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Week van Gebed 
voor de eenheid
Sieb Lanser

Kerken en christenen over de hele 
wereld kennen het gebed als iets 
gemeenschappelijks; door samen te 
bidden voelen we ons verbonden, 
ondanks alle verdeeldheid die er ook 
is. Gezamenlijk bidden we om meer 
(zichtbare) eenheid. Ook brengen 
we samen alles wat er speelt in de 
samenleving in gebed tot God. 

Brazilië
Ieder jaar levert een ander land het 
materiaal voor deze gebedsweek. Voor 
deze keer is het thema ons aangereikt 
uit Brazilië: Dorst? De behoefte aan 
(drink)water is groot, omdat in grote 
delen van het land de temperatuur 
hoog is. 

Het thema ‘Dorst?’ 
komt uit het verhaal van 
de Samaritaanse vrouw 
in Johannes 4. Zij ging 
water putten op het 
heetst van de dag, want 
dan hoopte ze geen van 
de vrouwen die over 
haar roddelden tegen te komen. Jezus 
knoopte een gesprek aan, niet met 
een preek maar met een verzoek: ‘Wil 
je me te drinken geven?’
Hij heeft zelf dorst. En hij spreekt over 
de behoefte aan levend water. 
Elk mens heeft dorst – dorst naar 
levend water: dat zijn twee facetten die 
in deze Week van Gebed terugkeren. 
En wellicht doen we, samen biddend, 
de ontdekking dat we allen één zijn in 
onze afhankelijkheid van de bron. 

Vieringen in 
Amstelveen-Buitenveldert
De geloofsgemeenschappen van 
de Titus Brandsma-, Augustinus- en 
Kruiskerk houden een oecumenische 
viering op donderdag 22 januari om 

19.00 uur in de Titus Brandsmakerk. 
Voorgangers zijn pastor Tom Buitendijk 
OCarm. en ds. Sieb Lanser.

Als afsluiting van de Week van 
Gebed voor de eenheid is er op 
zondag 25 januari in de Paaskerk 
een oecumenische dienst van 
Schrift en Tafel, samen met de 
Heilige Geestgeloofsgemeenschap. 
Voorgangers zijn pastor Jan Adolfs en 
ds. Gert Jan de Bruin. 

Eveneens op zondag 25 januari is er 
een oecumenische dienst van Schrift 
en Tafel van de Pelgrimskerk en de 
geloofsgemeenschap van de Goede 
Herder. Deze wordt gehouden in de 
Pelgrimskerk om 10.30 uur. 

Van 18 t/m 25 januari 2015 wordt 

de jaarlijkse Week van Gebed voor de 

eenheid van de christenen gehouden. 

Wereldwijd bidden miljoenen 

christenen mee; in Nederland waren 

dat er afgelopen jaar zo’n 200.000. 
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Tijd. Als redactie hebben we er regelmatig 
mee te maken. Een goede tijdsplanning, zeker 
gezien de lange tijd tussen het inleveren van 
de kopij en de verschijning van Present. Komt 
kopij op tijd binnen? Krijgen we wijzigingen op 
tijd doorgevoerd en gaat de defi nitieve versie 
op tijd naar de drukker? Gelukkig bewaakt 
Jeanette Schuijt, onze eindredacteur, alle 
tijden zorgvuldig; voor Present zijn de tijden 
in haar hand, met een knipoog naar Psalm 
31. Tijd, veel bestudeerd, besproken en ook 
bezongen. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
van Bach, The Times They Are A-Changin’ van 
Bob Dylan of Turn Turn Turn van The Seekers. 
U begrijpt uit deze nummers al dat ik wel in 
deze tijd maar niet van deze tijd ben. De titel 
van mijn meditatie heb ik ook al ontleend aan 
een oud lied: Alle dingen hebben tijd, maar 
Gods liefde eeuwigheid. In die bijdrage speelt 
het boek Prediker een belangrijke rol. Het 
lied Turn Turn Turn is gebaseerd op Prediker 3. 
Ook Erik Schouten komt in zijn column uit bij 
Prediker 3, evenals Wil Kruijswijk in de kopij 
van de Pelgrimskerk. In theologie en kerk zijn 
inzichten van voorbije tijden veranderd; lees 
het interview dat Maarten Aalders had met 
Tjitze Baarda. Hoe kunnen wij kerk zijn in deze 
tijd? Jan Bossenbroek kijkt als voorzitter van 
de AK terug en vooruit. Tijd is geld voor de 
kerkrentmeesters; of creëert geld juist tijd voor 
belangrijke zaken? En dan staan we ook nog 
op de drempel van Kerst en Oud en Nieuw, 
voor sommigen the most wonderful time of 
the year. Janet Parlevliet interviewde kinderen 
o.a. over deze tijd van het jaar. Als redactie 
wensen we u een gezegende tijd met een 
vleugje eeuwigheid.  

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/ 21-12 
4e adventszondag

1e collecte: Diaconie, 
jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, vormings- 
en toerustingswerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
met projectkoor en musici 
14.30 uur: Kerst Sing-In 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

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

Wo/ 24-12 
Kerstavond

1e collecte: Diaconie, kinderen 
in de knel
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
16.30 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen, 
kinderkerstviering 1
19.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen, 
kinderkerstviering 2
22.00 uur: mw M. Keijzer-
Meeuwse, met de cantorij 
Paaskerk
19.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
en ds. W.T. Pieterse, 
kinderkerstviering
22.30 uur: ds. G.J. de Bruin, 
met koor Anthem 
Pelgrimskerk
21.00 uur: ds. H.U. de Vries 

Vreugdehof
16.00 uur: kerstviering
Ziekenhuis Amstelland
20.00 uur: ds. A.A.Geudeke

Do/ 25-12 
Kerst

1e collecte: Diaconie, kinderen 
in de knel
2e collecte: Kerk, 
communicatiemiddelen in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, met 
de cantorij 
Paaskerk
09.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
met de cantorij 
11.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
met koor Anthem 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
16.00 uur: kerstviering 
jongeren
2e kerstdag 10.00 uur: 
ds. W.P. Emaus, Lekkerkerk 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
met de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. E.M. Post 
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen 

Zo/ 28-12 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, 
Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.B. ten Hove, 
Katwijk 
18.30 uur: ds. G.J. Codée, 
De Bilt
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.L. Schoch, 
Den Haag 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Sneep 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots
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Wo/ 31-12
Oudejaarsdag

1e collecte: Diaconie, zorg- 
en hulpverlening in onze 
gemeente
2e collecte: Kerk, het totale 
werk in onze gemeente

Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
19.00 uur: ds. A. Baas
Nieuwjaarsdag 10.30 uur: ds. 
A. Baas

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots 

Zo/ 04-01

1e collecte: Diaconie, zorg- 
en hulpverlening in onze 
gemeente
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
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, 
Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

Zo/ 11-01 

1e collecte: Diaconie, stichting 
Exodus
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse

De Buitenhof
10.30 uur: mw E. Kok 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: mw F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 18-01 

1e collecte: Diaconie, 
jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, landelijke 
oecumene

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, 
Zeist
17.00 uur: muzikale 
vesperviering, liturg: ds. N.G. 
Scholten, Amsterdam 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
15.30 uur: dr. A.G.L. van 
Nieuwpoort, Bloemendaal
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E. de Mots, 
Rijssen
18.30 uur: ds. M.B. van den 
Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.N.D. 
Nieuwenhuijze

De Buitenhof
10.30 uur: drs. T.J. Oosterhuis
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D.H. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. 
Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw O. van ‘t Riet

Zo/ 25-01 

1e collecte: Diaconie, stichting 
De Regenboog
2e collecte: Kerk, landelijke 
catechese en educatie

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
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. 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

Januari/februari - 
Waardevol
inleveren kopij: 
6 januari
op de mat: 
29 januari

Maart - Compassie
inleveren kopij: 
3 februari
op de mat: 
26 februari

Data Present
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Alle dingen hebben 
tijd, maar Gods liefde 
eeuwigheid
Sieb Lanser

Menigeen heeft altijd tijd tekort. Druk, 
druk, druk. Zouden we met Kerst tijd 
hebben en rust vinden? Of is er de 
stress van het kerstdiner, het feest van 

de tijdelijkheid van 
onze ‘Flappies’? 

Horloges en tijd
‘Jullie hebben 
horloges, wij 
hebben tijd’, sprak 
een Afrikaan 
tegen een 
westerling. 
Hoe zit dat nou 
met tijd? In de 
filosofie en de 
theologie is er 
eeuwenlang 

nagedacht over het wezen van de tijd. 
Dit jaar verscheen een essaybundel 
van de filosofe Joke Hermsen: Kairos.
De oude Grieken kenden twee 
goden van de tijd: Chronos en zijn 
kleinzoon Kairos. De eerste staat 
voor de chronologische, meetbare 
tijd, de kloktijd. Kairos is de god van 
het geschikte moment, de juiste tijd. 
Waar Chronos wordt afgebeeld met 
een baard en zandloper, is Kairos een 
gespierde jongeman met vleugels 
en een kaalgeschoren hoofd, op één 
lange lok na die over zijn voorhoofd 
valt (zie de omslag van het boek 
van Hermsen). Als je hem in een 
oogwenk ziet verschijnen, moet je 
hem bij zijn haarlok grijpen voordat het 
momentum vervlogen is. Als je te lang 

wacht, is de unieke kans verkeken. Hij 
representeert datgene wat je toevalt, 
als je er voor openstaat en er tijdig bij 
bent. 

Oude Testament
Hoe staat het nu met tijd in de Bijbel?
Augustinus heeft betoogd dat de tijd 
een schepping van God is; ze behoort 
tot de geschapen orde. Als zodanig 
is ze een gave van God. Wij kunnen 
niet over de tijd beschikken, maar God 
beschikt erover. De hele schepping is 
ordening van de chaos en dat geldt 
ook voor de tijd. We worden niet door 
een stroom overspoeld, maar leven 
van dag tot dag, in een ritme van 
zeven dagen per week. De zevende 
dag is een rustdag, de sabbat. De 
mens mag weten dat er meer is dan 
werk en productie. Er is ook tijd voor 
de diepere dingen van het leven. 
Al heb je tijd, dan nog heb je het leven 
niet in de hand. Tijden van voorspoed 
en tegenspoed wisselen elkaar af. 
Met de wisseling van de jaargetijden 
weet je waar je aan toe bent. Maar de 

‘Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. 

Ach! wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneên!’ In zijn 

‘Nieuwjaarslied’ verwoordde de dichter Rhijnvis Feith twee eeuwen geleden 

de melancholie over het verglijden van de tijd. Zeker in de decembermaand, 

op de drempel van het nieuwe jaar, kan dit gevoel ons overvallen. 
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tijd van vreugde of verdriet overvalt je 
steeds weer. Stel je voor dat je daar je 
vingers achter zou kunnen krijgen, dan 
heb je meer greep op het leven. 

In het oude Midden-Oosten 
probeerde men te ontdekken wat voor 
bepaalde dingen het juiste moment 
is om te doen. Dat was één van de 

fundamenten van de traditionele 
wijsheid: de mensen leren om de 
juiste dingen op de juiste tijd te 
doen. In Israël is deze levenskunst 

Sieb Lanser
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verbonden met ontzag voor God. Leef 
je volgens Gods richtlijnen, dan gaat 
het je voorspoedig. Leef je goddeloos, 
dan is tegenspoed je deel. Het boek 
Spreuken is daar een voorbeeld van. 
In Prediker 3 lezen we: ‘Voor alles wat 
gebeurt is er een uur, een tijd voor 
alles wat er is onder de hemel.’

Prediker
Hij breekt z’n hoofd hierover, er 
is geen systeem in te ontdekken. 
Vaak gaat het de slechten goed 
en de goeden slecht. Ben je een 
rechtvaardige of zondaar – alle mensen 
treft hetzelfde lot: de dood. Niet altijd 
wint een snelle hardloper de wedstrijd, 
niet altijd leidt wijsheid en vroomheid 
tot voorspoed. De mens is afhankelijk 
van tijd en toeval en nooit weet hij 
wanneer zijn tijd gekomen is (Prediker 
9). Het leven is lucht en leegte, de tijd 
heb je niet in de hand. 
De meest belangrijke dingen, de 
tijd daarvan, bepalen we niet zelf: 
blijdschap en verdriet, leven en dood. 
Het valt je toe. In Prediker 3 passeren 
allerlei tegenstellingen de revue: Er 
is een tijd om… en een tijd om… De 
Septuagint, de Griekse vertaling van 
het Hebreeuwse Oude Testament 
gebruikt hier steeds het woord kairos. 
Er is dan wel voor alles een tijd, maar 
die tijd kennen we niet. De toekomst 
is ons verborgen, evenals de bedoeling 
van alles wat gebeurt. Gods werk is 
een mysterie. God heeft de mens dan 
wel inzicht in de tijd gegeven (vers 
11), de mens kan verder kijken dan 
z’n neus lang is, maar dat maakt de 
kwelling alleen maar groter. 
Al kan hij God niet begrijpen en van 

Gods werk niets doorgronden, hij is er 
wel van overtuigd dat God alle tijden 
in zijn hand houdt. Door je het hoofd 
te breken over de tijd, door alle getob 
over het verleden of de toekomst, 
betaal je een hoge prijs. De scherven 
van het geluk in het heden zou je 
daarmee kunnen vergeten. Een tijd 
van voorspoed kan zo weer worden 
gevolgd door een tijd van tegenspoed. 
Als je dan een moment van vreugde 
hebt, geniet er intens van. Zo eer je de 
Schepper. Het goede waarvan je kunt 
genieten, is een geschenk van God. 
Elke dag, de tijd, krijg je van Hem. 

Nieuwe Testament
De verkondiging van het hele Nieuwe 
Testament is dat de mens wel iets 
kan doorgronden van het werk dat 
God doet. God is namelijk naar ons 
toegekomen in een gestalte van vlees 
en bloed: Jezus van Nazaret. Dat is 
wat we deze maand weer met Kerst 
vieren. 
In Lucas 19:44 zegt Jezus tegen de 
inwoners van Jeruzalem: ‘je hebt de 
tijd van Gods ontferming niet herkend’, 
of zoals het in de oude vertaling staat: 
‘gij hebt de tijd niet opgemerkt dat 
God naar u omzag’. Ook hier weer 
het woord kairos. Dat is dus een tijd 
die wel op te merken is: de tijd van 
Gods ontferming, de tijd dat God 
naar ons omziet in Jezus Christus. 
Te midden van alle wisselende tijden 
van voor- en tegenspoed en alle 
ondoorgrondelijkheid, mogen we dat 
weten: God ziet naar ons om. 
Heel onze jaartelling is gestempeld 
door de geboorte van Christus; we 
leven alweer bijna anno Domini, in 

het jaar van onze Heer 2015. Van Hem 
wordt gezegd dat Hij geboren is ‘in 
het midden van de tijd’. Al onze tijden 
draaien om zijn komst als de wijzers 
van de klok om hun middelpunt. 
Voor het Nieuwe Testament is de 
geboorte van Christus de centrale 
kairos. In Hem worden we beslissend 
met God geconfronteerd. Dat vraagt 
van ons ook een keuze: voor of tegen 
Hem. 

Kerst
Er heerst vaak veel romantiek 
rond kerst: licht in het donker, een 
vertederend pas geboren kindje en 
noem maar op. Maar kan ik kerst 
ook vieren als het feest van een 
God die zelf naar mij toekomt. Ben 
ik bereid om in de tijd die volgt Hem 
te volgen en mijn leven daarop af te 
stemmen? Durf ik het met Hem te 
wagen, als een metgezel in voor- en 
tegenspoed, in leven en sterven, in tijd 
en eeuwigheid?
De geboorte van Jezus is voor mij 
ook kritisch en confronterend, maar 
bovenal een blijk van Gods eeuwige, 
onverwoestbare liefde. Niet door 
‘Uren, dagen, maanden, jaren’ voel ik 
mij aangesproken, maar wel door lied 
903 uit ons Liedboek: 
 Is de hartslag van het leven
 niet de liefde van de Heer? (couplet 1)

 In het duister van de tijden
 ben ik nooit alleen geweest,
 want God gaf mij ten geleide 
 op mijn wegen woord en Geest. (…)
 Alle dingen hebben tijd,
 maar Gods liefde eeuwigheid. 

(couplet 3)
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De teksten zijn van de hand van het 
dichtersduo Stijni van Stal en Gert Jan 
Slump. De muziek is gecomponeerd 
door Nico Hovius. Nicole Penterman 
heeft op de tekst en muziek aquarellen 
gemaakt. Een projectkoor van 
gemeenteleden, bijeengebracht door 
Marieke Sinnige, voert dit stuk uit. Wat 
hebben deze mensen met Maria? 

Nico Hovius (compositie, directie) 
‘Eeuwenlang geloofden christenen 

dat je niet rechtstreeks tot God kon 
bidden, je had voorsprekers nodig om 
bij God te komen. Degene die het 
dichtst bij God kon komen was Maria, 
daarom heeft ze zo’n prominente rol 
in ons kerkelijk erfgoed gekregen. Er 
zijn twee belangrijke liederen over 
Maria. Eén waarin ze haar vreugde 
bezingt dat ze is uitverkoren. Daarnaast 
is er dat mooie lied over – niet van – 
Maria: het Stabat Mater, een beroemd 
middeleeuws gedicht over haar smart 

om de gekruisigde 
Christus. Ik wilde dat 
lijden en die vreugde 
met elkaar verbinden 
in één muziekstuk. 
De rode draad is het 
Stabat Mater, dat 
gezongen wordt als 
een fl ash forward op 
de rand van kerst naar 
het eindtafereel van de 
moeder bij het kruis op 

Maria: lofzang en lijden 
van een moeder
Willeke Koops

Op zondag 21 december 

vindt de première van een nieuw 

muziekstuk plaats: De hemel 

dauwt. In dit liturgische project 

schuren de lofzang van Maria 

(Magnificat) en een lied voor de 

lijdende moeders in deze wereld 

(Stabat Mater) tegen elkaar aan. 

De titel van het stuk verwijst 

naar de naam van de vierde 

Adventszondag: zondag Rorate, 

maar ook naar de tranen van 

Maria. Tranen van verwondering, 

verdriet en vertroosting. 
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Golgotha. Tussen al die bedrijven van het 
Stabat Mater door klinkt de aankondiging 
van de geboorte en de blijheid daarover. 
Ik heb geprobeerd dat muzikaal en 
ruimtelijk vorm te geven door er een 
dubbelkorig geheel van te maken. Een 
vrouwenkoor zingt de rol van Maria. En 
helemaal ver weg daarvan, achter in de 
kerk, zingt een vierstemmig koor het 
Stabat Mater als stem uit de toekomst.’

Stijni van Stal (tekst)
‘Alles van Maria vind ik mooi. Vooral 
Maria als aanstaande moeder en jonge 
vrouw spreekt me aan. Het zal je maar 
gebeuren dat een engel tegen je zegt: je 
zult een kind krijgen dat de zoon van God 
is. Ik denk dat ze flink van streek was en 
dat ze er weken vol van is geweest. Dat 
gevoel heb ik proberen te beschrijven in 
de tekst over de aankondiging. 
Ik ben behoedzaam om mijn teksten 
zomaar in de openbaarheid te brengen. 
Om samen aan een stuk te beginnen 
moet je elkaar eerst vertrouwen en goed 
overleggen, anders gaat het niet.’

Fragment aankondiging:
Vergeef me, vergeef me, vergeef me,
heilig Uw naam
Hoe kan ik U verstaan?
Hoe moet ik in mijn eenvoud verder 
leven?
 
Het is zo anders dan ik dacht
Een slapeloze nacht met zoveel vragen
Uw woorden staan verzegeld in mijn hart
Heer geef mij hoop en moed voor al mijn 
dagen
Mijn leven gaat zoals U wilt
De morgen wacht 
en ik word stil, alleen maar stil

Gert Jan Slump (idee en tekst)
‘Je kunt niet dichter bij het leven en 
het lijden komen dan via Maria. Ze is 
de eerste verbinding naar het leven, en 
staat vooraan bij het kruis. Het schrijven 
was voor mij allereerst een uitlaatklep 
voor het lijden in de wereld dat via de 
televisie onze huiskamer binnenkomt. 
Verder ben ik de uitdaging aangegaan 
om met iemand samen te schrijven die 
misschien wel veel concreter woorden 
aan het geloof geeft dan ik doe. Ik zit 
daar wat mystieker in. Het was bijzonder 
om die twee stijlen bij elkaar te laten 
komen en elkaar daarop te bevragen. 
Het is fantastisch om te zien en te 
beleven dat een idee in woorden gevat 
wordt en dat die woorden adem wordt 
ingeblazen door de muziek - alsof de 
Geest van God er overheen gaat. Dat 
vervolgens de Geest Gods tot leven 
komt in de gemeenschap van mensen 
die er stem aan geven, en dat het – 
naar ik hoop – landt in het hart van de 
gemeente.’

Fragment Stabat Mater: 
Zie de moeder zie haar zorgen
zie haar twijfels over morgen
zie haar kind in grote nood

Zie de vrouw en zie haar ogen
zie de tranen die niet drogen
zie haar moederhart zo groot

Ooit het leven diep van binnen
zo verlangd, nu buiten zinnen
om wat eeuwig duren zou

Hoor haar huilen hoor haar klagen,
schreeuwen, wanhoop, hoor de vragen
van de mens, de moeder, vrouw

Marieke Sinnige 
(organisatie, koorlid) 
 ‘Als ik heel eerlijk ben heb ik (nog 
niet) zoveel met Maria, maar door 
mee te zingen met dit project kan 
dat zo maar veranderen. Wat mij 
aanspreekt is de aandacht voor de 
lijdende moeders op deze wereld en 
daar is Maria er uiteraard ook één 
van. In de hele geschiedenis staan er 
altijd weer vrouwen op die laten zien, 
hoeveel pijn en verdriet ze kunnen 
verdragen en over hoeveel kracht 
ze beschikken door juist niet mee 
te gaan in de geweldspiraal. Mij is 
altijd de kracht van solidariteit en het 
doorzettingsvermogen van de Dwaze 
Moeders in Argentinië bijgebleven. 
Eerst dacht ik dat het wekelijks 
zwijgend over het plein lopen nooit zou 
kunnen leiden tot aandacht voor hun 
verdwenen zonen, dochters en andere 
geliefden, maar de geschiedenis 
heeft anders uitgewezen. Ja, vooral 
dat liefde en pijn ertoe kunnen leiden 
dat mensen onvoorwaardelijk ergens 
voor gaan en zoveel moed en kracht 
laten zien, vind ik heel inspirerend. 
Helaas wordt er nog iedere dag enorm 
geleden: moeders die hun kind aan 
een ziekte, drugs of verkeersongeluk 
verliezen, die hun zoon op televisie 
onthoofd zien worden, die hun zoon of 
dochter uitzwaaien als soldaat en hem 
of haar nooit meer zien terugkomen..... 
Waar halen ze de kracht vandaan om 
de draad weer op te pakken?’

Nicole Penterman (aquarellen)
Voor een associatie met Maria duikt 
Nicole, die een rooms-katholieke 
achtergrond heeft, in haar jeugd. 
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‘Op de katholieke kleuterschool 
moesten we als vierjarige eerst het 
Wees Gegroet Maria leren bidden. 
Pas als vijfjarige mochten we ons 
wagen aan het Onze Vader. Als ik 
een proefwerk had of examen deed, 
brandde mijn oma altijd een kaarsje 
bij het Mariabeeld; haar rozenkrans 
ligt nu nog steeds bij mijn kaarsjes. 
Katholieken hebben Maria, maar 
eigenlijk weet ik niets over haar. Toen 
ik de vraag kreeg om beelden bij de 
muziek en de tekst te maken, ben ik 
eerst in de Bijbel gaan lezen. Maar het 

viel me op hoe weinig er over haar 
geschreven staat. 
Ik ben geen wenende Madonna 
gaan schilderen, daar kreeg ik van 
die Lourdesbeelden bij. Toen ik de 
tekst van het stuk las, dacht ik vooral 
aan een krachtige vrouw, iemand 
om (bijna) jaloers op te zijn. Ik had 
niet direct beelden in mijn hoofd 
en vond het moeilijk om bij haar te 
komen. Ik heb geprobeerd Maria zo 
te benaderen dat je haar niet direct 
in haar gezicht kijkt en dat er ruimte 
is voor allerlei emoties. Niet zo 

nadrukkelijk een lijdende of blije Maria, 
maar een allesomvattende vrouw.’
 

Liturgisch project 
De Hemel dauwt
Zondag 21 december, 10.00 uur, 
Paaskerk
Voorganger ds. Marianne Bogaard
Uitgevoerd door: projectkoor, 
Marion Velten (hobo), Jenny 
Stoeckhart (saxofoon) onder 
leiding van Nico Hovius (piano)
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Andere tijden, andere inzichten 
Maarten J. Aalders

Baarda groeide 
op in een tradi-
tioneel gerefor-
meerd gezin. 
Gereformeerden 
vonden in die 
tijd dat de Bijbel 
onvoorwaardelijk 
geloofd diende 
te worden. Een 
slang is een 
slang, een boom 
is een boom, 
zo vonden de 

gereformeerden. Wat er staat, is wer-
kelijk zo gebeurd. Ook kerk en zending 
speelden in het gezin van Baarda een 
grote rol. ‘Reeds in een opstel over 
de vraag Wat ik wil worden heb ik als 
antwoord gegeven: ik wil zendeling 
worden. Het hoofd der school heeft 
– vermoedelijk mede op grond van 
dit opstel – er bij mijn ouders op aan 
gedrongen dat ik naar het Lyceum zou 
gaan.’ Aldus geschiedde. Daarna volgde 
de universiteit. ‘Gezien mijn wens om 
naar de zending te gaan was de keuze 
van de theologische faculteit van de VU 
vanzelfsprekend. De VU lag gezien mijn 
doleantie-achtergrond voor de hand.’ 

Geloofscrisis
Al spoedig kwam hij tot de ontdek-
king dat de studie Semitische Letteren 
minstens zo interessant was als de 
theologische studie. Ook verdiepte hij 
zich in het Koptisch. Maar zendeling of 
predikant werd hij niet. ‘In het eerste 
jaar maakte ik een geloofscrisis mee.’ 
Daarbij speelden vragen over de waar-
heid van allerlei oudtestamentische 
verhalen een rol. ‘Ik dacht: hoe zit het 
nou met die betrouwbaarheid van de 
Bijbel? Toen verminderde langzamer-
hand mijn liefde voor de zending.’ De 
studie kreeg hem in zijn greep. ‘Het is 
zo spannend om in een tekst te duiken.’ 
Hij maakte kennis met het zoge-
naamde Diatessaron (Eén uit vier), een 

evangeliënharmonie, waarin Tatianus 
rond 170 na Christus een poging deed 
om alle verschillen tussen de evange-
liën te harmoniseren als antwoord op 
kritiek van tijdgenoten op de evange-
liën. Baarda kon niet anders dan die 
tegenstanders van Tatianus gelijk geven: 
er zitten allerlei verschillen tussen de 
evangeliën, ze bevatten tegenstrijdig-
heden die zich niet zo gemakkelijk laten 
wegredeneren. Daarmee begon een 
levenslange zoektocht naar betrouw-
baarheid en herkomst van het Nieuwe 
Testament. In 1967 legde hij zijn bevin-
dingen vast in een boek De betrouw-
baarheid van de evangeliën. 

Tegenstrijdigheden
Daarin legde hij de evangeliën naast 
elkaar en concludeerde dat er tegen-
strijdigheden waren die je niet zomaar 
kon ‘weg verklaren’ op de manier zoals 
tot dan toe onder gereformeerden 
gebruikelijk was. Zat er één blinde voor 
de poort van Jericho (Lucas, Marcus), 
of waren het er twee (Matteüs)? En: 
was het voordat Jezus Jericho inging, of 
toen hij uit Jericho vertrok? Wie had er 
gelijk? Waarom verschillen de reissche-
ma’s van Jezus? Hoe zat het dan met 
de betrouwbaarheid van de evangeliën? 
Een stortvloed aan details werd over 
de lezers uitgestort, de conclusie was 
onontkoombaar. Er is verschil tussen 
‘hetgeen gebeurd is en dat wat er in de 

De kerk van onze jeugd is niet 

meer. Zelfs als het gebouw nog als 

kerk in gebruik is, wordt er heel anders 

gedacht en gedaan dan vroeger. Ons 

gemeentelid Tjitze Baarda (1932) heeft 

het allemaal meegemaakt, wat meer is, 

hij heeft een belangrijke rol gespeeld 

bij de veranderingen in het theologisch 

klimaat van de Gereformeerde Kerken 

in Nederland (GKN). In het bijzon-

der waar het gaat om de visie op de 

betrouwbaarheid van de Bijbel heeft 

Baarda van zich laten horen. Zijn werk-

zame leven is verweven met discussies 

over het gezag van de Schrift.
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evangeliën wordt verteld’. Naar aanlei-
ding van Lucas 19 liet hij zien hoe de 
beschrijving van Lucas van de verwoes-
ting van de tempel, anders dan Matteüs 
en Marcus, heel precies beschrijft wat 
er zou gebeuren. Deze precisie verklaart 
hij uit het feit dat Lucas zijn evangelie 
schreef na de verwoesting van de tem-
pel. Dat was geen vroom bedrog, Lucas 
wilde juist laten zien hoe onbedrieglijk 
de profetie van Jezus was geweest. 
‘Een van de vruchten van het kritische 
onderzoek is dat we de Schrift, waarvan 
we belijden dat zij het Woord van God 
is, als een uitermate menselijk boek 
hebben leren kennen.’
In de GKN ontstond een geweldig 
rumoer. Het was alsof een klokkenluider 
midden in de nacht het hele dorp wak-
ker maakte. Een van de bezwaarden 
vond dat Baarda de bijbelschrijvers be-
tichtte van bedrog. Iemand die beweert 
dat Gods Woord leugens bevat, staat 
in dienst van Satan, zo schreef deze 
bezwaarde. Er werd gevraagd om een 
kerkelijke procedure tegen Baarda, er 
werd zelfs aangedrongen op zijn ont-
slag. Natuurlijk waren er wel collega’s 
die met hem meedachten, maar het 
was vooral de hoogleraar C. Augustijn 
die – ook in geschrifte – van meet af 
aan vierkant achter hem stond. Later 
volgden ook anderen. 
Het leidde tot talloze gesprekken met 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, 
maar tot een kerkelijke procedure is 
het nooit gekomen. Ondertussen legde 
Baarda zich toe op andere oude teksten. 
Alleen specialisten konden beoordelen 
waar hij mee bezig was, voor het ‘ge-
wone’ kerkvolk en de synodale tenta-
kels was hij onbereikbaar geworden. 

Menselijk boek
Toch was dit niet het einde van zijn 
band met de kerk. In 1976 werd hij 
betrokken bij een deputaatschap dat 
zich moest bezinnen op de aard van 
het Schriftgezag. In het rapport van dit 
deputaatschap, God met ons (1980), 
namen de kerken afstand van hun 
traditionele visie op het Schriftgezag. 
Voor de inbreng van het subject, 
‘de menselijke factor’, bij het tot 
stand komen van de Bijbel werd alle 
ruimte geschapen. De Bijbel is een 
heel menselijk boek, en niet alles 
wat vermeld staat is (op die manier) 
gebeurd. Baarda trok al veel eerder 
die conclusie. Maar nu was het ‘of-
fi cieel’. Eindelijk werd de menselijke 
achtergrond van de Bijbeltekst ronduit 

erkend. ‘Het was een stap in de 
goede richting’ aldus Baarda.

Baarda is geen zendeling geworden. 
Maar hij heeft met succes een belangrij-
ke missie voltooid. Nog onlangs schreef 
een oud-student hem: ‘Zonder jou had 
ik in de pastorie fouten begaan.’ Maar 
Baarda’s betekenis reikt verder dan zijn 
invloed op individuele studenten. Wie de 
geschiedenis van de GKN op zich laat in-
werken, beseft hoe fundamenteel deze 
verandering was. Hier werd afstand 
genomen van alle vormen van funda-
mentalisme, die de GKN zolang in hun 
greep hebben gehad. Baarda – tot op de 
dag van vandaag een trouw kerkganger 
en meelevend lid van onze gemeente – 
stond in die discussie aan het front.
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Over tijd gesproken
Jan W. Bossenbroek

De Kruiskerk en Paaskerk hebben 
gezamenlijk onderdak verleend aan het Te 
Gekke Kerk Festival. In de beleidsplannen 
van de drie wijken komt dit onderwerp 
(gezamenlijk doorgaan) echter niet aan 
de orde. Het blijft een lastig verhaal: de 
eigen identiteit van de wijkgemeentes 
ondergeschikt te maken aan het geheel.

Durffonds
Het Durffonds – bedoeld om ‘gedurfde 

initiatieven’ te 
kunnen (mee)
financieren – is 
nog redelijk 
onaangetast. Van 
de beschikbare 
€ 1.2 miljoen 
is nu minder 
dan € 100.000 
uitgegeven. Er zit 
voor 2015 dus nog 
voldoende in de 
‘pot’ voor plannen 
die ‘lef’ vragen. 
De AK heeft 

het voornemen voor aanvragen een 
ondergrens van € 5.000 in te stellen 
en de eigen wijkbijdrage te verlagen 
van 30% naar 10% van het te besteden 
bedrag. Tevens willen we bestaande 
bureaucratische drempels voor een 
aanvraag verlagen door de statuten te 
wijzigen. 
Tenslotte zijn we van plan begin 2015 
een brainstormavond te organiseren 
om vernieuwende ideeën ‘op te laten 
borrelen’. Dit alles in de hoop dat er 
daardoor meer aanvragen voor gedurfde 
initiatieven zullen komen. Per 1 januari 
neemt Willem Pel, de samenroeper van 
het Durffonds, afscheid. We danken 
hem hartelijk voor zijn inzet om het 
fonds ‘in de markt te zetten’.

Vooruit kijken
Dan een korte vooruitblik. Allereerst wil 
ik evenals in het vorige seizoen graag 
weer een rondje maken door de wijken 
om kort iets vanuit de AK te zeggen. 
Een tweede doelstelling – naast de 
samenwerking tussen de wijken – is om 

onze gemeenschap zichtbaar te maken 
in Amstelveen en Buitenveldert. Onze 
gebouwen staan niet echt op locaties 
waar veel publiek te verwachten valt. 
Wellicht kunnen we daarin verandering 
brengen met ‘filialen’ op A-locaties. 
Samenwerking én zichtbaarheid zijn 
er beide op gericht onze aanwezigheid 
in de toekomst te verzekeren. Om ds. 
Wim Janssen te citeren: ‘nú zijn wij 
net een strand in de branding. Met 
iedere volgende golf vloeit er zand 
weg en wordt het strand kleiner’. Als 
wij strekdammen aanleggen, breken 
wij misschien de golfkracht en kan het 
strand weer aangroeien.
En dat is dan een mooie aanleiding om 
u een voorspoedig 2015 te wensen (en 
een mooie strandzomer).

Mijn eerste kalenderjaar als AK-voorzitter sluit ik af met het schrijven 

van dit artikel. Een moment om terug en vooruit te kijken. In 2014 heb-

ben wij gesproken over de vraag hoe wij als Protestantse Gemeente te 

Amstelveen-Buitenveldert naar de toekomst kijken. Gezamenlijk doorgaan 

of niet. Een gesprek met de voorzitters bood hoop. 

uit de algemene kerkenraad
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Tijd als ruilmiddel? 

college van diakenen

Ginus Trof

Maar hebben wij met z'n allen nog wel 
tijd? Werk, sportclub, kinderen, partner, 
huis en noem maar op, dat alles slurpt 
tijd. Diep in je hart wil je wel eens 
tijd voor jezelf en eindelijk dat boek 
gaan lezen of die mooie wandeling 
gaan maken of gewoon ‘dom’ voor 
de televisie hangen. Ik denk dat dit 
beeld voor veel mensen herkenbaar 
is. Baan, gezin, familie, de sportclub 
en dan ook nog de kerk, alles vraagt 
tijd. De inzet van mijn tijd voor de kerk 
of een vereniging zie ik als een soort 
corveedienst. Mijn mening is dat, 
naast de contributieverplichting die 
een lidmaatschap met zich meebrengt, 
er een morele verplichting is om ook, 
als het kan, enige tijd beschikbaar te 

stellen. Als ik dan mijn tijd kan besteden 
aan iets dat ook nog in mijn straatje 
past, ben ik spekkoper. Inzet van tijd is 
fl exibel, afhankelijk van je levensfase en 
wat je op dat moment aanspreekt. 
Ik vrees dat met de plannen van 
de regering in samenspel met de 
vergrijzing en allerlei bezuinigingen de 
weinige tijd die overblijft na werken 
meer voor familieaangelegenheden 
nodig is. En dan niet alleen voor 
de leuke dingen, maar meer voor 
mantelzorg in alle vormen die je maar 
kan verzinnen. Blijft er voor de kerk 
nog tijd over om haar diaconale taak 
te blijven doen? Ook bij ons zijn er 
jongeren die aandacht nodig hebben, 
zijn families die even een steun in 
de rug behoeven, zijn er ouderen 
die geen familie of vrienden hebben 
waar zij hulp van kunnen verwachten, 
zijn er mensen (jong en oud) die zich 
eenzaam en verlaten voelen omdat zij 
niet de gave hebben contacten aan te 
gaan of die te behouden. En dan durf 
ik nog niet eens om de hoek van ons 
kerkhuis te kijken, waar ook mensen 
om aandacht vragen. Hoe de gewenste 
participatiemaatschappij vorm moet 
krijgen, is voor mij nog een groot 
vraagteken.

In ieder geval heeft één iemand binnen 
onze gemeente tijd vrijgemaakt voor 

een kerkelijke klus: Celeste Omta is 
vanaf 1 januari de nieuwe secretaris van 
het College van Diakenen.

Is tijd een ruilmiddel? 

Moet er altijd iets tegenover 

staan? Waarom zou je je tijd 

niet spontaan aan een ander 

besteden als dat nodig is! De 

stoep vegen, boodschapje 

doen, even op de koffie. En als 

we het dan over ruilen hebben, 

denk dan eens aan de dank-

baarheid van degene aan wie 

je je tijd besteedt. 

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Nieuw adres per 1 januari 2015: Handweg 119, 
Postbus 2011, 1180 EA Amstelveen
e-mail: diaconie@pga-b.nl
IBAN: NL88 FVLB 0699 7435 32 of NL32 INGB 0000 
5268 33 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Jaarlijkse kerstgiften:
De drie wijkgemeenten hebben dit jaar veel goede 
doelen voor de jaarlijkse kerstgift voorgesteld. Om ieder 
recht te doen, heeft het College besloten om van elke 
wijkgemeente een doel te ondersteunen:
Zuid: PJR Amstelveen, pakjesactie.
Pelgrimskerk: Stichting Tegen Vrouwenhandel.
Kruiskerk: Wilde Ganzen, toiletten voor lagere school in 
Muyinga, Burundi. 
Genoemde doelen krijgen ieder € 750.
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college van kerkrentmeesters

Tijd is geld
Hans van Strien 

Tijd om u weer op de hoogte 
te brengen van fi nanciële 
ontwikkelingen. Tijd om u te bedanken 
voor uw inbreng dit jaar als vrijwilliger 
of als betaalde kracht. Tijd om u 
te bedanken voor uw bijdrage, 
toegezegd of spontaan. Het lijkt 
er op dat we dit jaar de begroting 
gaan halen. Kijkt u maar naar de 
thermometer. Tijd ook om u alvast te 
wijzen op de Actie Kerkbalans die in 
januari weer van start gaat. 

Begroting 2015
Er is weer een 
begroting gemaakt 
voor 2015. Daarin 
hebben we zo goed 
mogelijk ingeschat wat 
we hopen te ontvangen 
aan kerkelijke bijdragen, 
aan verhuur van 
gebouwen, enzovoorts 
aan de ene kant en 
wat we verwachten 
aan kosten aan de 

andere kant. Die begroting is in de 
Algemene Kerkenraad besproken en 
goedgekeurd. U heeft deze misschien 
al gelezen – op www.pga-b.nl. 
In een vorig stukje gaf ik al aan 
dat we er van uit moeten gaan dat 
de kerkelijke bijdragen (opnieuw) 
dalen. Een voorzichtige schatting is 
dat de daling € 30.000 is. Aan de 
kostenkant verwachten we een zeer 
bescheiden verhoging ten opzichte 
van de geschatte uitkomst voor 2014. 
We hebben voor 2015 een tekort uit 
kerkelijke activiteiten begroot van 
€ 537.000. In 2014 was dat een tekort 
van € 475.000. Dankzij erfenissen en 
legaten valt dat tekort circa € 170.000 
lager uit. En ook onze beleggingen 
maken een belangrijk deel van het 
tekort weer goed. Maar door de lage 
rentestand blijft er wel een tekort 

over. Uw bijdrage blijft dus van belang. 
Neem de tijd als u uw toezegging gaat 
(her)overwegen. Ik dank u alvast voor 
uw bijdrage.

De redactie van Present heeft 

deze keer ‘tijd’ als thema aangedragen. 

Kan je daar als College van 

Kerkrentmeesters wat mee? Het is de 

moeite waard om een poging te doen. 

Eindejaarsgroet: Voor iedereen ‘mijn’ kerk
Enkele weken geleden ontving u een woord van dank! Want wat is de kerk 
zonder u? Zonder uw aanwezigheid, uw inzet en uw (fi nanciële) steun? Daar 
zijn we u bijzonder dankbaar voor. Samen op zoek naar Gods aanwezigheid. 
Wij willen samen kerk zijn, een kerk die iedereen ‘mijn’ kerk mag noemen.
We gaan in 2015 verder. Verder met de vertrouwde dingen. En we gaan op 
zoek naar de rol van de kerk in deze tijd, in deze maatschappij. Uw fi nanciële 
steun is en blijft welkom op banknummer NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 

Namens alle betrokkenen fi jne feestdagen en een gezegend 2015 toegewenst.
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De laatste jaren denk ik meer na over 
tijd dan over eeuwigheid. Ik vind tijd 
eigenlijk nóg moeilijker te begrijpen. 
Wat is dat toch voor een kracht die ons 
voortsleurt langs de scènes van ons 
leven?! Alsof we in een sneltrein zitten 
en naar buiten kijken. We proberen ons 
te fi xeren op een opvallend gebouw of 
een groepje mensen bij de overweg, 
maar we moeten loslaten, nieuwe 
beelden schieten aan ons oog voorbij.
Maintenant is het Franse woord voor 
nu. Main-tenant, in de hand houdend. 
Het nu is zo kort als iets dat je even 

vastpakt. Het paradoxale is dat het nu 
zelf helemaal niet in de hand te houden 
is, het glipt ons als zand door de 
vingers. Elk nieuw nu-moment dat zich 
aandient, is een moment later verleden 
tijd.

Tijdelijkheid is niet iets bijkomstigs, 
het behoort tot de meest bepalende 
eigenschappen van het aardse 
leven. De een verdwijnt van het 
wereldtoneel, de volgende verschijnt. 
Geboren worden, voortplanten en 
sterven. Opgaan, blinken en verzinken. 

Tijdelijkheid geeft dynamiek. Wij zijn 
voorbijgangers.
Als je jong bent, heb je daar nauwelijks 
oog voor. Het leven ligt voor je. Als 
je ouder wordt – ik nader de 50 – 
verandert dat. Je ziet dat je langzaam 
maar zeker uitfaseert, een nieuwe 
generatie – mensen die meer van deze 
tijd zijn – staat klaar om het over te 
nemen. Als ik nu een huis laat bouwen, 
zal het mij waarschijnlijk overleven. 
Nieuwe mensen zullen het bewonen. 
Je kunt er somber van worden, of op 
zijn minst een beetje weemoedig.
De bekende woorden van Prediker 3 
troosten ons. Alles heeft zijn tijd. En 
het is geen noodlot. God heeft er op 
een of andere manier mee van doen, 
al kunnen we dat niet van begin tot 
eind doorgronden. Onze tijden zijn in 
Gods hand. Het beste wat wij kunnen 
doen is het leven als een geschenk te 
aanvaarden en ervan te genieten.

column

Maintenant
Erik Schouten

De meeste mensen kunnen zich maar moeilijk iets bij eeuwig 

voorstellen. Toen ik een kind was werd de eeuwigheid mij eens 

voorgesteld als een hoge berg waarop jaarlijks een vogeltje 

neerstrijkt. Dat scherpt zijn snavel aan de rots en vliegt weer weg. 

De berg slijt daar natuurlijk nauwelijks van, en staat er dus een 

onmetelijke tijd: eeuwig. Het maakte diepe indruk op me.
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Zuid
‘Het Woord is mens geworden en 
heeft bij ons gewoond…’(NBV)
Op de Kerstmorgen klinkt 
traditiegetrouw het begin van het 
Johannesevangelie. In deze versie 
van het geboorteverhaal van Jezus 
Christus geen kind in een voederbak. 
Johannes gaat meteen naar de kern: 

het Woord is mens geworden. Of, 
zoals de oudere vertalingen zeggen: 
het Woord is vlees geworden. Wij 
vieren het geheim van God die in ons 
midden komt. Die mens wordt als 
wij, in alle kwetsbaarheid. En tegelijk, 
om met Johannes te spreken, ‘vol 
van goedheid en waarheid’ is. Daar 
valt misschien alleen op verhoogde 
toon over te spreken. In de eerste 
verzen van Johannes 1 resoneert het 
scheppingslied uit Genesis: In den 
beginne schiep God… In den beginne 
was het Woord.
Lucas en Mattëus geven een eigen 
kleur aan deze belijdenis, aangereikt 
door teksten en beelden uit de 
joodse Geschriften. Een wonderbare 
geboorte. Een vrouw die door de 
Eeuwige wordt gezien. De lijn door de 
generaties heen. Aanbidding vanuit de 
volken en een tocht naar Egypte. Hun 
verhalen maken het Kerstevangelie 
ontroerend herkenbaar. En toch ook 
weer niet…

Kerst vieren
De liturgie van Kerst beweegt zich 
tussen vertrouwdheid en vreemdheid. 
Tussen beelden die wij kennen en een 
boodschap van hoop en verwachting 
die daar ver boven uitgaat. In 
Amstelveen-Zuid krijgt die liturgie op 
verschillende manieren vorm: bij de 

Lichtjestocht in Westwijk, tijdens het 
Kinderkerstfeest op de Kerstavond, 
bij de Kerstnachtviering met Anthem 
en op de Kerstmorgen. Dan zijn er 
twee diensten. De tweede dienst zal 
uitgebreider zijn dan de eerste, omdat 
de kinderen van de kinderkerk in die 
dienst hun Adventsproject afsluiten. Let 
u op de tijden: 9.30 uur en 11.00 uur! 

Na Kerst
De zondagen daarna staan in het 
teken van de vreugde van Kerst. In 
deze tijd van ‘Epifanie’ vieren wij 
de ‘Verschijning van de Heer’ en 
lezen onder andere over zijn doop. 
Op 4 januari is er naast de dienst 
in de Paaskerk een themaviering in 
het dagcentrum van Ons Tweede 
Thuis. Ging het begin december 
over waken, aan het begin van het 
nieuwe jaar staat de maaltijd centraal. 
Welke herinneringen hebben we 
aan bijzondere maaltijden van korter 
of langer geleden? Ook denken we 
na over enkele maaltijden die in het 
Bijbels verhaal ter sprake komen. 
Verbazingwekkend met wie Jezus 
aan tafel ging… Op 18 januari is er 
’s morgens een doelgroepviering, 
voorbereid door de dertigers. 
’s Middags gaat in de dienst van 
Woord en Gebed een oude bekende 
voor, ds. Ad van Nieuwpoort. 

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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Oecumene
Als uitvloeisel van de jarenlange 
samenwerking tussen de Heilige 
Geestkerk en de Paaskerk was er 
op de eerste zondag van het nieuwe 
jaar altijd een bijeenkomst waarop 
wij elkaar heil en zegen wensten. In 
de nieuwe constellatie hebben we in 
gezamenlijk overleg gemeend om daar 
in januari geen vervolg aan te geven. 
Niet dat we elkaar niet tegenkomen. 
Als afsluiting van de gebedsweek 
voor de eenheid der kerken is er op 
zondag 25 januari in de Paaskerk een 
oecumenische dienst. Eén van de 
koren uit de Heilige Geestparochie 
werkt mee aan de dienst van Schrift 
en Tafel. Voorgangers zijn Pastor Jan 
Adolfs en Ds. Gert Jan de Bruin.

Leren en ontmoeten
Er is op donderdagmiddag 
18 december in de Dignahoeve om 
15.00 uur een bijeenkomst in het teken 
van Kerstmis voor mensen uit Westwijk. 
Daarnaast maak ik u graag attent op 
de volgende Bijbelstudiemiddag ‘Met 
het oog op de zondag’, op woensdag 
14 januari om 15.00 uur. Op deze 
bijeenkomst bestuderen we samen de 
tekst die in de middagdienst op 
18 januari aan de orde is.
Verdere activiteiten vindt u in de 
agenda. Wel lijkt het mij goed te 
vermelden dat de rouwgroep is 
uitgesteld omdat er in het najaar te 
weinig deelnemers waren. 

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad
Het is midden november als ik dit 
schrijf en de kerkenraadsvergadering is 

net achter de rug. Een drukke tijd voor 
velen en ook voor mij, want ik ´moet´ 
nog van alles: werk, thuis(schilder)werk, 
kerkenwerk, sinterklaasgedichten 
schrijven en cello spelen. Degenen 
die mijn optreden hebben gehoord op 
de weer zeer geslaagde muziekavond 
o.l.v. Leo Kramer en Peter van Dongen 
weten dat dit laatste hard nodig is. 
Na lezing uit Filippenzen 4 bespreken 
we hoe we het ambt ervaren en 
waarin we verschillen van een 
verenigingsbestuur. Dit naar aanleiding 
van de brief aan de ambtsdragers 
van dr. Arjan Plaisier, scriba van de 
Protestantse Kerk in Nederland (te 
vinden op www.protestantsekerk.
nl). Voor verdere bezinning rond het 
thema van de veertigdagentijd, zowel 
gericht op ieder persoonlijk als op de 
gemeente als geheel, maken we een 
afspraak voor 7 februari.
De tekst van de lezing ‘Weest in 
geen ding bezorgd, maar ...’ speelt 
nog steeds bemoedigend in het 
achterhoofd als we besluiten over te 
gaan op maar één ouderling van dienst. 
Dit omdat de frequentie anders te hoog 
wordt voor de resterende ouderlingen. 
Positief is dat er zich dertig vrijwilligers 
voor taken in de gemeente hebben 
gemeld in reactie op de oproep eerder 
dit jaar. Maar aangezien daar geen 
ambstdragers bij waren, nadert zowel 
bij de diakenen als bij de ouderlingen 
de bezetting het minimum. We 
proberen de taken binnen de gemeente 
in kleine behapbare porties te verdelen, 
zodat vele handen licht werk kunnen 
maken. Neem dat a.u.b. mee in uw 
overwegingen als de kerkenraad een 
beroep op u doet.

Janny Helena van Bekkum-Vreeken
Op 14 november overleed in huize 
Groenelaan op 86-jarige leeftijd Janny 
Helena van Bekkum-Vreeken. Zij 
verbleef daar sinds een aantal maanden 
met haar man, met wie zij jarenlang 
verbonden was en een zoon en een 
dochter opvoedde. In hun vorige 
woonplaats Nieuwegein waren zij 
zeer kerkelijk betrokken. Janny van 
Bekkum was een gelovige vrouw, die 
haar lichamelijke klachten opving met 
een groot doorzettingsvermogen en 
vertrouwen. Zo bleef zij kamperen. 
Tijdens de afscheidsdienst in Uithoorn 
spraken wij over de Eeuwige die zijn 
tent opslaat onder ons en die in de 
nieuwe wereld uit Openbaring voorgoed 
zal wonen bij de mensen. Daarna 
brachten wij haar naar haar laatste 
rustplaats. 

Jacobus van Schaik
Op zondag 16 november is Jacobus van 
Schaik ingeslapen, ‘grote Jaap’. Hij werd 
88 jaar. Jaap zou tot zijn dood op de 
boerderij blijven wonen waar hij geboren 
werd. Het leven lachte hem niet altijd 
toe. Toen hij al vroeg een been moest 
missen had hij al zijn vindingrijkheid 
nodig om toch boer te kunnen blijven. 
Begin jaren negentig verloor hij ook 
zijn andere been. Een paar jaar later 
overleed zijn vrouw met wie hij een 
dochter en een zoon kreeg. De laatste 
jaren was hij het liefste thuis in zijn 
eigen omgeving. Wij keken terug op zijn 
leven in een kerkdienst in de Amstelkerk 
in Ouderkerk. We lazen Psalm 8 over de 
grootheid van Gods schepping, waarna 
wij hem begroeven op Karssenhof.

Ds. Marianne Bogaard
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De kerkenraad wordt geïnformeerd 
over de ontwikkelingen rondom de 
voormalige Handwegkerk en de 
pastorie. Er ligt een afspraak uit het 
verleden tussen de wijkgemeente 
en de AK die onder meer inhoudt dat 

de wijkgemeente instemming moet 
geven bij verkoop. Lange tijd is het 
stil geweest, maar dat betekent niet 
dat het College van Kerkrentmeesters 
heeft stilgezeten. Nu de plannen 
concreter worden en steun hebben 
van de burgerlijke gemeente komt 
het punt van mogelijke verkoop 
naderbij. De plannen komen erop 
neer dat er een woningproject komt 
aan de oostelijke Poeloever en dat op 
de plaats van de huidige pastorie en 
kerk een seniorencomplex komt met 
behoud van de monumentale gevels. 
Ondertussen is de wijkgemeente 
geïnformeerd en gehoord. 

In deze tijd van uitzien naar Kerst 
keken we als kerkenraad ook nog 
terug. We bespraken een evaluatie 
van de community Jasmijn en een 
terugblik op het afgelopen seizoen 
van ds. Boogaard. De evaluatieschets 
geeft een eerlijk beeld van de zaken 
die wel en die niet als gelukt worden 
beschouwd. Dankbaar zijn we voor 
de bijdrage van de community aan 
vernieuwing waaronder het Te Gekke 
Kerk festival, de Kerstlichtjestocht en 
deelname in de voorbereiding van de 
Westwijkvieringen. Uit de terugblik 
komt naar voren dat na de fusie en 
met de komst van ds. Pieterse er weer 
meer tijd gekomen is voor de eredienst, 
pastoraat en jeugd. Dat blijft inspannend 
maar geeft ook weer energie.
Nu is dan de tijd aangebroken om 
onze blik weer op kerst te richten. 
Ik hoop u te ontmoeten tijdens één 
van de vele activiteiten en vieringen. 
Maar mocht dat onverhoopt niet 
gebeuren, dan wens ik u gezegende 

kerstdagen toe en hoop u te zien op 
de nieuwjaarsbijeenkomst, vrijdag 
9 januari vanaf 19.30 in de Paaskerk.

Peter van Leeuwen
Kerst Sing-In 
Het is traditie geworden, samen 
zingen van advent naar Kerst. Behalve 
voor bekende kerstliederen, is er 
aandacht voor advent- en kerstliederen 
uit het nieuwe liedboek. Luisteren naar 
het gerenoveerde orgel, bespeeld door 
Dirk Out is een genot. 
Wellicht herkent u deze melodieën 
van koormuziek uit de kersttijd. Dit 
alles brengen wij ten gehore tijdens 
de Sing-In 2014. Zondagmiddag 21 
december om 14.30 uur. 
Met: Dirk Out (orgel), Anthem onder 
leiding van Leo Kramer, Peter van 
Dongen (piano). Ds. Marianne Bogaard 
draagt enkele kerstgedichten voor. 
Dat wordt twee maal drie kwartier 
genieten. In de pauze is er glühwein. 
Toegang is vrij! 

Kerstdiner
Dit jaar voor de tweede keer het 
kerstdiner in het benedenhuis en 
wel op Tweede Kerstdag, vrijdag 
26 december. Vanaf 15.00 uur bent u 
van harte welkom voor een hapje en een 
drankje. Het kerstdiner zal omstreeks 
18.00 uur beginnen. Als afsluiting 
drinken wij nog een kopje koffi e/thee.
Voor deelname aan het kerstdiner 
wordt een eigen bijdrage van € 15 
gevraagd. Inschrijven is mogelijk tot 
21 december. Er is een maximum van 
50 personen voor het diner. Voor een 
ieder die niet in de gelegenheid is om 
met eigen vervoer te komen, bestaat er 
de mogelijkheid om gehaald te worden. 

Agenda

Activiteiten vinden plaats in de Paaskerk, 
tenzij anders vermeld.

December
Za  20 16.30 uur Kerstlichtjestocht 

Westwijk
Zo  21 14.30 uur Kerst Sing-In
Wo  24  18.30 uur Kinderkerstfeest
Vr  26 15.00 uur Kerstdiner

Januari
Do  08 10.00 uur Bijbelkring Geloven 

op goede gronden
Do  08 10.00 uur Gesprekskring Delen 

van spiritualiteit
Do  08 14.00 uur Rouwgroep
Do  08 20.00 uur Dertigers Oost
Vr  09  19.30 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst
Zo  11 12.0 uur Kerk op schoot
Di  13   12.00 uur Seniorenmiddag
Di  13 19.30 uur Veertigers
Wo  14 15.00 uur Bijbellezen met het 

oog op zondag
Wo  14 19.30 uur Vijftigers
Do  15 19.00 uur Gebedskring
Ma  19 20.00 uur Meditatief Bijbellezen 

(Kruiskerk)
Do  22 14.00 uur Rouwgroep
Do  22 15.00 uur Literatuurkring Een 

vlucht regenwulpen
Do  29 19.00 uur Gebedskring
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Opgeven bij: Gery de Vries tel. 6432633, 
e-mail: gcdevries@casema.nl of bij Els 
van der Wal, tel. 06 27 51 20 23, e-mail: 
els16vanderwal@hotmail.com.

Kring literatuur
De volgende bijeenkomst van de 
literatuurkring is op donderdagmiddag 
22 januari om 15.00 uur in de 
Paaskerk. Voor die tijd lezen we 
van Maarten ’t Hart Een vlucht 
regenwulpen. Dit boek staat 
centraal in de jaarlijkse actie van de 
bibliotheken, Nederland Leest. Het 
boek is, als u lid bent van de openbare 
bibliotheek, gratis in één van de fi lialen 
af te halen. We beginnen de middag 
met het delen van de leeservaringen. 
Wilt u aanwezig zijn, meld u dan bij 
Els van Geel, emvangeel@hetnet.nl of 
6471098. Nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom.

Tijd om te eten
Zin om met mensen uit de buurt te 
eten? Noteer alvast de data voor de 
maaltijden in Westwijk (dagcentrum 
OTT, Augusta de Witlaan) in uw 
nieuwe agenda: donderdag 15 januari, 
19 februari, 19 maart, 16 april en 21 
mei. Inloop vanaf 18.00 uur. Opgeven 
uiterlijk de maandag ervoor via 
eteninwestwijk@pwaz.nl of telefonisch 
bij Jacqueline Meij (06 - 58 75 00 78).

Aan de haal met het Kerstverhaal…
We zijn, als u dit leest, alweer drie 
adventszondagen onderweg. Dit 
jaar, anders dan andere jaren, maken 
we als kinderkerk geen gebruik van 
het vertrouwde Kind-op-Zondag-
adventsproject, maar hebben we 

gekozen om zelf een project te maken 
voor en door de kinderen. Hoe zou het 
zijn als het kerstverhaal in onze tijd zou 
gebeuren? Hoe zou dat bericht zich 
verspreiden? En kunnen we dat ook 
(na)spelen? En doorvertellen?
Met de ideeën hoe we dat zouden 
kunnen doen en met de kinderen die 
ons daarbij willen helpen, gaan we aan 
de slag. We leggen het vast op fi lm, 
zodat we het later ook aan anderen 
kunnen laten zien. De bedoeling is om 
het op Kerstmorgen tijdens of na de 
dienst te laten zien.

JD12+
De afgelopen tijd hebben we het in de 
12+ dienst samen met de jongeren 
veel gehad over gelijkenissen. Dit 
zorgde voor mooie discussies, niet 

altijd over het onderwerp maar wel 
altijd goed voor de sfeer. We hebben 
het niet alleen over het christendom 
gehad, maar ook over het jodendom. 
Dit ter voorbereiding aan een bezoek 
aan een synagoge. Hierbij ging het 
dan onder andere over de muur die 
op Palestijns gebied gebouwd is. Hoe 
voelen de Palestijnen zich hierover 
en hoe de Israëlieten? De jongeren 
hebben zich ingeleefd en gevoeld hoe 
het is om aan een bepaalde kant van 
de muur te staan. Daarnaast stond 
het jodendom zelf ook nog centraal. 
Door een fi lmpje van een joods gezin 
en een quiz zijn jongeren meer te 
weet gekomen over het jodendom. 
Na afl oop is er altijd even tijd voor 
gezelligheid bij een hapje en drankje.

Tako & Lianne Verburg

Kinderkerstfeest
Ook dit jaar wordt er 
in de Paaskerk een 
kinderkerstfeest gevierd. 
Op woensdag 24 
december Kerstavond 
om 19.00 uur zijn alle 
kinderen, jong en oud, 
van harte welkom om dit 
feest met ons mee te 
vieren. De leiding van de 
kinderkerk, Arjen, Daan, 
Elena, Hans B & Hans W, 
Karen, Marieke, Rianne, 
Rineke en Willy wenst 
jullie prettige Kerstdagen!
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Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938; 06-50228250,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, tel. 
6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl

Kinderkerstfeest in de Kruiskerk
De drie wijzen hebben door hun 
sterrenkijkers een heel bijzondere 
ster gezien. Ze gaan op weg en na 
een lange reis komen ze aan in...

Amstelveen! Wil je weten hoe dat 
verder gaat? Kom dan op Kerstavond 
24 december naar het kinderkerstfeest 
in de Kruiskerk!
We vieren het feest dit jaar op twee 
momenten. Je bent van harte welkom 
om 16.30 uur of om 19.00 uur. We 
gaan luisteren en kijken naar het 
verhaal van de ster van Amstelveen 
en zingen veel bekende kerstliedjes. 
Na afl oop is er voor alle kinderen 

een verrassing. Iedereen is van harte 
welkom: kinderen, vaders, moeders, 
opa’s en oma’s.

Voor meer informatie: zie: 
www.kruiskerk-amstelveen.nl, 
of neem contact op met ds. Mirjam 
Buitenwerf, 06-20339808, email: 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Graag tot ziens!

ds. Mirjam Buitenwerf
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Kerstnacht
De Kerstnachtdienst heeft als 
thema Kansen keren. We staan 
stil bij omkeermomenten in het 
verhaal over de geboorte van 
Christus en bij wat licht kan doen 
in de actualiteit van vandaag. Er 
is zang van de cantorij, mooie 
muziek, samenzang, een korte 
meditatie en veelkleurig licht bij 
teksten en voorbeden. Voorganger 
is Ria Keijzer. Na afl oop staan 
Glühwein en kerstbrood klaar. De 
dienst begint om 22.00 uur. 

Kerstmorgenviering
Op de zondagen van advent 
hebben we verhalen gehoord 
over 'verderkijkers', mensen die 
verder kijken dan anderen. Door 
met de deurwachter, Johannes 
de Doper, Jesaja en Maria mee 
te kijken, kregen we steeds meer 
te zien van Kerst. Vandaag is het 
zover: we vieren het Kerstfeest. 
Het thema van deze viering is: 
'Verder kijken dan de schone 
schijn'. Wat zien we, wanneer we 
verder kijken dan de buitenkant 
van kerstversiering, lekker eten 
en gezelligheid? Het wordt 
een feestelijke kerkdienst met 
medewerking van de cantorij 
en andere muzikale bijdragen. 
Voorganger is Sieb Lanser. Vanaf 
9.45 uur zingen we met elkaar 
enkele bekende kerstliederen. 

Uit de kerkenraad
In onze november vergadering 
hadden we de commissie van 
het (te) Gekke Kerk Festival op 

bezoek. Enthousiast vertelde 
zij over het verloop van het 
festival, hoe betrokken de 
vrijwilligers waren en dat ook de 
deelnemende artiesten onder 
de indruk waren van het geheel 
waaraan ze konden bijdragen. De 
verplaatsing van de ene naar de 
andere kerk was een (te) grote 
operatie geweest. De Gekke 
Kerkdiensten trokken extra 
bezoekers. Het aantal vrijwilligers 
uit de Kruiskerk viel helaas 
tegen. Vanuit de wijkkerkenraad 
beaamden we deze bevindingen. 
De commissie stelde voor 
de volgende keer een aantal 
veranderingen voor, waar we in 
overleg met de wijkkerkenraad 
van de Paaskerk verder over na 
gaan denken.
Ds. Mirjam Buitenwerf en 
Antoinette Kamsteeg vertelden 
over De Jonge Kruiskerk, over 
de bezoeken die Mirjam afl egt 
en over het Klaverproject: u las 
daarover al in de vorige Present.
Verder kwam een fl ink aantal 
huishoudelijke zaken aan de orde.
We kijken terug op een indrukwek-
kende gedachtenisdienst! Veel 
lof voor onze voorgangers Ria en 
Sieb. Van gasten kregen we lof 
toegezwaaid voor onze uitnodiging 
en de verzorgde dienst met goed 
gekozen liederen.
We kijken terug op een geslaagde 
en gezellige rommelmarkt. Meer 
dan € 7.400 bleef over voor de 
goede doelen en de wijkkas. Veel 
dank is verschuldigd aan de vaste 
groep vrijwilligers, die weer veel 

Johan Cornelis Snoeck Henkemans
Met Hans Snoeck Henkemans is een aimabel mens 
van ons heengegaan. Hij overleed op 4 november, 
85 jaar oud. De rouwkaart typeert hem als volgt: 
‘zorgzaam, geestig en tot op het laatst verliefd op 
Magda’. Dat laatste is bijzonder, na een huwelijk van 
ruim 62 jaar. Voor Magda een groot verlies, maar ook 
de kinderen en kleinkinderen missen een bijzondere 
vader en opa. Hans was een eenvoudig mens, hield 
niet van toeters en bellen. Een controlfreak was hij 
ook, wilde grip houden op het leven. Hij kon terugkij-
ken op een goed leven, met een fi jn gezin, een goede 
loopbaan bij Philips Duphar. Van muziek en zang was 
hij een liefhebber, vooral van Bach. Kerk en geloof 
hebben altijd een rol gespeeld in zijn leven, al was hij 
sceptisch over veel traditionele geloofsvoorstellingen. 
Hans is voorzitter geweest van de wijkkerkenraad 
van de Bankraskerk en van de hervormde Centrale 
Kerkenraad. Op 13 november hebben we afscheid 
genomen in de Kruiskerk, met bijdragen van (klein)
kinderen en een lezing uit 1 Korintiërs 13. 

Sieb Lanser

Grietje Fransen-Schepers
Na een langdurig ziekbed en dapper gestreden strijd 
is Greet Fransen op 13 november overleden, 75 jaar 
oud. Tot het laatst toe heeft Jan haar goed verzorgd. 
Hij blijft nu achter, nadat ze elkaar bijna 60 jaar kenden, 
waarvan ze ruim 54 jaar waren getrouwd. Voor de 
(klein)kinderen was Greet een zorgzame moeder 
en oma. Gastvrijheid was altijd wezenlijk voor haar. 
Ze was een doorzetter en 'nee' was voor haar geen 
optie. Een grote klap was het overlijden van dochter 
Kathleen in 2010, op 41-jarige leeftijd. Over veel zaken 
nam Greet geen blad voor de mond, maar in persoon-
lijke en geloofszaken was ze een gesloten Drent. Ze 
was een meelevend gemeentelid, de langste tijd in de 
Kruiskerk. Haar pannen erwtensoep bij de minimarkt 
waren beroemd. In een dienst van Woord en Gebed 
hebben we op 18 november in de Kruiskerk Greet 
uitgeleide gedaan, waarbij we lazen uit Openbaring 21.

Sieb Lanser
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en lang in touw is geweest, 
vooral aan Anthony Melissen en 
Ruud van Leeuwen.
De kerkenraad vergadert niet op 
15 december, het moderamen 
wel op 1 december en 5 januari.
Goede kerstdagen toegewenst,
Rudie van Balderen

Open huis - de herberg
Het nieuwe jaar begint feestelijk 
met een ontmoeting aan de 
stamtafel o.l.v. Anita Pfauth. 
Welkom, op 6 januari van 9.30 
tot 11.30 uur.
 
Seniorenmiddagen
Het activiteitenprogramma 
voor ouderen biedt in 2015 vier 
seniorenmiddagen, steeds van 
13.30 tot 15.30 uur.
Op 12 januari drie bijdragen rond 
symbolen. Sieb Lanser geeft 
uitleg bij de (ge)tijden en kleuren 
van het kerkelijk jaar. Frederika 
de Bock laat zien hoe je 
thema’s en Bijbelverhalen kunt 
verbeelden in een liturgische 
schikking. Ria Keijzer vertelt over 
de Viertafel, een vorm waarin 
je (met kinderen, in je huis) 
een eigen hoekje schept om te 
vieren of te gedenken.
Op 21 januari organiseren 
we een spellenmiddag. Dat 
bleek eerder te voorzien in een 
behoefte en we hopen deze keer 
op een grotere groep gasten om 
het plezier mee te delen.
In februari en maart volgen 
nog twee seniorenmiddagen. 
Het Schatgraversboekje (p. 21) 

vertelt er meer over. Opgave 
vooraf is niet nodig. 
 
Religieuze kunst
Wat een geluk dat we opnieuw 
dr. Anique de Kruijf bereid 
hebben gevonden een cursus 
religieuze kunst te verzorgen 
in de Kruiskerk. Dit keer in 
de avond, van 19.30 tot 21.30 
uur, zodat ook jongeren en 
werkenden deel kunnen nemen. 
De data: 22 en 29 januari en 
12 februari. Het drieluik bevat 
Italiaanse kunst: de Sixtijnse 
kapel, de Franciscuskerk in 
Assisi en de Santa Maria 
Maggiore in Rome. Anique 
geeft veel algemene kennis 
mee en verweeft kennis over 
de Bijbel met haar passie 
voor kunstgeschiedenis. Een 
aanrader! Er is voor 35 mensen 
plek en nog ruimte om aan te 
schuiven. Deelname kost voor 
het totaal € 15. Opgave bij Ria, 
tel. 06 - 50 22 82 50. 

Voor vervoersproblemen, ook 
bij de seniorenmiddagen en het 
open huis, proberen we een 
oplossing te vinden.

Goede wensen
Sieb, Mirjam en Ria wensen u 
van harte hele mooie kerstdagen 
toe, vreugde om het Licht 
en een goede start in 2015. 
We wensen u gezondheid, 
levenskunst, zegen en liefde toe 
voor het nieuwe jaar. 

Ria Keijzer

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij 
anders vermeld.

December
Wo  24 16.30 uur  Kinderkerstfeest met 

Mirjam Buitenwerf
  19.00 uur  Kinderkerstfeest met 

Mirjam Buitenwerf
  22.00 uur  Kerstnachtdienst met Ria 

Keijzer, met ontmoeting 
na afl oop

Do 25 10.00 uur  Kerstochtenddienst voor 
jong en oud, met Sieb 
Lanser

januari 
Zo 04 10.00 uur  Nieuwjaarsdienst en 

goede wensen
Zo 04 20.15-21.30 uur Concert door koor 

en orkest van het 
Bach-Ensemble

Di 06 9.30-11.30 uur Open huis, herberg
Wo 07 10.00 uur  Opruimen kerstaankleding
Do 08 20.00 uur  Kring Vrouw en geloof
Ma 12 13.30-15.30 uur Seniorenmiddag over 

symbolen
Wo 14 14.30-16.00 uur  Bijbelkring over Job
Wo 14 19.15-19.45 uur Gebedsgroep
Do 15 20.00 uur  Studiegroep dogmatiek
Vr 16 17.00-20.00 uur Geloofscursus Zeven 

Sloten
Zo 18 17.00 uur  Muzikale vesper
Wo 21 13.30-15.30  Seniorenmiddag spellen
Do 22 19.00 uur  Viering Week van Gebed 

voor de eenheid, met Tom 
Buitendijk en Sieb Lanser, 
Titus Brandsmakerk

Do 22 19.30 uur  Cursus religieuze kunst
Wo 28 19.15-19.45 uur Gebedsgroep
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website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl

Bij de diensten
De dienst van 21 december, de vierde 
adventszondag, heeft het karakter van 
een anglicaanse ‘ceremony of lessons 
and carols’, een viering met een aantal 
zorgvuldig op elkaar afgestemde 
Bijbellezingen (‘lessons’) en daarbij 
behorende kerst/adventsliederen 
(‘carols’). De liederen worden deels 
gezongen door de gemeente en 
deels door een solist. Omdat lezingen 
en liederen zelf het kerstevangelie 
verwoorden, zal er in deze dienst niet 
worden gepreekt.
Op de avond voor Kerstmis wordt in 
de schoon verlichte stiltekapel een 
Taizéviering gehouden, waarin wordt 
gebeden en gezongen, maar ook het 
geboorte-evangelie wordt gelezen en 
het licht van Christus’ komst wordt 
doorgegeven. Aanvang 21.00 uur.
Aan de dienst op de Kerstmorgen 
verleent de cantorij haar medewerking. 
De cantor en ik kozen uit ons nieuwe 
liedboek een aantal mooie liederen 
uit, deels vertrouwd en deels nieuw. 
De Engelse kersttraditie zal goed 
vertegenwoordigd zijn.
Op de Oudejaarsdag is er geen dienst 
in de Pelgrimskerk. Onze kerkenraad 
houdt wel een viering in De Buitenhof. 
Deze vangt aan om 10.30 uur en staat 
open voor iedereen.

Op zondag 4 januari nemen we met 
dankbaarheid afscheid van sommige 
ambtsdragers en (her)bevestigen 
we met blijdschap andere. Na afl oop 
van de dienst is er gelegenheid 
nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Zondag 25 januari 2015, aan het eind 
van de Week van Gebed voor de 
eenheid van christenen, komen we 
traditiegetrouw met onze buurparochie 
samen voor een dienst van Schrift en 
Tafel. Deze dienst is in de Pelgrimskerk. 
Aanvang 10.30 uur.

Dienst met Keerpunt vervalt
De raad van Pinkstergemeente ‘Het 
Keerpunt’ aan de A.J. Ernststraat, 
met welke gemeente we in breed 
oecumenisch (r.k., protestants en 
pinkster-) verband drie jaren achtereen 
een gebedsdienst hebben gehouden in 
de Week van Gebed voor de eenheid 
van christenen, heeft zich om formele 
redenen onttrokken aan verdere 
samenwerking. De geplande (en reeds 
aangekondigde) dienst van woensdag 
21 januari a.s. zal daarom geen 
doorgang kunnen vinden.

Bijbelkring Deuterojesaja
De volgende bijeenkomst van de 
Bijbelkring over het tweede deel van 
Jesaja vindt plaats op dinsdag 20 januari, 

van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. We 
bestuderen dan de indrukwekkende 
vierde profetie over de (lijdende) dienaar 
van de Heer (Jesaja 52:13-53:12). 
Welkom!

Doop
Op 16 november werd in de 
Pelgrimskerk de heilige doop bediend 
aan James Vos, zoon van Niels Vos en 
Nadia Vos-Prutskova. Niels en Nadia 
deden in het vorige seizoen mee aan 
de kennismakingskring voor studenten 
rond hoofdthema’s van het christelijk 
geloof. We zijn blij met de geboorte
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van hun zoon en met zijn doop in het 
midden van onze gemeente.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Tot onze vreugde is de heer H.H. (Roy) 
Macintosh bereid gevonden de functie 
van de heer Lolkema in Vreugdehof 
over te nemen. Ds. Ockhuysen stopt 
met haar werk in Vreudehof. Mevrouw 
U. Janssen en ds. A. Sneep zullen 
voorlopig haar taken waarnemen. 
Verder, de heer K. Koster doet komend 
voorjaar vaker dienst in de VUmc-kapel 
in de plaats van de heer Van der Jagt. 
Al met al doen daar nu al enkele jaren 
ook ouderlingen van de Kruiskerk 
dienst.
Mevrouw Margreet Felser-Schults is 
bereid het ambt van ouderling te gaan 
bekleden; zij zal dienst doen in De 
Buitenhof.
Vóór 1 maart 2015 moeten we ons 
jaarverslag indienen bij de AK. Ds. de 
Vries, mevrouw Kruijswijk en de heer 
Stok zullen daartoe een aanzet geven 

voor de volgende vergadering 
van het moderamen. 
Het concept wordt in de 
kerkenraadsvergadering van 
februari 2015 besproken.
De koper van het schilderij 
Het verhaal gaat door van 
Bert ’t Hart, dat al in de kerk 
hangt, heeft aangeboden het 
in bruikleen te geven aan de 
kerk; dit aanbod accepteren we 
onder dank aan de eigenaar. 
Na een proefabonnement op het 
Ouderlingenblad besloten we 
geen abonnement te nemen. 
Er staan te weinig bezinnende 
stukken in; het is een nogal 
praktisch blad geworden; 
sommige kerkenraadsleden 
vinden het een saai blad.

Mevrouw Bruinsma licht haar 
begroting 2015 voor de wijkkas toe. 
Na enkele kleine aanpassingen wordt 
deze goedgekeurd. Gemeenteleden 
die inzage willen in de documenten 
kunnen zich richten tot de scriba.

Digitale Bijbeltafel
Voor ons ligt een projectvoorstel ‘De 
digitale Bijbeltafel’ van ds. Van Zwieten 
van de Nieuwe Poort met het oog 
op steun vanuit het Durffonds. Wij 
citeren: ‘De Bijbeltafel is een specifi ek 
onderdeel binnen de programmering 
van De Nieuwe Poort dat, in het licht 
van ontkerkelijking en verminderde 
aandacht voor de kerk, speciale 
aandacht verdient. De Bijbeltafel vindt 
twee keer per maand in ons huis 
plaats en beschouwen wij als van 
grote waarde voor de ontwikkeling 
van de menselijke geest. De fysieke 
ontmoeting tijdens de Bijbeltafel 
is echter niet voor iedereen altijd 
mogelijk. Daarnaast kan aan een 
fysieke Bijbeltafel slechts een beperkt 
aantal mensen deelnemen. Om een 
grotere groep mensen toch te kunnen 
bereiken en aan te spreken, heeft De 
Nieuwe Poort ‘De digitale Bijbeltafel’ 
voor ogen. Doel is de Bijbeltafel aan 
te bieden aan een breder publiek en 
op meerdere manieren toegankelijk 
te maken. Met de digitalisering van 
de Bijbeltafel komen we tegemoet 
aan een groep mensen die op zoek 
is naar (christelijke) zingeving. De 
Bijbel lezen we als wereldliteratuur, 
rijk aan verhalen, die vroeger en – 
zo blijkt – in onze moderne tijd nog 
steeds tot de verbeelding spreken: 
oude bronnen, nieuwe tijd. Bij uitstek vinden het een saai blad.
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Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

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

December
Za  20  11.00 uur  Adventsbijeenkomst
Wo  24  19.00 uur  Kinderkerstviering, 
   De Goede Herder
Wo  24  21.00 uur  Taizé-viering in het 

stiltecentrum

Januari 2015
Do  08  20.00 uur  Het Woord spreekt, 

De Goede Herder
Vr  09  18.00 uur  Wintermaaltijd met de 

Straatklinkers
Ma  12  14.00 uur  Film, De Goede 

Herder
Di  20  14.00 uur  Bijbelkring 

Deuterojesaja
Wo  28  15.00 uur  Gedicht van W.J. Otten, 

lezing door mw. 
   M.H. Schenkeveld

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

de Bijbel kan houvast bieden in deze 
roerige en veranderende tijden. Het 
bestuderen van de Bijbel tijdens de 
Bijbeltafel daagt je uit om op zoek te 
gaan naar je eigen menselijkheid en 
verbeeldingskracht en die op latere 
momenten in je leven toe te passen bij 
de beslissingen die je neemt.’ 
Wij vinden het een sympathiek 
project. Ds. van Zwieten moet eerst 
nog contact opnemen met Peter den 
Hoedt, adviseur van het durffonds. 
Daarna zullen wij het doorverwijzen 
naar de AK, want het komt niet 
ten laste van de wijkkas van de 
Pelgrimskerk.

Adri Lodder 

Uit de wijkdiaconie
Eind 2012 werd aan ons het beheer 
toevertrouwd van een groot legaat ten 
behoeve van zending en onderwijs in 
Afrika. 
Als eerste project zijn er acties 
gevoerd door de Stichting Mwabuka, 
die in Zambia op dit terrein werkt. De 
opbrengsten van collectes en van de 
verkoop van daar gemaakte artikelen 
werden verdubbeld.
Passende wijkdoelcollecten werden 
eveneens verdubbeld: bijvoorbeeld 
missionair werk onder gevangenen in 
Namibië of onderwijsprojecten (met 
name voor meisjes) in Mali. Recent 
hebben we besloten tot een donatie 
aan het ziekenhuis St. Monica in 
Kameroen. Daar wil men het gebrek 
aan elektriciteit opheffen door de 
installatie van zonnepanelen. Onze 
donatie wordt verdubbeld vanuit Wilde 
Ganzen. En zo vliegen de geschonken 
euro’s naar Afrika!

Suggesties voor projecten onder de 
gestelde voorwaarden zijn welkom.
Namens de wijkdiaconie, 

Mieke Hellema
Pastorpraat
De adventsweken laten we nu 
achter ons. We beleefden van alles; 
een maaltijd op vrijdag met heel 
veel appelmoes van eigen bodem 
en met zelfs de zondag daarop nog 
appelcake bij de koffi e. (Hulde aan de 
Leipzigboom!) We hadden een heel 
goed gesprek over de beleving van het 
avondmaal samen met onze zusters en 
broeders van De Goede Herder. Ging 
daarom die kringviering zondags zo 
goed (?) We zagen een prachtige fi lm 
en zongen advent- en kerstliederen 
met Nelly Versteeg. Jammer als u dat 
alles gemist heeft.

Het winterprogramma in 2015 biedt 
veel, zien we u? Is vervoer een 
probleem? Bel! Want... bus 62 heeft 
geen halte meer voor de Pelgrimskerk. 
De dichtsbijzijnde halte is op de Van 
Leijenberglaan, bijna naast De Goede 
Herder.

Behalve de goede avondmaalsviering 
in de kring beleefden we ook tot 
vreugde van velen een doopdienst! 
Maar nu de Kerstdagen. Voor 
sommigen onder ons zijn ze heel 
anders: een onverwachts gemis, 
spanning over bijvoorbeeld gezondheid 
of over van alles in de wereld. Zo 
anders dan u gedacht had.
Toch wensen wij elkaar en alle zieken 
en zij die aan huis gebonden zijn een 
gezegende Kersttijd toe. We hopen 
elkaar hier en daar te ontmoeten om 

ook in moeilijke tijden iets samen te 
doen. Luisteren, zingen en bidden en... 
veel liefde om u heen! Goed jaar 2015!

Wil Kruijswijk
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Er op uit
Samen met onze vrienden en 
vriendinnen van Kannen en Kruiken 
bezochten wij op woensdag 29 oktober 
het Snaarmuseum in de Muziekkamer 
te Edam. De eigenaresse Maisa 
van der Kolk nam met ons de 
geschiedenis van het snaarinstrument 
door. We luisterden naar klanken van 
oude instrumenten en reizen langs 
Europese landen. Maisa zong en 

begeleidde zichzelf op de verschillende 
instrumenten. Een aantal melodieën 
nodigde uit tot meezingen. Onze 
gastvrouw was zo enthousiast dat het 
bezoek fl ink dreigde uit te lopen.
Met elkaar bezochten we hierna een 
etablissement met uitzicht op het 
oude stadhuis dat door de entourage 
het midden houdt tussen een kerk 
en een kroeg. Hier was het goed 
eten en drinken. De uitsmijters en de 
pannenkoeken waren het populairst. Na 
een korte wandeling door het pittoreske 
stadje keerden wij terug naar huis.
Onze complimenten aan de organi-
satoren van dit uitje. Het was gezellig 
en heeft onze kennis fl ink verrijkt.

René Hurks

Goed bestede tijd 
De uitslag is net bekend als ik op bezoek 

kom. Hij heeft nog enkele maanden te 
leven.
‘Maak er wat van als je je goed voelt’ 
had de dokter gezegd. Ik wist even 
niets te zeggen, maar hij nam het 
woord: ‘Nou, ik ga gewoon verder met 
Prediker 3. Daar staat veel over tijd 
en tijdsbesteding. Overal is een tijd 
voor weet je. Vroeger, in mijn werk, 
nam ik altijd echt de tijd bij moeilijke 
beslissingen. Iets anders zei ik dan af. 
Was het achteraf goed bestede tijd? 
Soms wel, soms niet. Praktisch boek, 
Prediker’. Hij keek mij uitdagend aan... 
Ik was ontroerd.
‘Misschien moet ik Prediker nu loslaten,’ 
ging hij verder. ‘Andere Bijbelboeken zijn 
soms zoveel rijker. Wat een uitdaging. 
Goed bestede tijd! 
Kom ik tijd te kort?’

Wil Kruijswijk

Sinterklaaspakketten 
voor Stoelenproject

Op vrijdag 28 november zijn in de 
Pelgrimskerk 42 Sinterklaaspakketten 

klaar gemaakt voor bezoekers van 
het Stoelenproject. Elk pakket 
bevat tenminste een das, een 
muts, sokken, chocoladeletter, 

tandenborstel, tandpasta en papieren 
zakdoekjes. Mw. Wil Tijhuis en mw. 
Truus Velthorst hebben het hele jaar 

gebreid met als resultaat 42 prachtige 
warme dassen en 15 mutsen. 

Fantastisch, hartelijk dank. Maar ook 
alle gulle gevers, bedankt.
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PJR

Op 25 en 26 november was de tweejaarlijkse 
conferentie Innov8, een conferentie voor professionele 
jongerenwerkers. Een moment om elkaar te ontmoeten, 
kennis op te frissen en te refl ecteren op ontwikkelingen 
in Nederland en de invloed daarvan op het jeugdwerk. 
Jakob Stolk en Martine Versteeg waren erbij. 

‘Wij geven God een te bekrompen plek in ons 
jeugdwerk, in ons kerkelijk werk’, aldus Jos de Kock, 
godsdienstpedagoog en docent aan de Protestantse 
Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij nam ons 
mee in zijn zoektocht: ‘Waar is God in ons jeugdwerk?’ 
Stel, dat wij een foto zouden maken van ons jeugdwerk, 
of andere activiteiten in de kerk. Waar is God in ons werk 
te zien? Hij schetste zijn observaties: als werkers en 
vrijwilligers in de kerk zien we God vaak achter ons staan. 
Hij ondersteunt ons, zodat wij ons gesterkt voelen om te 
delen met de ander. Een God die door ons heen werkt 
en zich zo presenteert aan de ander. Wij als instrumenten 
in Gods hand. Een prachtig beeld, maar een bekrompen 
plek die we God geven, stelde De Kock. In een zoektocht 
naar nieuwe wegen en nieuwe vormen van kerk-zijn in 
een geseculariseerde samenleving kost het moeite ons 
te realiseren dat God niet alleen achter ons staat, want 
God is namelijk groter. Groter dan de plek achter onze 
activiteiten, achter wat wij als kerk doen. 

Het lied ‘Mag ik dan bij jou?’ van Claudia de Breij – te 
horen tijdens de conferentie – vind ik daarbij een mooie 
illustratie. Al heeft de tekstschrijver waarschijnlijk 

geen moment aan God gedacht, er was onder de 
jongerenwerkers meteen herkenning dat het hier om 
levensvragen gaat. En ook ik had al snel het gevoel dat 
deze vraag ook zomaar aan God gesteld kon worden. Zo 
ontdek je sporen buiten de kerk waarin we iets van Gods 
aanwezigheid mogen ervaren en waarin zichtbaar wordt 
dat het evangelie antwoorden geeft en wegen wijst. 

Dat God buiten onze vanzelfsprekende kaders te 
vinden is, is voor mij een extra aanmoediging om ook 
in Amstelveen te blijven nadenken over nieuwe vormen 
waarin we mensen van buiten onze geloofsgemeenschap 
kunnen ontmoeten. Niet omdat onze bestaande 
activiteiten niet belangrijk zijn, tenslotte vinden heel wat 
jongeren ook binnen onze gemeenschap een plaats. Maar 
juist in een tijd waarin jongeren God niet vanzelfsprekend 
zoeken in de kerk is het onze taak om hen juist op te 
zoeken. God en het evangelie van Christus zijn niet 
exclusief ìn de kerk. Zo kan het een spannende uitdaging 
zijn, te zoeken naar hoe God al bezig is in de levens van 
jongeren, kinderen en gezinnen. Tegen welke vragen 
lopen zij aan in hun leven? En wat is het dan bijzonder om 
te kunnen verwijzen naar eeuwenoude verhalen die in de 
chaos van keuzes, vragen en moeilijkheden vandaag de 
dag richting geven. Achter de Herder aan. 

Genoeg nog te vertellen over Innov8. Zo is er ook een 
onderzoek geweest over wat de succesfactoren zijn in 
bepaalde deelgebieden van het jeugdwerk. Daarover later 
meer.

Waar is God in ons jeugdwerk? Waar is God in Amstelveen?

Martine Versteeg

Waar is God in ons jeugdwerk? Waar is God in Amstelveen?

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
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25 januari is er weer Kliederkerk! Dit keer met het thema: 
‘Waar bouw jij je leven op? Samen gaan we onderzoeken 
wat je nodig hebt om iets goed en stevig te bouwen. En 
hoe zit het dan met je leven? Hoe bouw je dat stevig op? 
We gaan samen al kliederend ontdekken wat de Bijbel 
hierover zegt. Haal dus je bouwhelm, schop en graafma-
chine te voorschijn en kom zondag 25 januari van 16.00 
tot 18.15 uur mee kliederen. 
Kliederkerk is een plek voor alle leeftijden waar we 
Bijbelverhalen op een speelse manier ontdekken. Leuk 
voor kinderen, ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, ne-
ven, nichten, buurmannen, buurvrouwen en wie verder 
ook maar wil. 

Opgeven voor 21 januari bij Martine Versteeg: 
martine@pga-b.nl, 06-10848954.

Kliederkerk: Waar bouw jij je leven op? 

PJR

Mag ik dan bij jou?
 Claudia de Breij

Als de oorlog komt, 
En als ik dan moet schuilen,

Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, 

Waar ik niet bij wil horen,

Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt

Waar ik niet aan voldoen kan

Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,

Wat ik nooit geweest ben,

Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen, 

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt, 

En als ik dan bang ben,

Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt, 
En ’t is mij te donker, 

Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt, 
En als ik dan verliefd ben

Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt, 
En ik weet het zeker, 

Mag ik dan bij jou?

Als het einde komt, 
En als ik dan bang ben,

Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt, 
En als ik dan alleen ben, 

Mag ik dan bij jou?

https://www.youtube.com/watch?v=dR0_ybFC53s
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Wat betekent tijd 
voor jou?
Janet Parlevliet Hoe beleven kinderen tijd? Janet Parlevliet 

vroeg het aan vier kinderen uit onze gemeente.

Hobby's: sport; voetballer ASV Arsenal 
D1, muziek; talentenkoor van Nieuw 
Amsterdams kinderkoor

Wat doe je ‘t liefst in je vrije tijd? 
‘Voetbal... iets met mijn moeder doen, 
naar een pretpark of zo, of iets op tv 
kijken. O ja, ik zit op een klassiek koor, 
waar we twee keer in de week zingen. 
We zijn bezig voor optredens in de 
Singelkerk en de Waalse kerk. En het 
is ook best wel een professioneel koor. 
Om de twee jaar hebben we Europese 
wedstrijden. Dit jaar gaan we naar 
Estland. Vorig jaar zijn we op een EK 
tweede geworden.‘

Wat moet ik me voorstellen bij een klas-
siek koor?
‘We zingen geen liedjes van deze tijd, 
dus geen liedjes van Justin Bieber, maar 
we zingen liedjes van Bach of Pijper.’

Wat vind je leuk aan klassiek zingen? 
‘Ik vind ‘t fi jn, dat je je gevoel kwijt 
kan in muziek. Klassieke muziek vind 
ik mooie muziek om te horen en als ik 
dan een concert heb, vind ik het fi jn om 
muziek te maken, vooral wanneer we 

meerstemmig zingen. We zingen eigen-
lijk alleen maar meerstemmige stukken.’

Welk gevoel kan je bijvoorbeeld kwijt in 
muziek?
‘Als je een nare dag op school hebt 
gehad, dan kan je in een stuk met agres-
sie, helemaal boos worden om wat er 
allemaal is gebeurd en dan is het weg 
bij mij.‘

Wat betekent voetbal voor jou? 
‘Dat is het grootste in mijn leven... om 
het een beetje raar te zeggen: behalve 
eten en het fi jn hebben in je leven, is 
voetbal toch echt wel één van de leuk-
ste dingen voor mij..., voetbal is echt 
een soort van mijn leven. Ik volg alles 
van Ajax, ik weet alles van elke voet-
balclub en alles. Eigenlijk ben ik alleen 
maar bezig met voetbal. En ik heb ook 
drie keer in de week training en op za-
terdag een wedstrijd. Voetbal is eigenlijk 
het allerleukste.’

Je lijkt me iemand die tijd tekort komt...
‘Nee, op maandag heb ik alleen voetbal 
en dat begint pas om half zes. Op dins-
dag ben ik altijd vrij, dan gaan mijn

moeder en ik altijd bij oma eten en op 
woensdag heb ik voetbal, maar dan 
ben ik al om half een vrij van school. Op 
donderdag heb ik koor, dan leren we 
noten lezen, solfège. Op vrijdag leren we 
de muziekstukken en op zaterdag heb 
ik een wedstrijd. Meestal heb ik nog tijd 
over. Op vrijdag moet ik kiezen tussen 
voetbal of koor. Meestal kies ik voor 
koor, omdat ik anders niet mee kan doen 
aan de optredens. Ik heb tijd genoeg.’

Wat betekent kersttijd voor jou? 
‘Heel fi jn, gezellig met sneeuw en een 
kerstboom met pakjes, vakantie, en het 
kerstspel met ’t koor.‘

Johannes van Zandwijk (12 jaar) 
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De tijd rond/met kerst is een bijzon-
dere tijd, waar denk jij aan bij kersttijd?
‘Het eerste waaraan ik denk is het 
familiediner bij ons thuis, dat we altijd 
hebben, want dat vind ik heel gezellig. 
Met oma, tante en oom zijn we met 
z’n vijftienen. Onder een houten deur 
maken we dan poten, zodat we een 
extra tafel hebben. Voor het diner doen 
we alle lichten uit en steken we de 
kaarsen aan op tafel. Met kerst denk ik 
aan sneeuw, aan een sneeuwgevecht, 
aan buiten spelen. In de kerk is er iets 
speciaals rond de geboorte van Jezus. 
De kinderen lopen met instrumenten 
de kerk binnen en dan zingen we met 
z’n allen: Midden in de Winternacht, 
de mensen gaan staan en zingen...’

Voelt kerst ook anders? 
‘Met kerst is ’t gezelliger en knusser 
dan in de zomer. Ik weet niet waarom 
ik dat vind, maar dat vind ik gewoon 
zo.’ 

Ik veronderstel, dat je de tijd dat je 
op school zit niet de gezelligste tijd 
vindt...
‘Ik vind het niet heel erg leuk op 
school, maar rond kerst is er een diner 
op school. In december wordt het wel 
leuker op school, we hoeven niet de 
hele tijd serieus te werken, maar we 
mogen ook gewoon lol hebben.’

Wat doe jij het liefst in je vrije tijd?
‘Het liefst wil ik sneeuwballen gooien 
… als er sneeuw zou liggen … met 
het hele gezin.’ 

Als het geen december is, wat doe je 
dan in je vrije tijd? Heb je hobby’s?
‘Ik zit vooral achter mijn laptop, waarop 
ik spellen speel, fi lmpjes kijk, naar mu-
ziek luister op You Tube van bijvoorbeeld 
Bliss n eso. Af en toe speel ik buiten 
met mijn broer Timo. Ik zit niet meer op 
een sport, sinds we verhuisd zijn.’

Zegt het woord ‘tijd’ je iets? Hoor je 
vaak: je moet opschieten, je moet op tijd 
komen...
‘Ik heb heel veel met tijd te maken: ik 
moet op tijd komen op school en in va-
kanties moet ik op tijd mijn huiswerk of 
klussen doen, en niet AL mijn tijd achter 
de laptop besteden... en ik moet mijn 
tijd besteden aan nuttiger dingen zeg-
gen mijn ouders, zoals buiten spelen, of 
een sport gaan zoeken of net als Timo 
een baantje zoeken.’ 

Wat vind je daarvan?
‘Ze hebben wel gelijk ... ‘k denk dat ik te 
lui ben ... dat ik het niet doe, of omdat ik 
niet zo van verandering houd. Er is iets 
wat me tegenhoudt, iets waardoor ik het 
niet doe ... ik weet niet precies wat het 

is. Ik vind wel dat ik ‘t MOET gaan doen. 
Als ik op school zit, denk ik: eigenlijk 
moet ik op een sport gaan of werken, 
maar als ik thuiskom gaat die gedachte 
helemaal weg en dan doe ik niets.’

Je houdt niet van verandering, 
vertelde je...
‘Meestal wel, maar ik houd niet van 
grote veranderingen, zoals verhuizen. 
Dat vond ik helemaal niets, maar bijvoor-
beeld iets anders eten vind ik helemaal 
niet erg.’

Wat heb je toen achter je gelaten? Wat 
miste je? 
‘Het meeste miste ik het huis, daar 
was het knus. Hier is ‘t heel erg ruim, 
daar was ‘t heel erg knus. Dat gaf een 
fi jn gevoel. Mijn moeder zei dat we 
waren verhuisd, omdat we daar te 
weinig ruimte hadden. Dat vond ik toen 
nergens op slaan en nu denk ik: ja ik heb 
ook wel mijn ruimte nodig. Wat me ook 
verdrietig maakte, was dat ik daar heel 
veel vrienden had. Ik was best wel po-
pulair ook in de klas, maar mijn vrienden 
moest ik allemaal achterlaten.’

Benjamin Omta (14 jaar)
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Ben jij iemand die houdt van op tijd zijn, 
of ben je juist helemaal geen type...? 
‘Het liefst ga ik zo snel weg, dat ik tijd 
over heb.’ 

Wat geeft je dat? 
‘Als er iets misgaat, waardoor het langer 
duurt, dan ben ik toch op tijd. Door op 
tijd weg te gaan, ben ik zeker dat ik niet 
te laat ben.’

Wat doe je t liefst in je vrije tijd? 
‘Op de Xbox spelen.’ 

Wat is een Xbox? 
‘Dat is een soort apparaat waarmee je 
videospellen kan spelen, zoals race- en 
gidsspellen en avonturen.’

Kun je mij het verschil uitleggen tussen 
een Xbox en een computer? 
‘Op de Xbox kun je veel makkelijker een 
spel spelen dan op een computer. Je 
‘stuurt’ met een controller die je met 
twee handen vasthoudt en daarbij heb 
je nog wat knopjes.’ 

Wat is de reden dat je dat zo leuk vindt? 
‘Je doet dingen die in het echt niet 
kunnen, je hebt spellen waarbij je elkaar 
dood schiet. Het zijn van die dingen die 
je in het werkelijk leven niet doet.’ 

Wat is je lievelingsspel en wat is het 
boeiende aan dat spel?
‘Dat kent u waarschijnlijk niet, maar 
dat is Halo, een toekomstspel dat 
zich afspeelt in 2500 daarin proberen 
mensen zich niet te laten uitroeien door 

bijvoorbeeld aliens. Het boeiende is 
voornamelijk de actie die erin voorkomt: 
je kunt schieten, springen, duiken, grana-
ten gooien. Het is een soort verhaal met 
een missie die steeds moeilijker wordt: 
neem dit veld over, of vernietig dit...’

Met wie identifi ceer jij je in zo’n spel? 
Zou je die of die willen zijn...
‘Nee, ik voel me niet thuis in een leger 
vol met soldaten. Ik zou het wel willen, 
maar dat zou niet echt logisch zijn.’

Is dat voor jou dan een computerwerke-
lijkheid die je gescheiden houdt van de 
werkelijkheid van elke dag? 
‘Ja, daar houd ik daar wel rekening 
mee ...’

Hoe ziet jouw week eruit en wat geeft je 
het meeste plezier? 
‘Elke dag ga ik gewoon naar school, 
dan naar huis waar ik wat dingen doe. 
In het weekend ga ik naar mijn werk, ik 
vul vakken bij de Jumbo, dat vind ik heel 
makkelijk. 
Het liefste zit ik gewoon thuis, dat geeft 
een betrouwbaar gevoel, dat je gewoon 

kunt gedragen als wie je bent, en ook 
wel een beetje kan doen wat je wilt.’

Jullie gaan met je ouders mee naar de 
kerk, hoe vind je dat om mee te gaan?
’Ik vind het niet erg en ik luister ook wel 
heel vaak naar wat er in de kerk ge-
zegd wordt, alleen de preek vind ik een 
beetje lang duren en na een vijf minuten 
of zoiets denk ik... waar ging ‘t ook al 
weer over?’ 

Is kerst voor jou een bijzondere tijd? 
‘Kerst geeft zo’n gevoel... als ik aan kerst 
denk, denk ik vaak aan een afgelegen 
huis, het sneeuwt en in het huis zie je 
heel veel lichten aan, je ziet iedereen in 
de woonkamer zitten. Het is buiten heel 
koud en binnen heel warm. Dat gevoel 
heb ik voornamelijk door fi lms gekregen.’ 

Wat is de warmte binnen, want warmte 
is natuurlijk niet alleen letterlijk...?
‘Je bent met iedereen samen, je eet 
lekkere dingen, vaak zie je in de fi lm iets 
als kalkoen, je hebt een open haard, dat 
is letterlijk, maar dat geeft ook een fi jn 
gevoel.’

Timo Omta (14 jaar)
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Zit op het Cartesius lyceum, sport: tram-
poline springen werk: assistent-trainer 
met turnen 

Welke associaties roept het woord tijd 
bij jou op?
‘Drukte, weinig tijd, gehaast.’

Hoe ziet jouw leven eruit op dit 
moment?
‘Ik zit in mijn eindexamenjaar. Samen 
met mijn vriendin maak ik een werkstuk 
over de Saoedische blogger Raif Badawi 
die in september tien jaar gevangenis-
straf kreeg, omdat ze het niet met 
hem eens waren of zo. Elke week 
krijgt hij vijftig zweepslagen. Het thema 
van ons werkstuk wordt vrijheid van 
meningsuiting.’

Wat wil je bereiken met dit werkstuk? 
‘Vooral eigenlijk dat mensen inzien wat 
daar nu gebeurt, niet goed is.’ 

Wat is je favoriete sport?
‘Trampolinespringen op wedstrijdniveau. 
Twee keer in de week train ik voor 
trampolinespringen in de Ookmeerhal 
in Osdorp. Dat doe ik samen met 
vier andere meisjes van mijn leeftijd. 
Afhankelijk van je niveau, je leeftijd 
en de categorie waarin je springt 
heb je verplichte oefeningen en een 
keuze-oefening. 
Het gaat om de punten: hoe moeilij-
ker een sprong, hoe netter je springt 
bijvoorbeeld met gestrekte knieën, 
een gespannen lijf, hoe meer punten je 
krijgt.’

Vind je ‘t leuk om zo je vrije tijd door te 
brengen? 
‘Ja,’ klinkt het enthousiast. 

Wat maakt het leuk? 
‘Het geeft me een fi jn gevoel om lekker 
te bewegen, om bezig te zijn. Als ik iets 
nieuws leer, vind ik dat leuk, dan kom 
ik thuis met het idee: o, ik heb echt iets 
geleerd vandaag.’ 

Wat doe je voor werk?
‘Ik geef twee keer in de week turnles 
als assistent-turner.’ 

Hoe is dat gekomen? 
‘Ik heb zelf ook acht jaar geturnd, en een 
trainster vroeg mij haar te helpen met 
de kleutertjes, dat is meer gym. Later 
werd ik af en toe gevraagd om op zater-
dag in te vallen. Nu ben ik standaard bij 
de training op dinsdag voor kinderen van 
vier tot negen en vrijdag voor kinderen 
van acht tot veertien.’

Wat maakt dat leuk?
‘Hetzelfde eigenlijk als wanneer ik zelf 
train ... als ik iemand anders iets aanleer, 
geeft me dat een goed gevoel. O, die 

kan nu een nieuw trucje, omdat ik erbij 
geholpen heb. Ook de reacties van de 
kinderen als ze iets nieuws kunnen, vind 
ik geweldig.’ 

Je bent een heel druk baasje ... is tijd 
synoniem voor druk en gehaast? 
‘Ja, op dit moment wel,’ verzucht 
Regina. 

Wat komt er dan in de knel? 
‘Soms heb ik net niet genoeg tijd voor 
mijn huiswerk, dan moet ik leren, maar 
ik wil ook naar de training toe. Dan twij-
fel ik: zal ik vandaag overslaan, zodat ik 
meer tijd heb om te leren voor die toets. 
Vooral in een toetsweek zeg ik van te 
voren mijn werk als assistent-trainer 
af. Maar als ik zelf train, bekijk ik op het 
laatste moment: of ik genoeg geleerd 
heb of nog even moet doorleren.’ 

Wat roept kersttijd bij jou op?
Regina straalt als ze antwoordt: ‘ik hou 
echt van de kersttijd! Alles aan kerst 
vind ik leuk! Allereerst dat ik kerstvakan-
tie heb, de sfeer vind ik gezellig, lekker 
eten met familie, buiten is 't al donker, 
dat geeft een bepaalde sfeer.’

Regina Omta (bijna 18) 
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nieuws

Website met Kerst in de kerk
Ook dit jaar is er een website in de lucht met alle 
activiteiten rondom Kerst in de kerk. Een breed aan-
bod aan vieringen, levende kerststallen, concerten en 
andere kerstactiviteiten is te vinden op Kerst020.nl en 
Kerstamstelveen.nl. Met een grootse billboardcam-
pagne, kaarten en posters in uitgaansgelegenheden, 
een radiospotje en een televisie-commercial wordt het 
Amsterdamse en Amstelveense publiek gewezen op 
de website en daarmee op alles wat er rond Kerst in de 
kerk te doen is. 

Informatiebijeenkomst oecumenische 
busreis naar Berlijn 7 t/m 14 september

Berlijn is een stad met een lange geschiedenis van licht en don-
ker. Wij gaan stad en omgeving verkennen door het bezoeken 
van een aantal plaatsen die in verband staan met de Tweede 
Wereldoorlog en de voormalige DDR. Op het programma staan o.a. 
Nicolaïviertel, Potsdamerplatz, Checkpoint Charlie, Joods museum, 
Kürfurstendamm, Gendarmenmarkt, verkenningstocht door verschil-
lende wijken, ook bezichtigen we enkele kerken. Buiten Berlijn gaan 
we naar Potsdam en het voormalig concentratiekamp Sachsenhausen. 
Op de terugreis bezoeken we bij de voormalige grens de gedenk-
plaats Marienborn. De bus is de hele reis tot onze beschikking. Het 
hotel is redelijk centraal gelegen en senioren vriendelijk. De reis 
wordt begeleid door Renger Prent en Tom Buitendijk OCarm. Een 
informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdag 15 januari 2015, 
vanaf 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk. 
Informatie bij Renger Prent, rjprent@kpnplanet.nl, tel. 6439418. 

Kerstlichtjestocht
Bethlehem in Westwijk!
Op zaterdagmiddag 20 december van 
16.30 tot 18.00 uur is iedereen, groot 
en klein, gelovig of niet gelovig, welkom 
om via een spoor van lichtjes op weg te 
gaan om het eeuwenoude Kerstverhaal 
uit Bethlehem te zien en te beleven en te 
ontdekken waarom de geboorte van het 
Kerstkind in een stal de moeite waard is 
om elk jaar opnieuw te vieren. 
Op deze zaterdag staan er honderden 
lichtjes langs de kant van de weg en zijn 
het Romeinse soldaten, mensen bij een 
herberg, engelen, herders, drie konin-
gen, reizigers die onderweg zijn en een 
stal met Jozef en Maria en het Kerstkind 
die het moderne straatbeeld vullen. 

Bethlehem in Westwijk!
Aan het eind van de tocht staat er warme 
chocolademelk en glühwein met iets lek-
kers voor iedereen klaar, zingen we met 
elkaar een kerstlied en wensen wij elkaar 
vrolijk kerstfeest toe. 
Een enthousiaste groep gemeente-
leden zet zich in om deze tweede 
Kerstlichtjestocht tot een succes te maken. 
De artistieke leiding is in handen van Tanja 
de Kam, Inke Otting en Marieke Sinnige.

De route is geschikt voor zowel klein als 
groot en rolstoelvriendelijk. Parkeerruimte 
rond het Westwijkplein is beperkt. 
De Kerstlichtjestocht 2014 is een initi-
atief van Community Jasmijn van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen Zuid. 
www.kerstlichtjestochtamstelveen.nl

de website en daarmee op alles wat er rond Kerst in de 
kerk te doen is. 



36

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.

 Za/ 20-12  Kerstlichtjestocht 
 in Westwijk
Bethlehem in Westwijk! Zie ook pagina 35.
Tijd: 16.30 - 18.00 uur. Vertrek: Westwijkplein.

 Za/ 20-12  Kerstconcert Pauluskerk
Twee koren, met orgel/piano en fl uit, zingen van 
de geboorte van de Heere Jezus Christus. U kunt 
meezingen. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Pauluskerk, 
Wolfert van Borsselenweg 116, Amstelveen.
Toegang is vrij.

 Zo/ 21-12  Kerst Sing-In 2014 
Samen zingen van advent naar kerst. Zie ook pa-
gina 20. Tijd: 14.30 uur, kerk open om 14.00 uur.
 
 Wo/ 24-12  Kinderkerstfeest Kruiskerk
Luisteren en kijken naar het verhaal van de ster 
van Amstelveen en bekende kerstliedjes zingen. 
Na afl oop voor alle kinderen een verrassing. We 
vieren het feest dit jaar op twee momenten. Tijd: 
16.30 uur en 19.00 uur.

 Wo/ 24-12  Kinderkerstfeest Paaskerk
Alle kinderen, jong en oud van harte welkom om 
‘t kerstfeest met ons mee te vieren. Meer info: 
pagina 21. Tijd: 19.00 uur.

 Wo/ 24-12  Kinderkerstviering 
 De Goede Herder 
Kinderen voeren een kerstspel op. Tijd: 19.00 uur 
Plaats: De Goede Herder. 

 Wo/ 24-12  Taizéviering
Avond voor Kerstmis: Taizéviering met gebed, 
gezang, lezen van geboorte-evangelie, doorgeven 
van het licht van Christus’ komst. Tijd: 21.00 uur.

 Wo/ 24-12  Kerstnachtdienst 
Stilstaan bij omkeermomenten in het verhaal over 
de geboorte van Christus en wat licht kan doen 
in de actualiteit van vandaag. Met muziek, korte 
meditatie en veelkleurig licht bij teksten en voor-
beden. Voorganger: Ria Keijzer. Tijd: 22.00 uur. 

 Zo/ 04-01  Concert
Weihnachtsoratorium 5/6 van Johann Sebastian 

Bach uitgevoerd door Bach Ensemble 
Amsterdam o.l.v. Paulien Kostense. 
Toegang: € 12,50; cjp /studenten € 5.
Kaarten reserveren: concert@kruiskerk-
amstelveen.nl. Tijd: 20.15-21.30 uur.

 Di/ 06-01  Open huis: nieuwjaar 
Feestelijk begin met ontmoeting aan de stamta-
fel met Anita Pfauth. Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

 Di/ 06-01  Drie Wijzen over Klimaat 
Drie perspectieven op klimaatverandering, men-
selijke verantwoordelijkheid en levensbeschou-
wing. Tijd: 20.00 - 22.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Plaats: Thomastheater, Prinses Irenestraat 36, 
Amsterdam. Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).

 Vr/ 09-01  Wintermaaltijd met 
 Straatklinkers
De Straatklinkers o.l.v. Arend Driessen zingen 
voor en met ons. Wij trakteren ze op een maal-
tijd. Kosten € 10. Tijd: vanaf 16.30 uur. Opgave 
voor 03-01: Irene Hillers, tel. 6428243 of Wil 
Kruijswijk, tel. 6427703.

 Zo/ 11-01  Kerk op schoot
Tijd: 12.00 uur in de Paaskerk.

 Ma/ 12-01  Seniorenmiddag 
 over symbolen
Sieb Lanser geeft uitleg bij de (ge)tijden en kleu-
ren van het kerkelijk jaar. Frederika de Bock laat 
zien hoe je thema’s en Bijbelverhalen kunt ver-
beelden in een liturgische schikking. Ria Keijzer 
vertelt over de Viertafel. Tijd: 13.30 - 15.30 uur.

 Di/ 13-01  Seniorenbijeenkomst
Start met een erwtensoepmaaltijd. Met vissers-
vrouwenkoor ‘Haring met Ui’ uit Uithoorn. Tijd: 
12.00 - 15.00 uur. 

 Do/ 15-01  Tijd om te eten
Zin om met mensen uit de buurt te eten? 
Opgeven uiterlijk maandag 12/01 via etenin-
westwijk@pwaz.nl of tel. 06 - 58 75 00 78. 
Inloop vanaf 18.00 uur. Plaats: Dagcentrum OTT, 
Augusta de Witlaan 2.

 Do/ 15-01  Informatie reis naar Berlijn
Informatiebijeenkomst over de busreis naar 
Berlijn in september 2015. Met Renger Prent 
en Tom Buitendijk OCarm. Tijd: 14.00 uur. 
Plaats: Titus Brandsmakerk. Info: Renger Prent, 
rjprent@kpnplanet.nl, tel. 6439418. 

 Zo/ 18-01  Muzikale Vesper
Tijd: 17.00 uur.

 Di/ 20-01  Bijbelkring Deuterojesaja 3 
Bespreking van de woorden van troost, die 
Deuterojesaja in het boek Jesaja meegeeft aan 
de ballingen in Babel, Leiding ds. Harmen de 
Vries. Tijd: 14.00-16.00 uur. 

 Wo/ 21-01  Seniorenmiddag
Een spellenmiddag. Tijd: 13.30 - 15.30 uur.

 Do/ 22-01  Literatuurkring Een vlucht 
 regenwulpen
Alle leden van de kring hebben het boek vooraf 
gelezen. Opgave: Els van Geel, emvangeel@
hetnet.nl of 6471098. Nieuwe deelnemers 
welkom. Tijd: 15.00 uur

 Do/ 22-01  Viering Week van Gebed 
 voor de eenheid
Met Tom Buitendijk o carm en Sieb Lanser. Tijd: 
19.00 uur. Plaats: Titus Bransmakerk.

 Do/ 22-01  Cursus religieuze kunst
Een drieluik over Italiaanse kunst verzorgt door 
dr. Anique de Kruijf (ook 29-01 en 12-02). Kosten 
€ 15. Opgave: Ria Keijzer, tel. 06 - 50 22 82 50. 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.

 Wo/ 28-01  Lezing door mevr. 
 M.H. Schenkeveld
In ‘De Vlek’ vertelt Willem Jan Otten een verhaal 
in versvorm dat zich afspeelt in het OLVG in 
Amsterdam. Röntgenfoto’s van twee patiënten 
worden verwisseld. Het grote thema van de ver-
telling is plaatsvervanging. Aanvang 15.00 uur.


