijken zijn begonnen of staan 
op punt van beginnen. Informatie 
vindt u in een heel overzichtelijke 
gids, samengesteld door Alice 
Stronkhorst en vermenigvuldigd 
door Leen Valkier. Een exemplaar 
kunt u meenemen uit de Paaskerk 
en anders kunt u terecht op de 
website.

Kring literatuur
Het eerste boek dat de Kring 
Literatuur deze winter bespreekt, 
is Donderdagmiddagdochter van 
Stevo Akkerman. Donderdag 
30 oktober om 15.00 uur in het 
benedenhuis van de Paaskerk. 
Heeft u het boek gelezen en wilt u 
meepraten, dan bent u van harte 
welkom. 
Opgave voor 18 oktober bij Els van 
Geel, email: emvangeel@hetnet.
nl of tel. 6471098. Begeleiding: ds. 
Gert Jan de Bruin en door Els van 
Geel. De volgende bijeenkomsten 
zijn in 2015 op 22 januari en op
19 maart.

Zangers en Zangeressen 
gevraagd
Een nieuw Liturgisch Project rond 
Maria staat gepland op zondag 
21 december met teksten van 

Agenda

oktober
do  16 10.00 uur Bijbelkring Geloven op 

goede gronden
ma  20 20.00 uur Kruiskerk, Meditatief 

Bijbellezen
di  21 19.30 uur Veertigers
do  23  19.00 uur Gebedskring
do  23  20.00 uur Leeskring boek Ter 

Linden
vr 24 17.00 uur Kruiskerk, Geloofscursus 

Zeven sloten 
do  30  15.00 uur  Literatuurkring
vr 31 17.00 uur Kruiskerk, Geloofscursus 

Zeven sloten

november
do  6 14.00 uur Rouwgroep
do  6 19.00 uur Gebedskring
do  6 20.00 uur Dertigersoost
wo  12 15.00 uur Bijbellezen met het oog 

op zondag
wo  12  19.30 uur  Vijftigers
do  13  10.00 uur  Gesprekskring Ds. De 

Bres en Ds. De Bruin
do  13 10.00 uur Bijbelkring Geloven op 

goede gronden
do  13 19.00 uur Gebedskring
do  13  20.00 uur  Leeskring boek Ter 

Linden
do  20 14.00 uur Rouwgroep
do  20  18.00 uur Ons Tweede Thuis, 

maaltijd
do  20 20.00 uur Dertigerswest
vr  28 17.00 uur Kruiskerk,  Geloofscursus 

Zeven sloten
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Stijni Stoeckart en Gert Jan Slump; 
een spannend dichtersduo. Nico 
Hovius componeert de muziek. In 
dit project schuren de lofzang van 
Maria (Magnifi cat) èn een lied voor 
de lijdende moeders in deze wereld 
(Stabat Mater) tegen elkaar. Gezien de 
huidige ontwikkelingen in de wereld 
een aangrijpend project. De uitvoering 
vindt plaats in de ochtenddienst van 
21 december in de Paaskerk. 
Nu zijn we op zoek naar heel veel 
zangers en zangeressen uit alle 
muzikale geledingen van de Paaskerk 
die dit project willen uitvoeren. Het 
concept is thuis oefenen, drie tot vier 
keer met elkaar repeteren en tenslotte 
zingen op zondag 21 december. 
Geef je op bij: Marieke Sinnige, tel. 
4416507, marieke.sinnige@casema.nl.

Marieke Sinnige

OntmoEten in Westwijk
Zin om samen te eten? Om aan 
tafel met elkaar in gesprek te gaan? 
Donderdag 20 november starten we 
weer in het dagcentrum van Ons 
Tweede Thuis aan de Augusta de 
Witlaan 2. Wil je meeeten? Een 
maaltijd – al dan niet vegetarisch 
– met een drankje vooraf en een 
toetje kost € 7. Zin om mee te 
koken? Contactpersoon: Jacqueline 
Meij 06  48 75 00 78 of mail naar 
eteninwestwijk@gmail.com.

Janet Parlevliet

De kop is er weer af
Ook voor ons, want twee weken voor 
de startzondag van 14 september 
hadden wij onze eerste 12+ dienst van 
het nieuwe seizoen. Maar liefst twaalf 

kids verschenen aan de start. Met 
drie overvliegers (laatste keer dat we 
ze zo noemen) spraken we over: wat 
een gelijkenis is. Misschien hebben ze 
daarnaast ook een beeld van God…

Tienerweekend
Terug naar onze belevenissen: we zijn 
inmiddels op Tienerweekend geweest. 
Het weer was ons welgezind en 
iedereen was enthousiast. De locatie 
was dit jaar uniek, namelijk achter de 
pastorie. Als u dit leest, hebben we de 

volgende activiteit ook al weer gehad, 
namelijk een bezoek aan de synagoge 
op 12 oktober. Over een unieke 
locatie gesproken. Het is die week 
Loofhuttenfeest en er staat een grote 
loofhut in de synagoge. Dit bezoek 
proberen we nog te combineren 
met een bezoek aan de Joodse 
begraafplaats. De twee zondagen 
ervoor bereiden we het bezoek voor. 
Tot zover. 

Arnold Terlouw

Marieke Sinnige

Janet Parlevliet Rommelmarkt
De opbrenst van de 40e rommelmarkt is € 6425,63. Dank aan alle vrijwillgers die deze rommelmarkt tot een succes maakten!
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Kruiskerk

website www.kruiskerkamstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerkamstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerkamstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerfvan der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl
kerkelijk werker Ria KeijzerMeeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 0703191938; 0650228250,
keijzer@kruiskerkamstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerkamstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 0622196510, 
scriba@kruiskerkamstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
AmstelveenBuitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel. 
6452346, present@kruiskerkamstelveen.nl

Uit de kerkenraad
In onze junivergadering bespraken we 
het evaluatieverslag van jeugdwerker 
Martine Versteeg. In korte tijd is al veel 
opgezet. De commissie ‘De Jonge 

Kruiskerk’ is opgericht, hierover later 
meer. 
Ook hadden we het over de kerk
muziek van het afgelopen seizoen. 
De commissie rapporteert een kleine 
toename van de bezoekers aan 
vespers en cantatediensten en gaat 
graag voort op de ingeslagen weg. 
Het nieuwe programma vindt u in het 
schatgraversboekje. 
Erik Schouten en Henk van der 
Meulen gaven een demonstratie 
van wat de talentenbank voor ons 
werk zou kunnen betekenen. Aan 
de gemeenteleden is gevraagd wat 
ze kunnen bijdragen. De opgegeven 
talenten zijn in de computer geordend. 
Tot slot namen we afscheid van Bep 
Boekestijn als scriba, bedankten haar 
voor al het werk dat ze voor onze 
gemeente gedaan heeft.
In onze septembervergadering 
bezonnen we ons – n.a.v. de synode
brief van ds. Arjan Plaisier – op wat het 
betekent ambtsdrager te zijn.
Een tiental mensen is benaderd met 
de vraag of ze belangstelling hebben 
om ouderling te worden. Allen hebben 
nee gezegd. Een PKNgemeente kan 
toch echt niet zonder ouderlingen. 
Hoe nu verder? Gelukkig zijn er wel 
mensen die ja zeggen tegen het ambt 
van diaken: Rob Hartman een poos 

geleden al en Lamkje Sminia die we 
voor het eerst in onze vergadering 
mochten begroeten.
We bespraken het rapport van de 
liturgiecommissie, verderop in dit 
nummer kunt u daar meer over lezen.
Er was enige discussie of de Kruiskerk 
weer aan de Open Monumentendag 
zou meedoen. Gelukkig hadden 
we ja gezegd, want er was veel 
belangstelling zowel voor de kleine 
tentoonstelling als het beklimmen 
van de toren. Ongeveer 130 mensen, 
waaronder veel kinderen, kwamen er 
op af. Vooral de mensen die diverse 
keren de toren hebben moeten 
beklimmen, bedankt!
Het ‘te Gekke Kerk Festival’ was een 
succes. In onze oktobervergadering 
hopen we het verslag van de 
commissie te bespreken.
Inmiddels is ds. Mirjam Buitenwerf 
een keer voorgegaan in de dienst. We 
feliciteren haar hartelijk met dit stukje 
herstel.
Op 5 oktober is Lamkje Sminia 
bevestigd tot diaken en Belia de Geus 
herbevestigd als ouderling. We namen 
afscheid van Marleen Jongeneel en 
GeertJaap Welsing.
De extra collecte voor Kerk in Actie 
bracht € 370, op.
Als ik dit schrijf is de startzondag 
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achter de rug. We hadden een goede 
en gezellige tijd met elkaar, afgesloten 
met broodjes en pannenkoeken, kan 
het beter? In de voorbereiding is veel 
energie gestoken door veel mensen. 
Bedankt daarvoor.

Rudie van Balderen

Kringen
Op donderdag 16 oktober om 20.00 
uur gaat de Studiegroep Dogmatiek 
weer van start. We vervolgen de 
bespreking van het boek ‘Christelijke 
Dogmatiek’ van G. van den Brink en 
C. van der Kooi en zijn nu toe aan 
hoofdstuk 12 over de Heilige Geest. 
Ook al is deze kring een voortzetting, 

nieuwe deelnemers zijn welkom om 
aan te schuiven.
Op woensdag 22 oktober om 14.30 
uur is de eerste bijeenkomst van de 
Bijbelkring. Dit jaar met een nieuw 
onderwerp: de lezing en bespreking 
van het Bijbelboek Job. Oudgedienden 
of nieuw geïnteresseerden, iedereen 
is van harte welkom. 

Sieb Lanser

Activiteiten voor jeugd en nieuwe 
generaties – wat geweest is en 
wat komt
Op 21 september was de offi ciële 
aftrap van het kerkelijk seizoen en 
dus ook van het jeugdwerk seizoen. 

Op de startzondag waren er allerlei 
activiteiten voor kinderen en tieners. 
Het was een feestelijk geheel. Zo 
konden kinderen naar hartenlust 
spelletjes spelen en was er voor de 
tieners een ‘KrissKrosschillzone’ en 
een graffi ti workshop. Het jaar is goed 
en feestelijk begonnen. We kijken uit 
naar nog veel meer leuke en zinvolle 
activiteiten voor kinderen, tieners en 
jongeren in het komende seizoen.

Kerk op Schoot
Op 26 oktober is er Kerk op Schoot 
voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar 
in de Kruiskerk. We starten om 11.45 
uur met een korte viering rond een 
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Bijbelverhaal en eindigen met een maaltijd. Deze activiteit 
is ook erg leuk voor grootouders en hun kleinkinderen. 
Opgave bij Martine Versteeg: 0610848954 of martine@
pgab.nl.

Klaverproject
Op zaterdagmiddag 8 november is de volgende Klaver
activiteit. We maken dan samen met kinderen en ouders 
lampionnen. Tijd: 15.00  17.00 uur. Meer hierover op 
pagina 2. Informatie en opgave: Mirjam Buitenwerf: 
3312456, buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl.

Mirjam Buitenwerf

Uitkomsten enquête liturgie
Velen (108) hebben dit voorjaar de enquête over de liturgie 
ingevuld, waarvoor hartelijk dank. Zoals te verwachten 
viel, zijn de antwoorden zeer divers en zijn ze op onder
delen verre van eenduidig. 
Toch zijn er trends in te ontdekken. In de redenen om naar 
de Kruiskerk te komen staat vooral de ‘eigen ervaring’ 
centraal: onderlinge band, elkaar ontmoeten, God 
ontmoeten, inspiratie, vieren. 
De huidige gemeenteleden kunnen zich merendeels 
goed vinden in het huidige liturgische format, als er 
voor ‘iedereen begrijpelijke taal’ wordt gesproken. Die 
begrijpelijke taal is des te meer belangrijk als we ‘open 
en gastvrij’ willen zijn. En dat willen we. Voor een uit
gesproken hoogliturgisch profi el is geen meerderheid. 
Wel hecht de gemeente aan een verzorgde liturgie met 
innerlijke consistentie. 
Naast de waardering voor het vaste stramien klinkt ook 
een pleidooi voor variatie en een zekere diversiteit. Zo 
zouden ‘kyrie en gloria’ ook wel eens afgewisseld kunnen 
met worden met ‘schuldbelijdenis, genadeverkondiging en 
leefregel’. 
De geloofsbelijdenis mag wel eens klinken, in de klassieke 
vorm of in een hedendaagse variant. Ook de beamer kan 
meer worden gebruikt. Andere muzikale instrumenten zijn 
welkom evenals muzikale bijdragen van gemeenteleden. 
Ook is er ruimte voor elementen als poëzie, beeldende 
kunst, toneel. 
De wijkkerkenraad heeft de tussenrapportage van de 

Willem Hendrik van Voorst
Na een welbesteed leven overleed op 3 september 
Wim van Voorst (Stadstuinen 69), 87 jaar oud. Voor 
zijn vrouw Jo, met wie hij 62 jaar was getrouwd, een 
groot verlies. Hij heeft altijd hard gewerkt en ervoor 
gezorgd dat het gezin het fi nancieel goed had. Omdat 
het van hem verwacht werd ging hij in het familiebe
drijf – een grossierderij – werken, maar zijn hart lag er 
niet. Het werk gaf veel stress en depressieve klach
ten teisterden Wim. Hij was een zachtmoedige en 
lieve man, introvert ook. Met emoties kon hij moeilijk 
omgaan. Hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was, maar 
verdrong dat door er niet over te praten. Een kerk
ganger was hij niet, maar het geloof was wel een 
bron van houvast voor hem. Hij had een zwak voor de 
Kruiskerk als gebouw. In die kerk hebben we op 
15 september afscheid van hem genomen met woor
den uit Psalm 4. 

Sieb Lanser

Dirk van Oostveen 
Lang mochten we hem in ons midden hebben: Dick 
van Oostveen; 90 jaar is hij geworden. Hij was on
geneeslijk ziek, maar zijn heengaan op 8 september 
kwam toch nog plotseling. Enkele weken eerder was 
hij net met Piny verhuisd van het Wilhelminaplein 
naar Smeenklaan 99. Na een huwelijk van 64 jaar een 
ingrijpend verlies. Dicks handen hebben veel gedaan 
gedurende zijn leven. Hij is o.a. ambulancebroeder 
geweest. De Tweede Wereldoorlog, waarin hij tewerk
gesteld werd in Duitsland, heeft een bepalende rol 
gespeeld in zijn leven. Dick kon humoristisch uit de 
hoek komen. Het geloof speelde een grote rol in zijn 
leven; een aangevochten geloof, door alles wat er in de 
wereld gebeurt. Naast kerkgang en deelname aan de 
Bijbelkring toonde hij zijn geloof door giften aan allerlei 
goede doelen. In de afscheidsdienst in de Kruiskerk 
op 15 september stond Matteüs 25: 3146 centraal 
alsmede de uitspraak van Jezus in Matteüs 7: 12 
‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat 
ze jullie behandelen’.

Sieb Lanser
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Willem Frederik Stapel
Ook al was zijn gezondheid 
al jaren kwetsbaar, toch 
nog onverwacht overleed 
Wim Stapel (Van der 
Ghiessenstraat 37) op
11 september, enkele weken 
voor zijn tachtigste verjaardag. 
Gerda en Wim kenden elkaar 
al bijna hun hele leven en 
waren 53 jaar getrouwd. Een 
hechte verbintenis en dankzij 
Gerda’s zorg en toewijding 
kon Wim tot het einde 
toe thuisblijven. Ook in de 
gemeente zullen we deze 
lieve en hulpvaardige man 
missen. Naast zijn werk heeft 
Wim ook altijd veel gedaan 
voor de kerk. Vroeger was 
hij al ouderling in Nunspeet 
en Baarn en na zijn komst 
naar Amstelveen in 1978 
ook in de Kruiskerk. Hij is 
scriba van de wijkkerkenraad 
geweest, bracht het geld van 
de collecten naar de bank, 
was lid van de Bijbelkring, een 
trouw kerkganger. Komend 
van de Veluwe waardeerde 
hij de ruimte in de Kruiskerk. 
In die kerk hebben we op 16 
september afscheid van Wim 
genomen. Hij worstelde erg 
met het feit dat wij mensen 
moeten sterven. Dat komt 
terug in de gelezen Psalm 
90, maar ook klinkt daar het 
vertrouwen in God als onze 
toevlucht, wat voor Wim heel 
wezenlijk was. 

Sieb Lanser

Rommelmarkt 2014
Vrijdag 7 november vindt de jaarlijkse rommelmarkt in de Kruiskerk 
plaats van 11.00  17.00 uur.
Om deze dag te laten slagen zijn er vele hulpvaardige handen nodig. 
Dinsdagavond 4 november van 18.30  19.30 uur: sterke mannenhanden 
om de tafels uit de kelder naar boven te halen.
Woensdag 5 en donderdag 6 november vanaf 9.30  16.00 uur: veel 
handen om de koopwaar uit te stallen. 
En dan op vrijdag 7 november: de verkoop. Vanaf 11.00 uur gaan de 
deuren open voor kooplustigen. 
U komt toch ook meehelpen of kopen? En wie wil er een taart bakken, 
of bloemstukjes maken?
U kunt zich aanmelden bij Anthony Melissen. Op woensdag 5 en 
donderdag 6 november kunt u van 9.30 tot 16.00 uur spullen in de 
kerk brengen voor de verkoop. Indien u zelf niet in staat bent spullen 
te brengen, vraag dan een familielid of goede buur. Verdere informatie: 
6418157.

Anthony Melissen
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Agenda
De activiteiten uit deze agenda staan in het Schat graversboekje. Het 
nummer achter een activiteit verwijst naar de juiste bladzijde. 
De boekjes zijn in september bij alle leden van de Kruis kerk bezorgd en 
voor belangstellenden verkrijgbaar in het kerkgebouw (ook digitaal). 
De website, de wekelijkse Kruispuntjes en de digitale nieuwsbrief geven 
actuele informatie.

oktober
do 16 20.00 uur Studiegroep Dogmatiek (p.7)
zo 19 17.00 uur Muzikale vesper (p.12)
ma 20 14.00 uur Levensverhaal (p.4)
   20.00 uur Meditatief Bijbellezen (p.8)
wo 22 09.30 uur Dagcursus Religieuze kunst (p.11)
   14.30 uur Bijbelkring over Job (p.10)
   19.15 uur Gebedsgroep (p.9)
vr 24 17.00 uur Geloofscursus Zeven sloten (1) (p.9)
zo 26 vanaf 11.45 uur Kerk op Schoot (p.15)
ma 27 14.00 uur Levensverhaal (p.4)
   20.00 uur Oriëntatie en informatie gemeentereis (p.14)
wo 29 13.30 uur SingInn (p.5)
vr 31 17.00 uur Geloofscursus Zeven sloten (2) (p.9)

november 
zo 2 20.15 uur Concert (p.13)
di 4 09.30 uur Herberg / Open huis (p.5)
  20.00 uur Lezing Zincafé Brentano (p.5)
do 6 09.30  16.00 uur Inleveren spullen Rommelmarkt en Klaver 2 (p.18)
vr 7 11.00 uur Rommelmarkt (p.19)
za 8 15.00 uur Klaverproject 2 Sint Maarten: lampionnen maken en 

inzameling speelgoed (p.18)
ma 10 17.00 uur Schatmaaltijd (p.4)
wo 12 19.15 uur Gebedsgroep (p.9)
do 13 20.00 uur Kring Vrouw en geloof (p.10)
  20.00 uur Studiegroep Dogmatiek (p.7)
vr 14 20.00 uur Café Montpensier (p.20)
   19.30 uur KrisKross (p.16)
zo 16 vanaf 09.30 uur Inleveren dozen voor Klaver 4: Actie 

Schoenmaatje vóór en na de dienst (p.19)
  17.00 uur Muzikale vesper (p.12)
ma 17 20.00 uur Meditatief Bijbellezen (p.8)
wo 19 14.30 uur Bijbelkring over Job (p.10)

liturgiecommissie besproken en haar 
aanbevelingen overgenomen. Samengevat 
komt het erop neer om geen verregaande 
veranderingen aan te brengen in de zon
dagse ochtenddienst. Daarvoor is – in ieder 
geval bij de huidige kerkgangers – weinig 
draagvlak. Geheel andersoortige vieringen 
kunnen beter op een ander tijdstip plaatsvin
den dan zondagochtend om 10.00 uur. Ga 
uit van de huidige liturgische praktijk, maar 
varieer op bepaalde momenten, bijvoor
beeld door gebruik van de beamer – liede
ren, ondersteuning van de preek of het ge
sprek met de kinderen – en andere muziek 
dan orgelmuziek en muzikale bijdragen van 
gemeenteleden. Dit laatste zal met name 
goed kunnen passen in een dienst die een 
bijzonder (feestelijk) karakter heeft of die 
gericht is op een doelgroep die met Bijbel 
en kerk minder vertrouwd is. 
Er kunnen best themadiensten worden 
gehouden, mits zij niet al te zeer ‘afwijkend’ 
zijn; ze kunnen zich bijvoorbeeld onderschei
den door lichtere muziek en een grotere 
inbreng van kinderen/jongeren in de viering. 
Tieners en kinderen mogen volgens de 
enquête veel aandacht krijgen. Er is dan 
ook ruimte om ze meer in te roosteren voor 
taken in de kerk, zoals meedoen met avond
maal uitdelen of collecteren, muziek maken, 
de Schriftlezing doen, welkom heten. Maar 
dan moeten we wel aanknopen bij wat ze 
zelf willen en mogen ze het ook op hun 
eigen manier doen. 
De komende maanden zal de liturgiecom
missie zich bezighouden met wat voor 
gemeente wij (willen) zijn en wat voor 
inrichting van de kerkzaal daarbij het beste 
aansluit. 

Namens de liturgiecommissie,
Sieb Lanser
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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 Schuijtter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl

Bij de diensten
Zondag 19 oktober vieren we het heilig 
avondmaal. Dat is anders dan we 
gewend zijn op een derde zondag in 
de maand, maar zie bij 26 oktober. De 
viering van de maaltijd zal plaatsvinden 
in een aangepaste kringvorm, zoals 
we zijn overeengekomen tijdens onze 
gemeentebijeenkomst van juli. 
Naast de morgendienst zal er op 
19 oktober ook een middagviering 
worden belegd. Deze viering zal het 
karakter hebben van een Taizéviering, 
die uitdrukkelijk openstaat voor 
studenten van Uilenstede maar ook 
voor andere belangstellenden. De 
muzikale begeleiding wordt verzorgd 
door Bert ’t Hart (piano) en Elke 
Heemskerk (blokfl uit). Aanvang 17.00 
uur. Plaats: stiltekapel Pelgrimskerk.
Zondag 26 oktober (aanvang 10.30 
uur, wintertijd!) gaat ons gemeentelid 
ds. Leen van Drimmelen voor. Op 25 
oktober 1964 werd hij voor het eerst 
bevestigd in het ambt van predikant. 
Zijn vijftigjarig ambtsjubileum viert hij 
deze zondag in het midden van onze 
gemeente en omringd door familie, 
vrienden en bekenden.
Zondag 2 november gedenken we hen 
die ons in het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. Vocaal ensemble Linguae atque 
Cordis brengt, begeleid door orgel 

en cello, het begrafenismotet ‘Jesu, 
meine Freude’ van J.S. Bach ten 
gehore (BWV 227), een elfdelig 
werk, waarin gerefereerd wordt 
aan Romeinen 8, dat begint met de 
troostrijke woorden ‘Zo is er dan nu 
geen veroordeling voor hen die in 
Christus Jezus zijn.’ 

Bijbelkring Deuterojesaja
De Bijbelkring over het tweede deel 
van Jesaja is inmiddels van start 
gegaan. We hebben ons gebogen 
over de prachtige aanvangswoorden 
(‘Troost, troost mijn volk’, Jes. 40), 
die zo’n prominente plaats hebben 
gekregen in Händels Messiah, maar 
ook over de onverwachte betekenis 
die de Perzische vorst Kores (Cyrus) in 
het verlossend handelen van Israëls 
God blijkt te hebben. Tijdens onze 
derde bijeenkomst, op dinsdagmiddag 
4 november, concentreren we ons op 
de eerste drie liederen of profetieën 
over de ‘dienaar van de HEER’, die 
wonderlijke messiaanse fi guur in wie 
Israël zich lijkt samen te ballen. 
Plaats: Pelgrimskerk.
Tijd: 14.0016.00 uur.
Leiding: ds. H.U. de Vries.

Van de wijkkerkenraad
De heer Dolfi ng heeft te kennen 

gegeven dat hij per 1 januari 2015 
zijn jarenlange inzet als collectant zal 
moeten beëindigen. Mevrouw Vos is 
bereid zijn plaats in te nemen.

Nieuwe bewoners Buitenveldert
In een vorig bericht noemden we al 
de vraag hoe de nieuwe bewoners 
van de nieuwbouw op de Zuidas 
en de studenten in de fl ats aan de 
Van Heenvlietlaan te benaderen. 
De voorbespreking hiervan van 
de predikanten De Wijer van de 
Thomaskerk, Van Zwieten van de 
Nieuwe Poort en De Vries heeft het 
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onze regio zich uitstrekt tot en met de 
bewoners van de Zuidas

Toerusting ambstdragers 
Een belangrijk agendapunt betrof 
de toerusting van ambtsdragers. 
Ds. De Vries had een discussiestuk 
voorbereid met als ondertitels: Wat 
doen we? Waarom doen we het? Waar 
vinden we inspiratie? Hij had hiervoor 
gebruik gemaakt van een pastorale 
brievenreeks van dr. A. Plaisier, scriba 
van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
Deze brieven van juni 2014 waren 
gericht aan de plaatselijke gemeente, 
aan de kerkenraad, aan de ouderling 
(kerkrentmeester) en diaken, aan de 
predikant en aan pioniers. Globaal was 
het onderwerp hoe in te spelen op 
kleiner wordende gemeentes en het 
soms steeds moeilijker worden van 
het vinden van ambtsdragers. 
Iedereen lijkt tevreden over onze 
praktijk van het gavengericht werken 
bij het invullen van vacatures. Een 
vraag is wat wij samen doen in de 
kerkenraadsvergadering. Liggen de 
accenten goed, is er voldoende tijd 
voor bezinning? Sommigen vinden 
het zinvol om het geestelijke op tafel 
te krijgen. Een enkeling mist soms 
diaconale bezinning. 
Leiding geven wordt toch een 
belangrijk punt gevonden. Wat 
betekent het ‘door God geroepen zijn’. 
Sommigen vinden dit heel zwaar. Wel 
is het een dienst in Gods naam. 
De gemeente heeft zeker waardering 
voor het werk van kerkenraadsleden, 
maar ook voor wat de vele vrijwilligers 
doen. Soms wordt er te veel tegen 

mensen opgekeken. 
Een kritische opmerking wordt 
gemaakt over het elkaar dragen. 
Speciaal als je als nieuweling in de 
kerkenraad komt, kun je je alleen 
voelen. Het ambt geeft zeker een 
meerwaarde, het schenkt je vaak 
vertrouwen. Ook versterkt het je 
geloof. 
Ds. De Vries besluit deze bezinning 
met dank aan de kerkenraadsleden 
voor de openhartige discussie.

Adri Lodder

Godsbeelden, bestaan die?
Heel veel!
Als kind zat er soms een oude dame 
bij ons thuis aan tafel die volgens 
mijn moeder steeds veel nare dingen 
moest meemaken. Als mijn moeder 
dan hartelijk zei: ‘Het valt ook allemaal 
niet mee voor je’, ging ze rechtop 
zitten en zei steevast: ‘Ja, maar met 
mijn God spring ik over een muur!’ 
(Psalm 18 vers 30) Lang dacht ik: 
‘Welke muur bedoelt ze en hoe springt 
God...kan dat wel?’
 
Met een kind (11 jaar) kijken we 
zwijgend naar de televisie en zien 
de lijkauto’s van de vliegtuigramp 
voorzichtig tussen de bloemen en 
knuffels de kazerne binnenrijden. ‘Heel 
lief om je knuffel te geven,’ zucht hij. 
‘Mooi gezicht, niemand heeft er meer 
wat aan.’
Op dat moment komt er iemand 
binnen (25 jaar) en zegt:’ Dat is 
knuffelreligie’. 
‘Ja maar’, werpt het kind tegen: 
‘Kinderen hebben soms geen geld 
voor bloemen en geven dan hun 

Ingrid Charlotte Lucia
Boulaâbi-van Dören 
Op 12 september overleed Ingrid 
Charlotte Lucia Boulaâbivan Dören, 
in de leeftijd van 59 jaar. Zij was al 
jaren ziek, maar sprak daar zelden 
over; veel belangrijker vond zij het om 
haar leven zo lang mogelijk inhoud 
te geven. Ingrid was aanvankelijk 
werkzaam als lerares Frans en later 
als omroepster op Schiphol. Haar 
huwelijk met haar islamitische man 
maakte haar visie op God ruim en 
open. Tijdens de gespreksavonden 
voor ‘oudere jongeren’ liet zij 
regelmatig merken hoeveel belang zij 
hechtte aan een includerend geloof. 
Ingrid is begraven in Hilversum. Wij 
gedenken haar met liefde. Haar man 
en kinderen wensen we sterkte toe.

Ds. Harmen U. de Vries

volgende opgeleverd. Zij zullen elkaars 
activiteiten onderling afkondigen. 
Voorts, fl yers en programma’s van de 
diverse activiteiten zullen in de beide 
kerken worden neergelegd, maar niet 
bij de Nieuwe Poort, want dat is geen 
reguliere kerk. Ook zullen de pastores 
in persoonlijk contact mensen 
doorverwijzen naar de verschillende 
activiteiten. Wij zullen van al onze 
informatie twintig exemplaren bij 
de Thomaskerk en tien exemplaren 
bij de Nieuwe Poort brengen. Mw. 
Kruijswijk zal hiervoor zorg dragen. 
Tenslotte, bezoek van leden zal alleen 
plaats vinden in het eigen gebied; de 
Nieuwe Poort bezoekt geen leden. 
Dit betekent voor de Pelgrimskerk dat 
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knuffel!’ Dan zien we opeens dat er knuffels naar 
de auto’s gegooid worden.
‘Zie je wel’, zegt de nieuwkomer. ‘Men is 
woedend, knuffelreligie, woedend op God ofzo’.
‘s Avonds bij het jeugdjournaal zien we hoe een 
dikke agent, moeilijk bukkend, knuffels opraapt 
en weer voorzichtig tussen de bloemen plaatst. 
Triomfantelijk zegt hij: ‘Zie je wel, knuffel is liefde, 
volgens God!’

Wil Kruijswijk
 
Pastorpraat 
We rekenen erop dat het Winterprogramma 
nu in uw bezit is en dat u erin kijkt en graag 
ergens aan meedoet! Er zijn kringen, eenmalige 
bijeenkomsten, een enkel uitstapje. Bedenk ook 
wie er wellicht belangstelling voor heeft en geef 
het door. Meedoen is meeleven en heb je iemand 
tegenover je, samen. Ook dat is kerk naar buiten.
13 oktober hielden we onze pastoraatmiddag 
voor allen die bezoeken brengen, contacten 
onderhouden enzovoort. We noemden ook 
de naam van Ike Lugthart. Vele jaren heeft 
ze de pastoraatgroep versterkt en ook veel 
welkomstbezoeken gebracht. Ook al vond zij 
dat lang niet makkelijk, trouw zette ze door! 
Heel veel dank! Ze verhuisde in september naar 
Veenendaal. Wij wensen haar ook vanaf deze 
plaats een gezegende tijd in haar nieuwe (ook 
oude) woonplaats toe. We zullen je missen!
Wie komt ons versterken? Ik ben reeds twee 
mensen tegengekomen die ergens aan mee 
willen werken en er nu serieus over nadenken.
Tot eind oktober kunt u de expositie van Bert ‘t 
Hart in de Bonhoefferstraat bezichtigen en...ook 
iets kopen. De opbrengst is voor een nieuwe viool 
voor zijn dochter. En hoe vaak speelt ze niet bij 
ons! 
Alle zieken, aan huis gebondenen, voor zover 
mogelijk beterschap, geduld en bovenal liefde om 
u heen toegewenst!

Wil Kruijswijk

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

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

oktober
zo  19  17.00 uur  Taizéviering
ma  20  14.00 uur Economisch Systeem in de Westerse Wereld 

en de chr. visie hierop, De Goede Herder
vr 24 17.00 uur Geloofscursus Zeven sloten, Kruiskerk
wo  29  10.00 uur  Muziekkamer Edam halte lijn 51 Van 

Boshuizenstraat
vr 31 17.00 uur Geloofscursus Zeven sloten, Kruiskerk

november
zo  02  10.30 uur Allerzielen, De Goede Herder
ma  03 14.00 uur Film, De Goede Herder 
di  04 14.00 uur Deuterojesaja 
wo  12 20.00 uur ‘Maaltijd van de Heer’ Gesprek De Goede 

Herder en Pelgrimskerk
do  13 20.00 uur Het Woord spreekt, De Goede Herder
do  20 14.30 uur Film: Philomena
ma  24 15.00 uur Zingen met Nelly Versteeg
di  25 14.00 uur Deuterojesaja

Meer informatie in het 
winterprogramma en op
www.pelgrimskerk.nu.

jaargang 5 | nummer 7
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Even voorstellen...

Ik ben Jakob Stolk (30) en vervang Dorien tijdens haar 

zwangerschapsverlof. Dorien en ik hebben veel gemeen: 

we zijn beiden sinds 2008 actief voor het Jop. Vanaf het begin als 

lokaal werker, ook doen we veel landelijk werk. Ik ben een fulltimer, werk 

deels landelijk en deels lokaal in Heemskerk en Beverwijk. Mijn expertise 

is net zoals Dorien het bovenwijkse jeugdwerk en de organisatie van 

theaterweekenden.

Ik studeerde af als sociaal cultureel werker (CMV) en ben via het 

welzijnswerk het kerkenwerk ingestroomd. Eigenlijk ben ik een ‘participatie

expert’, want landelijk begeleid ik vrijwilligers en jongeren om hun eigen 

projecten en evenementen te organiseren. Daarnaast geef ik trainingen. 

Ik woon in Lelystad samen met Frouke met wie ik vier jaar getrouwd ben en 

met onze dochter Lente van bijna drie. In oktober verwachten wij een zusje 

voor Lente.
We zullen elkaar vast ontmoeten! Voor vragen, opmerkingen, tips en andere 

zaken nodig ik een ieder uit om te bellen, sms’en, whatsappen, mailen, 

facebooken, twitteren: 0615149274, j.stolk@jop.nl, @jakobstolk.

Even voorstellen...

Ik ben Jakob Stolk (30) en vervang Dorien tijdens haar 

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Jakob Stolk

Kerk op Schoot, 26 oktober
Martine Versteeg, Jakob Stolk en betrokken ouders

26 oktober vindt zowel in de Paaskerk als in de Kruiskerk Kerk op 
Schoot plaats. Een viering voor de allerjongsten van 0 tot 4 jaar 
samen met hun ouders en/of grootouders. We vertellen het verhaal, 
afgewisseld met veel liedjes en belevingsgerichte activiteiten. 
Een grote groep kinderen en ouders is al enthousiast, willen jullie het 
ook een keer mee beleven, kom dan vooral eens langs. We starten 
vanaf 11.45 uur.

PJR

Martine Versteeg
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PJR tiener weekend
De tieners hebben dit jaar een fantastisch 
kampweekend beleefd! Vanaf de oude 
pastorie aan de Handweg vertrok iedereen 
met onbekende bestemming op de 
fi ets voor een fotospeurtocht. Tot onze 
‘grote verassing’ belandden we weer op 
ons vertrekpunt aan de Handweg! De 
Kampleiding had bedacht om het dit jaar 
eens anders dan anders te doen en zo 
bivakkeerden we met tenten in de tuin van 
de pastorie. Gelukkig vonden de tieners dat 
ook een vet idee en binnen no time waren 
de tenten opgezet, stond de trampoline 
klaar en was de ‘eettafel’  een stuk 
afdekzeil op de grond  gereed gemaakt. 
De avond vulde zich met fantastische 
spellen en de nacht was kort. 
De volgende ochtend stond ik klaar om de 
ontbijtdienst te verzorgen, mijn vuurdoop en 
eerste kennismaking met de jongeren uit 
Amstelveen  Met elkaar hebben we het 
lied van Claudia de Breij ‘mag ik dan bij jou’ 
onder handen genomen èn gezongen. Ook 
zagen we live een deel van de kerkdienst 
in de Paaskerk, waaraan de tieners een 
speciale, gefi lmde bijdrage hadden 
geleverd. Die verbondenheid en connectie 
was heel bijzonder om op deze manier met 
elkaar te ervaren! Vervolgens pakten we de 
boel in, om samen te tokkelen, abseilen en 
roetsjen in het klimpark in het Amsterdamse 
Bos. De geluiden die we terug hebben 
gehoord, waren zeer enthousiast! 
Mijn bewondering gaat uit naar de leiding, 
die ik in de voorbereiding bezig heb gezien 
en die ik live met de tieners in actie 
zag. Jullie hebben er iets heel gaafs van 
gemaakt. De jongeren hadden het zichtbaar 
naar hun zin en voelden zich op hun gemak. 
En dat zonder de hulp van de ervaren rotten 
Anko Verburg en Dorien Keus die normaal 
altijd de touwtjes stevig in handen hebben! 
Petje af  

Lancering
Kliederkerk Nederland
Martine Versteeg

In Amstelveen zijn we eigenlijk 
nog maar net begonnen met de 
Kliederkerk. Toch merken we dat 
er veel interesse is van andere 
gemeenten voor het concept van 
Kliederkerk. Zo ontstaan er landelijk 
verschillende Kliederkerken. Sinds 
kort is een Kliederkerk in Friesland 
een pioniersplek geworden. JOP 
(Jeugdorganisatie Protestantse 
Kerk) wil graag kerken stimuleren en 
ondersteunen om Kliederkerken te 
starten en te draaien.
 
Zo zal er dus binnenkort ook sprake 
zijn van Kliederkerk Nederland. Een 
centrale plek waar Kliederkerken 
zich kunnen aanmelden, waar ze 
materiaal en inspiratie kunnen vinden 
voor het draaien van Kliederkerk in 
hun stad of dorp.
Amstelveen heeft daarin een 
bijzondere rol, omdat Martine 
Versteeg, een van de JOP 
jeugdwerkers van Amstelveen, 
projectcoördinator is van 
Kliederkerk Nederland. Zo werd het 

promotiefi lmpje van Kliederkerk 
Nederland opgenomen tijdens de 
afgelopen Kliederkerk in Amstelveen 
van 28 september.

Op 8 november zal de lancering 
zijn van Kliederkerk Nederland op 
het Landelijk Missionair Festival 
van de PKN in Utrecht. Natuurlijk 
bent u ook van harte uitgenodigd 
om dit feestelijke moment mee 
te vieren. Niet alleen de lancering 
van Kliederkerk is een leuke 
aanleiding, maar er zijn ook veel 
leuke interessante workshops die te 
maken hebben met hoe je als kerk 
naar buiten kunt treden. Voor meer 
informatie 
www.landelijkmissionairfestival.nl.
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De kring Meditatief Bijbellezen 
is veertien jaar geleden in de 
Handwegkerk ontstaan en heeft 
inmiddels een thuisbasis gevonden 
in de Kruiskerk. Riëtte Beurmanjer, 
theologe en dansdocente, begeleidt 
de kring. De groep is niet gesloten: 
ieder jaar vinden weer nieuwe mensen 
de weg naar de meditatieavonden. 

De gemeentezondag in de Paaskerk 
biedt een introductieworkshop voor 
mensen die nieuwsgierig zijn naar 
deze vorm van christelijk mediteren. 
We zitten met een stuk of twaalf 
mensen in een cirkel en starten met 
een oefening om ons lijf te voelen. De 
Bijbeltekst uit Marcus 10 ligt nog even 
onder onze stoel. We wrijven in ons 
handen, over onze armen en kloppen 
alles los. We hellen naar links en 
rechts. ‘Inademen, uitademen, in, uit’, 

klinkt de stem van Riëtte rustig. 
Mijn gedachten schieten alle kanten op.
‘Laat het voor wat het is.’ 
In de hal klinkt het gelach van de 
cateringploeg. Boven zijn mensen aan 
het zingen. 
‘Bereid je voor op het luisteren naar 
het verhaal.’
Ik luister met mijn ogen dicht. 
‘Ze brachten kinderen bij hem, met 
de bedoeling dat hij ze zou aanraken. 
Maar de leerlingen gaven hun een 
standje. Toen Jezus dat zag, werd hij 
kwaad (…) En hij nam ze in zijn armen 
en legde hun zijn handen op om ze te 
zegenen.’
Het is stil.
‘Welk verlangen raakt het verhaal, 
welke ervaring? Ik neem je nu mee in 
het voorstellen van het verhaal. Waar 
speelt het zich af? Hoe valt het licht? 
Wat voor geuren en kleuren zijn er? 
Jezus zit op een stadsplein naast een 
waterput. Witte huizen erom heen. De 
zon brandt genadeloos.
‘Er komen mensen met kinderen aan. 
Waarvandaan?’
Het zijn moeders met hun kinderen. Ze 
komen uit een klein steegje gelopen.

We doen langzaam onze ogen open en 
schudden onze armen en benen los. 
Oefening 2 begint nu: inleven in een 
persoon uit het verhaal. Onze groep 
telt kinderen, ouders, leerlingen en 

één Jezus. Ik blijf bij de moederfiguur 
hangen. We lezen het verhaal hardop, 
maar nu in een persoonlijke vorm. 
Ik bracht mijn kinderen bij hem.
‘Wat doet dit verhaal met je? Wat 
roept het op aan fantasie, aan vragen? 
Het is tijd om te luisteren naar God. 
Om met alles wat in je is bij God te 
zijn. God hoor ons, wees bij ons.’
We sluiten af met het Onze Vader en 
wisselen vervolgens in tweetallen uit 
wat het mediteren ons heeft gebracht. 
Als afsluiting geven we in de kring 
onze ervaring in een woord of zin 
weer. Het is mooi om te horen hoe 
iedereen naar huis gaat: een klein 
inzicht rijker, gezegend, rustig en 
huppelend als een kind.

De Kring
Willeke Koops

Wat: Meditatief Bijbellezen
Waar: Kruiskerk
Wanneer: maandelijks op 
maandagavond
Voor: mensen die een bijbeltekst 
willen beleven en zo tot rust willen 
komen
Begeleiding: Riëtte Beurmanjer 
(www.riettebeurmanjer.nl), kosten 
€ 80 per seizoen Kringen vormen de basis van het 

protestantse geloofsleven. Ze 
zijn er in vele soorten en maten. 
Present maakt een rondje langs 
verschillende groepen. 
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Het (te) Gekke Kerk 
 Festival 2014
Gert Jan Slump, Inke Otting, Aletta Dijkhuis en Anne Marie Dees (kernteam festival)

Het is alweer even geleden, maar 
hierbij een korte terugblik op het (te) 
Gekke Kerk Festival 2014. We kijken 
terug op een succesvolle week met 
mooie – soms ingetogen, soms 
uitbundige – optredens, een avond 
met interviews, een spelmiddag, 
dichtersavonden, een high tea en 
natuurlijk Stef Bos als fantastische 
afsluiting. De opbouw in het 
programma was deze editie sterker 
dan in 2013.
Het festival werd dit jaar voor het 
eerst in twee kerken georganiseerd, 
met een start in de Kruiskerk en 
een vervolg in de Paaskerk. Dat gaf 
zeker een meerwaarde, omdat het 
festival nu Amstelveenbreed werd 
georganiseerd en daardoor ook weer 
andere mensen heeft getrokken. Het 
was ook goed om samen te werken 
met mensen vanuit twee kerken. 
Organisatorisch heeft het twee keer 
opbouwen en afbouwen echter wel 
(misschien te) veel van sommige 
mensen gevraagd. 
Ondanks het WK en een drukke 
laatste week voor de vakantie, 
zijn we niet ontevreden over de 
bezoekersaantallen. Gemiddeld 
kwamen er per avond iets meer 

mensen bij de activiteiten dan vorig 
jaar. Inclusief de kerkdiensten zijn 
er in ruim een week ongeveer 1700 
mensen geweest. De opkomst was 
echter niet gelijkmatig verdeeld, 
waardoor sommige activiteiten niet 
de aandacht hebben gekregen die 
ze absoluut wel verdienden. Als we 
bijvoorbeeld Sjors van der Panne nu 
– na zijn geweldige optreden bij the 
Voice of Holland zouden uitnodigen... 
We kijken ook terug op een prachtige 
week qua samenwerken met zoveel 
hartelijke en getalenteerde mensen. 
Mensen die zich allemaal vrijwillig 
hebben ingezet om andere mensen 
een mooie week te bezorgen. Veel 
dank. Het was groots!
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Om 11.30 uur begonnen we aan een 
prachtige tocht door de Veluwse 
IJsselvallei, die zich uitstrekt van 
Arnhem tot Kampen. De gidsen die in 

Terwolde ingestapt waren, vertelden 
ons allerlei wetenswaardigheden 
over de uitgestrekte landerijen, de 
statige landhuizen, de prachtige 
IJsseldijken. Een aantal Deventenaren 
had boerderijen opgekocht en die in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht. 
Links en rechts van de IJssel zijn 36 
landgoederen. We kwamen ook langs 
de IJsselroute, waar elk jaar herdacht 
wordt dat de Canadezen hier in de 
Tweede Wereldoorlog de IJssel zijn 
ovegestoken om ons land te bevrijden. 
Na deze interessante tocht – met nog 
steeds prachtig weer – kwamen we 
terug in Brasserie Kriebelsz waar de 
tafels reeds gedekt stonden. Eigenaar 
René gaf uitleg over het diner met de 
Dekselse Pannetjes: drie pannetjes 
met resp. draadjesvlees, stukjes kip en 
varkensvlees. Het was duidelijk dat dit 
alles met veel zorg was klaargemaakt. 
Ds. De Vries sprak voor de maaltijd 
een gebed uit. Na het heerlijke diner 

gingen we via een toeristische route 
door het Vierhoutense Bos richting 
Amstelveen/Buitenveldert. Onderweg 
genoten we van dit prachtige bos, 
zagen we de hei nog voor een 
deel in bloei staan, reden we langs 
het plaatsje Emst, langs kasteel 
Cannenburgh in Vaassen, richting 
Apeldoorn. Om 18.00 uur kwamen 
we zeer voldaan in Amstelveen/
Buitenveldert aan. 
Heel veel dank aan de organisatoren 
die met zoveel inzet deze dag hebben 
voorbereid. Het was een topdag, voor 
herhaling vatbaar.

Ouderentocht 
Kruiskerk en Pelgrimskerk

Brita Veldhuizen

Jaarlijks organiseert de Diaconie van de Protestantse Kerk 

Amstelveen-Buitenveldert een ouderentocht. Dit jaar vertrokken we op 

3 september, een prachtig zonnige dag, om 9.15 uur vanaf de Pelgrimskerk 

met twee bussen en 85 mensen. De eerste stop was bij Brasserie Kriebelsz in 

Terwolde, waar het team ons hartelijk ontving met koffie en gebak. 



35 jaargang 5 | nummer 7

nieuws
Kerkdienst voor Groninger 
 migranten
Op zondag 26 oktober is het weer zover. Voor de achtste keer een 
Groninger kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Het 
gaat deze dienst over Jona. Thema: ’t Kìn ook aans’ (het kan ook an
ders). De dienst wordt geleid door ds. Harry Donga. Marlene Bakker 
zingt met begeleiding van Gerhardt Heusinkveld. 
Fotograaf Martin Wiegand Bruss (uit Groningen) exposeert met 
foto’s van het Groninger landschap. Christiaan de Vries speelt orgel. 
De collecte is voor het Wereldhuis – ademplek voor migranten zon
der papieren www.wereldhuis.org – en de onkosten van de dienst. 
De dienst wordt jaarlijks door enkele honderden mensen bezocht 
die geboren zijn in Groningen, maar inmiddels elders in Nederland 
wonen en werken. Het is de grootste Groningse manifestatie in de 
Randstad.

Datum: zondag 26 oktober, aanvang: 10.30 uur (vanaf 10.00 uur 
kerk open), plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam (Singel 
411). Er is een crèche.
Informatie: Hanne Wilzing, h.wilzing@diaconie.com, tel. 4044708 
of 06 5134 0442 of Jan Spijk, communicatieadviseur 06 512 44064.

Landelijk Missionair 
Festival 
Op 8 november is het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum in Utrecht het toneel van een 
festival over kerkzijn anno nu. Het festival vertrekt 
met de twee ‘captains’ Rikko Voorberg en Piet de 
Jong. Onder leiding van Vincenza La Porta vliegen 
we langs allerlei missionaire mogelijkheden. 
Daarna is er de mogelijkheid om in te checken 
waar u maar wilt. Bijvoorbeeld voor een workshop 
‘Kliederkerk’ met Martine Versteeg of ‘stop
motion’ fi lmen met Laurens Verwijs. Oefenen met 
het geloofsgesprek kan in twee workshops van 
Jurjen de Groot (IZB). Peter Jobsen (Motivaction) 
zal dieper ingaan op de mentaliteitsmilieus in de 
Nederlandse samenleving. Wat betekent dat voor 
de kerk? Hoe kan de kerk aansluiting vinden bij 
mensen van nu? Ds. Hans van Ark en ds. Nynke 
Dijkstra verzorgen een speciale ‘meet & greet’ 
sessie voor missionaire ambassadeurs (vrijwilligers 
die in de lokale gemeente als ‘aanspreekpunt’ voor 
het missionaire werk fungeren). Verder komen 
cultuurtheoloog Frank Bosman en Eric van den 
Berg, ondernemer op het snijvlak van internet en 
religie, aan boord. Roel van Steinvoorn (Digikerk) 
geeft een workshop over de inzet van social 
media voor uw kerk. Johan ter Beek neemt 
belangstellenden mee in de wereld van 
gamifi cation en zijn nieuwe app: YourStory. Andere 
workshopleiders zijn o.a. Daniël de Wolf, ds. 
Rebecca Onderstal, ds. Ad van Nieuwpoort en nog 
veel meer inspirerende mensen. 

Aanmelden en info
Het Landelijk Missionair Festival vindt plaats op 
zaterdag 8 november in het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE 
Utrecht. Tickets kosten € 35, per persoon. Meer 
informatie op 
www.pkn.nl/landelijkmissionairfestival. 

Christelijke kunst

ArtWay is een website over beeldende kunst, met speciale aan
dacht voor de geestelijke lading van kunstwerken. De makers 
verstaan onder christelijke kunst niet alleen kunst met een christe
lijke religieuze thematiek, maar alle kunst die gemaakt is vanuit een 
christelijke levensovertuiging. Dat kan dus ook een landschap of 
stilleven zijn, een abstract werk of een schreeuw van vertwijfeling 
of protest. In deze website zijn al die roepingen legitiem. 
De website bevat een agenda van tentoonstellingen, cursussen, 
lezingen en conferenties, informatie over organisaties, opleidingen 
musea en galeries, een nieuwsrubriek, online galeries, 
besprekingen van kunstenaars, een rubriek ‘Kerk en kunst’, nieuwe 
boeken, reistips (Europa), materiaal voor het kerkelijk jaar, ‘woord 
en beeldBijbelstudies’, multimedia presentaties. www.artway.eu
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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.

 Zo/ 19-10  Taizéviering voor jongeren 
De dienst wordt gekenmerkt door het zingen 
van liederen uit de kloostergemeenschap van 
Taizé, stiltes, Bijbellezingen en gebeden. In de 
Stiltekapel. Tijd: 17.00 uur. 

 Zo/ 19-10  Muzikale vesper
Wer Dank opfert, der preiset mich, cantate bwv 
17 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door: 
Linguae atque Cordis, solisten en muzikanten 
o.l.v. Bert ‘t Hart. Liturg: ds. Mirjam Buitenwerf. 
Tijd: 17.00 uur.
 
 Ma/ 20-10  Lezing in De Goede Herder
De inrichting van het Economisch Systeem in 
de Westerse wereld en een christelijke visie 
hierop. Vragen die aan de orde komen: Hoe is 
onze economie georganiseerd en ingericht. Waar 
draait het om in onze economie. Waarom is de 
Rijksoverheid de grootste economische macht 
in ons land. Inleider: dhr. Kint. Plaats: De Goede 
Herder. Tijd: 14.00  16.15 uur.

 Vr/ 24-10  Geloofscursus Zeven sloten
Kennismaken, opfrissen of verdiepen van het 
geloof. Per keer zal een theoloog een slot openen 
dat toegang geeft tot een Bijbels thema. Daarna 
wordt in kleine groepen verder gesproken. Tijd: 
17.0020.00 uur (Inclusief maaltijd). Verder op: 
3110, 2811, 1601, 0602, 2002, 0603. Opgave: 
Ria Keijzer, 0650228250. 

 Zo/ 26-10   Kerk op Schoot
in Kruiskerk en Paaskerk

Een viering voor de allerjongsten van 0 tot 4 jaar 
samen met hun ouders en/of grootouders. We 
vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes 
en belevingsgerichte activiteiten. Tijd: 11.45 uur.

 Ma/ 27-10   Voorlichtingsavond 
gemeentereis

In mei 2015 staat een gemeentereis naar Israël 
en Jordanië gepland. Heeft u interesse in de reis? 
Kom dan naar deze avond. Informatie en opgave: 
ds. Sieb Lanser of Ria Keijzer. Tijd: 20.00 uur.

 Wo/ 29-10  Muziekkamer in Edam 
Bezoek aan het snaarmuseum in Edam, met een 

demonstratie van de bijzondere collectie  volksin
strumenten. Opgave (voor 2610): Janny Schuijt, 
tel. 6441065 of Wil Kruijswijk, tel. 6427703. 
Kosten: museum € 4, reis en consumpties.

 Do/ 30-10  Kring literatuur
We bespreken het boek Donderdagmiddag-
dochter van Stevo Akkerman. Heeft u het boek 
gelezen en wilt u meepraten, u bent van harte 
welkom. Opgave (voor 1810): Els van Geel, 
 email: emvangeel@hetnet.nl of tel. 6471098. 
Tijd: 15.00 uur.

 Vr/ 31-10  Geloofscursus Zeven sloten
Tijd: 17.00 uur.

 Zo/ 02-11  Concert
Koor en orkest van het Bach Ensemble Amsterdam 
o.l.v. Paulien Kostense. Programma rond drie gene
raties van de familie Bach. Tijd: 20.15 uur.

 Di/ 04-11  Voorbereiden rommelmarkt 
Uurtje tafels sjouwen vanaf 18.30 uur. Inleveren 
 spullen: wo/0511 en do/0611 van 9.30  16.00 
uur. Info: Anthony Melissen, tel. 6418157.

 Di/ 04-11  Filosofi e van het kijken
Brentano’s Zincafé: Hoe kunnen wij leren 
kijken naar kunst? Lezing van & gesprek met 
Trouwredacteur Peter Henk Steenhuis. Plaats: ’t 
Huis aan de Poel, Populierenlaan 21 Amstelveen. 
Tijd: 20.00 uur. Kosten € 5, (incl. consumptie). 
Opgave: tel. 6419351 of email: zincafe@bren
tano.nl.

 Vr/ 07-11  Rommelmarkt Kruiskerk
Een markt met curiosa/antiek en tweedehands 
artikelen van allerlei aard. Tijd: 11.00  17.00 uur.

 Za/ 08-11  Lampionnen maken
Klaver 2: we maken lampionnen met de kinderen. 
Tegelijkertijd zamelen we speelgoed in voor 
Speelgoedbank Amsterdam. Plaats: Kruiskerk. 
Tijd: 15.00  17.00 uur.

 Wo/ 12-11  Bezinningsavond
Een oecumenische uitwisseling. Met uitleg 
over de theologische verschillen tussen de 

roomskatholieke en de protestantse viering 
van de maaltijd van de Heer en ervaringen van 
gemeenteleden. Inleiders: pastor Ph. Kint en ds. 
H.U. de Vries. Tijd: 20.00 uur.

 Wo/ 12-11   Kick-Off SamenLoop voor 
Hoop 

Komt u naar het KickOff evenement in P60 op 
het Stadsplein in Amstelveen! Opgave: info@sa
menloopvoorhoopamstelveen.nl. Tijd: 20.00 uur.

 Vr/ 14-11  KrissKross
Voor tieners van 12 t/m 17 jaar, met muziek, 
chillen, tafelvoetballen en andere leuke activi
teiten. Informatie en opgave: Martine Versteeg, 
0610848954, martine@pgab.nl. Tijd: 19.30 uur, 
in de Kruiskerk.

 Vr/ 14-11  Café Montpensier 
Ds. Werner Pieterse spreekt over zijn boek: ‘Wat 
blijft. God na de kaalslag’. Aan de hand van de 
oude apostolische geloofsbelijdenis voert hij ons 
langs de teksten uit de Bijbel. Tijd: 20.00 uur.

 Zo/ 16-11  Klaverproject: Schoenmaatje
Inleveren dozen voor Klaver 4: Actie 
Schoenmaatje vóór en na de dienst. Vanaf 09.30 
uur in de Kruiskerk.

 Zo/ 16-11  Muzikale vesper
Herzlich tut mich verlangen van Georg Philipp 
Telemann. Tijd: 17.00 uur.

 Do/20-11  Filmvoorstelling: Philomena 
Een komisch drama van Stephen Frears over het 
waargebeurde verhaal van Philomena, die als tiener 
haar buitenechtelijk zoontje ter adoptie moest 
afstaan. Vijftig jaar later tracht ze haar kind terug 
te vinden. Leiding: ds. J.J.A. Doolaard. Plaats: 
Pelgrimskerk. Aanvang 15.00 uur. 

 Do/ 20-11  OntmoEten in Westwijk
Aan tafel met elkaar in gesprek gaan. Eet je 
mee? Een maaltijd kost € 7. Zin om mee te 
koken? Info: Jacqueline Meij, 06  48 50078 of 
email: eteninwestwijk@gmail.com. Ons Tweede 
Thuis, Augusta de Witlaan 2.


