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Je praat verder met elkaar, schrijft tek-
sten en componeert er muziek bij. En 
zingt het met en voor elkaar! Zo is de 
afgelopen maanden de close harmony 
muziekproductie ‘... als...’ ontstaan. 
In de titel hebben we geprobeerd 
ziektes zoals ALS kleiner te maken door 
letterlijk in kleine letters te denken. 

Daarmee verwijst de titel meteen ook 
naar algemeen menselijke condities als 
sterfelijkheid en kwetsbaarheid. Wat 
als...? Als ik nog...? Als ik nu eens ...? 
Zo ... als ...

Op vrijdag 24 april wordt deze nieuwe 
muziekproductie in de Paaskerk uitge-
voerd in de vorm van een Community 
Vesper. In zo'n vesper komen mensen 
van binnen en buiten de kerkelijke 
gemeente samen rond een algemeen 
thema om in drie kwartier te delen in 
muziek, woorden, beelden, gedach-
ten en gevoelens. En er is uitgebreid 
gelegenheid om onder het genot van 
een drankje verder te delen en na te 
praten. 
Het thema in deze Community Vesper 
is ‘Vier het Leven’. De Vesper is samen 
met Marianne Bogaard vormgegeven. 

De close harmony muziekproductie ‘... 
als ...’ is van de hand van Arjen Göbel 
(muziek) en Gert Jan Slump en Rien 
Harkema (teksten). De productie is tot 
stand gekomen na een serie gesprek-
ken met Rien en Isa Harkema.

Een gift bij de collecte aan het einde 
van de vesper ten behoeve van de 
bestrijding van ALS en de gevolgen 
van deze ziekte wordt gewaardeerd. 
Welkom!

Datum: vrijdagavond 24 april 2015
Tijd:  aanvang 20.15 uur
Locatie:  Paaskerk 
Met:  Close Heavenly olv. Arjen 
 Göbel, Marianne Bogaard

Wat doe je als je te horen krijgt 

dat je ongeneeslijk ziek bent? Wat doe 

je als je al jaren met iemand zingt en 

je hoort dat hij ongeneeslijk ziek is? Je 

constateert dat wij allemaal kwetsbare 

mensen zijn in een eindig leven. Je 

constateert ook dat ieders tijd van 

leven onzeker is, hoewel voor de een 

wellicht korter dan de ander.

Gert Jan Slump

Community Vesper 
‘Vier het Leven’ 

‘... als ...’:
Een stuk over leven, verliezen en doorgaan
Een stuk over kwetsbaar en broos menszijn en veerkracht en hoop
Een stuk met een lach, een traan en troost
Een stuk voor zoekers vorsers en vinders
Een stuk kortom om samen te beleven te midden van een kwetsbaar bestaan
Met borrel en napraat en nazit
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Gert Jan Slump, Hans van 
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Volgende nummers

Mei - Vuur
inleveren kopij: 14 april
op de mat: 7 mei

Juni - Kerk van de toekomst
inleveren kopij: 19 mei
op de mat: 11 juni

Opgewekt
02 Community Vesper 
 ‘Vier het leven’
03 Van de redactie, inhoud, colofon
04 Kerkdiensten
06 Hoofdartikel: Pasen zonder 

mitsen en maren 
08 Interview met Miep Habing
10 AK: Smoel geven aan projecten 

met lefgehalte
11 CvK: Mag een penningmeester 

opgewekt zijn?
12 Gastartikel: Jezus of Christus?

14 CvD: Sam’s Kledingactie
15 Column: Opgewekt 
16 Zuid
19 Kruiskerk
23 Pelgrimskerk
28 PJR
31 Te Gekke Kerk: 
 Verbinding!
32 Expositie Kruiskerk: 
 Ontluikend licht
34 Nieuws
36 Agenda 

Een passend thema voor dit paasnummer: 
Opgewekt. Een woord dat echter verschillende 
betekenissen heeft in ons spraakgebruik. Met 
Pasen vieren we dat Jezus door God is opge-
wekt uit de dood. Ria Keijzer schrijft in haar 
hoofdartikel dat dit feest iets in haar opwekt. 
Je gaat opgewekt je weg. Er kan zelfs een be-
weging ontstaan, een opwekkingsbeweging. 
In de column schrijf ik over mijn eigen moeite 
met het woord opgewekt, mede geïnspireerd 
door een gedicht van Annie M.G. Schmidt, 
die de opgewekte mevrouw Van Lijsterslag 
wel onder de tram wil duwen. Ook als je 
levensweg niet gemakkelijk was, kun je toch 
opgewekt leven; lees het interview met Miep 
Habing, voor wie alles draait om de opwekking 
van Jezus en voor wie haar doop haar eigen 
opwekking betekent. Melis Melissen gaat in 
op het geruchtmakende boek van Edward van 
der Kaaij, De ongemakkelijke waarheid van 
het christendom, waarin deze de historiciteit 
van Jezus ontkent. Melis geeft wat tegenar-
gumenten en denkt dat het succes van de 
Jezus-story samenhangt met heel bijzondere 
gebeurtenissen na zijn kruisiging. De christe-
lijke gemeente leeft van Pasen als het centrale 
feest. Dat wordt al duidelijk bij een blik op het 
rooster van kerkdiensten: vieringen op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, een paaswake en 
een paasmorgenviering. In de colleges en de 
wijkgemeenten doen velen opgewekt hun 
werk. Zelfs de kerkrentmeesters zijn opge-
wekt. Wij worden opgewekt om mee te doen, 
om aandacht te schenken aan een kunstexpo-
sitie in de Kruiskerk of aan het Te Gekke Kerk 
festival. De redactie hoopt van harte dat dit 
nummer van Present opgewekte lectuur is en 
wenst u een gezegend Pasen.  

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/ 29-03 
Palmzondag

1e collecte: Diaconie, KiA 
veertigdagentijd: Kerk in 
Actie totaal
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. M. 
Aangeenbrug, Apeldoorn
Pelgrimskerk
! 10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: ds. P.A. de Bres
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke 

Do/ 02-04 
Witte donderdag

1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in Amstelveen-
Buitenveldert
2e collecte: Kerk, communicatie 
in onze gemeente

Kruiskerk
19.30 uur: ds. S.H. Lanser  
en met de cantorij 
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
met Alegría 
Ons Tweede Thuis
19.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries 

Vr/ 03-04 
Goede vrijdag

Geen collecten

Kruiskerk
20.00 uur: passiemuziekuur 
Paaskerk
19.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
met koor Anthem 
Pauluskerk
19.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
cantatedienst 

De Buitenhof
19.00 uur: ds. S. van der Hoek

Za/ 04-04 
Stille zaterdag

Geen collecten

Kruiskerk
21.00 uur: mw. M. Keijzer-
Meeuwse, met de cantorij 
Paaskerk
21.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pelgrimskerk
21.00 uur: ds. H.U. de Vries

Data inleveren en verschijnen Present
Mei - Vuur
inleveren kopij: 14 april
op de mat: 7 mei

Juni - Kerk van de toekomst
inleveren kopij: 19 mei
op de mat: 11 juni

Zomertijd
Op 29 maart begint de zomertijd! De klok gaat een uur vooruit. 
De kerkdiensten in de Pelgrimskerk starten weer om 10.00 uur.
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Zo/ 05-04
Pasen 

1e collecte: Diaconie, Het 
Wereldhuis, Amsterdam
2e collecte: Kerk, landelijk 
jeugd- en jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen, 
met de cantorij 
Paaskerk
09.30 uur: ds. W.T. Pieterse
11.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
met koor Anthem 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. M. Verduin, Zeist
Ma 06.04 9.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
met de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van 
Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 12-04 

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

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. R.H. Kieskamp, 
Lienden
18.30 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a/d IJssel
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, 
Zeist

De Buitenhof
10.30 uur: ds. D.H. Kuiper 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. 
Dornseiffen

Zo/ 19-04 

1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in Amstelveen-
Buitenveldert
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. R.J. van 
Zwieten, Amsterdam
17.00 uur: muzikale 
vesperviering, liturg: ds. 
J.J.A. Doolaard 
Paaskerk
! 10.30 uur: ds. G.J. de Bruin, 
dienst met OTT
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. A. Sneep

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. 
Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet

Zo/ 26-04 

1e collecte: Diaconie, 
stichting Exodus
2e collecte: Kerk, eredienst & 
kerkmuziek

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B.J. van Assen, 
Oude Pekela
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. L.C. van 
Drimmelen 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. C.J.P. Ofman 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor C. van der 
Heijden 

Zo/ 03-05 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en 
rabbijn A. Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. E. de Mots, 
Rijssen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. H. de Haan
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. 
Berendsen



76

Pasen zonder mitsen 
en maren
Ria Keijzer - Meeuwse

Herkent u de stem van meneer Maar? 
‘Mooi, die nieuwe initiatieven in de 
kerk! Maar… de zaal was niet vol’. 
‘The Passion in Groningen brengt 
mensen op de been maar... het is wel 
erg commercieel en oppervlakkig’. 
‘Goede doelen moet je enigszins 
steunen maar.. bijna alles blijft hangen 

aan de strijkstok’. 
‘Pioniersplekken 
zijn interessant 
maar… vooral de 
stuiptrekkingen of 
fratsen van een 
kerk die het niet 
meer weet’. ‘Jezus 
heeft de wereld de 
goede weg laten 
zien, maar... het 
heeft niet veel 
uitgehaald als je 
om je heen kijkt’. 
‘Vandaag hoorde 

ik de vogels vrolijk fluiten, maar... ze 
geven veel overlast’. 
Kent u – of bent u als – meneer ‘Maar’?

Meneer of mevrouw Maar is een 
dempende kracht, die slagen om de 
arm houdt waar plannen, dromen of 
goede woorden mensen vooruit willen 
helpen. 
Laten we meneer Maar zijn zegje doen 
over Pasen, dan komen we vast en 
zeker uit bij vragen of beschouwingen 
naar de historische betrouwbaarheid. 
‘De opstanding van Jezus zou waar 
moeten zijn, maar… kloppen doet het 
verhaal niet’. 
Ik respecteer de vragen die meneer 
Maar stelt, daar waar ze behoeden voor 
naïviteit of luchtkastelen. Maar als er 
één feest is dat ik wil vieren – zonder 
mitsen en maren – is het Pasen. Omdat 
het iets in mij opwekt. Omdat ik er de 
onvoorwaardelijke liefde van God in zie. 

Omdat we God ervaren in wat tot ons 
komt, in mensen op ons pad, in nieuwe 
openingen. Omdat we beseffen dat je 
innerlijk nieuw kunt worden, dat er een 
weg bestaat van dood naar leven, van 
donker naar licht. Omdat omkeer en 
hoop bij je binnenkomen, in je wakker 
worden. 

Amselm Grün heeft het in dat verband 
over grafbewakers die niet alleen bij 
het graf van Jezus zijn te vinden, maar 
ook in onze ziel. Hij zegt: ‘Zij zorgen dat 
alles bij het oude blijft. Dat ons ware 
zelf begraven blijft en de eigenlijke 
mens in ons niet opstaat’. Het zou 
zomaar waar kunnen zijn: teveel mitsen 
en maren, teveel bewaking, houden 
onze ziel gesloten voor levenskunst. 

Het verhaal van Pasen is bekend en 
begint in het droevige duister. In het 
evangelie van Johannes gaat Maria 
naar het graf. Voor haar is de glans 
er af, nu haar steun en toeverlaat 
is gestorven en begraven. Ze kijkt 
in een leeg graf; en nu is ook Zijn 
lichaam nog weggenomen. In de war 
rent ze terug naar Petrus. Hij haast 
zich – met anderen – naar het graf en 
aanschouwt wat er ligt: linnen doeken, 

Kent u meneer Maar? Radiopastor Alje Klamer had een hartgrondige 

hekel aan hem. Bevlogen, vol plannen en betrokken op mensen kwam hij 

deze tegenspeler overal tegen. ‘Meneer Maar’ is iemand die steevast die 

ene verlammende tegenwerping maakt: ‘Ja, maar’. Zijn mitsen en maren 

belemmeren de voortgang van goed nieuws. Het opgewekte wordt neergedrukt.
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de hoofddoek, netjes opgerold aan het 
voeteneinde, zoals dat hoort volgens de 
joodse voorschriften. 

Allen bezien en verwerken de 
opstanding verschillend. De mannen 
gaan terug, staat er. Maria blijft achter 
in de tuin. Ze mediteert. Ze overdenkt 
de dood. Het lege graf versterkt haar 
pijn: ze weet niet waar Hij is. Dat moet 
verschrikkelijk zijn. Dat zullen degenen 
die naasten verloren bij de ramp met 
de MH17 beter weten dan wie ook: 
hoe kun je loslaten, hoe kun je met de 
dood in het reine komen zonder een 
plek van afscheid, zonder de dode zelf? 
En als het gaat om de fi guurlijke dood 
gelden die vragen ook: hoe kun je over 
een dood punt in je leven heen komen 
en grond onder de voeten vinden, 
toekomst zien?

Pasen is geen tovermiddel. Opgewekt 
worden is een proces van vallen en 
opstaan. Er is groeitijd nodig voor de 

ervaring en het inzicht dat er iemand 
is geweest die ‘het’ – die zelfs jou als 
mens – draagt en jouw bondgenoot is 
in de diepte en laat zien dat het ooit 
weer licht wordt. Daarvan getuigen 
verhalen in de Bijbel en mensen 
onder ons. Ze ervaren Gods nabijheid 
in die wonderlijke vereniging van 
zelfacceptatie en naastenliefde. 
Anderen zijn onverklaarbaar sterk in 
hun lijden. Er waren leiders en volken 
in de historie die opstonden en met 
bezieling het lot wisten te keren. Dat 
dit te maken heeft met Pasen, dat weet 
ik wel zeker. Het is opstaan, gewekt 
worden – en dus wakker maken – 
opgewekt je weg gaan. 

Het wordt oppassen: voor je het weet 
spelen woorden hun spel. Opstaan… 
opwekken…. Ik vond een onderscheid 
dat verheldert: het woord opstaan 
wordt gebruikt in de fase waarin 
mensen nog voluit leven met wat ze 
zelf gezien hebben: Jezus is opgestaan 

uit het graf. In die fase bevindt 
bijvoorbeeld Petrus zich. In latere jaren, 
zoals bij Paulus, gaat het er meer om 
hoe mensen met dat verhaal werken. 
Ze worden erdoor bewogen, trekken 
de wereld in. Opstaan is zo gezien een 
gebeurtenis, opwekking een beweging. 

De vraag is: Laat u meneer Maar de 
dienst uitmaken of geeft u zich over 
aan het feest waarin God licht en 
leven opwekt. In u, in uw situatie, in 
de wereld, in de kerk. Wie opgewekt 
wordt, vindt nieuwe wegen uit het 
slop. Wie opgewekt wordt, voelt 
Gods adem. Wie opgewekt wordt, 
vindt positieve woorden die anderen 
bemoedigen in plaats van afbreken. 
Wie opgewekt wordt, staat op tegen 
onrecht. Wie opgewekt wordt, leeft 
niet van koude logica, maar van hoop 
en vertrouwen. Opgewekt…. het is te 
mooi om waar te zijn, maar daar zit nou 
juist het geheim van geloven.
Geniet, leef en vier opgewekt Pasen!



98

Het thema van deze Present is 
opgewekt. Waar denk je dan aan? 
‘Allereerst denk ik aan de opstanding 
van Jezus, daar draait voor mij alles 
om. Jezus heeft alles voor ons goed 
gemaakt bij God. Daardoor kan ik 
– ondanks mijn troubles en moeite – 
opgewekt leven. Dat geloof ik’, zegt ze 
stralend. ‘Mooi hè! Daarom hecht ik 
ook zo aan mijn dooptekst.’ 
Miep vertelt over de periode waarin 
haar huwelijk niet al te best was en 

ze gedichten gaat 
schrijven. Op een 
dag schrijft ze 
een gedicht dat 
op een gebed 
lijkt. Wanneer 
ze bedenkt wat 
er boven moet 
staan, vallen haar 
de woorden alfa 
en omega in. 
‘Maar waar ik dat 
vandaan haalde?’ 
Ze begint met 
het lezen van de 

Bijbel; daar snapt ze niets van. Gelukkig 
heeft ze nog de dikke kinderbijbel 
van Ingwersen uit de tijd dat ze een 
blauwe maandag op de zondagsschool 
zat. Wanneer ze die in veertien dagen 
heeft uitgelezen, rijst bij haar de vraag: 
‘Waarom ben ik eigenlijk niet gedoopt?’ 
Dat verlangen wordt steeds sterker.

Zaadje
Achteraf bezien zijn het haar 
grootouders die het zaadje zaaiden. Ze 
waren Baptist en hadden de gewoonte 
om in de schemering te zingen uit de 
bundel van Johannes de Heer. ‘Ik zie 
dat beeld nog voor me: mijn oma met 
haar voeten op een stoof met een 
kooltje vuur erin en ik zat daarbij – af en 
toe.’ 
Ze neemt het besluit om naar het 
spreekuur van de predikant te gaan. 
Wie bent u, vraagt hij haar, en wat 
komt u doen? Opnieuw uit Miep 
haar diepste wens. Maar komt u 
wel eens in de kerk? ‘Nee,’ zegt 
Miep. ‘Dat was ik ook niet van plan. 
Wat had ik daar te zoeken? Ik wilde 

alleen gedoopt worden.’ Ze start met 
belijdeniscatechesatie. 
‘Die behoefte om te worden gedoopt 
komt van God Zelf,’ zegt Miep met 
een rotsvast vertrouwen. ‘Vanaf het 
moment dat ik de beslissing nam, 
kwam er een enorme blijdschap in mij. 
Samen met mijn twee jongste kinderen 
ben ik in 1976 gedoopt in de Paaskerk. 
Voor mij voelde dat als opnieuw 
geboren worden. Zo is dan wie in 
Christus is, een nieuwe schepping 
(2 Korintiërs 5:17). Dat was mijn 
dooptekst. Die kwam bammmm bij mij 
binnen. Dat is het dus! Ik geloofde wel 
dat God bestond, maar mijn grootste 
ontdekking was dat God mij kende, 
God zag mij! Daar was ik zo blij mee.’ 

Nieuwe weg
Voor Miep betekent haar doop het 
begin van een nieuwe weg. Alleen 
loopt die weg totaal anders dan ze 
verwacht, want ze ziet zondags en 
doordeweeks allemaal mensen naar de 
kerk gaan. Ze vraagt zich af: Wat raar! 
Wat is hier te doen? Toch eens kijken 
waar ‘t over gaat. Ze raakt heel geboeid 
en twee jaar later – in 1978 – staat ze 
in het ambt als ouderling. ‘Door voor 
een nieuwe weg te kiezen dacht ik: nu 
komt mijn huwelijk ook goed’, zegt ze 
verstild. ‘Maar dat was niet zo, dus ik 
scheidde in 1980. Pas veel later drong 
het tot me door dat ik mezelf was 

Dat is het dus!
Janet Parlevliet

Miep Habing typeert zichzelf als een opgewekte en optimistische 

vrouw. Ze groeit op in Drenthe in een niet-gelovig gezin. Op een dag vloeit 

er een gedicht uit haar pen, dat op een gebed lijkt. Dat is het begin van een 

zoektocht, die leidt tot de vraag: waarom ben ik eigenlijk niet gedoopt? Zo 

ontdekt ze: God kent mij, God ziet mij! 
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kwijtgeraakt in die relatie. Mijn leven 
was niet gemakkelijk, maar God was en 
is er altijd bij.’

Bijbelkringen
Wanneer Miep een cursus volgt om 
godsdienstles te mogen geven, leest 
ze over de Charismatische beweging 
en vraagt ze zich af waarom ze daar 
niets van weet. ‘Bij mijn bevestiging 
als ouderling knielde ik niet en kreeg ik 
geen handen opgelegd, dat was toen 
niet gebruikelijk. Nu wel, gelukkig! 
Ik voelde een gemis: ik heb toch de 
Heilige Geest nodig om mijn ambt 
te vervullen?’ Als ze een conventie 
bezoekt vraagt ze om een gebed voor 
de vervulling met de Heilige Geest. 
Na twee jaar begeleidt ze al haar eerste 
Bijbelkring. ‘Dat kan jij wel’, zei de 
predikant. Ze volgt een cursus: leiding 
geven aan groepsgesprekken. Ook gaat 
ze kringen leiden over het werk van de 
Heilige Geest. Het zijn drukbezochte 
kringen.

Retraites
We praten verder over God, Jezus 
en de Heilige Geest. ‘Bij God voel ik 
me veilig, Hij gaat behoedzaam met 
mij om, geeft me kracht, bemoedigt 
me als het nodig is. Ook al ervaar ik 
het niet, dan is Hij er toch. Dan komt 
Miep met een prachtig beeld over de 
drie-eenheid: ‘God, Jezus en de Heilige 
Geest vormen een kringloop van liefde 
en in die kringloop zijn wij opgenomen. 
Mijn doop, mijn opwekking, betekent 
dat ik Jezus probeer te volgen en 
te leven zoals hij ons dat heeft 
voorgeleefd. Daarom ga ik ook naar 
retraites, een week van stilte, waarin je 

overdag nadenkt over de Bijbelteksten 
die je hebt meegekregen. Het geeft 
me inzicht in mezelf, omdat ik dat 
biddend doe en erover praat met mijn 
begeleiders. Sommige dingen lossen 
zich niet op die week. Die schrijf ik 
op en daarvoor bid ik als ik thuis ben. 
Gaandeweg heb ik ook de christelijke 

mystiek ontdekt, een verrijking voor 
mijn geloofsleven. En de kerk? Het was 
wel effe wennen, maar de kerk is nu 
niet meer weg te denken uit mijn leven.’
 
Voor Kleopas retraites: 
www.kleopasdagen.nl/ of 
www.ewv.nl/activity/karpos-retraite.
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Smoel geven aan 
projecten met lefgehalte

Ter herinnering: dit fonds is door de 
toenmalige AK in 2012 ingesteld om 

projecten met een ‘lefgehalte’ de 
kans te geven zich te bewijzen. Geen 
garantie op succes, maar wellicht dat 
hieruit nieuwe initiatieven naar voren 
komen die onze kerkgemeenschap 
meer smoel geven (smoel geven is 
overigens een jiddische uitdrukking 
en past volgens mij prachtig bij het 
woord ‘lef’).

In Amsterdam zijn schitterende 
voorbeelden aan te wijzen die onder 
het kopje straatpastoraat vallen. 
Amsterdam is geen Amstelveen-
Buitenveldert, en straatpastoraat 
past waarschijnlijk meer bij onze 
nationale hoofdstad dan bij ons; het 
gaat om het idee. Geen garantie op 

succes dus, maar je probeert door 
onorthodoxe ideeën te stimuleren 
het andere gezicht van onze 
kerkgemeenschap te laten zien.

Enfin, de theorie is fraai, in de praktijk 
moeten deze opvattingen statutair 
worden vastgelegd. Terecht en 
begrijpelijk, uiteindelijk moet de AK op 
aangeven van de Durffondscommissie 
toch uit kunnen leggen waarom 
kerkelijke gelden op deze wijze 
beschikbaar worden gesteld. 

In de AK ontspon zich een discussie 
over de vraag of dit fonds alleen 
beschikbaar moet zijn voor 
wijkgerichte activiteiten, dus alleen 
gericht op de eigen Amstelveense 
kerkgemeenschap, of dat ook andere 
(externe) partijen projecten kunnen 
indienen en een financiële bijdrage 
vragen. En zo ja, hoe is de borging 
dat er geen geld over de balk wordt 
gesmeten.

De statuten worden nu afgerond en 
na goedkeuring komt er waarschijnlijk 
een gemeenteavond waarin het hele 
verhaal wordt toegelicht. 

Al enige malen heb ik geschreven over het behoud van de 

eigen identiteit. Als u nu denkt van: ‘niet weer hè?’ dan heeft u 

helemaal gelijk en een complete Present bij de hand om opgewekt 

andere artikelen te lezen. Het punt is echter, en dat kunt u mij best 

verwijten, dat dit onderwerp in de Algemene Kerkenraad met grote 

regelmaat aan de orde komt.

De februarivergadering stond bijvoorbeeld voornamelijk in 

het teken van de aan te passen Durffonds-statuten.

uit de algemene kerkenraad

Jan W. Bossenbroek
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Mag een penningmeester 
opgewekt zijn? 

college van kerkrentmeesters

Hans van Strien

Mag een penningmeester opgewekt zijn? 
Of moet hij alleen maar opwekkend zijn 
in zijn bijdragen voor Present zodat u er 
als lezer een goed gevoel aan overhoudt. 
Het gevoel dat uw bijdrage er toe doet? 
En dat uw bijdrage goed wordt besteed? 
Het thema van dit nummer van Present 
heeft natuurlijk een veel diepere beteke-
nis. Maar als ik de  concept jaarstukken 
over 2014 snel op me laat inwerken, ont-
staat wel dat gevoel van opgewektheid. 
Neem de uitkomsten van kerkbalans 
2014. Zoals verwacht zijn de totale bijdra-
gen lager dan in 2013. Maar ze komen 
iets uit boven wat begroot was. In totaal 
1551 bijdragers droegen 545.000 euro bij. 
Over 2013 waren er 1675 bijdragers die 
een bedrag van 571.000 euro bijdroegen. 
We hadden voor 2014 op 540.000 euro 
gerekend. Per bijdrager is het bedrag 
daarmee 351 euro (vorig jaar 341 euro). 
Daar word ik dus opgewekt van. Hartelijk 
dank aan allen die daaraan bijdroegen. 
De bijdragen voor bijzondere acties 
(Pasen, oudjaar, solidariteitskas en 
Present) vielen niet echt tegen: ruim 
70.000 euro tegenover bijna 74.000 euro 
in 2013. Begroot was 40.000 euro. De 
bijdragen uit deze acties worden altijd 
wat conservatief begroot. 

Als kerk ontvingen we bijna 180.000 
euro aan giften, schenkingen en legaten. 
Bijna 70.000 euro hadden we jaren gele-
den al toegezegd gekregen. Het bedrag 
werd pas uitbetaald nadat de rechtheb-
bende op de baten was overleden. Wij 
zijn blij dat de rechthebbende zolang van 
de baten heeft mogen genieten.
Aan de kostenkant zie ik per saldo geen 
grote tegenvallers. Het totaal van de 
lasten bedroeg 1.211.000 euro terwijl 
1.196.000 was begroot. Daarover een 
volgend keer meer.

Al met al een jaar om dankbaar op terug 
te zien en om opgewekt met 2015 ver-
der te gaan. Nadat het College de jaar-
rekening heeft besproken en deze ook in 
de Algemene Kerkenraad is behandeld, 
komt die op de website te staan. 
Over 2015 gesproken: heeft u uw toe-
zegging voor 2015 al teruggestuurd naar 
het kerkelijk bureau? Op het moment 
van het schrijven van deze bijdrage had-
den we 820 toezeggingen terugontvan-
gen. Vorig jaar stond de teller per einde 
februari op 971. 

Dit jaar ontvangt u geen acceptgiro voor 
deze Paascollecte. U kunt uw bijdrage 

onder vermelding 
van Paascollecte 
2015 overmaken 
op NL53 ABNA 
0549 316 523 
t.n.v. Protestantse 
Gemeente 
Amstelveen-
Buitenveldert of 
uw gift geven 
tijdens de collecte 
op Paasmorgen.

Collecte JOP Pasen - 
laat van je horen!
Met Pasen is de landelijke collecte 
bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Met Pasen breekt een nieuwe morgen 
aan en is het tijd om van je te laten 
horen: voor iedereen is er het goede 
nieuws van Jezus’ opstanding. In het 
jeugdwerk kunnen kinderen en jonge-
ren ontdekken wat dit goede nieuws 
en wat geloven voor hen betekent. 
Daar hebben we elkaar, jong en oud 
voor nodig. Zonder uw steun kan JOP 
dit werk voor kinderen, jongeren en de 
jeugdwerkers niet uitvoeren. 
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‘Sinds de vondst van de Dode 
Zeerollen kunnen we Jezus beter 
in zijn Joodse context plaatsen 
en dat verklaart veel meer dan 
wat voor Egyptische herkomst 
ook’. Het lezen is de moeite 
waard, men zie http://sargasso.nl/
post-atheist-mythische-jezus/ 
Ik heb het boek inmiddels ook gelezen. 
Ik ga meer in op de inhoud. Voor de 

wetenschaps-
theoretische kritiek 
verwijs ik naar 
bovenvermelde 
link. 

De inhoud van 
het boek
Egypte was 2000 
jaar geleden een 
smeltkroes van 
allerlei volken en 
culturen, vooral 
de wereldstad 
Alexandrië, een 

van oorsprong Griekse stad met een 
grote joodse minderheid. Daaronder 
was ook een groep, de therapeuten, 
die een eigen mysteriegodsdienst 
ontwikkeld zou hebben, met 
gebruikmaking van Plato/Philo, de 
Griekse god Dionysus en vooral de 
Osirismythe uit Egypte. Met een 
stervende en weer opstaande god en 
een heleboel van de attributen die we 
later in het christendom tegenkomen. 
Uit deze mysteriegodsdienst ontstond 
een gnostisch christendom, dat door 
Paulus verbreid is. Van der Kaaij 
beschouwt Paulus als gnosticus en 
denkt door hem zo te lezen allerlei 
duistere passages beter te verstaan. 
Deze gnostiek sluit aan bij de 
archetypen uit het collectief on(der)
bewuste, waardoor ze aansprekend 
was voor mensen en zich snel kon 
verbreiden. Maar uiteindelijk was ze 
te veeleisend voor de goegemeente 
en daarom heeft de orthodoxe 
kerkleiding een persoon van vlees en 

bloed bedacht, Jezus van Nazaret, die 
als mens op aarde rondgewandeld 
zou hebben en na zijn kruisdood de 
verheven Christus werd. 
Die Jezus heeft waarschijnlijk nooit 
geleefd. Paulus schrijft niets over zijn 
leven, hij komt in geen enkele buiten-
Bijbelse contemporaine bron voor. Hij 
staat maar in één seculiere tekst uit de 
eerste eeuw, bij Flavius Josephus, en 
dat is vermoedelijk een latere invoe-
ging. De evangeliën pretenderen geen 
historie maar geven betekenis en zijn 
dus als historische tekst onbetrouw-
baar. Het christendom komt dus uit 
Alexandrië, Jezus heeft niet bestaan en 
met alleen Christus, waar Van der Kaaij 
ten volle in gelooft, zijn we beter af.

Commentaar
Bij de stappen van Van der Kaaij's 
redenering merk ik het volgende op.

Het christendom is ontstaan in 
Alexandrië bij een joodse sekte.
Het kan zijn dat er een joodse sekte 
was die kort voor onze jaartelling een 
mysteriegodsdienst heeft ontwikkeld, 
maar vandaar naar het christendom 
van - zeg - 100 n.C. vergt meer 
stappen dan Van der Kaaij beschrijft.

Dat christendom was gnostisch van 
aard en is door de gnosticus Paulus 
verbreid.

Jezus of Christus?
Melis Melissen

Recent besteedde de pers ruim aandacht aan het boek 'De 

ongemakkelijke waarheid van het christendom'. ‘Dominee Edward van der 

Kaaij ontkent het bestaan van Jezus’. Dat riep natuurlijk reacties op. Een 

interessante staat op Sargasso.nl van Jona Lendering: ‘hoe komt het dat 

mensen twee eeuwen wetenschappelijk onderzoek negeren’. ‘Volgens Van 

der Kaaij ontstaat religie uit een archetype over de op- en ondergaande zon: 

een idee dat honderd jaar over de uiterste houdbaarheidsdatum is’. 
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Er is geen enkele plausibiliteit dat 
de farizeeër Saulus zich met een 
dergelijke mysteriegodsdienst zou 
inlaten en Van der Kaaij beschrijft 
niet hoe Paulus zo ver gekomen 
is. De verbreiding naar het oosten 
was trouwens het werk van andere 
apostelen. 

Het christendom heeft heel veel 
ontleend aan allerlei mysterie-
godsdiensten.
De overeenkomsten zijn 
onomstreden, maar waar het om 
gaat is of gelijke vormen en beelden 
ook dezelfde betekenis hebben. 
Van der Kaaij behandelt deze vraag 
niet. Ik meen dat dat een verzuim 
is. De opstaande godheid van de 
mysteriegodsdiensten had meestal 
met de oogst te maken, een 

betekenis die christenen nooit aan de 
opstanding hebben verbonden.

Dat christendom kon zich verbreiden 
doordat het succesvol aansloot bij 
wat Jung later de archetypen uit ons 
collectieve onderbewuste zou noemen.
Het is dubieus of Jungs collectieve 
on(der)bewuste ooit bestaan heeft 
en archetypen lijken me meer 
karakteristiek voor Europa in de 
20e eeuw dan voor bijvoorbeeld 
Australische Aborigines. 

Er is geen enkel betrouwbaar bewijs 
voor het bestaan van Jezus.
Ik ga niet meer in op de argumentatie: 
volgens de gewone seculiere 
geschiedwetenschap is het een 
uitgemaakte zaak dat Jezus van 
Nazaret heeft geleefd. 

De historische Jezus is in de tweede 
helft van de eerste eeuw door een 
orthodoxe kerk bedacht.
Van der Kaaij vermeldt niet hoe dat 
gegaan is: in wat voor soort milieu, 
met welk oogmerk noch hoe dat 
idee zich heeft verspreid en tenslotte 
gezegevierd. Ik merk op dat er op 
dat moment geen kerkgezag was 
dat tot iets dergelijks in staat zou zijn 
geweest. Evenmin is (mij) bekend of 
een kerkvader in de eerste eeuw van 
leer is getrokken tegen de gedachte 
dat Jezus nooit bestaan heeft. Als die 
kerkvader er niet is, dan bestond die 
gedachte destijds niet. 

Bijzonder
Van der Kaaij staat de gedachte toe 
dat er iemand als Jezus geleefd 
kan hebben, maar die heeft dan 
niets bijzonders gedaan. Wat er aan 
bijzonders in de evangeliën staat 
redeneert hij weg. 
Persoonlijk denk ik dat het succes 
van de Jezus-story samenhangt 
met heel bijzondere gebeurtenissen 
na zijn kruisiging. We kunnen dat 
niet weten, alleen geloven. Maar 
er is ook een rationeel ijzersterk 
argument voor de stelling dat er iets 
zeer ongebruikelijks is geschied. De 
evangeliën verschillen in zo ongeveer 
ieder detail van de opstanding. Wel 
zijn de evangelisten het er over eens 
dat vrouwen de eerste getuigen 
waren. Het is ondenkbaar dat zoiets 
in een patriarchale samenleving 
verzonnen zou zijn. Daarna kwam pas 
op paasmorgen de discipel die zag en 
geloofde. 
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Sam’s Kledingactie 
Voor Mensen in Nood, zaterdag 25 april van 9.30 - 12.00 uur 

Mareke Kniep

Onze ‘oude’ kleding gooien we liever 
niet zomaar weg. Het liefst verant-
woord, eerlijk, duurzaam en ‘voor 
een goed doel’. En dat kán: nog goed 
draagbare kleding is welkom bij de 
Kledingbank Amstelveen of u kunt het 
inleveren bij de jaarlijkse inzameling 
van Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood. Deze landelijke organisatie 
houdt in Amstelveen-Buitenveldert al 
meer dan twintig jaar een inzameling 
van kleding, handdoeken, gordijnen, 
linnengoed, schoenen, brillen. Dit jaar 
is de vijftiende keer dat deze actie door 
het Rooms Katholieke Parochieberaad 
en de Protestantse Diaconie in 
Amstelveen wordt georganiseerd. 

Hoe werkt Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood? 
Door toenemende regels van ge-
meenten en milieueisen is een aparte 

deskundige organisatie opgericht, 
gecertifi ceerd op alle terreinen van kle-
dinginzameling. Het doel is om geld in 
te zamelen voor noodhulp-, preventie- 
en wederopbouwprojecten, zonder dat 
er direct bij u om geld wordt gevraagd. 
Zo kan iedereen meedoen. 
De ingezamelde goederen worden 
verkocht aan sorteerbedrijven, die de 
kleding op draagbaarheid sorteert en 
op markten zoals in Afrika (zomerkle-
ding) en Oost-Europa (winterkleding) 
of als betaalbare tweedehandskleding 
verkoopt. Kapotte of niet meer draag-
bare kleding wordt gerecycled o.a. tot 
nieuwe kleding!

Waaraan wordt de opbrengst 
besteed?
Het geld dat Sam’s kledingactie 
ontvangt is bestemd voor projecten in 
ontwikkelingslanden. Bij deze projec-
ten staat zelfredzaamheid van mensen 
voorop. Zo zijn in Kenia waterreser-
voirs aangelegd om te zorgen dat bij 
langdurige droogte voldoende water 
voor de mensen beschikbaar is. Dit 
jaar is de opbrengst bestemd voor 
Bangladesh. Hier worden eenvoudige 
betonnen evacuatiecentra gebouwd 
die gebruikt worden als opvang voor 
evacuees bij overstromingen. 

Uw bijdrage aan Sam’s Kledingactie: 
verantwoord én met compassie voor 
de medemens nieuw leven creëren 
voor uw kleding en huishoudtextiel.

Zie ook www.samskledingactie.nl

Zaterdag 25 april 2015 
tussen 9.30 - 12.00 uur
Wat: kleding en schoeisel (gebruikt 
maar in goede staat), huishoudtextiel 
(zoals dekens, lakens, handdoeken, 
gordijnen, tafelkleden), aangeleverd 
in gesloten vuilniszakken of goed 
gesloten dozen. Brillen graag apart 
inleveren.
Waar: Paaskerk, Kruiskerk, 
Pelgrimskerk, Dagcentrum Ons 
Tweede Thuis (Augusta de 
Witlaan 2, Westwijk), Urbanuskerk 
(Bovenkerk), Heilige Geestkerk, Titus 
Brandsmaparochie, Augustinuskerk

Kledingbank Amstelveen
Bij de Kledingbank, Galjoen 4 in 
Amstelveen, kunt u schone en opge-
vouwen kleding in zakken of dozen 
aanleveren elke woensdag tussen 10 
en 16 uur.
Zie: www.kledingbankamstelland.nl

De jaarlijkse kledinginzameling 

wordt als oecumenisch project van 

de Protestantse en Rooms-Katholieke 

Diaconie van harte bij u aanbevolen.

college van diakenen

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011, 1180 EA Amstelveen
e-mail: diaconie@pga-b.nl, tel. 06 1955 7990
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 of NL32 INGB 0000 
526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Opgewekt
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Humor schijn ik wel te hebben, maar 
dat heeft meer met doorleefd verdriet 
dan met opgewektheid te maken. 
Desalniettemin zat ik tijdens mijn 
studententijd in Groningen eens met 
medestudenten in de kroeg en was voor 
mijn doen tamelijk uitbundig. Waarop 
de barman zei: ‘ben jij de leukste thuis’. 
Ik antwoordde waarheidsgetrouw: ‘ja 
inderdaad, ik heb één jonger broertje 
van twaalf en die is minder leuk dan ik.’ 
Deze hoogmoed werd meteen bestraft 
en ik moest de kroeg verlaten. Zo werd 
zelfs het kleinste begin van opgewekt-
heid eruit geramd. 

Annie M.G. Schmidt dichtte over me-
vrouw Van Lijsterslag:
Kent u mevrouw Van Lijsterslag?
Kom, kom, u kent haar stellig!
Zij heeft zo’n opgewekte lach,

Zij is zo blij de ganse dag,
Zij keuvelt zo gezellig.

Wanneer u heel veel zorgen hebt
Komt zij blijmoedig binnen.
Al bent u ook totaal verlept,
U wordt door haar weer opgepept,
Zij gaat direct beginnen. 
Na twee coupletten over haar opge-
wekte dooddoeners en haar positiviteit, 
eindigt het gedicht met:
Zij weet wat Liefde al vermag.
Zij zal ons opwaarts stuwen!
Zo is mevrouw Van Lijsterslag.
Ik denk dat ik haar zaterdag
Onder de trein zal duwen.

Soms ontmoet ik gelovigen met een – 
naar mijn gevoel – geforceerde opge-
wektheid, een soort happy clappy geloof. 
Ik krijg het daar benauwd van, terwijl 

een wat minder opgewekte bevindelijk-
heid mij juist in de ruimte zet. Prediker 
is mijn man, wanneer hij schrijft: ‘Het is 
beter dat je naar een huis vol rouw gaat 
dan naar een huis vol feestrumoer, want 
in een huis vol rouw eindigt iedereen. 
Dat neme ieder mens zijn leven lang 
ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan 
vrolijk, want bij een droevig gezicht 
maakt het hart het goed. De gedachten 
van de wijze zijn graag in een huis vol 
rouw, die van de dwaas in een huis vol 
plezier’ (7:2-4). Ik tel mijn zegeningen 
in een vergrijzende gemeente, want 
uitvaartdiensten hebben mijn hart. In 
het evangelie wordt Jezus niet direct 
getekend als een lachebek. We lezen dat 
Jezus huilt over het lot van Jeruzalem 
(Lucas 19:41) of bij het graf van zijn 
vriend Lazarus (Johannes 11:35). Ik heb 
nog niet gelezen dat Jezus ook lacht. 
Dan kom ik op Paasmorgen in de kerk 
en hoor dat Jezus opgewekt is (Marcus 
16:6; Lucas 24:6; 1 Korintiërs 15:4). Ik 
denk: zou het toch kunnen, een seri-
euze, niet-lachende, lijdende mens, 
die opgewekt wordt. Zou ik met zo’n 
opgewektheid kunnen leven en sterven? 
De Heer is waarlijk opgewekt.

column

Opgewekt
Sieb Lanser 

Bah. Wat heb ik een hekel aan dat woord, opgewekt. Ik associeer 

het met gezellig en vrolijk. Vroeger zei mijn moeder al: doe toch eens 

gezellig, wees toch opgewekt. Zelfs opgroeien in de Alblasserwaard 

beschermde niet tegen de terreur van de opgewektheid. Nee, een 

opgewekt mens ben ik niet, eerder zwaarmoedig, serieus, introvert. 
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Zuid
Paastijd
Hosanna! Met een vreugderoep 
wordt de Stille Week ingeluid. 
‘Schenk toch heil!’, juicht de menigte 
als Jezus Jeruzalem binnentrekt. Wij 
vieren zijn intocht op Palmzondag met 
de kinderen. Er zijn palmpaasstokken 
en we zingen met het nieuwe 

liedboek mee: ‘Hosanna! Zing en 
dans en lach! Hosanna! Hoop is 
aan de macht!’ (549). Terwijl deze 
woorden nog nagalmen slaat de sfeer 
echter om. Heden Hosanna, morgen 
kruisigt Hem… Het rood verkleurt 
naar paars. Het enthousiasme zal 
plaats maken voor afkeer, inkeer en 
lijden.
Toch gloort op Witte Donderdag al 
iets van Pasen. Wij gedenken Jezus’ 
doortocht door de diepte door in de 
Paaskerk het avondmaal te vieren. Zijn 
lijden en opstanding komen samen 
in de gebaren van breken en delen. 
Het koor Alegría zingt het Stabat 
Mater van Joseph Rheinberger. In 
Ons Tweede Thuis is er een maaltijd 
met elementen van het Joodse 
Pesachmaal speciaal voor kinderen. 
Gevoed door het brood van bevrijding 
gaan we de Goede Vrijdag tegemoet. 
We worden letterlijk stil en luisteren 
naar het lijdensevangelie. Wat valt er 
nog te zeggen? We bidden, zingen 
met het koor Anthem, zwijgen. 
Tot de paasnacht, als het stralende 
licht van Pasen begint door te 
breken. De nieuwe paaskaars wordt 
binnengebracht en de verhalen van 
diepgang en doorgang herinneren 
aan onze eigen doop. De Heer is 
opgestaan! Op de paasmorgen vieren 
wij dat in twee diensten. In de tweede 

dienst zijn de kinderen volop aanwezig.
Het verhaal van Noach dat de 
veertigdagentijd inluidde verbindt 
zich met de verhalen van schepping 
en uittocht en mondt met Jezus’ 
opstanding uit in één grote 
paasbeweging:
‘Het water van de vloed stond ons al 
aan de lippen,
het wrakhout van de moed brak 
krakend op de klippen,
toen steeg de vogel hoop op vleugels 
hooggeprezen;
wij vieren onze doop nu Christus is 
verrezen!’ (lied 604:2)

Vanuit deze vreugde gaan wij de 
paastijd in tot Pinksteren. We lezen 
in de gewone diensten uit het 
Hooglied van de liefde, met daarnaast 
fragmenten uit de eerste brief van 
Johannes. In de diensten van Woord 
en gebed op zondagmiddag lezen 
we deze brief integraal. Daarin staat 
in een andere klankkleur dezelfde 
liefde centraal die God en mensen 
verbindt en die ons tot grote hoogten 
kan brengen. Op woensdag 15 april 
om 15.00 uur bespreekt ds. Werner 
Pieterse hoofdstuk 3 ‘met het oog 
op de zondag’, de middagdienst 
van 19 april. Ieder is daarbij van 
harte welkom! ’s Morgens is er die 
zondag een doelgroepviering met 

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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bewoners van Ons Tweede Thuis, hun 
voorganger Ronald van der Kruk en 
ds. Gert Jan de Bruin. Let op de tijd, 
10.30 uur! 

Ook na Pasen gaan de gespreks-
groepen door. Er is volop 
mogelijkheid voor verdieping 
in de Bijbel of ontmoeting met 
leeftijdsgenoten in de dertigers-
veertigers-vijftigers en binnenkort 
ook zestigersgroep. Voor verdere 
informatie is een berichtje aan de 
predikanten voldoende. Zelf ben ik, 
net als de Paaskerk, ook te vinden op 
Facebook. 

Ds. Marianne Bogaard 

Uit de kerkenraad
Nauwelijks is Kerst achter de rug of 
de blik is alweer gericht op Pasen. 
Wat vliegt de tijd toch. Meestal 
betekent dat dat het druk is en 
er veel activiteiten zijn. Voor onze 
gemeente is dat zeker het geval: de 
actie Kerkbalans en een serie van 
vieringen op weg naar Pasen – kijk 
maar eens op onze website of op 
020Pasen.nl. Maar op het bestuurlijk 
erf is het tijdelijk even rustig. In 
de februarivergadering hebben 
we gesproken over vernieuwing, 
het Facebook-beheer dat Anne 
Marie Dees op zich gaat nemen en 
praktische zaken als de paasfolder 
en de startzondag. Die betrekkelijke 
rust liet wat tijd voor bezinning. 
Een element daarvan was de 
kerkenraadsmiddag op 7 februari, 
voorbereid door Gert Jan de Bruin en, 
als een soort van afscheidsgeschenk, 
door Esther Velten en Nelleke de 

Bres. Tijdens die middag bogen we 
ons over de tekst over het geven 
van aalmoezen, bidden en vasten 
in het verborgene (Matteüs 6:1-
18). Het programma vervolgde 
met een Emmaüswandeling om 
een frisse neus te halen en in 
duo’s van gedachten te wisselen 
over wat Jezus voor jou betekent. 
Een goede oefening – die ik u kan 
aanraden – om dat eens onder 
woorden te brengen. Bij terugkeer 
hebben we met elkaar gedeeld 
hoe we inhoud willen geven aan de 
veertigdagentijd; de één doet iets 
extra´s (bezoekjes, kaartjes), de ander 
laat iets (chocola, wijn), een derde 
volgt een veertigdagenkalender. Het 
verbindende element is dat het je 
bepaalt in de opgang naar Pasen. 
Als u dit leest is de viering in de 
Heilige Geest kerk op Aswoensdag 
onder leiding van pastoor Adolfs en ds. 
Pieterse al voorbij, is ook een aantal 
van de Vespers op donderdagavond 
al geweest en zitten we midden in de 
veertigdagentijd. Wellicht vindt u het 
te laat om nog inhoud te geven aan 
het vasten. Maar de tijd vliegt voorbij. 
Voor u het weet is het weer Kerst 
en Nieuwjaar en tijd voor een goed 
voornemen: dus wellicht iets voor 
volgend jaar?? Al was het maar het 
lezen van een veertigdagenkalender 
in papieren vorm voor de meer 
traditionelen onder ons en als app 
op de smartphone voor de moderne 
generatie (bijv. www.tear.nl). Voor 
dit jaar wens ik u in elk geval een 
bewogen Stille Week en opwekkend 
Pasen toe.

Peter van Leeuwen

Edith Klomp
Op 10 februari kwam er een einde aan 
het leven van Edith Klomp. Zij werd 55 
jaar. Edith groeide op in de Paaskerk. Haar 
ouders waren betrokken gemeenteleden 
evenals zijzelf. Jarenlang leidde zij de 
kinderkerk. Kinderen hadden haar hart 
als onderwijzeres. Na het overlijden van 
haar vriend Nap bleek echter hoezeer zij 
innerlijk uit balans was. Een moeizame 
tocht volgde langs talloze hulpverleners. 
Haar broer, neef en nicht en een aantal 
vrienden hebben tot het laatst om haar 
heen gestaan. In de loop van de morgen 
is zij rustig ingeslapen.
Voordat wij haar naar Zorgvlied brachten 
namen wij afscheid van Edith in een 
dienst in de Paaskerk met liederen die zij 
zelf uitzocht. We lazen Psalm 139, over de 
nacht die zal oplichten als de dag... moge 
zij rusten in vrede. 

Winy Rademaker-Goeree
Op vrijdag 13 februari overleed na een 
lang en gezegend leven Winy Rademaker. 
Ze werd 91 jaar en was bijna 75 jaar 
samen met haar geliefde Ko. Op hoge 
leeftijd deden zij nog bezoekwerk in de 
wijk Groenelaan, tot haar gezondheid een 
verhuizing naar het Menno Simonshuis 
noodzakelijk maakte. Met haar man en vijf 
kinderen, hun partners en kleinkinderen 
keken wij een week later in dankbaarheid 
terug op haar leven. In de dankdienst in de 
Paaskerk mocht hun trouwtekst klinken: 
‘Want zonder Mij kunt gij niets doen’. Met 
Hem is haar leven meer dan vruchtbaar 
gebleken. 
Wij begeleidden Winy naar haar laatste 
rustplaats op de begraafplaats in Uithoorn. 
Haar gedachtenis zij ons tot zegen. 

Ds. Marianne Bogaard
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Ontmoetingspastoraat Westwijk 
en Bovenkerk
Op donderdag 26 maart is er 
voor mensen uit Westwijk een 
bijeenkomst in de Dignahof die om 
15.00 uur begint. We spreken met 
elkaar over de veertigdagentijd en 
het naderende Paasfeest. Op tafel 
ligt ook het meest recente nummer 
van het blad ‘Open Deur’.
Op dinsdag 28 april wordt er om 
10.30 uur een bijeenkomst voor 
gemeenteleden uit Bovenkerk 
gehouden in het Noorddamcentrum. 
Wie aanwezig was bij het vorige 
treffen, krijgt een schriftelijke 
uitnodiging. Wie toen verhinderd 
was, is deze ochtend uiteraard van 
harte welkom.

Zestigers
Op 19 februari ging de groep 
zestigers ‘in de lucht’. We maakten 
uitgebreid kennis en inventariseerden 
gespreksonderwerpen voor de 
komende tijd. Het idee om elke 
bijeenkomst eerst een half uurtje 
in trainingspak te joggen, houden 
we nog even aan. Op donderdag 16 

april gaan we ten huize van Wilm 
Merkel met elkaar in gesprek over de 
vreugde en de last van betaald werk 
en over het proces van gaandeweg 
werk loslaten. Dan gaat het ook 
over het zoeken naar invulling van 
vrijgekomen tijd, het beroep dat 
vrijwilligersorganisaties doen en wat 
er speelt rond mantelzorg. Wie aan 
wil haken is van harte welkom. Meer 
informatie geven Map Meeuwis tel. 
645 7691 of Rina Ran tel. 646 1370. 

G.J. de Bruin

JD12+: steeds druk bezig
De jongeren zijn klaar met ‘hun’ 
Theaterweekend, wie heeft het 
NIET gezien? Nu gaat de blik 
alweer naar voren naar ‘hun’ DE 
DIENST, op 21 juni. We gaan weer 
iets anders proberen. Niet meer 
zozeer een Bijbelverhaal uitkiezen 
en dat visualiseren (dat wordt in het 
Theaterweekend ook al gedaan) 
maar een actueel onderwerp 
oppakken en daarmee aan de 
slag gaan. We willen proberen het 
verhaal van de vluchtelingen op te 
pakken.
Dorien is weer aan het werk en 
zorgt voor het JD12+ materiaal. Ook 
ds. Marianne draagt haar steentje 
bij. Dan moet het toch wel goed 
komen ;-)

Gelukkig vinden we ook tijd om 
de JD12+ gewoon gezellig te 
houden voor de jongeren. Want 
iets opsteken is leuk, met elkaar 
optrekken in een veilige omgeving is 
onbetaalbaar.

Anko Verburg

Agenda
Activiteiten vinden plaats in de Paaskerk 
tenzij anders vermeld.

April
Do  9  10.00 uur Kring Delen van 

spiritualiteit
Do  9 19.00 uur Gebedskring
Do  9 20.00 uur Kring dertigers
Di  14  14.00 uur Diaconiemiddag
Wo  15 15.00 uur Bijbellezen met het 

oog op zondag
Wo  15  19.00 uur Kring vijftigers
Do  16  19.00 uur Gebedskring
Do  16   Kring zestigers (fam. 

Merkel)
Ma  20 20.00 uur Meditatief Bijbellezen 

(Kruiskerk)
Do  23 19.00 uur Gebedskring
Vr  24 20.15 uur Community Vesper 

‘Vier het Leven’
Za 25 09.30-12.00 uur Sam’s 

kledingactie
Zo  26  16.00 uur  Klieder Koninkrijk
Di  28  10.30 uur Bijeenkomst 

gemeenteleden 
uit Bovenkerk 
(Noorddamcentrum)

Do  30 19.00 uur Gebedskring

Op 1 maart ontving Vonne 
Deborah, dochter van Ronald 
van Steden en Dorien 
Keus, de doop. Ze werd 
toegesproken door haar 
overgrootmoeder, kreeg een 
brief van haar oom uit Taizé en 
werd toegezongen door een 
‘koor zonder naam’. 
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Kruiskerk
Valentijnsactie
Op zaterdagmiddag 14 februari was er 
de Valentijnsactie in de Kruiskerk, voor 
kinderen en hun ouders/begeleiders. 
Het was een erg mooie, gezellige en 
waardevolle middag. Er kwamen 23 
kinderen en een tiental ouders. De 
kinderen konden een Valentijnsketting 
maken (een voor zichzelf en een om 
weg te geven), samen een collage 
maken voor het Amstellandziekenhuis, 
een fotolijstje versieren (om aan 
iemand te geven), en kaartjes schrijven 
voor asielzoekers en gedetineerden in 
het detentiecentrum Schiphol. 
De kinderen gingen ijverig aan de 
slag en het resultaat was geweldig! 
Uiteindelijk konden we drie prachtige 

collages naar het Amstelland-
ziekenhuis brengen. De mensen en 
het personeel van het ziekenhuis 
waren erg blij met de collages. Ook 
vanuit het detentiecentrum kregen 

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
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we een bedankmail van mijn collega-
predikant daar: de gedetineerden 
waren dankbaar voor de kaartjes die 
de kinderen hadden gemaakt. We 
kijken terug op een fi jne en gezellige 
middag, waarmee we ook andere 
mensen iets moois probeerden te 
brengen.

Mirjam Buitenwerf

Uit de kerkenraad
In onze februarivergadering maakten 
we kennis met ds. Benita Spronk, 
hoofd geestelijke verzorging aan het 
VU-Medisch Centrum. Zij vertelde 
enthousiast over haar werk. De 
geestelijke verzorging betreft zorg 
in het ziekenhuis, de polikliniek en 
de dagbehandeling. Er is een 24-
uurs beschikbaarheid. Zorg wordt 
verleend op aanvraag van een patiënt 
of in overleg met de verpleging. In de 
kapel worden vieringen gehouden; 

er is een vrijdagmiddaggebed; 
er kunnen familiebijeenkomsten 
worden gehouden en lunchconcerten 
gegeven. Het team bestaat onder 
meer uit zes geestelijke verzorgers 
en een grote groep vrijwilligers. Eens 
in de maand doet een (ex-)ouderling 
vanuit de Kruiskerk dienst bij de 
zondagochtendviering in het ziekenhuis.

We spraken over reizen vanuit de 
gemeente. We waren het er over 
eens dat een gemeentereis zich 
onderscheidt van een gewone reis 
door een aantal extra’s: oecumene, 
samenbindend effect, kennismaking 
met elkaar of met anderen.

We willen aan het 'Durffonds' in onze 
plaatselijke kerk opnieuw geld vragen 
om te zorgen dat Mirjam haar project 
‘de Jonge Kruiskerk’ kan afmaken. 
Dat heeft immers door haar ziekte 
anderhalf jaar stil gelegen.
We spraken over de acties van de 
diaconie in de veertigdagentijd, maar 
als u dit leest heeft u dat mogelijk al 
gemerkt.
Verder een groot aantal kleinere 
puntjes of zaken die nog uitgewerkt 
moeten worden, zoals een cursus 
gastheer/vrouwschap.
Reserveert u vast: het Te Gekke Kerk 
Festival wordt dit jaar van 12 tot 14 juni 
in de Paaskerk gehouden. Het wisselen 
van locatie heeft vorig jaar een te grote 
claim op de vrijwilligers gelegd.

Rudie van Balderen

Van de diaconie
Op 15 maart was Amnesty   International 
present voor gevangenen. En op 

22 maart verstuurden we kaarten met 
een paasgroet voor gevangenen in 
Nederland en in gevangenissen in het 
buitenland.
Op 29 maart denken we aan onze 
oudere en zieke broeders en zusters 
die sinds lange tijd de kerkdiensten 
niet meer kunnen bijwonen. Attenties 
voor hen liggen op 29 maart klaar in 
de kerk. Aanwezige kerkleden kunnen 
deze meenemen en bij hen brengen. 
Na de droeve dagen en het daarna 
blijde paasfeest starten we met de 
actie 'Open handen', waarin we 
iedereen oproepen daadwerkelijk voor 
elkaar en anderen aan de gang te 
gaan in de vorm van geven-ontvangen-
delen. Aandacht hiervoor was er al in 
de preken en bij de collectes tijdens de 
veertigdagentijd. Maar daarmee stopt 
het niet...!
Op 25 april zijn we betrokken bij Sam’s 
kledingactie.
Op woensdag 13 mei zal er weer een 
schatmaaltijd plaatsvinden. 
Meer informatie over deze activiteiten 
kunt u lezen in de Kruispuntjes.

Rob Hartman

Herbergactiviteiten
Open huis in april en mei
Op dinsdag 7 april van 9.30 tot 11.30 
uur zijn Atie Toeset en Ineke van 
Gelderen te gast in het open huis. Zij 
vertellen iets over de kledingbank. Aan 
de stamtafel zal dat vast en zeker weer 
een boeiend gesprek opleveren. Weet 
dat u welkom bent. Opgave vooraf is 
niet nodig.
Het open huis van mei vindt niet 
op de gebruikelijke eerste dinsdag 
van de maand plaats: 5 mei is 

In de maand april is er geen café. Het 
eerstvolgende café is op vrijdag 8 mei met 
kunstenares Annemarie van der Wilt.
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dit jaar een nationale feestdag. Daarom is deze 
activiteit opgeschoven naar 12 mei. In die periode 
zijn er kunstwerken te zien in de kerk, waar we 
tijdens het open huis een kijkje nemen. Expressie 
in beeld, kunst, andere taal dan het gesproken of 
gelezen woord kan je treffen, is soms veel’zeggend’. 
Daarover praten we door in de herberg, van 9.30 
tot 11.30 uur. Herbergiers zijn Anita Pfauth en Ria 
Keijzer.

Sing inn
Wegens succes geprolongeerd: er volgt een nieuwe 
serie van drie middagen waarop we samen zingen 
onder leiding van Wim Keijzer en Peter van Dongen. 
De eerste van de serie is op 28 april, van 13.30 tot 
15.30 uur. Daarna op 26 mei en 23 juni. Zangervaring 
is niet vereist; het plezier telt. Opgave is niet nodig 
en deelname is gratis. Voor informatie kunt u terecht 
bij Ria.

Cultuurdag op 6 mei
Onderdeel van de herbergactiviteiten is een 
cultuurdag. In plaats van een lezing met ontmoeting 
in de Kruiskerk betekent dat een cultuurverkenning 
‘op locatie’. Na een eerder dagje Delft volgt nu 
een dagje Gouda. Arie en Klara Bijl uit Gouda 
zullen onze gidsen zijn op ontdekkingstocht naar 
de historie, de religie en de volkskunst van deze 
stad. Op het programma staan: een rondje koffi e, 
een stadswandeling, een bezoek aan de grote 
kerk met speciale uitleg over de bijzondere ramen, 
een sfeervolle lunch en een binnenprogramma 
ter afsluiting met bijzondere accenten. De prijs zal 
tussen de 20 en 25 euro bedragen, exclusief de reis 
met openbaar vervoer. 

De cultuurdag vindt niet plaats op 22 april, zoals het 
Schatgraversboekje en de nieuwe kalender vermelden, 
maar op woensdag 6 mei. Informatie en opgave is 
mogelijk bij Jeike Biewenga tel. 6450172 of Ria Keijzer 
tel. 06 50 22 82 50, keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl.

Ria Keijzer

Hendrik Cornelis Vermeulen 
‘Hij ging zijn weg met blijdschap’ (Handelingen 8:39b). Deze 
– door hemzelf gekozen tekst – typeerde het leven van Henk 
Vermeulen (1922-2015). Die blijdschap betrof de dankbaarheid 
waarmee hij in het leven stond. Als goed opgeleide technicus 
werkte hij bij de KLM. Hij leverde daar hoogwaardige resul-
taten waarvoor hij belangstelling en waardering ontving, o.a. 
vanuit de VS.
Met zijn vrouw Henny en kinderen Pim, Jan en Hetty vormde 
hij een prettig gezin dat vanuit Hoofddorp komend, aansluiting 
vond bij de Kruiskerkgemeente. Henk werd ouderling en is 
dat vele jaren geweest. Niet dat hij zichzelf daar zo geschikt 
voor vond: hij deed het met schroom en distantie. Doordat 
hij dat gepaard liet gaan met vriendelijkheid en hartelijkheid, 
werd hij een zeer gewaardeerde ouderling. Hij had veel ple-
zier in het mede organiseren van de jaarlijkse Samen-Op-Pad-
reisjes, die uitgroeiden tot Oecumenische reisjes voor heel 
kerkelijk Amstelveen. 
Het geloof stond centraal in zijn leven en naast de blijdschap 
daarover was het vertrouwen daarin een dragende kracht voor 
hem. Het was een voorrecht hem gekend te hebben. Moge 
zijn vrouw, kinderen en verdere familie vrede ontvangen.

Ds. Pieter Masmeijer

Cornelia Antonia Maria Verbree-Hendrikx
Na een ernstige ziekte overleed op 4 maart Conny Verbree, op 
56-jarige leeftijd. Voor haar man Ad en twee kinderen een te 
vroeg afscheid. Zelf was ze van rooms-katholieke huize, maar 
meegeregistreerd met haar man. Vanwege haar baan als do-
cente economie aan het Hermann Wesselink College waren 
ze in Amstelveen komen wonen, waar ze zich thuis voelden. 
Bewust hebben ze gezocht naar een open en warme ge-
meente. Uiteindelijk vonden ze die in de Kruiskerk. Conny 
hield van muziek en kwam graag in de vespervieringen. Van 
jongs af aan zong ze in koren. Boven aan de rouwkaart staat: 
‘Het lied is gestopt, maar de melodie gaat door!’
Op 10 maart hebben we afscheid genomen in de Kruiskerk, 
met een orde van dienst die Conny zelf had opgesteld. Het 
thema was ‘In liefde weer mens worden’. Er klonk veel 
muziek en we lazen uit 1 Korintiërs 13 en het paasverhaal uit 
Matteüs 28. 

ds. Sieb Lanser



2322

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld. Zie voor meer 
informatie ook het boekje Schatgraven in de Kruiskerk.

Maart
Za 28 16.00-17.00 uur Palmpasenstokken maken 
Zo 29 10.00 uur Palmpasenviering

April
zo 5 09.00 uur Paasontbijt
  10.00 uur Paasviering
Wo 8 14.30-16.00 uur Bijbelkring over Job
Wo 8 19.15-19.45 uur Gebedsgroep
Do 9 14.00-16.00 uur Kring ‘De berg van de ziel’ 
  20.00-22.00 uur Kring Vrouw en geloof
Zo 12 10.00 uur Tienerdienst
  12.00-13.00 uur Koffi econcert 
Ma 13 t/m wo 15 april Kloosterdagen in Egmond
Za 18 Tijd volgt Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen
Zo 19 10.00 uur  Tienerdienst
  17.00 uur Muzikale Vesper
Ma 20 20.00-22.00 uur Meditatief Bijbellezen 
Di 21 14.00-16.00 uur Pastoraal beraad
Wo 22 19.15-19.45 uur Gebedsgroep 
  20.00 uur Kring 3050. Thema: zelfdiscipline. Bij een deelnemer thuis
Do 23 14.00-16.00 uur Kring ‘De berg van de ziel’
Za 25 09.30-12.00 uur Sam’s kledingactie
Zo 26 10.00 uur Tienerdienst
  vanaf 11.45 uur  Opening kunstexpositie: Ontluikend licht. Openingstijden: 

wo, do en za van 14.00 tot 17.00 uur
  16.00-18.15 uur  Klieder Koninkrijk in de Paaskerk
Di 28 13.30-15.30 uur Sing-inn 

Mei
Wo 6  Cultuurdag in Gouda
Do 7 20.00-22.00 uur Kring Vrouw en geloof (8)
Vr 8 20.00-22.00 uur  Café Montpensier met Annemarie van der Wilt over haar 

werk in de Kruiskerk-expositie
Za 9 14.00 uur  Lezing door kunstenaar Otto Meijer, van wie werken te 

zien zijn in de expositie
Di 12 09.30-11.30 uur Open huis: gesprek n.a.v. de kunstexpositie
Wo 13 17.00-19.30 uur Schatmaaltijd, nadere informatie volgt via de Kruispuntjes

Pastoraal Beraad
Twee maal per jaar komen allen 
die bezoekwerk doen namens de 
kerk bij elkaar voor ontmoeting, 
uitwisseling en verdieping. 
Vanuit de taakverdeling in het 
trio verzorgen Sieb Lanser en 
Ria Keijzer het programma. Het 
beraad is op 21 april, van 14.00 
tot 16.00 uur.

‘ze is altijd opgewekt..’
In de vorige Present schreef 
Rudie het en tijdens mijn 
afscheidsdienst refereerde 
Sieb aan een uitspraak 
van Anna Uiterwijk, die ze 
deed tijdens mijn laatste 
kerkenraadsvergadering. 

En nu is ‘opgewekt’ het 
thema van deze Present. Het 
zit in mijn aardje en heeft 
zeker ook meegeholpen 
bij het overwinnen van 
tegenslagen die op mijn 
pad kwamen. Als kind van 
God weet ik dat Hij voor 
mij zorgt, waardoor ik ook 
opgewekt kan zijn. Met de 
muziek en programma’s 
van Groot Nieuwsradio, 
dé christelijke radiozender 
(1008 AM), in de keuken, 
woonkamer, via internet ook 
in mijn werkkamer en in mijn 
auto word ik de hele dag 
opgebouwd en gesterkt in 
mijn geloof. 

Saskia de Jong
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Pelgrimskerk

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

Diensten rond Pasen en daarna
In de Stille of Goede Week worden er 
verschillende diensten gehouden. 
Woensdag 1 april bent u welkom in 
een oecumenisch avondgebed, dat 
uitgaat van de Goede Herderparochie 
en de Pelgrimskerk. Plaats: stiltekapel 
Pelgrimskerk. Aanvang: 19.00 uur.
In de dienst van Witte Donderdag 
(2 april) willen we lezen hoe Jezus 
voorafgaande aan zijn arrestatie met 
zijn leerlingen zijn laatste paasmaal 
vierde. Gezeten in een wijde kring 
zullen ook wij de maaltijd van de Heer 
gebruiken. Aanvang 19.30 uur.
De dienst van Goede Vrijdag (3 april) 
zal traditiegetrouw een cantatedienst 
zijn. Vocaal Ensemble Linguae atque 
Cordis zal het Stabat Mater in f-klein 
van Franz Schubert – vanwege het 
gebruik van een Duitse tekstparafrase 
ook wel ‘ein deutsches Stabat Mater’ 
genoemd – ten gehore brengen. 
Schubert schreef dit twaalfdelige 
stuk, dat welbeschouwd een kort 
oratorium is, op 19-jarige leeftijd. Op 
de Goede Vrijdag hopen we het in 
zijn volle zeggingskracht te kunnen 
beluisteren. De dienst begint om 
19.30 uur.
In het donker van de avond van de 
Stille Zaterdag (4 april) vieren we 
de overgang naar Pasen met het 

binnendragen van een nieuwe, 
brandende paaskaars tijdens een 
Taizéviering in de stiltekapel. Met 
lezingen, liederen, stiltes en gebeden 
willen we onze verwondering tot 
uiting brengen over de nieuwe weg 
ten leven die ons in Jezus’ opstanding 
geschonken wordt. Aanvang 21.00 uur.
Zondag 5 april, Paaszondag, zal 
de cantorij aanwezig zijn om onze 
vreugde over Christus’ verrijzenis 
kracht bij te zetten met paasmuziek 
uit de Engelse traditie. We hopen 
te lezen uit 1 Korintiërs 15, hét 
nieuwtestamentische gedeelte over de 
wederopstanding bij uitstek. Aanvang 
10.00 uur.
Van de diensten na Pasen vermeld ik 
alleen de dienst van zondag 26 april. 
Op deze zondag willen we opnieuw 
het heilig avondmaal vieren.

Studieverlof
Van maandag 6 april tot en met 
zaterdag 2 mei hoop ik in een 
studieverlof van vier weken mij 
geconcentreerd te wijden aan studie. 
Dit mij toegekende verlof is een 
vervolg op een eerder verlof dat ik 
enkele jaren geleden kreeg. U zult in 
de genoemde periode geen beroep 
op mij kunnen doen. In bijzondere 
gevallen kunt u contact opnemen 

met de heer Stok, tel. 6442570, of 
mevrouw Kruijswijk, tel. 6427703.

Bijbelkring, kring 35+, 
bezoekgroep
Door mijn studieverlof komt de laatste 
bijeenkomst van de Bijbelkring over 
Deuterojesaja, die gepland stond op 
dinsdag 14 april, te vervallen. 

De derde en laatste bijeenkomst van 
de kring voor ‘oudere jongeren’ is 
verplaatst van woensdag 15 april naar 
woensdag 25 maart. 
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De vergadering van de bezoekgroep, 
die geagendeerd stond voor maandag 
13 april, vindt nu plaats op maandag  
11 mei, van 15.00 tot 16.00 uur.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
januari en februari 
De wijkkascontrolecommissie, de 
heren Dorsman en Van Silfhout, 
heeft de administratie over 2014 in 
orde bevonden. Mevrouw Bruinsma-
Themmen is daarom decharge 
verleend voor haar financieel beheer 
over dat jaar. 
Vermeldenswaard is de maaltijd van 
de kerkenraadsleden voorafgaande 
aan de januarivergadering. Het 
gebeuren zelf en de door onze koster 
bereide maaltijd waren een succes. 
Voor herhaling vatbaar. 
We namen afscheid en bedankten 
de heer Lolkema en verwelkomde 
mevrouw Zweers. 

Verzorgingshuizen
- Vreugdehof
In de opvolging van ds. Ockhuysen, 
die per 1 maart haar werk in de 
Vreugdehof beëindigde, is maar 
heel mager voorzien wat de PKN 
betreft. Annelies den Dulk wordt 
de nieuwe geestelijke verzorger, 
met een aanstelling voor 24 uur. 
Zij heeft echter een humanistische 
achtergrond en kan derhalve geen 
kerkdiensten verzorgen. Marga 
Berkhout krijgt een aanstelling 
voor vier uur, zij heeft een rooms-
katholieke achtergrond maar is van 
oorsprong protestants. Zij zal haar 
uren gebruiken voor het coördineren 

en uitvoeren van de kerkdiensten. 
Wij zullen haar uitnodigen voor onze 
meivergadering. Het aantal uren 
voor de Geestelijke Verzorging in 
Vreugdehof is wel gelijk gebleven.

- De Buitenhof
In de februarivergadering was ds. 
Van der Hoek van De Buitenhof 
onze gast. Ze werkt daar nu 13 jaar. 
Tot 2005 was er ook een collega 
van het Humanistisch Verbond aan 
de Buitenhof verbonden. Nu is er 
iemand voor drie uur in de week. 
Iedere zaterdag is er een rooms-
katholieke kerkdienst en iedere 
zondag een protestantse dienst. De 
bezoekers van de zondagsdienst zijn 
van protestantse, rooms-katholieke 
en andere achtergrond. 
Eens in de veertien dagen – op 
vrijdag – is een kerkdienst voor 
dementerenden. Ds. Van der 
Hoek vindt dit zeer inspirerende 
bijeenkomsten.

Invulling tot de zomer
Mevrouw Hellema coördineert de 
vrijwilligers. Hun aantal neemt af. 
Ook komen er minder kerkgangers. 
Waarschijnlijk een gevolg van het feit 
dat de bewoners in een slechtere 
conditie binnenkomen dan een aantal 
jaren geleden.
Enkele zorgelijke ontwikkelingen. Bij 
verschillende locaties in de regio is 
er nog maar één keer per maand een 
kerkdienst, protestants of rooms-
katholiek. In De Buitenhof gaan we 
geleidelijk over naar één kerkdienst 
per weekend, protestants of rooms-
katholiek, waarvan eenmaal per 

maand een oecumenische dienst. 
Tot de zomer worden dit twee 
oecumenische diensten per maand, 
één op zaterdag en één op zondag. 
Op zaterdag zullen ambtsdragers 
van De Goede Herder dienst doen, 
op zondag ambtsdragers van de 
Pelgrimskerk. Na de zomer zal er een 
evaluatie plaats vinden.
De voorgangers worden betaald door 
de zorgcentra. Het gaat nu om zo’n  
€ 17.000 per jaar.
Het takenpakket van ds. Van der 
Hoek is uitgebreid. Er zijn twaalf 
geestelijke verzorgers voor alle 
locaties in Amsterdam. Dit betekent 
voor ds. Van der Hoek dat ze 
naast De Buitenhof ook Huize D’ 
Oude Raai (80-90 bewoners, maar 
daar worden geen kerkdiensten 
gehouden) en Doornburg voormalig 
Huize Buitenveldert (oorspronkelijk 
rooms-katholiek, ongeveer 220 
bewoners) moet ‘bedienen’. Ze werkt 
nu drie dagen in De Buitenhof, maar 
dit wordt teruggebracht tot twee 
dagen. Ds. Van der Hoek is verheugd 
dat tot 1 juli a.s. een stagiaire 
van de Opleiding voor Geestelijke 
Begeleiding twee dagen in de week 
in De Buitenhof werkt. 
Al met al doet ze haar werk nog 
steeds met vreugde en ze voegt 
hieraan toe dat het consistoriegebed 
haar heel goed doet. Ze is erg blij met 
de inzet van de ambtsdragers en de 
vrijwilligers. 

Jaaroverzicht
Er lag ook een concept voor ons 
jaarverslag over 2014. De AK vroeg 
om een jaaroverzicht met het oog op 
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het verwerven van de ANBI-status (algemeen nut beogende 
instelling) voor aftrek van giften bij de Belastingdienst. Wij 
vermelden erin natuurlijk ons Zomer- en Winterprogramma, 
Kannen en kruiken, het vormingswerk met de Goede Herder 
o.l.v. ds. De Vries, en ons werk op Uilenstede. Na een enkele 
aanvulling hebben we het goedgekeurd en opgestuurd naar de 
AK.

Adviesgroep toekomst Pelgrimskerk
Verder lag er een stuk met de voorlopige bevindingen van de 
adviesgroep ‘Toekomst Pelgrimskerk’. De betreffende groep, 
bestaande uit de heren Westra, Van Kesteren, De Vries en 
mevrouw Versteeg kwam driemaal bijeen. Bij de tweede 
bijeenkomst waren gasten van de Stadshartkerk in Amstelveen 
aanwezig. 
De adviesgroep komt op het volgende uit. Het wordt niet 
verstandig geacht om in de Pelgrimskerkgemeente het roer 
radicaal om te gooien, zoals in Amstelveen gebeurd is. De 
vertrouwde kerkgangers zouden daarmee ontheemd raken. 
We moeten verder met de koers die reeds is ingeslagen: 
een gemeente die gericht is op ouderen én op studenten, 
zonder uitsluiting van anderen. Die mogelijk een grotere 
buurtbetrokkenheid ontwikkelt, zonder haar christelijke 
identiteit prijs te geven. De kerkenraad kon zich goed vinden in 
dit (voorlopige) advies en verzoekt de adviesgroep de ideeën 
verder te ontwikkelen.

Adri Lodder

Pastorpraat
Zijn we een opgewekte, levendige gemeente? Vroeger dacht 
ik bij het woord opgewekt altijd gewoon aan allerlei personen: 
een leraar, mijn moeder, een vriendin, iemand in een winkel, 
een collega, enzovoort. Maar dat is veranderd naarmate de 
jaren verstreken. Ik was in de afgelopen jaren bij zes mensen 
aanwezig toen zij stierven. Wat mij telkens weer oprecht 
verwonderde was dat direct na het overlijden het lijden 
onmiddellijk weg is. Het gelaat verjongt iets, alles wordt rustig 
en vanaf de eerste keer vroeg ik mij af: Is dit nu opgewekt? 
Het woord kreeg een andere betekenis. Hebt u ook die 
ervaring? 
We zijn dus op weg en moeten echt wakker zijn want de 
kerkdiensten beginnen weer om 10.00 uur. Bovendien gaat 

Maria Buys-Randaccio
Op 24 februari is overleden Maria Buys-Randaccio, 
in de leeftijd van 100 jaar. Zij was een trouw lid van 
onze gemeente. Als jonge vrouw kwam zij vanuit 
Sardinië naar Nederland. Hier ontmoette zij haar 
grote liefde, Kees Buys, met wie zij, hoewel rooms-
katholiek opgevoed, belijdenis deed bij de gerefor-
meerde ds. Overduin. Hun huwelijk bleef kinder-
loos. Haar man overleed in 1980, maar zij bleef 
altijd naar hem verlangen. Sterven was voor haar 
niet alleen naar Christus gaan, maar ook verenigd 
worden met Kees en andere geliefden. Wij zullen 
ons haar herinneren als een kleine maar tempe-
ramentvolle vrouw, die sober leefde maar tegelijk 
van het leven wist te genieten en anderen daarin 
deed delen. In besloten kring hebben we haar in 
Vreugdehof aan haar Heer toevertrouwd.

Ds. Harmen U. de Vries

Paulus Johannes Ott de Vries
Als iemand verre reizen doet, dan kan hij veel ver-
halen... Toch was hij het liefste thuis, in zijn eigen 
vertrouwde omgeving, in zijn gezin en in zijn weer-
galoze geboortestad Amsterdam, zijn thuishaven.
Wij missen hem nu al, de trouwe kerkganger, met 
zijn gedistingeerde voorkomen, zijn attente aanwe-
zigheid, zijn warme belangstelling.
In de afscheidsdienst op 2 maart lazen we onder 
meer dat er voor alles een tijd is. God heeft alles 
een goede plaats in de tijd gegeven. En wanneer 
de mens geniet van al het goede, is dat een ge-
schenk van God. Zo was hij ook zelf een geschenk 
van God.
Een paar dagen voor zijn dood zei hij, na een onrus-
tige nacht: ‘Ik moest nu eindelijk eens gaan slapen.’ 
Op 20 februari sliep hij in, hij werd 93 jaar.
Psalm 4 laat ons zingen: ‘Ik kan gaan slapen zon-
der zorgen, want slapend kom ik bij U thuis.’ Op 
Zorgvlied, waar zijn vrouw zevenenhalf jaar op hem 
wachtte, hebben wij hem te ruste gelegd. Dankbaar 
mogen we aan Paul Ott de Vries terugdenken.

L. C. van Drimmelen
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de klok één uur vooruit; alles is 
aanstaande zondag anderhalf uur 
eerder! Eind oktober mag u deze tijd 
weer inhalen.
Vanaf zondag hebben we een 
liturgieboekje voor de Goede Week. 
We gebruiken het, nemen het mee 
naar de diensten en hopen dat het 
steeds waardevoller voor u wordt. 
Wellicht kunt u het hier en daar eens 
laten zien en er iets over vertellen. 
Bent u aan huis gebonden en heeft u 
belangstelling voor dit boekje, neem 
dan contact op: tel. 6427703.
Verder wil ik de bedankjes en 
waardering overbrengen van 
gemeenteleden die de afgelopen 
drie maanden de bloemen vanuit de 
zondagse kerkdienst ontvingen.
Let u goed op het Winterprogramma! 
Het loopt nog tot mei. Geef u op 
waar dat gevraagd wordt. 
Wij wensen elkaar een Goede Week 
toe en waar mogelijk: tot ziens!

Wil Kruijswijk

Voor allen die bezoek doen
Dit bericht is voor allen die 
bezoeken doen of anderszins bij 
het pastoraat betrokken zijn.
De pastoraatsvergaderdatum 
van 13 april is een maand verzet 
en zal plaatsvinden op maandag 
11 mei om 15.00 uur in de 
Pelgrimskerk. Leiding ds. H.U. de 
vries.

U ontvangt geen persoonlijke 
uitnodiging. Geeft u het door als 
u niet komt? Graag tot dan!

Boeiend en Inspirerend
Dat was de voordracht die dominee en kunstenaar Ruud Bartlema in de 
Pelgrimskerk hield. Hij werd opgeleid als kunstenaar o.a. door Maarten 
Krabbé in Amsterdam en studeerde tegelijkertijd theologie. 
Zijn vader, predikant in de Muiderkerk in Amsterdam-Oost, zei namelijk… 
‘Je mag wel kunstenaar worden, maar je moet eerst een vak leren’. Zo 
ging dat vroeger vaak. 
In Nuenen, waar Bartlema predikant werd, voelde de kunstenaar in 
hem zich extra geïnspireerd. Van de pastorietuin, waarin ook Vincent van 
Gogh had rondgelopen, maakte hij een kleurrijk schilderij. Toen hij later 
studentenpredikant werd in Groningen maakte hij fraaie ontwerpen voor 
de prachtig gerestaureerde Martinikerk in die stad. 
Poëzie en literatuur vormen voor Bartlema een belangrijke bron van 
inspiratie voor zijn schilderkunst. Tijdens zijn studietijd kwam hij via het 
werk van Martin Buber in aanraking met de joodse mystieke tradities 
van het zogenaamde chassidisme. Later inspireerden ook de poëzie 
van Huub Oosterhuis en Hans Andreus. De mystieke betekenis van 
de Hebreeuwse letters komen in zijn werken kleurrijk tot leven. Met 
name de werken van Psalm 103, 121 en 123, die spreken van ‘vergeving 
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Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk tenzij 
anders vermeld.

Kannen en Kruiken: elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur. 
Maaltijd Kostje geKocht: eerste vrijdag van de maand 
om 18.00 uur. Niet op Goede Vrijdag!! 
Morgengebed in De Goede Herder: elke woensdag 
9.00 uur.

Maart 
Zo  29  10.30 uur  Palmpasen, De Goede Herder
Ma  30  19.30 uur  Boeteviering, De Goede Herder

April 
Wo   01  19.00 uur  Oecumenische Vesper
Do  02  19.30 uur  Viering Witte Donderdag 
Vr  03  19.30 uur  Cantatedienst, Stabat Mater van 
   Franz Schubert door Linguae 
   atque Cordis o.l.v. Bert ‘t Hart 
Za  04  21.00 uur  Taizéviering 
Do  09  20.00 uur  Het Woord spreekt, 
   De Goede Herder
Do  23  14.30 uur  Film Ida
Do  23  20.00 uur  Christendom en kloosters, 
   De Goede Herder
Za 25 09.30-12.00 uur Sam’s kledingactie

Mei
Vr  08  16.30 uur  De Vrek van Molière in Theater 
   Griffi oen op Uilenstede. Om 
   16.30 uur geeft mw. Jeannette 
   de Boer een inleiding. Vergeet 
   niet u hiervoor op te geven! 
Do  14  20.00 uur  Het Woord spreekt, 
   De Goede Herder

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

Expositie Boeiend en Inspirerend
In de Bonhoefferstraat in de Pelgrimskerk is tot Pasen 
de expositie van 15 schilderijen van Ruud Bartlema 
te bezichtigen op woensdagmorgen en -avond, 
donderdagavond en vrijdagmiddag.

en het opgaan naar’ en van het Brandende Braambos zijn 
bijzonder aansprekend. En niet te vergeten Esther waarin 
van bevrijding sprake is. En verder het ‘Beresjiet of Genesis’ 
– In den beginne. Genesis 1 begint met de letter Beth, dat 
huis betekent. Dat wil zeggen dat we een huis hebben 
in de wereld; er is plaats, een plek voor ons. Aangrijpend 
is het schilderij waarin een treurende joodse rabbi wordt 
getoond met op de achtergrond een stoet joodse mensen 
die weglopen in de richting van nergens en niets. Het is 
nauwelijks voor te stellen dat dit in ons land kan gebeuren. 
Hoopgevend is de verbeelding van Psalm 126, waarin sprake 
is van ‘bevrijding en opgaan naar het licht’. 
Kortom: een mooie middag waarin we hebben kunnen 
ontdekken hoe de kunst(enaar) de prediking van het woord 
kan verdiepen en versterken.

Emiel en Henny van Kooten
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PJR

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Martine Versteeg & Dorien Keus

Lianne Verburg

Jong of oud, ga mee!

Op donderdag 2 april vindt de vijfde editie van ‘The 

Passion’ plaats in Enschede. Een evenement waarin bekende Nederlanders 

het paasverhaal vertolken. Jezus wordt gespeeld door Jim de Groot, Judas 

wordt vertolkt door Jeroen van Koningsbrugge en Petrus door Jeroen van 

der Boom. Ik ben er de voorgaande drie jaren live bij geweest. Het is een 

onvergetelijke ervaring om daar bij te zijn. De sfeer is ontzettend goed. Je 

kijkt niet alleen naar de vertolking van het paasverhaal, je beleeft het ook 

daadwerkelijk met de mensen om je heen.

Dit jaar gaan we met een groepje (16+ groep) van de kerk hierheen. 

Iedereen mag mee, ongeacht leeftijd! We vertrekken om 16.45 uur met de 

trein vanaf Amsterdam-Zuid naar Enschede. Vanaf het station is het een 

kleine tien minuten lopen naar het Hendrik Jan van Heekplein, waar het 

evenement plaatsvindt.

Heb je interesse om mee te gaan, neem dan contact op met mij: 

lianneverburg@live.nl.

2 april: The Passion 
in Enschede 

Dorien Keus

Geen zin om in de kou te staan of geen tijd om helemaal naar Enschede te reizen? We kijken ook in de Pastorie naar The Passion. Groot scherm + mooi geluid + iets te eten en te drinken. De koffi e/thee/limonade staat om 20.00 uur klaar. Meer info en aanmelden bij Martine of Dorien. 

2 april: The Passion 
in de Pastorie
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Dorien Keus

Als jeugdwerker ben ik niet rechtstreeks in dienst 
van onze gemeente, maar word ik ingehuurd via 
JOP, het jeugdwerk van de PKN. 

Het leuke van werken bij JOP is dat je niet alleen in je eigen gemeente aan de 
slag gaat, maar ook meewerkt aan landelijke projecten. Het afgelopen jaar heb ik 
meegeschreven aan Moments. Moments is een tijdschrift over geloofsopvoeding. 
Er waren al twee uitgaven verschenen, één voor ouders van kinderen van 8 tot 
12 jaar en één voor ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar. Moments III is er voor 
ouders van kinderen van 0-8 jaar. 

Het idee achter Moments is dat geloofsopvoeding niet zozeer plaatsvindt in de kerk 
en tijdens het bidden of Bijbellezen thuis, maar juist in het dagelijks leven. Dan laat 
je namelijk zien wat geloof voor jou als ouder in de praktijk betekent; welke keuzes 
maak je, waar besteed je je aandacht aan, wie zijn er belangrijk voor je? In de 
literatuur heten dit ‘gouden momenten’. 

Hoe je dat doet, ligt aan wat jou als ouder zelf inspireert. Hou je van wandelen? Ga 
dan met de kinderen naar het bos en kijk wat er gebeurt. De kans is heel groot dat 
de kinderen tijdens de wandeling iets tegenkomen wat hen verbaast of verwondert. 
Die verwondering kun je weer gebruiken om samen te spreken over God die alles 
maakte. Maar ook op andere momenten kan er een mooi gesprek ontstaan. De 
kunst is om daarvoor open te staan en het moment te verzilveren als het daar is.

Moments staat dan ook vol met praktische ideeën, interviews en 
achtergrondartikelen. Wat ook leuk is: in Moments III komen een aantal 
Amstelveense kerkleden aan het woord! Remon Vonk laat zich uit over Kliederkerk 
en Mimi Emmelot is geïnterviewd over haar rol als oma in geloofsopvoeding.

Elk deel van Moments kost € 8,95. Meer informatie kun je vinden op jop.nl/
moments. De tijdschriften zijn te bestellen via jop.nl/winkel en via boekcentrum.nl. 

Moments - over 
geloven en opvoeden

Dorien Keus

Als jeugdwerker ben ik niet rechtstreeks in dienst 
van onze gemeente, maar word ik ingehuurd via 
JOP, het jeugdwerk van de PKN. 

Het leuke van werken bij JOP is dat je niet alleen in je eigen gemeente aan de 
slag gaat, maar ook meewerkt aan landelijke projecten. Het afgelopen jaar heb ik 
meegeschreven aan Moments. Moments is een tijdschrift over geloofsopvoeding. 
Er waren al twee uitgaven verschenen, één voor ouders van kinderen van 8 tot 
12 jaar en één voor ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar. Moments III is er voor 
ouders van kinderen van 0-8 jaar. 

Het idee achter Moments is dat geloofsopvoeding niet zozeer plaatsvindt in de kerk 
en tijdens het bidden of Bijbellezen thuis, maar juist in het dagelijks leven. Dan laat 
je namelijk zien wat geloof voor jou als ouder in de praktijk betekent; welke keuzes 

Moments
geloven en opvoeden

Opvoeding& geloven

Mijn kind is 
gedoopt! 
En nu?

Mijn kind is 
gedoopt! 
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De dag voor Koningsdag (zondag 26 april) is er weer 

Kliederkerk! Dit keer helemaal in het teken van koningen, 

koninginnen, prinsen en prinsessen. We kunnen alvast 

helemaal in de stemming komen voor Koningsdag! We gaan 

samen lekker kliederen en een verhaal ontdekken uit de 

Bijbel over een heel bijzonder koninkrijk. Kom je ook? 

Wegens verbouwingen in Ons Tweede Thuis, is dit keer 

Kliederkerk in de Paaskerk. Vanaf 16.00 uur ben je welkom 

om samen met je ouders, opa, oma, buurman, buurvrouw, 

broer, zus of wie dan ook, te ontdekken wat er zo mooi is 

aan dit koninkrijk. Kom je ook verkleed? In het oranje of 

misschien als prinses of een ridder? 

We beginnen om 16.00 uur en sluiten af met een maaltijd. 

Opgave voor 23 april via martine@pga-b.nl of 06-10848954. 

Tot dan!

Waarom Kliederkerk?

We willen voor kinderen en de mensen om hen heen een 

plek zijn waar ze op een ontspannen manier mensen uit 

de buurt leren kennen en samen mogen ontdekken wat 

de bijbelverhalen ons vandaag de dag te zeggen hebben. 

Samen ontdekken wat geloven in God en Hem navolgen kan 

betekenen. Deelnemers van Kliederkerk zijn dan ook een 

bonte verzameling van mensen, die al dan niet een gelovige 

/ kerkelijke achtergrond hebben. Wil je meer informatie kijk 

op www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen of op 

www.kliederkerk.nl 

Klieder 
Koninkrijk
Martine Versteeg

De tieners in actie  
voor Vrolijkheid

De veertigdagentijd is bij uitstek 
een periode waarin je naar anderen 
omkijkt. 

De tieners voeren dan altijd actie voor anderen. Zo was er 
vorig jaar de Glazen Kerk, waarvan de opbrengst naar KNGF 
Geleidehonden ging. Dit keer spannen zij zich in voor stichting 
Vrolijkheid – in de vorige Present kon u al lezen over het werk 
van deze organisatie. Waar het verblijf in Nederland voor ‘onze’ 
tieners heel vanzelfsprekend is, moeten veel leeftijdsgenoten 
van hen in asielzoekerscentra afwachten waar hun toekomst 
zal liggen. Zij zijn afhankelijk van wetgeving en besluiten, maar 
Vrolijkheid probeert hen hun ervaring te laten verwerken met 
vrolijke activiteiten als dans, theater en schilderkunst. 

De tieners uit de Kruiskerk slaan aan het bakken en verkopen 
hun taarten, cakes en koekjes op Palmzondag (29 maart) na de 
dienst. De tieners uit Zuid organiseren een pop-uprestaurant. 
Houd voor de datum de website en Facebookpagina van de 
Paaskerk in de gaten. We kijken nog of het mogelijk is om met 
elkaar een asielzoekerscentrum te bezoeken. 
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Inspirerend programma
Het programma voor juni is voor een 
groot deel al bekend. We lichten alvast 
een tipje van de sluier op.
De vrijdagavond staat in het teken 
van verhalen en start met een grote 
tapasmaaltijd waar iedereen welkom 
is. Daarna treden twee singer 
songwriters op: Bertolf Lentink en 
Royal Parks. Bertolf speelde onder 
meer in de band van Ilse Delange en 
maakte diverse soloalbums. Hij kiest 
de laatste tijd voor intieme optredens 
in plaats van grootschalige concerten. 
Royal Parks is zanger, gitarist en 
pianist, speelde in de band van Bertolf 
en in de band Johan op grote festivals 
en is actief als soloartiest. De rest van 
deze verrassende avond is er een open 
podium voor talent uit eigen kring, met 
zang en poëzie.

De zaterdag begint met een literaire 
lunch en staat in het teken van 
workshops (zingen, dansen, tekenen, 

acteren, levenskunst, schrijven, 
dialoog) en kleine optredens.
Na een eenvoudige maaltijd treedt – 
getipt door een groep veertigers – 
’s avonds Mathilde Santing & Band op, 
een van Neerlands beste zangeressen. 
In de musical Joe zingt Santing een 
lied over inspiratie: 
Noem het inspiratie
Zo noemt men het meest 
En dat is het ook 
De ingeblazen adem
Van de geest

Zondag starten we met een 
‘groene grasmatviering’. Het is een 
Thomasviering met verschillende 
werkvormen. Daarna volgt een kof-
fi econcert, een lunch en een theater-
voorstelling. Na de high tea is er een 
groots slotconcert van Karsu, een jonge 
en getalendeerde jazz-zangers met een 
Turks-Nederlandse achtergrond. Ze 
heeft al op vele nationale en internatio-
nale podia gestaan.

Verhalen in een onverwachte 
omgeving
Te Gekke Kerk zoekt actief de 
verbinding tussen kerk en samenleving 
op zoek naar betekenisvolle verhalen 
van anderen. Zij worden uitgenodigd 
in een onverwachte omgeving en op 
een ander podium dan ze gewend zijn. 
Ook het publiek betreedt een andere 
ruimte dan het theater. Elk optreden 
en elke activiteit biedt artiesten en 
publiek een gastvrije omgeving. 
Ontmoeting en verbinding staan 
centraal en daardoor krijgen zingeving 
en betekenisgeving een nieuwe 
inhoud. Dat levert verrassingen op. 
Zoals Stef Bos, die vorig jaar zijn 
concert onverwachts opende met 
Psalm 42 en op TV uitgebreid vertelde 
over zijn ervaringen tijdens het festival 
vlak na het overlijden van zijn vader. 

Vrijwilligers
Ook dit jaar zijn er heel veel vrijwilligers 
nodig, zowel tijdens het festival (eten, 
logistiek, gastheer/vrouw, techniek 
etc.) als voor de invulling van Te 
Gekke Kerk het jaar door. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden bij Inke Otting: 
ottingbruinsma@hetnet.nl of Siska 
Plantinga stronkh@kabelfoon.nl. 

Meer info: www.tegekkekerk.nl.

Te Gekke Kerk 2015: 
VERBINDING! 

Het derde Te Gekke Kerk-festival komt er aan! Dit jaar geen 

week, maar een weekend met doorlopende programmering. Van 

vrijdagavond 12 tot en met zondagavond 14 juni bruist de Paaskerk 

van activiteiten rond het thema ‘verbinding’. Ook in de rest van het 

jaar zijn Te Gekke Kerk-activiteiten te verwachten.

Een tipje van de sluier
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Ontluikend licht, 
nieuwe expositie 
in de Kruiskerk
Lida Ruitinga

Ontluikend licht
Het licht speelt een belangrijke rol 
in het werk van Anne-Marie van 
der Wilt en Otto Meijer. We zien 
bijvoorbeeld het Zonnelied van 
Franciscus van Assisi verbeeld in een 

kleurrijk glasmozaïek en 'Morgenrot' 
als onderdeel van het drieluik 
'Auferstehung'. Het is echter geen 
vanzelfsprekend licht, het licht is vaak 
pas te zien door het donker heen of 
anders gezegd ondanks de strijd en 
moeite van het leven.
 
De titel verwijst ook naar drieluiken 
in de tentoonstelling. Immers: als de 
luiken opengaan valt het licht naar 
binnen. Bij de feestelijke opening 
zullen twee drieluiken centraal 
staan: de 'Engel' van Anne-Marie 
en de confronterende 'Crucifi x naar 
aanleiding van Job' van Otto.

De expositiecommissie van 

de Kruiskerk heeft dit jaar twee 

kunstenaars aangetrokken om te 

exposeren in de periode tussen Pasen 

en Pinksteren. Anne-Marie van der Wilt 

en Otto Meijer vormen met hun werk 

een verrassende combinatie.

Praktische informatie
Expositieperiode: 26 april - 24 mei
Opening: zondag 26 april om 11.45 uur
Openingstijden: woensdag-, 
donderdag- en zaterdagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur

Actuele tijden op: 
www.kruiskerk-amstelveen.nl
Website Anne-Marie van der Wilt: 
www.zin-in-kleur.com 
Website Otto Meijer: 
www.kunsttehuur.com 

Lezingen
8 mei Anne-Marie van der Wilt in 
Café Montpensier, 20.00 uur, vanaf 
19.30 uur inloop met koffi e/thee
9 mei Otto Meijer in Kruiskerk, 
15.00 uur

32



33 jaargang 6 | nummer 3

Wie is Anne-Marie 
van der Wilt?
Zij is opgeleid als theologe 
aan de VU met als 
hoofdvakken Liturgie en 
Kerkbouw. Ze is werkzaam 
als predikante en heeft een 
atelier Zin-in-kleur. Hier 
richt zij zich op beeldende 
religieuze kunst, stola's 
en liturgische kleden. 
Verbeelding en kleurgebruik 
vindt ze van groot belang 
voor de geloofsbeleving en beleving van zin in 
het bestaan. Ze werkt met allerlei materialen, maar vooral 
haar kleurrijke glasmozaïeken voeren de boventoon op de 
expositie.

Wie is Otto Meijer?
Hij noemt zichzelf 'leraar 
voor zijn dagelijks bestaan 
en kunstenaar voor zijn ziel'. 
Zijn kunstwerken ziet hij 
als de materiële expressie 
van levenservaringen, 
een beeldverslag van zijn 
pelgrimage door het leven. 
Aan zijn werk voegt hij vaak 
teksten toe. Een door hem 
gemaakt drieluik 'Uw weg 
was in de zee' hangt voor in 
de Kruiskerk. In de expositie 
zullen we vooral lood-, hout- en ijzerassemblages van hem 
zien, die geïnspireerd zijn op Bijbelse thema's.

Titel: 

Zonnelied
Titel: 

Crucifix naar aanleiding van Job
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Paascampagne
Feest van de Hoop
 
Ook dit jaar is er weer een paascampagne met 
als titel ‘Feest van de Hoop’. Samen met de 
Protestantse Kerk Amsterdam en de Evangelisch 
Lutherse Gemeente Amsterdam hopen wij als 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
te laten weten dat iedereen welkom is op dit 
feest. Hoofdonderdeel van die campagne is de 
website Pasen020.nl waarop alle activiteiten van 
alle kerken in Amstelveen en Amsterdam rond 
de Stille Week en Pasen een plek kunnen krijgen. 
Een postercampagne op plekken in Amsterdam 
en Amstelveen waar veel mensen komen, een 
radiospotje op Radio Noord-Holland en enkele 
advertenties vragen aandacht voor deze website.
 

Feestvieren als gezin
Christelijke ouders grijpen de christelijke feestdagen graag aan om 
als gezin het geloof handen en voeten te geven. Met het nieuwe 
handboek Vier het samen kun je bewust toeleven naar de feestdagen. 
Daardoor zullen kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar de betekenis 
van de feesten intenser beleven en langer onthouden. Auteur is Nieske 
Selles-ten Brinke, zelf (pleeg)moeder van vijf kinderen en jarenlang 
actief in het basisonderwijs. Het full colour boek biedt gespreksideeën, 
creatieve werkvormen, Bijbelleessuggesties en voorleesverhalen bij de 
bekende feesten. Daarnaast geeft de auteur tips voor het beluisteren 
van muziek, voor het voorbereiden van maaltijden en het maken van 
thematafels. Vier het samen is ook heel goed te gebruiken op school in 
de klas en bij het kinderwerk in de kerk. Vier het samen is een uitgave 
van Ark Media, € 22,50, ISBN 9789033817359.

Samenkomst op 4 mei
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken 
voorafgaand aan de dodenherdenking 
bij het monument in het Broersepark 
op maandag 4 mei om 18.30 uur een 
oecumenische samenkomst. Een half 
uur van gedenken met enkele liederen, 
gebed en overweging. Onderdak voor 
de samenkomst is weer gevonden in het 
gebouw van het Apostolisch Genootschap 
aan de Graaf Aelbrechtlaan 140. 
Voorgangers zijn pastor Tom Buitendijk en 
ds. Gert Jan de Bruin. Aansluitend is er een 
stille tocht naar het monument.
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Durf te vliegen: 
over vertrouwen
40e voorjaarsconventie van de 
Charismatische Werkgemeenschap 
Nederland
 
Van woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2015 
vindt in het christelijk conferentiecentrum 
‘De Kroeze Danne’ in Delden de 40e 
voorjaarsconventie plaats van de 
Charismatische Werkgemeenschap 
Nederland (CWN).
Zonder vertrouwen, in God, in elkaar, 
in onszelf, blijft onze hoop een 
onbetekenend mosterdzaadje. Tijdens 
de voorjaarsconventie stellen we ons 
vertrouwen (of het gebrek daaraan) aan de 
orde. We proberen te ervaren hoe Gods 
Geest een bron van vertrouwen kan zijn of 
worden. In lezingen, werkgroepen, vieringen 
en ontmoetingen bouwen we aan het 
fundament van onze hoop.
Een van de sprekers is Hans Pasveer, 
emeritus-predikant en emeritus-hoogleraar 
praktische theologie. Van zijn hand verscheen 
onlangs het boek: 'Durf te vliegen: over 
vertrouwen'. Tijdens de conventie neemt 
hij ons mee aan de hand van de boeiende 
Ghanese legende over de arend en de kip, 
als metafoor voor het leven.
Meer informatie is te vinden op: 
www.cwn-cwj.nl.

Presentaties Lieteboek
De Friese vertaling van het Nieuwe Liedboek rolt binnenkort van 
de persen. Op zaterdag 18 april wordt het Lieteboek sjonge en 
bidde thús en yn tsjerke offi cieel gepresenteerd in de Grote Kerk 
van Leeuwarden. Meer over het programma van die middag is te 
vinden op www.freewebs. com/ykfe/nijsykfe.htm. Voor Friezen uit 
de rest van Nederland die deze presentatie niet kunnen bijwonen, 
bedacht Rienks Hogenkamp uit Culemborg een alternatief. Hij 
organiseert op 25 april in Culemborg een presentatie van het 
Lieteboek voor alle Friezen ‘om utens’, van buiten Friesland. Er 
zijn immers meer Friezen buiten het Heitelân dan er binnen! Het 
gevarieerde programma bestaat uit: veel zingen met Sneeker 
Cantorij o.l.v. Bob Pruiksma m.m.v. Marijn Slappendel (orgel), 
liedboekgedichten, solo’s en verrassingen. Verder drie ronden van 
tien workshops in de binnenstad van Culemborg. Gastheer is dr. 
Cor Waringa. Deelnemen kost € 15,- p.p. Zie voor het volledige 
programma: www.pknculemborg.nl>Fryske Lieteboek. Informatie 
en aanmelding: Ab Warnar (0345) 51 35 60, a.warnar@hetnet.nl.

Werelddag Kerk in Actie
za 25 april 2015, 09.30 - 15.30 uur
 
Op de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag in Ermelo staan 
inspirerende verhalen en ontmoetingen met christenen en 
partnerorganisaties wereldwijd centraal. Karin van den Broeke, 
preses van de Protestantse Kerk, leidt ’s morgens een zaalgesprek 
over het thema ‘Geloven in delen’: hoe kunnen wij de kerk 
versterken, noodhulp mogelijk maken en kinderen in de knel 
ondersteunen? ’s Middags zijn er interactieve workshops: ga in 
gesprek met gelovigen uit Bangladesh of Myanmar, leer meer over 
vluchtelingen in Thailand of ontdek hoe het is om als kind in een 
sweatshop te moeten werken.
Plaats: Zalencentrum Ermelo. Toegang gratis. Aanmelden en meer 
informatie via www.kerkinactie.nl/werelddag.
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PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Za/ 28-03  Paasconcert Pauluskerk
De avond staat in het teken staan van het 
lijdens- en opstandingsevangelie. Koor Cum 
Laude o.l.v. Wim van Dijkhuizen, bijgestaan door 
Chr. gem. koor Hiddai uit Wilnis. Gastorganist: 
Cees Oskam, piano Peter van Dongen en spe-
ciale gast: panfl uitist Maarten van der Spel. Tijd: 
20.00 uur. Toegang is vrij. Plaats: Pauluskerk, 
Amstelveen.

 Za/ 28-03  Palmpasenstokken maken 
Voor kinderen en hun ouders/begeleiders. Tijd: 
16.00-17.00 uur. In de Kruiskerk.

 Zo/ 29-03  Actie voor Vrolijkheid 
Na de dienst verkopen tieners van de Kruiskerk 
taarten, cakes en koekjes voor Stichting 
Vrolijkheid. 

 Do/ 02-04  The Passion in Enschede
Met een groepje 16+ wonen we The Passion 
live bij. Wil je mee? De trein vertrekt om 
16.45 uur vanaf Amsterdam-Zuid. Opgave bij 
Lianneverburg@live.nl.

 Do/ 02-04  The Passion in de Pastorie
Kom je kijken in de Pastorie van de Paaskerk? 
Tijd: 20.00 uur. Opgave bij Dorien of Martine.

 Vr/ 03-04  Cantatedienst
Het Stabat Mater in f-klein van Franz Schubert 
door vocaal ensemble Linguae atque Cordis 
onder leiding van Bert ‘Hart. Tijd: 19.30 uur.

 Za/ 04-04  Taizéviering
Met lezingen, liederen, stiltes en gebeden 
brengen we onze verwondering tot uiting over 
de nieuwe weg ten leven die ons in Jezus’ 
opstanding wordt geschonken. Tijd: 21.00 uur. 
Plaats: Stiltekapel.

 Di/ 07-04  Open huis
Atie Toeset en Ineke van Gelderen vertellen 
over de Kledingbank. Tijd: 9.30-11.30 uur.

 Zo/ 12-04  Koffi econcert 
Het Bach Ensemble Amsterdam speelt Bachs 
Osteroratorium (BWV 249) uit 1725. Muziek op 
moderne instrumenten, maar op authentieke 
wijze. Paulien Kostense dirigeert. Tijd: 12.00-
13.00 uur.

 Di/ 14-04   Diaconiemiddag
Tijd: 14.00 uur.

 Wo/ 15-04  Bijbellezen met het oog 
 op zondag
We bespreken de dienst van komende zondag. 
Met ds. Pieterse. Tijd: 15.00 uur. 

 Zo/ 19-04  Muzikale Vesper
De Vesperscantorij brengt een vesper van Bachs 
cantate BWV 104 ‘Du Hirte Israel, höre’. De 
cantate, geschreven voor de tweede zondag na 
Pasen, ademt vooral een pastorale en landelijke 
sfeer, afgewisseld door heftiger delen. Onder 
leiding van Henk Trommel. Tijd: 17.00 uur.

 Do/ 23-04  Film: Ida
Deze fi lm speelt in 1962 in Polen. Een jong 
weesmeisje verlaat het klooster, net voor ze 
haar geloften zal afl eggen. Ze wil uitvinden wat 
er met haar familie is gebeurd tijdens de bezet-
ting door de nazi’s. Leiding : ds. J.J.A. Doolaard. 
Tijd: 14.30 uur.

 Vr/ 24-04  Community Vesper 
 ‘Vier het Leven’
Vesper rondom de nieuwe muziekproductie ... 
als.... , gezongen door Close Heavenly onder 
leiding van Arjen Göbel.  Tijd: 20.15 uur.

 Zo/ 26-04  Opening expositie: 
 Ontluikend licht
Tijd: vanaf 11.45 uur. Zie ook pagina 32. 
Openingstijden expositie: wo, do en za van 
14.00-17.00 uur.

 Zo/ 26-04  Klieder Koninkrijk
Een verhaal, lekker kliederen in het teken van 
Koningsdag. We beginnen om 16 uur en sluiten 
af met een maaltijd. Opgave voor 23 april bij 
martine@pga-b.nl of 06-10848954. Tot ziens in 
de Paaskerk!

 Di/ 28-04    Bijeenkomst gemeente-
leden uit Bovenkerk

Tijd: 10.30 uur in het Noorddamcentrum.

 Di/ 28-04  Sing-inn 
We zingen samen, onder leiding van Wim 
Keijzer en Peter van Dongen. Zangervaring niet 
vereist, het plezier telt! Tijd: 13.30-15.30 uur.

 Wo/ 06-05  Cultuurdag Gouda
Op het programma staan: een stadswandeling, 
een bezoek aan de Sint Jan, een lunch en een 
binnenprogramma ter afsluiting. Kosten 20-25 
euro, exclusief de reis per ov. Opgave: Ria Keijzer, 
06 5022 8250, keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl.

 Vr/ 08-05  Café Montpensier
Met Annemarie van der Wilt over haar werk in 
de Kruiskerk-expositie. Tijd: 20.00-22.00 uur.

 Za/ 09-05  Lezing Otto Meijer
Met kunstenaar Otto Meijer, van wie werken te 
zien zijn in de expositie. Tijd: 14.00 uur.

 Di/ 12-05  Open huis
We bekijken de kunstwerken en praten daar-
over door. Tijd: 9.30-11.30 uur. Za/ 25-04  Sam’s kledingactie

Brengt u gerust al uw overtollige 
kleding, schoeisel en dergelijke. Tijd: 
9.30-12.00 uur. Zie ook pagina 14.


