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Te beginnen in de 
Paaskerk, waar 
in het weekend 
van 12 tot en 
met 14 juni het 
derde (te) Gekke 
Kerk Festival 
wordt gehouden. 

Wie wil kan het hele weekend in 
de kerk terecht. Voor muziek in alle 
toonaarden, dans, gedichten, eten, 
ontmoeting en heilige chaos op de 
zondagochtend. Met gasten van 
buiten, die ervaren dat optreden in 

een kerk anders is dan in een theater. 
Van buiten naar binnen. In het vorige 
nummer van Present is het hele 
programma te vinden. Of kijk op  
www.tegekkekerk.nl. Mis het niet!

Een week later, in het weekend van 
19 tot 21 juni, vindt de Kerkennacht 
plaats, een tweejaarlijks landelijk 
evenement op of rond de langste 
dag van het jaar. Door heel Nederland 
zetten kerken, van welke snit ook, hun 
deuren open. Het landelijke thema is: 
kerk binnenste buiten. 
In Amsterdam gaan op zaterdagavond 
20 juni de kerken open. Kerken die 
meedoen laten behalve hun gebouw 
ook iets zien van hun bezieling en mo-
tivatie. Doel van de Kerkennacht is om 
contact te leggen met de omgeving, 

bekendheid te vergroten en bezoekers 
gastvrijheid en betrokkenheid te laten 
ervaren. Op www.kerkennacht020.nl is 
te zien welke kerken meedoen en wat 
hun programma is. Van muzikale ‘Onze 
vaders’ in de Nieuwendammerkerk 
in Noord, het Heilig Vuur in West, de 
Andrieskerk in Buitenveldert tot de 
Wandelende Tak, een tak van stichting 
Tot Heil des Volks, die een wandeling 
verzorgt door het centrum langs diverse 
kerken en diaconaal werk. 
Vanuit de Pelgrimskerk verzamelt een 
groep mensen zich op 20 juni bij tram 5 
om Amsterdamse kerken te bezoeken.  
Wie volgt?

Juni! De tijd van lange avonden 

is aangebroken. Tijd om de kerkdeuren 

open te zetten en een frisse wind te 

laten waaien. 

Willeke Koops

Lange nachten, deuren open



3 jaargang 6 | nummer 5

Colofon
Contact  
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abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 
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gingen? Graag schriftelijk of 
per mail doorgeven bij het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Geopend di - do 9-12.30 uur
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Jan Bossenbroek, Belia de 
Geus, Marijke Labohm, Fred 
Omvlee, Werner Pieterse, 
Erik Schouten, Gert Jan 
Slump, Yvonne Teitsma, 
Ginus Trof, wijkredacties, 
Jeroen Zijlstra.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers

Juli – Met nieuwe ogen
inleveren kopij: 23 juni
op de mat: 16 juli

September – Goede buren
inleveren kopij: 18 augustus
op de mat: 10 september

Kerk van de toekomst
02 Lange nachten, deuren open
03 Van de redactie, inhoud, colofon
04 Kerkdiensten
06 Hoofdartikel: Vertrouw op de 

oogst 
08 Gastartikel: De kerk van de 

toekomst
10 Interview: Op de rand van het 

wad
12  AK: Kerkelijk Utopia?

13 CvK: Met elkaar, aan elkaar, 
voor elkaar!

14 CvD: Allerhande
15 Column: Nog & toch 
16 Zuid
22 Kruiskerk
27 Pelgrimskerk
31 PJR
34 Kring: De berg van de ziel
36 Agenda 

Ook al heeft elke dag genoeg aan zijn eigen 
kwaad, toch kunnen we het vaak niet laten 
vooruit te reiken naar de toekomst. Hoe zal 
het zijn met ons, met de samenleving, met 
de kerk over vijf, tien of vijfentwintig jaar? 
Ook wij als redactie van Present zijn niet vrij 
van deze neiging en wijden een heel nummer 
aan de kerk van de toekomst. 
Zal er in de toekomst nog wel een kerk zijn 
in ons land? ‘Ja’, zegt Werner Pieterse in 
zijn artikel Vertrouwen op de oogst, ‘als de 
kerk terugkeert tot haar kern van bidden 
en gerechtigheid doen, zal haar zaaien 
niet tevergeefs zijn.’ Die gerechtigheid kan 
vorm krijgen in oude vertrouwde structuren 
van diaconie en Solidariteitskas, maar ook 
in nieuwe projecten zoals Micha-Young, 
waarmee de PJR aan de slag wil. Wat er kan 
gebeuren als we onze spruitjeslucht achter 
ons laten, kunt u lezen in het interview met 
Jeroen Zijlstra. Volgens Fred Omvlee is dat 
proces al aan de gang en kun je als je goed 
kijkt overal tekenen van nieuwe (wilde) 
religie zien. Of er over fantaseren, zoals de 
voorzitter van de AK doet. Ons begrijpelijke 
doemdenken brengt de kerk van de toekomst 
niet dichterbij, schrijft Erik Schouten. Toch ziet 
hij perspectief.
De redactie hoopt dat u door het lezen van dit 
nummer dat perspectief op het spoor komt 
en wenst u veel inspiratie, volharding en 
humor op weg naar de kerk van de toekomst!

Anita Winter



54

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

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 14-06 

1e collecte: Diaconie, Jeanette Noëlhuis
2e collecte: Kerk, landelijke actie 
nieuwbouw Roosevelthuis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin,  
(te) Gekke Kerk viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas  
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils 

Zo/ 21-06

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen  
17.00 uur: Choral Evensong  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, DE dienst, 
voorbereid door jongeren
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse (dienst van 
Woord & Gebed)
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.P.H. van Harten, Ridderkerk
18.30 uur: ds. J. Broekhuis, Barneveld
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 

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

 

Zo/ 28-06 

1e collecte: Diaconie, voedselproject
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.A. Mol, Katwijk
18.30 uur: ds. P.B. Verspuij, Otterloo
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

 
Data inleveren en verschijnen Present

Juli – Met nieuwe ogen
inleveren kopij: 23 juni
op de mat: 16 juli

September – Goede buren
inleveren kopij: 18 augustus
op de mat: 10 september
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Zo/ 05-07 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 
Paaskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.W. van der Plas, 
Waddinxveen
18.30 uur: ds. P. Vermaat, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse

De Buitenhof
10.30 uur: mw E. Kok 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 12-07 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Lunteren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. E.M. Post 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Woensdag Voorganger Te Organist

01 juli Dr. Wouter Klouwen Baarn Everhard Zwart

08 juli Dr. Paul Visser Amsterdam Rob van Dijk

15 juli Ds. Annette Driebergen Papendrecht Everhard Zwart

22 juli Ds. Jan Oortgiesen Ede Theo Griekspoor

29 juli Ds. Teus Prins Aalsmeer Rob van Dijk

05 aug. Ds. Dirk-Jan Thijs Amsterdam Everhard Zwart

12 aug. Dhr. Leo Fijen (KRO-NCRV) Maartensdijk Everhard Zwart

19 aug. Ds. Pieter Masmeijer Zegveld Rob van Dijk

26 aug. Dr. Stephan de Jong Bussum Wim Magré

02 sept. Prof.dr. Gerard den Hertog Apeldoorn Everhard Zwart

09 sept. Dr. Ciska Stark Lexmond Rob van Dijk

16 sept. Mgr. Dr. Dick Schoon Amsterdam Wim Magré

23 sept. Ds. Jannie Nijwening Den Haag Everhard Zwart

30 sept. Ds. Mirjam Sloots Koog Zaandijk Rob van Dijk

07 okt. nog niet bekend Wim Magré

14 okt. Prof.dr. Eric Cossee Rotterdam Everhard Zwart

21 okt. Evangelist Johan Krijgsman Amsterdam Rob van Dijk

28 okt. Ds. Bas van der Graaf Amsterdam Wim Magré

04 nov. Dr. R.J. Bakker Amsterdam Everhard Zwart

11 nov. Ds. Carolien Cornelissen Utrecht Rob van Dijk

18 nov. Dr. Ruud Stiemer Den Haag Wim Magré

25 nov. Dr. Piet van Midden Bergambacht Everhard Zwart

02 dec. Ds. Marleen Blootens Amsterdam Rob van Dijk

09 dec. Ds. Niek Scholten Amsterdam Wim Magré

16 dec. Ds. Arnoldien van Berge Amsterdam Everhard Zwart

23 dec. Ds. Ruurd van der Weg
Kerstdienst *

Uithoorn Rob van Dijk

30 dec. Ds. Wim Scheltens
Oudejaarsdienst

Lunteren Wim Magré

Middagpauzediensten
Alle-dag-kerk
Diensten worden gehouden in de Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
Kerk open vanaf 12.00 uur, samenzang vanaf 12.25 uur.
Aanvangstijd van de dienst 12.40 uur. Einde van de diensten ca. 13.00 uur.

Overzicht voorgangers en organisten - tweede halfjaar 2015

*  Kerstdienst: Kerk open vanaf 11.30 uur, samenzang vanaf 12.00 uur. 
Aanvang kerstdienst: 12.30 uur, einde kerstdienst ca. 13.00 uur.
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Vertrouw op de oogst
Werner Pieterse

Het is een prachtig geschrift en al 
lezend begrijp je vrijwel direct waarom 
deze brief zo tijdloos is en inmiddels 
behoort tot de klassieke teksten van 
de protestantse traditie. Een schrijven 
als dit plaatst ons denken over kerk, 
gemeente en toekomst in perspectief. 
Deze dagen is het niet moeilijk te 
somberen over de kerk. Terugloop 
van ledenaantallen, sluitende 
kerkgebouwen. Dus: er moet iets 
gebeuren! Een project, een plan! Over 
alles heen roept de Landelijke Kerk 
van kerkgroei. In al die dadendrang 

roept de brief van 
Bonhoeffer ons 
weer eens bij de 
kern. Waar het 
werkelijk om gaat. 

De context waar 
Bonhoeffer in 
schrijft is natuurlijk 
gruwelijk. In 
1944 ligt heel 
Europa in puin; 
Duitsland is op 
alle fronten aan 
het verliezen, het 

morele failliet van het Derde Rijk 
wordt alom zichtbaar. De kerk heeft 
zich deels gecompromitteerd met het 
regime, heeft weggekeken en heeft 
zich voor een kleiner deel verzet. De 
prijs is hoog. Niet in de laatste plaats 
voor Bonhoeffer zelf. Hij zit gevangen 
in Berlijn en zal kort voor de bevrijding 
worden geëxecuteerd. De vraag 
naar geestelijke weerstand, geloof, 
evangelie is urgent. Hoe kun je in zo’n 
crisis nog geloven, vertrouwen op de 
goede schepping, de God van Israël 
aanbidden, bij een gemeente horen. 
Als ergens de toekomst van kerk en 
geloof ter discussie staat, is het wel 
in die dagen. In die context, letterlijk 
op de puinhopen, wordt een kind 
gedoopt. Het oeroude teken van de 
overwinning op de dood gevierd. Het 
is een bijna Bijbels beeld. Eli vechtend 
met de vijanden, niets is er bijna meer 
over van de oude belofte en Samuel 
wordt geboren als een nieuwe belofte 
uit onvruchtbaarheid. 

De oude dorpspastorie zal voor jou 
een voorbije wereld zijn, schrijft 
Bonhoeffer aan de dopeling uit het 

predikantengeslacht. Het is een beeld 
voor de ineenstorting van alles wat 
vertrouwd is en zeker. We leven ‘in 
algemene verarming van het geestelijk 
leven...’. Maar hij is niet wanhopig: 
er zijn menselijke grondwaarheden, 
‘waar het leven vroeger of later weer 
naar terugkeert. We moeten geen 
haast hebben, we moeten kunnen 
wachten.’ Het gaat Bonhoeffer nooit 
om de kerk zelf. ‘De kerk die aan haar 
zelfhandhaving werkt is haar woorden 
niet waardig’. Ze moet opnieuw leren 
spreken. En zo schrijft hij de beroemde 
zinnen: ‘Daarom moeten de vroegere 
woorden krachteloos worden en 
verstommen en ons christen zijn 
nu slechts in tweevoud bestaan: in 
bidden en gerechtigheid doen onder 
de mensen. Alle denken, spreken en 
organiseren (...) moet uit dit bidden en 
doen opnieuw geboren worden.’

We leven in andere tijden. De urgentie 
van 1944 is de onze niet. De crisis van 
kerk en christendom – als je het al zo 
wilt noemen – is een andere. Maar het 
is te gemakkelijk om dan Bonhoeffer 
maar af te doen als ouderwets, zwaar, 
uit de tijd - ‘zo kan het toch niet 
meer...’ Zijn brief stelt de fundamenten 
van geloof en kerk aan de orde. Uit 
onmacht, verdriet over het verval van 
de kerk zoals wij die kennen, verliezen 
we ons snel in doenerigheid, plannen, 

In mei 1944 schrijft Dietrich Bonhoeffer zijn beroemd geworden 

doop’brief’. De ‘Gedachten bij de doop van D.W.R.‘ zijn na zijn dood gebundeld 

en uitgegeven in de even beroemde bundel ‘Verzet en overgave’. Nadenkend 

over kerk en toekomst besloot ik deze brief weer eens te herlezen. 
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projecten en popularisering. Alsof 
wij Gods belofte in de lucht moeten 
houden en zelf het Koninkrijk tot stand 
moeten brengen. Alsof het allemaal 
van ons afhangt. L ege kerken en over-
spannen vrijwilligers? 

Bonhoeffer brengt ons vanuit zijn 
diepe crisis bij de kern. Zijn wachten 
en bidden is geen luie theologie – God 
zal het wel doen en we maken nog 
een preek. Hij roept ermee op tot een 
diepe verantwoordelijkheid om de 
bronnen in stand te houden en daarbij 
te blijven. Te volharden. In het geloof 
dat de dag zal komen ‘waarop weer 
mensen geroepen worden het woord 
van God zo uit te spreken dat de wereld 

daardoor verandert en vernieuwt.’ ‘Het 
is niet onze zaak die te voorspellen.’
In dat geloof ligt de toekomst van de 
kerk. In dat verband de parabel van 
Marcus. ‘Het koninkrijk van God is als 
een mens die zaad werpt in de aarde 
en slaapt en opstaat, nacht en dag, en 
het zaad groeit op en groeit, zonder dat 
hij zelf weet hoe.’  We zaaien en heb-
ben zoveel gezaaid in onze gemeentes 
in ons leven, maar de toekomst van 
het zaad ligt niet in onze hand. Dat is in 
onze tijd een verontrustende gedachte. 
Alles is in onze cultuur gericht op resul-
taten en tot stand brengen. Rendement 
en getallen. Succes. Het is ook een 
lavende gedachte. Ook in dagen van 
kerkelijk verval ligt de toekomst van het 

evangelie uiteindelijk niet in onze hand. 
Ik heb geen groots vergezicht voor u. 
Het is aan ons bij de bronnen te blijven, 
te zaaien, in vertrouwen op de oogst. 
Om met Bonhoeffer te spreken: ‘er 
zal een nieuwe taal zijn, misschien 
totaal areligieus, maar bevrijdend en 
verlossend, zoals de taal van Jezus (...), 
taal die de vrede Gods met de mensen 
en de nabijheid van zijn rijk verkondigt.’ 
Taal die toekomst schept. Taal van 
Pinksteren.

Komt u de brief van Bonhoeffer meelezen? 
Een zomermiddag in de Paaskerk. We lezen 
woord voor woord. Op woensdag 24 juni, 
van 15.30 uur tot 17.00 uur. Met borrel na.
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De kerk van toen
Maar het is niet zo dat we van een 
groots kerkelijk verleden nu afkalven 
naar nul. Ook vroeger, zo’n 200 jaar 
geleden was de kerkelijke toestand 
niet zo rooskleurig. We hebben wel 
een kerkelijke gouden eeuw achter 
de rug, van pakweg 1834-1968. In die 
periode konden de kerkelijke zuilen 
groeien en bloeien. Gereformeerde, 
hervormde en rooms-katholieke 
zuilen waren ideaal om de - dankzij de 

industriële revolutie 
- snel groeiende 
bevolking te stichten 
en op te stuwen, te 
emanciperen. Maar 
na 1968 brokkelden 
de zuilen af en 
zijn ze omgevallen 
als overbodige 
fabriekspijpen. 

De kerk van nu
Maar wie goed 
kijkt, ziet tussen de 
brokstukken heel 

veel moois. Ten eerste is er die unieke 
protestantse kerk die het aandurfde te 
fuseren uit luthersen, hervormden en 
gereformeerden. Die protestantse kerk 
is een schitterend netwerk van zo’n 
1800 lokale gemeentes, twee miljoen 
leden. Ongeveer 5000 predikanten zijn 
werkzaam in die kerken, maar ook in 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevange-
nissen, koopvaardij en bij Defensie. 
Naast de protestantse kerk is er natuur-
lijk de rooms-katholieke kerk, de remon-
stranten, vrijgemaakte gereformeerde 
kerken, christelijke gereformeerde en 
nog zo veel andere kerkgenootschap-
pen als bijvoorbeeld het Apostolisch 
Genootschap die  dapper zelfstandig 
kerk zijn. Vergeet daarbij ook niet de 
dappere migrantenkerken in de Bijlmer 
of hippe stadskerken als Hillsong 
en Crossroads. Tezamen vormen zij 
een veelkleurig beeld van de kerk in 
Nederland anno 2015.

Optimisme
Waar baseer ik mijn optimisme op? 
Ik ben werkzaam als dominee bij 

Defensie, bij de marine en dominee 
van internetkerk MijnKerk.nl, een 
initiatief van de Protestantse Kerk. 
Daarnaast organiseer ik geregeld kerk-
diensten voor Elvis-fans. Ik zie in deze 
werkvelden veel ‘wilde religiositeit’: 
jonge militairen die onbekommerd 
kaarsjes aansteken tijdens een kerk-
dienst aan boord. Een jonge matroos 
die een kruis getatoeëerd heeft in zijn 
hals, ‘omdat ik niet wil verstoppen dat 
God mij gered heeft’. Een vrouwelijke 
korporaal van dertig die zich laat dopen 
tijdens een lange vaarperiode, omdat 
haar ouders haar daarin vrij hebben 
gelaten en het een oude wens van 
haar is. Een vrouw – dochter van niet-
gelovige Elvis-fan – die door de gos-
pels van Elvis tot geloof is gekomen 
en zich wil laten dopen. Een bezoeker 
van internetkerk Mijnkerk.nl die een 
online kaarsje aansteekt ‘voor mezelf, 
omdat ik elke keer als ik denk dat ik er 
weer wat boven op ben, me weer zo 
verdrietig voel’. Het zijn vormen van 
religiositeit die misschien niet meteen 
aansluiten bij wat in een gemiddelde 
protestantse wijkgemeente leeft of 
geboden wordt. Wat ik ook zie is dat 
rondom een ramp als met de MH17 
samenwerkende kerken een positief 
beeld oproepen van steun en troost. 
Het is een voorbeeld van niet alleen 
de mensen zien, maar ook van elkaar 
als kerken zien, erkennen, naar elkaar 

Kerk van de toekomst
Fred Omvlee

Hoe zal de kerk van de toekomst eruit zien? Laat ik om te beginnen 

zeggen: ik ben optimistisch over de toekomst van de kerk. Ik poets niet weg 

dat er de komende jaren nog heel wat kerkgebouwen zullen moeten sluiten. 

Veel van wat er dierbaar is voor mensen die de afgelopen dertig, veertig, 

vijftig jaar gekerkt hebben, zal verdwijnen. 
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verwijzen, samenwerken waar het kan. 
Er is een basaal religieus verlangen bij 
mensen en daar kunnen kerken van 
allerlei snit op gedijen.

Kerk van de toekomst
De kerk van de toekomst zal een 
lokale kerk zijn die weet wat er leeft 
in zijn buurt of regio en die daar 
soepel bij aansluit. Niet krampachtig, 
maar met plezier. De kerk van de 
toekomst heeft ook een oprechte 
eigen vorm en overtuiging, van 
verschillende snit, en weet dat goed 
te verwoorden. Daarmee is er ruimte 
voor en behoefte aan een wat chique 
kerkelijke gemeente met aandacht 
voor intellectuele verdieping en Bach 
in de ene stadswijk of streek en 
plaats voor een Top2000-kerkdienst in 
een andere gemeente. De kerk van 
de toekomst heeft een eigen harde 
kern van bezoekers en vrijwilligers, 
maar gaat net zo makkelijk om met 
incidentele of eenmalige bezoekers. 
De kerk van de toekomst zal ook 
vaardig zijn met sociale media, 

You Tube, Twitter, simpelweg omdat het 
de manier is om snel onderling en naar 
de wereld te communiceren. De kerk 
van de toekomst is op die manier ook 
regionaal, nationaal en internationaal 
verbonden met andere kerken.
De kerken van de toekomst erkennen 
elkaars aanwezigheid en verdienste. 
Die durven iemand te verwijzen naar 
een heel andersoortige kerk, als ze 
denken dat iemand daar beter op zijn 
plaats is. Gelovigen van de toekomst 
zullen minstens één keer in hun leven 
van kerk verwisselen, omdat die beter 
past bij hun levensstijl of het hoofdstuk 
van hun leven. Ik geloof in én, én, én: 
alle kerkelijke stijlen van hoog-liturgisch 
tot evangelisch, van intellectueel tot 
recht-voor-zijn-raap mogen er zijn. 
De kerk van de toekomst heeft geen 
cent: zij geeft al haar geld uit. De 
kerkrentmeesters en diaconieën potten 
geen kapitalen op ‘voor de toekomst’. 
Zij geven al het geld dat binnen was 
en binnen komt uit aan projecten die 
het nodig hebben, van internetkerk tot 
voedselbank, van duurzaam project 

tot reclamespot. De kerkrentmeesters 
en diakenen zullen wonderen zien 
gebeuren dankzij hun investeringen. 

Energie uitstralen
Tot slot: de kerk van de toekomst zal 
energie uitstralen. Doe wat je doet met 
positieve energie, met plezier. Dat is 
de meest aantrekkelijke factor. Mijn 
vuistregel: een kerkdienst of kerkelijke 
activiteit moet je meer energie ople-
veren dan dat het je kost. Als dat niet 
zo is: ga het anders doen. Of: ga wat 
anders doen. De kerk van de toekomst 
zal energie uitstralen, omdat de men-
sen die daar actief zijn er lol in hebben 
en met overtuiging dat doen waarin ze 
geloven. Zorgen voor mensen die het 
minder hebben, aandacht hebben voor 
elkaar, God loven op een manier en met 
muziek die zij mooi vinden. Heel basaal: 
God liefhebben en de ander als jezelf. 
Een nieuwe kerkelijke gouden eeuw 
verwacht ik nog niet direct, maar sluit 
ik ook niet uit!

fred@mijnkerk.nl
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Wie is Jeroen Zijstra? 
‘Ik ben letterlijk vóór de kerk gebo-
ren, de Michaëlskerk in Oosterland 
op het voormalige eiland Wieringen, 
en ben niet-kerkelijk opgevoed. Door 
mijn oecumenische instelling ben ik 
betrokken geraakt bij de broedplaats 
die de Michaëlskerk was. Het maakte 
niet uit waar je vandaan kwam, als je 
mee wilde zingen en je had een beetje 
vormgevoel dan kon je terecht en was 
je welkom.  

De Michaëlskerk, 
maar ook de 
Museum boerderij, 
een koeienschuur 
die was omgebouwd 
tot vermaarde 
jazzclub, waren rond 
1970 een begrip 
in Oosterland en 
hoorden bij elkaar. 
Het was een won-
derlijke smeltkroes 
van jazzliefhebbers, 
afvalligen en vrijbui-
ters. Zij maakten 

de dienst uit, in de Michaëlskerk onder 
leiding van conservatoriumstudent en 
cantor-organist Kees Kleijn. De kerk 
stond leeg en de exploitatie van de 
oude Romaanse kerk was niet meer 
op te brengen. Nieuwe bewoners van 
de kerk met een nieuw elan gingen 
met elkaar aan de slag en daar schreef 
ik mijn eerste teksten. Als dat vier-
stemmig en in de Anglicaanse traditie 
wordt uitgevoerd, weet je gewoon niet 
wat je meemaakt.’  

‘Het zijn zware gaven  
waar ik diep van ben vervuld 
laat uw tuinman nogmaals graven  
kap mij niet Heer, heb geduld’

‘We gingen vele seizoenen door en ’s zo-
mers trokken Oosterland en de kerk veel 
toeristen, sportvissers, liefhebbers van 
de Waddenzee. Het leverde uiteindelijk 
een bonte verzameling werkgroepjes 
op die diensten organiseerden, soms 
wel met een half jaar voorbereidings-
tijd. Ik heb zelfs nog een cursus Oude 
en Nieuwe Testament gehad. Mijn 

schoonvader Albert van Dorssen was 
op dat moment hoeder van het litur-
gische gedeelte. Zo werd de kerkruimte 
opnieuw bewoonbaar met nieuwe 
teksten en muziek. Het draaide allemaal 
om de jazz en improviseren: een stuk 
lezen en dan tekeer gaan met teksten 
en melodieën. En ik herinner me nog die 
weergaloze lichtval in die kerk.’

Wat heb je daaruit meegenomen?
‘Plekken als jazzcafés en lege kerken 
zijn plekken van waaruit iets ontstaat. 
Sinds de recente crisis in de theater-
business zie je die plekken weer 
culturele betekenis krijgen. Er is een 
onwaarschijnlijke hoeveelheid kerken 
neergezet waar iedereen in- en dan 
weer uitloopt. Mensen met nieuwe 
ideeën komen daarvoor terug. In de 
lege ruimte ontstaan dan onverwachte,  
nieuwe dingen met een nieuwe 
betekenis.‘ 
 
Je noemt jezelf nogal eens een 
zanger op de rand van het wad 
‘Dat hele vaar- en visgebeuren is 
moeiteloos bij de thematiek te 
betrekken. Levend en werkend aan de 
rand van samenleving hadden vissers 
duidelijke ideeën over wat er in de 
samenleving gebeurde. En dan komen 
dingen samen: noem het een rauwe 
helderheid van geest met de sound 
van de stemmen van zee.’

Op de rand van het wad
Gert Jan Slump

Onder de bomen naast de oude kerk in Durgerdam ontmoet ik Jeroen 

Zijlstra, jazztrompettist, zanger en tekst- en muziekschrijver. De band 

Zijlstra draagt zijn naam. Jeroen staat voor de derde achtereenvolgende 

keer op het (te) Gekke Kerk Festival. De voorstelling tijdens het festival is op 

zondagmiddag 14 juni en begint om 14.30 uur in de Paaskerk.   
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‘Werp het net uit om te vissen  
sprak de Heer  
maar niemand keek’
‘Meng dat met een omgeving waar 
het Bavokoor maar evenzogoed de 
Poppy’s, Frans Halsema en Jan Wolkers 
rondliepen. En dat zat allemaal in de 
Museumboerderij/jazzclub en net 
zo gemakkelijk in de kerk. Iedereen 
was daar thuis op zijn manier en 
vanuit zijn eigen discipline. In de 
Museumboerderij ging het overigens 
totaal niet over God, maar wel over 
dingen van betekenis en met inhoud. 
De hervormde leest, maar intussen 
was alles mogelijk. Daar is de link met 
jullie Gekke Kerk. Het gaat erom weer 
in een ruimte te komen met mensen 
die op een bepaalde manier omgaan 
met geloof en het leven: alsof je weer 
terugkomt in hetzelfde badwater!’ 

Wat trekt jou als artiest aan in het 
festival?
‘Het is natuurlijk allereerst een kwestie 
van een uitnodiging ontvangen. Kijk, 
qua tekst en muziek is het kleinkunst. 
En toch is de kerkelijke achtergrond 
op slinkse wijze heel herkenbaar en 
kun je ook van binnenuit moeiteloos 
aanhaken. Als je die kerkelijke achter-
grond niet hebt, heb je gewoon een 
heel leuke middag. Er is voor iedereen 
wat te halen.  
Een bedoeling? Je schrijft wat je 
schrijft. De samenwerking met Stef 
Bos tijdens de Preek van de Leek is 
ook zoiets. Wij komen eigenlijk allebei 
tot de kern, maar in onze eigen woor-
den en zonder te overtuigen. Leuk, 
artistiek en creatief dat is waar het om 
gaat. Het is ruimte maken voor wat 

in jou naar buiten wil. 
Op die manier dichter 
bij iets van betekenis 
komen. Als het die kant 
opgaat, doe ik er altijd 
graag aan mee.’

De toekomst van 
de kerk. Wat zijn 
jouw gedachten als 
randfiguur?
‘Durf de ruimte te 
bewandelen. Er zit een 
soort spruitjeslucht 
om de kerk heen. De 
opgave is lastig, want 
de kerk zelf verspreidt 
die spruitjeslucht, 
terwijl de kerk tegelijk 
die spruitjes lucht wil 
bestrijden. Men zit zo 
gevangen in de eigen 
cocon. Het is voor de 
buitenstaander net 
alsof je voor het eerst 
in een oerwoud komt 
met indianen die rare 
rondjes rond het kamp-
vuur dansen terwijl 
je niet weet wat die 
rondjes te betekenen 
hebben.
De vraag naar de 
toekomst van de kerk 
is door initiatieven als het (te) Gekke 
Kerk Festival eigenlijk al een beetje 
beantwoord. De uitdaging is niet 
de boel bij elkaar houden terwijl de 
volgende generatie het elders zoekt. 
De echte uitdaging is de ruimte en de 
leegte zoeken en in die lege kerk iets 
gaan doen.

Ach en misschien moeten dingen wel 
aflopen. Ook de Museumboerderij 
is er niet meer. En toch is er steeds 
nieuw elan en zijn er weer broedplaat-
sen, plekken van improvisatie. Als dat 
niet meer kan, dat improviseren en 
creëren vanuit de leegte, dan houdt 
het op.‘

foto Bas Losekoot
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Bestuurlijk zou het prachtig zijn als de 
AK op korte termijn zou verdwijnen en 
er in plaats daarvan een Kerkenraad 
Amstelveen- Buitenveldert zou worden 
gevormd, waarin drie secties zijn 
vertegenwoordigd: Zuid, Noord en 
Buitenveldert.
De Pauluskerk is hierbij aangesloten. 
Iedere twee jaar levert een van de 
secties een voor zitter. Deze functie 
rouleert dan door alle  wijken. Het 
scribaat blijft om  praktische redenen in 
een hand. 
En verder? Enige tijd geleden ben ik 
op bezoek geweest in de moskee in 
Amsterdam-Oost. Reuze boeiend. De 
moskeegemeenschap is gehuisvest in 
een grondig verbouwde slachterij. Op 
de begane grond de centrale gebeds-
ruimte. Op de eerste verdieping een 
ruimte waar (mierzoete) thee, koffie of 
frisdrank wordt geschonken met een 
spelruimte voor de jeugd. Uiteraard 
geven daar ook tv’s luid ruchtig blijk 
van hun aanwezigheid. Daar omheen 
ruimtes waarin jongeren elkaar onder-
wijzen in het gebruik van ICT en waar 
bijlessen worden gegeven. Ook zie ik 
een kinderopvang. Aan de andere kant 

van een soort binnen plein is nog een 
kleine supermarkt gevestigd. Uiteraard 
halal. Kinderen, vrouwen, mannen, het 
was een druk in- en uitgedraaf.
Hoe mooi zou het zijn om vanuit onze 
gemeenschap ook zo’n ontmoetings-
plaats te creëren. Bijlessen geven aan 
de jongeren, ontmoeting en ontspan-
ning in een rustige sfeer buiten het 
‘aardse gewoel’. Generaties die elkaar 
ontmoeten en die elkaar ook onder-
wijzen. Pas op latere leeftijd kan je 
levenslessen doorgeven. En waar zou 
dat beter kunnen dan in de omgeving 
van een godshuis?
In een fantasie is alles mogelijk, maar 
de Amstelveense en Buitenveldertse 
werkelijkheid is een stuk weer-
barstiger. Daar staat tegenover dat 
er ongetwijfeld vrijwilligers zijn die 
hieraan zouden willen bouwen. Maar 
wie pakt de handschoen op? Of is dit 
een kerkelijk Utopia?

Wat het heden betreft: op woensdag 
17 juni, om 20.00 uur wordt 
de jaarlijkse gemeenteavond 
georganiseerd. De jaarrekeningen van 
het College van Kerkrentmeesters 

en van het College van Diakenen 
moeten worden goedgekeurd door 
u. De locatie is de Pelgrimskerk. 
Verdere invulling van de avond is op 
het moment van schrijven nog niet 
helemaal bekend. Wordt vervolgd!
 

Hoe ziet (bij ons) de kerk van de toekomst er uit? Aan het beleids plan 

wordt nog gewerkt, dus daar kan ik inhoudelijk nog weinig over schrijven. 

Dit biedt de gelegenheid om mijn fantasie de vrije loop te laten. 

uit de algemene kerkenraad

Kerkelijk Utopia?
Jan W. Bossenbroek 

Ouderentocht 2015
Het jaarlijkse uitstapje van de ouderen in 
Amstelveen/Buitenveldert is in aantocht. 
De data zijn: Kruiskerk en de Pelgrims-
kerk op woensdag 2 september en de 
Paaskerk op woensdag 9 september.
Aan het programma wordt nog gewerkt. 
Onderdelen zijn zoals u gewend bent: 
koffie/thee met gebak, een vaartocht of 
bezoek aan een interessante locatie, een 
driegangenmenu en terugrit langs een 
toeristische route.
De exacte gegevens worden bekend 
gemaakt in de kerken en in het juli/ 
augustus nummer van Present dat op 16 
juli uitkomt. 

Belangrijk: als u belangstelling heeft om 
mee te gaan reserveer dan alvast de da-
tum en geef die ook door aan familieleden, 
kerkleden, vrienden en bekenden waarvan 
u denkt dat ze geïnteresseerd zijn. 
Hebt u nu al vragen neem dan contact op 
met één van de volgende personen: 
Kruiskerk: Leni Kieft, tel 6472586, 
Paaskerk: Jan Willem Meij, tel. 6479961, 
Pelgrimskerk: Nel Velthorst, tel. 6428768
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college van kerkrentmeesters

Met elkaar, aan elkaar, voor elkaar!
Yvonne Teitsma

De Solidariteitskas is bedoeld om 
kerken die niet 'zelfvoorzienend' zijn 
duurzaam op weg te helpen door ze 
tijdelijk (financieel) te ondersteunen.
Verder worden er activiteiten mee 
gefinancierd die niet onder één of 
enkele gemeenten vallen, zoals het 
koopvaardijpastoraat. Ik geef u enkele 
voorbeelden om te illustreren wat er 
met de Solidariteitskas gebeurt. Zowel 
de linkerhand als de rechterhand: de 
helpende handen.

Linkerhand: revitalisering
Een gebouw dat te duur wordt. Geen 
geld meer voor een voorganger. 
Onvoldoende middelen om de ‘boel 
draaiende te houden’. Dat is meer 
dan slikken. ‘Vaak is er eerst schrik, 
dan boosheid, dan ontkenning’, 
zegt gemeenteadviseur Atie de Vos. 
‘Het moeilijkst is het om de feiten 
te accepteren. Dat bijvoorbeeld de 
gemeente het salaris van de predi-
kant niet meer kan betalen. Wat volgt 
is een periode van rouw. Maar ook, 
praktisch gezien, een periode van 
financieel toezicht. Vervolgens het 

besef: we moeten het anders orga-
niseren. Samen gaan we opnieuw 
kijken hoe we verder kunnen. Na de 
krimp, mag je weer opbouwend bezig 
zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
de Solidariteitskas: een steuntje in de 
rug, op een moment dat het telt.’

Rechterhand: koopvaardijpastoraat
‘Zeevarenden zijn niet zielig, maar er is 
wel heel wat gaande’, betoogt koop-
vaardijpastor Helene Perfors. ‘Het is 
een harde wereld. Voor de mens is er 
weinig ruimte. Aan boord is er wel de 
ruimte van de zee, maar verder veel 
beperking. Er is beperkte leefruimte, 
financiële ruimte, psychische ruimte 
en ga zo maar door. Als koopvaardij-
pastor kun je als het ware ademruimte 
bieden, lucht brengen. Door gewoon 
te vragen: ‘Hoe gaat het met je?’ Zo 
ben je een soort veiligheidsventiel, 
even de druk eraf. Ik merk dat rituelen, 
zegenende handelingen, geweldig 
kunnen verbinden. Als dominee mag ik 
dit mooie werk doen, mede dankzij de 
Solidariteitskas.’

Binnenkort ontvangt u vanuit het College van Kerkrent meesters een 

acceptgiro in uw brievenbus. Deze keer met de vraag om een bijdrage voor 

de Solidariteitskas. Solidariteit betekent 'één voor allen en allen voor één'. 

Daarom draait het ook bij de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Helpt u mee andere kerken de hand te reiken?
Wij vragen per persoon, per kerkelijk ingeschrevene 
€ 10,- om de Solidariteitskas te steunen. In juni 
ontvangt u per adres één acceptgiro. Hiermee kunt u 
bovengenoemd bedrag per persoon overmaken. 
Of overmaken op IBAN NL53 ABNA 0549 316 523 van 
de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
onder vermelding van het kenmerk van de accept-
giro (16 cijfers). Van de totale opbrengst dragen 
we € 12.500,- af aan de Protestantse Kerk voor de 
Solidariteitskas. Het bedrag dat we meer mogen 
ontvangen is bestemd voor onze eigen gemeente, dus 
ook voor úw wijkkerk. Bij voorbaat hartelijk dank voor 
uw blijk van solidariteit.

Spontane bijdragen: € 60.759
Ontvangen toegezeggingen: € 174.123
Toegezegd t/m maart: € 405.840
Begroot: € 510.000

Opbrengsten Actie 
Kerkbalans 2015 t/m april
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college van diakenen

Allerhande
Ginus Trof

Weet u nog? Op 25 april werd Sam’s 
Kledingactie gehouden bij onze kerken 
en de parochies. Veel geregel door 
Mareke Kniep, zelfs een bijdrage voor 
Present schuwde zij niet, flyers en 
posters werden uitgereikt. Ook de 
inzet van veel vrijwilligers op de dag 
zelf mag niet onderschat worden, zij 
leidden alles op het moment suprême 
in goede banen. Al die inzet en uw 
bijdrage hebben er toe geleid dat 

er in totaal 6020 
kilo aan kleding 
is aangeleverd, 
vorig jaar was dat 
‘slechts’ 4900 kilo. 
Geweldig bedankt 
hiervoor namens 
het team Sam’s 
Kledingactie voor 
Mensen in Nood. 
Met de opbrengst 
worden kwets-
bare dorpen 

in Bangladesh geholpen zich tegen 
overstromingen te beschermen. Er 
worden degelijke dijken aangelegd en 
er wordt een preventieproject opgezet, 
waar de bevolking leert hoe zich voor 
te bereiden op rampen, zodat ze die op 
eigen kracht kan doorkomen.

Samen met drie andere diakenen uit 
onze kerken woonde ik een oecume-
nische bijeenkomst bij in Haarlem over 
de ervaringen met de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Er 
blijken per burgerlijke gemeente grote 
verschillen in uitvoering van deze wet-
geving te bestaan. De ene gemeente 
is gul met het verlenen van hulp en de 
andere houdt zoveel mogelijk de boot 
af. Het gevolg is dat er diaconieën zijn 
die geld, handen en voeten tekort ko-
men om mensen hulp te kunnen bie-
den, terwijl elders dit beeld niet wordt 
herkend. Met zulke grote verschillen 
in behandeling van zorgaanvragen kun 

je je afvragen of de rechtsgelijkheid 
van mensen in Nederland niet in het 
gedrang komt. 

In Buitenveldert heeft de diaconie zeer 
goed contact met welzijnsorganisatie 
PuurZuid. Zij weten ons te vinden als 
de normale regelingen niet direct uit-
komst kunnen bieden. In Amstelveen 
hebben we minder inzicht in de hulp 
die mensen mogelijk nodig hebben. 
De komende tijd heb ik daarom onder 
andere een gesprek met Vita welzijn 
en advies en welzijnsorganisatie AanZ. 
Eens kijken of we eenzelfde regeling 
kunnen treffen als in Buitenveldert. 
Maar ook kenbaar maken dat wij als 
kerken onze verantwoordelijkheid 
willen nemen in deze maatschappij. 
Uiteraard met als uitgangspunt dat 
ieder zijn verantwoordelijkheid neemt 
en dat wij kunnen helpen tot het punt 
dat geldende regelgeving het werk 
overneemt. 
Zoals de barmhartige Samaritaan ons 
leert: helpen waar geen helper is.

Waarom is er niet gecollecteerd voor Nepal in onze kerken van 

Amstelveen-Buitenveldert? Een goede vraag die ik niet meteen kon beant-

woorden. Hier en daar heb ik mijn licht eens opgestoken en ontdekt dat 

binnen onze kerkgemeenschap gekozen is te werken met een vastgesteld 

collecterooster. Bij ernstige rampen, zoals nu in Nepal en andere vergelijk-

bare situaties, gaat het College ervan uit dat ook u gironummer 555 weet te 

vinden en via die weg uw bijdrage stort. 

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus 2011, 1180 EA Amstel-
veen, 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
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Ik betrap mezelf erop dat ik, als ik 
denk over de toekomst van de kerk, 
althans de gevestigde mainstream-
kerken in Amstelveen of in Nederland, 
ogenblikkelijk ga denken aan een 
neerwaarts scenario: ‘We hebben nu 
nog drie kerkgebouwen in Amstelveen-
Buitenveldert. We hebben nu nog  
’s zondags 150 mensen in de dienst. 
We hebben nu nog kinderen voor 
de kinderdienst. We hebben nu nog 
mensen die belangrijke activiteiten 
willen en kunnen dragen.’ Onrealistisch 
is dergelijk gedroeftoeter niet als 

je naar de leeftijdsopbouw kijkt: de 
gemiddelde leeftijd van de meest 
betrokken gemeenteleden is zeventig 
jaar! Met ieder bericht van overlijden 
ontstaat er een lege plek in de banken 
die meestal niet wordt opgevuld.

Toch kun je ook anders kijken. Het 
beeld dat de kerken altijd vol hebben 
gezeten en sinds de jaren ’60 leeg-
lopen, klopt niet. De Canadese filo-
soof Charles Taylor beschrijft in Een 
seculiere tijd, zijn grote verhandeling 
over secularisatie, dat het met de 

kerkgang twee eeuwen geleden ook 
droevig gesteld was, waarna een 
opwekking plaatsvond. Uiteindelijk is 
het ‘platte’ verhaal van de Verlichting 
niet bevredigend. Religieus verlangen 
naar ‘eeuwigheidswaarde’ blijft 
binnen de moderniteit een krachtige, 
onafhankelijke bron van motivatie. Het 
is de kunst om als kerk daarop in te 
spelen en de juiste snaar te raken.
In de Kruiskerk hebben we het project 
De jonge Kruiskerk. Dat is niet zomaar 
een andere naam voor de activiteiten 
met jeugd en jonge gezinnen. Het is 
een soort nieuw begin. Zaterdag 18 
april schilderden we met ruim  
dertig kinderen op een enorm doek de 
ark van Noach en hingen dat aan de 
toren van de Kruiskerk. Daaronder een 
blauw doek van 14 meter hoog, de zee. 
Zo zag ik het: de Kruiskerk verdwijnt in 
de golven, maar de kinderen van De 
jonge Kruiskerk werken aan hun ark. 
Dat is de toekomst van de kerk.

column

Nog & toch
Erik Schouten

In bevindelijk-gereformeerde kringen wordt over en tot God 

vaak gesproken met het woordje ‘nog’. Dat de HEERE nog dit en nog 

dat. Ik herinner me een lezing op een weekend van de christelijke 

studentenvereniging waarin de lector, de zelfverklaarde ‘zwaarste 

dominee van Dordt’ (een levensgenieter dus), dat gebruik van ‘nog’ 

kwalificeerde als gebrek aan geloof. Alsof we ervan uitgaan dat God 

ons spoedig met de boel zal laten zitten. Daar zit iets in.
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Zuid
Groene zondagen
Als u dit leest staat het (te) Gekke 
Kerk Festival op het punt van 
beginnen of ligt het in ieder geval 
vers in ons geheugen. Meer dan 
zestig vrijwilligers zijn erbij betrokken! 
Folder, website, posters en billboards 
maakten ons weken lang warm voor 

het veelbelovende programma. In 
de folder deze zin: Het festival slaat 
op eigenzinnige wijze een brug 
tussen kerk en samenleving; zoeken 
en vinden; geloven en twijfelen en 
zingeving en spiritualiteit. Hoe heeft 
dat gewerkt bij u? Was een bezoek aan 
het festival anders dan een ‘gewoon’ 
optreden en waarom? Hoe kwam kerk 
en gemeente zijn voor u naar voren? 
Uit het nadenken over de toekomst 
van kerk en geloof, het verlangen 
met ‘buiten’ te delen wat we ‘binnen’ 
beleven, is het festival geboren. In 
de kerkenraad en gemeente zijn we 
met deze vragen bezig. Hoe kunnen 
we onze bron van geloof delen 
buiten de grenzen van de kerk? We 
horen graag van u als we met elkaar 
verder nadenken over vernieuwing en 
toekomst van de gemeente! 
Dat we streven naar ‘vernieuwen waar 
mogelijk’ en ‘behoud van wat goed 
is’ is al langer geleden vastgesteld. 
Na Pinksteren beginnen de groene 
zondagen, ‘door het jaar’. Geen grote 
feesten of lange lijnen in de lezingen, 
zoals bijvoorbeeld in de paastijd. We 
bidden, zingen en vieren ‘gewoon’ 
door, zoals we dat al eeuwen doen. 
Zondag aan zondag, vaak aan de hand 
van het leesrooster dat dit jaar veelal 
Marcus volgt.
Deze dagen leggen we de laatste hand 

aan de uitwerking van de ontmoetings-
bijeenkomsten, waarover we u eerder 
tijdens de gemeente-avonden hebben 
bericht.
Als u ouder bent dan 75 ontvangt u 
deze zomer een uitnodiging. Vanaf 
september zullen er regelmatig bijeen-
komsten worden gehouden in Midden-
hof, Kastanjelaanflat, Olmen hof, 
Digna hoeve en Noorddamcentrum. 
Van harte welkom! 
Getuige de doorgaans grote opkomst 
bent u waarschijnlijk al vertrouwd met 
de ouderenbijeenkomsten die de dia-
conie organiseert in de Paaskerk. Ook 
voor die bijeenkomsten in 2015-16 krijgt 
u tegen het eind van de zomer vakantie 
een uitnodiging. In de zomermaanden 
zijn er nog twee diaconale middagen: 
14 juli en 18 augustus. Graag zien wij, 
predikanten en vrijwilligers van de 
taakgroep pastoraat, u bij een van de 
bijeenkomsten. Mocht het voor u niet 
mogelijk zijn de bijeenkomsten bij te 
wonen en stelt u persoonlijk bezoek op 
prijs, dan horen we dat ook graag!
We zijn in de zomer alle drie op 
verschillende momenten afwezig. Zo 
is er steeds een van ons bereikbaar 
voor pastoraat. In dringende gevallen 
kunt u ook met de scriba, Albert van 
Blaaderen, bellen.
Tot slot feliciteer ik namens de 
kerkenraad Marianne Bogaard, nu 

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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zwart op wit, met haar twintigjarig 
ambtsjubileum. We hopen dat je nog 
lang in ons midden mag verblijven!
U allen een hartelijke groet, ook 
namens Gert Jan de Bruin en 
Marianne Bogaard,

Ds. Werner Pieterse

(te) Gekke Kerk viering
De kerkdienst op 14 juni krijgt de vorm 
van een Thomasviering. Net als het 
festival heeft deze viering ‘verbinding’ 
als thema. We zoeken naar verbinding 
met God, met elkaar en met de maat-
schappij. Na een gezamenlijk begin 
van de viering in de kerkzaal, kan 
een ieder vervolgens een activiteit 

kiezen in en rond de kerk. Zoek een 
‘keek op de week foto’ en schrijf er 
een kyrie-gebed over. Praat in de 
kerkzaal door over die mooie Psalm 
122. Maak samen een wandeling 
in het Preekpark van Augustinus. 
Luister naar het verhaal van mensen 
van het Jeanette Noëlhuis, die hun 
huis voor vluchtelingen openstellen. 
Vertrouwensspelletjes, schilderen, 
graffiti spuiten – geloof is op veel 
manieren te uiten! We sluiten 
gezamenlijk buiten af en u gaat met 
het groene grasmatgevoel weer naar 
huis. Er staan daar stoelen klaar voor 
wie niet lang kan staan. 

Uit de kerkenraad
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,  
het ligt allemaal al weer achter ons. 
Maar met de reeks aan vieringen in 
de 40-dagentijd en de doorlopende 
lezingen in het Bijbelboek Hooglied 
tussen Pasen en Pinksteren is het 
eigenlijk één aaneengesloten periode 
geweest van prachtige vieringen, 
waarin de liefde van God voor ieder 
van ons persoonlijk en voor de kerk 
als geheel de boventoon voerde. Dit 
is en blijft de kern van ons gemeente 
zijn. Maar daaromheen gebeurden 
ook heel mooie andere dingen. Zo 
ontvingen drie gemeenteleden, 
te weten Ada van Puffelen, Trix 

foto: Anouk ten Velden

Trix Hagen
Jan van Schaik Ada van Puffelen
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Hagen en Jan van Schaik, een 
lintje van de koning voor hun grote 
maatschappelijke verdiensten.
Verder was er een prachtige en indruk-
wekkende vesper naar aanleiding van 
de ziekte ALS. Gert Jan Slump en Rien 
Harkema, die deze ziekte heeft, schre-
ven de teksten, Arjen Göbel de muziek 
en Nicole Penterman maakte de be-
geleidende aquarellen. Ds. Marianne 
Bogaard verbond de liederen op prach-
tige wijze met teksten en psalmen. 
In een bomvolle Paaskerk kwam de 
boodschap dat er maar één kan zorgen 
voor een eeuwig thuis indringend bij 
iedereen binnen, of je nu gelovig, niet 
gelovig of half gelovig bent.

Zoals in de vorige Present gemeld, 
kwam de kerkenraad in de veertig-
dagentijd niet bijeen. Dat is natuurlijk 
prima. Alleen de ‘rekening’ krijg 
je dan in de volgende vergadering 
gepresenteerd, want die duurt dan 
extra lang. Maar dat niet vergaderen 
in de veertigdagentijd moeten we er 
maar gewoon in houden. Het is goed 
je focus op Pasen in die periode vast 
te houden. 

In de aprilvergadering van de kerken-
raad stonden er naast vele kleine 
punten een drietal beleidszaken 
op de agenda: ‘het beding’ van de 
voormalige Handwegkerk, de aanvraag 
voor een extra medewerker voor het 
ouderenpastoraat en het financieel 
jaarverslag van onze PWAZ. Over 
deze drie punten wil ik u ‘bijpraten’. 
En als vierde punt besteed ik nog 
kort aandacht aan het onderwerp 
‘kindvriendelijke kerk’. 

Het beding van de voormalige 
Handwegkerk
Het beding is een juridisch document 
waarin staat dat de wijkgemeente 
van de Handwegkerk instemmings-
recht heeft bij de verkoop van de 
Handwegkerk en de bijbehorende pas-
torie én instemmingsrecht bij de be-
steding van de baten uit die verkoop. 
Let wel: het gaat om instemming, niet 
om zeggenschap. Als de AK besluit 
tot verkoop of tot besteding van de 
verkoopbaten moet ze langs bij de 
Handwegkerkgemeente voor instem-
ming. Het ging de toenmalige kerken-
raad van de Handwegkerk er niet om 
een juridische muur om hun eigen kerk 
te zetten, zodat die nooit verkocht kon 
worden. Nee, het lag eigenlijk precies 
omgekeerd. Al zo’n twintig jaar lang 
was de Handwegkerkgemeente bereid 
om haar gebouw te verkopen, mits 
er dan met de baten van die verkoop 
overgegaan zou worden tot nieuw-
bouw in Westwijk. De toenmalige 
kerkenraad van de Handwegkerk ver-
trouwde er niet op dat die baten echt 
besteed zouden worden aan nieuw-
bouw. En zo is het beding ontstaan, als 
juridische stok achter de deur om tot 
nieuwbouw te komen.
Bij de fusie van Dorpskerk, Handweg-
kerk en Paaskerk is dit beding 
over gegaan naar de PWAZ. In de 
gemeentevergadering van november 
2014 heeft de PWAZ-gemeente ermee 
ingestemd dat de Handwegkerk en 
de bijbehorende pastorie worden 
verkocht aan een projectontwikkelaar. 
Bovendien heeft de gemeente er toen 
mee ingestemd dat we, in ieder geval 
de komende tien jaar, geen nieuwbouw 

willen ontwikkelen in Westwijk. Maar 
het beding is nu juist gekoppeld aan 
nieuwbouw. De vraag is dus wat je dan 
nog hebt aan een ‘beding’. 

In de gemeentevergadering van zondag 
26 april 2015 heeft de gemeente inge-
stemd met het volgende voorstel in de 
richting van de AK. Het voorstel is om 
het juridische beding op te  heffen en 
te vervangen door de volgende interne 
afspraken binnen de PGAB:
a. Stort de baten van de verkoop van 
de Handwegkerk en de bijbehorende 
pastorie in het bestaande bouwfonds, 
dat overigens al bestemd is voor 
nieuwbouw in Westwijk;
b. Bevestig in een vergadering van de 
AK dat dit bouwfonds bestemd is voor 
nieuwbouw in Amstelveen-Zuid; laat 
ook uit de financiële jaarstukken zijn af 
te lezen dat dit fonds bestemd is voor 
nieuwbouw in Zuid.
Dit voorstel ligt momenteel bij de AK. 
We hopen op een positieve reactie op 
dit voorstel, omdat we hiermee af zijn 
van een punt dat na al die jaren nog al-
tijd moeilijk ligt in de relatie tussen de 
kerken in Amstelveen-Buitenveldert. 
Bovendien geven we hiermee een sig-
naal af dat de PWAZ het kerkelijk be-
stuur binnen Amstelveen-Buitenveldert 
volledig vertrouwt op basis van intern 
gemaakte afspraken, zonder juridische 
documenten op de achtergrond. En 
tot slot kan hiermee geld vrijkomen uit 
het bestaande bouwfonds om andere 
nuttige en noodzakelijke zaken te kun-
nen financieren in de drie kerken van 
Amstelveen-Buitenveldert. Dit laatste 
kan overigens alleen door de AK zelf 
worden besloten.
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Aanvraag voor een kerkelijk 
medewerker voor het 
ouderenpastoraat
De PWAZ-kerkenraad heeft een aantal 
argumenten om voor een periode 
van twee jaar extra menskracht (60% 
van een fulltime baan) te vragen 
aan de AK om te investeren in het 
ouderenpastoraat in onze gemeente. 
Het eerste argument is dat het aantal 
ouderen fors toeneemt, terwijl het 
aantal vrijwilligers voor het pastoraat 
juist afneemt. Het tweede argument 
is dat we met de introductie van het 
ontmoetingspastoraat meer inzet 
en tijd vragen van onze predikanten 
op het gebied van pastoraat. Het 
derde argument is dat we ds. Werner 
Pieterse voor 30% van zijn tijd willen 
inzetten voor de opbouw van de 
relatie tussen onze gemeente en 
‘de wereld om ons heen’. Het vierde 
argument is dat deze extra investering 
in pastoraat de ouderen ook toekomt, 
omdat zij het zijn die de kerk hebben 
opgebouwd en de gevraagde middelen 
voor dit pastoraat bijeen hebben 
gebracht. Voor de goede orde: deze 
extra menskracht betekent overigens 
niet dat onze wijkpredikanten geen 
individueel pastoraat zullen doen. 
Niet iedereen kan immers de over-
gang van individueel pastoraat naar 
groepspastoraat maken. En de 
groep die dat niet kan, verdient extra 
aandacht.

Financieel jaarverslag van de PWAZ 
We zijn het jaar 2014 financieel 
goed doorgekomen. Maar in alle 
eerlijkheid, dat was meer geluk dan 
wijsheid. Sommige posten vielen 

(erg) mee en andere (erg) tegen. We 
moeten duidelijk nog leren om in 
zo’n grote gefuseerde gemeente alle 
balansposten van kosten en baten 
vooraf scherper in beeld te krijgen. En 
daar komt bij dat het de taakgroepen 
en andere belanghebbenden binnen 
onze kerk ook niet erg in het bloed 
zit om pakweg een jaar vooruit te 
plannen. Ideeën en plannen komen 
spontaan op en leiden dan al snel 
tot een onverwacht mailtje naar de 
voorzitter(s) van de kerkenraad met het 
verzoek om financiële ondersteuning. 
Een eenmaal goed begrote post is 
veilig gesteld en kan dus worden 
gerealiseerd. Mijn oproep aan een 
ieder luidt: zijn er al plannen voor 
2016 – ook al zijn ze nog vaag en niet 
helemaal zeker – kom er bijtijds mee 
naar de kerkenraad. Dan bekijken 
we of en hoe we dit opnemen in de 
begroting van 2016. Komt een plan te 
laat dan kan dit om financiële redenen 
wel eens niet doorgaan. Dat is dan 
geen onwil van een voorzitter of 
penningmeester, maar gewoon omdat 
de financiële ruimte in onze wijkkas er 
dan niet meer is.

Een kindvriendelijke kerk
Speerpunt in ons beleid is de jeugd. 
En op dat punt kan de kritische 
vraag gesteld worden of dit wel 
voldoende tot uitdrukking komt in 
onze vieringen en in ons kerkgebouw. 
Op dit tweede punt maakte Dorien 
Keus de kerkenraad nadrukkelijk 
attent. Zij verwoordt het zo: ‘We 
willen graag dat allerlei groepen zich 
thuis voelen in onze gemeente en 
in ons kerkgebouw. Dat is één van 

de redenen waarom de Paaskerk 
recent is gerenoveerd. Het is prachtig 
geworden. Sinds de ingebruikname 
is echter duidelijk geworden dat één 
groep bij de renovatie is ‘vergeten’: 
de kinderen en de jongeren. Om te 
zorgen dat de groepen 4-12 jaar en 
12-16 jaar zich meer thuis voelen in de 
gemeente, is het goed ze een eigen 
ruimte te geven waar zij al spelend en 
lerend hun geloof kunnen ontdekken.’ 
De kerkenraad kon het hiermee 
alleen maar eens zijn. De Jeugdraad 
en de kerkrentmeesters hebben 
gezamenlijk de opdracht gekregen om 
de mogelijkheden te onderzoeken. Dat 
andere groepen binnen de gemeente 
dan wellicht iets moeten ‘inschikken’ 
is een consequentie die de kerkenraad 
vervolgens zal oppakken.

Tot zover de kerkenraad. We gaan op 
weg naar de zomerperiode. Maar voor 
het zo ver is, hebben we nog het (te) 
Gekke Kerk festival in juni. Kom naar 
dit festival, niet alleen voor u zelf, zie 
het ook als kans om in gesprek over 
geloof en kerk te komen met mensen 
buiten onze kerkgemeenschap.

Ja en dan is er nog één belangrijk 
zorgpunt dat ik met u wil delen. We 
hebben nog steeds geen vervanging 
voor het scribaat. Albert van Blaaderen 
neemt deze taak waar tot 1 september. 
Daarna gaat hij er echt mee stoppen. 
Er moet in zo’n grote gemeente toch 
iemand zijn die deze taak op zich wil 
nemen. Ik hoor het graag van u. 

Pieter Licht
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Startzondag 6 september: goede 
buren
Het thema van dit jaar is ‘goede buren’. 
Afgelopen periode was er veel te doen 
in de Paaskerk.
De buren waren welkom en zijn in 
grote getalen gekomen. We willen op 
startzondag 2015 laten zien wat goede 
buren voor elkaar kunnen betekenen. 
Voorafgaand aan de zondag is er op 
zaterdag 5 september een vrijwilliger-
sevenement. Allemaal goede buren 
van elkaar, verbonden in hun vrijwilli-
gerswerk. We bouwen het evenement 
uit op zondag: activiteiten die net iets 
anders zijn dan tijdens de startzondag 
van voorgaande jaren. We zullen met 
elkaar vieren: zingen, lezen, bidden, 
samen optrekken en samen zijn.

Esther Velten en Carla Verwoerd

JD12+
Als u dit stukje 
leest is de Bingo, 
die onze jongeren 
georganiseerd 
hebben om geld 
in te zamelen 
voor Stichting de 
Vrolijkheid, alweer 
voorbij. Deze 
stichting zet zich 
in om het leven 
voor de kinderen 
van vluchtelingen 
in Nederland wat 
dragelijker te maken.
We leggen de  
laatste hand aan  
DE DIENST op  
21 juni, waar 
jongeren de hand 

hebben in de eredienst. Ons thema 
is ‘Vluchtelingen’ en we hadden niet 
kunnen vermoeden dat dit thema 
de laatste maanden zo actueel 
geworden is. Gelukkig komen er ook 
luchtige onderwerpen aan bod, met 
het overvliegen van jongeren die de 
kindernevendienst zijn ontgroeid als 
een hoogtepunt.
De welverdiende vakantie nadert 
met rasse schreden en we kunnen 
terugkijken op een druk jaartje kerken-
werk. ‘De Bijbel in gewone taal’ is al 
helemaal ingeburgerd, nu nog aan de 
andere media (beamer, geluid) gaan 
werken. Wij als JD12+ leijding hopen 
ook na de zomervakantie weer vele 
JD12+ diensten aan onze jongeren te 
kunnen aanbieden. 

Anko Verburg

Rommelmarkt 
zaterdag 19 september
Voor je het in de gaten hebt is 
het alweer zover: de jaarlijkse 
Rommelmarkt. Natuurlijk zijn 
de voorbereidingen voor dit 
evenement al van start gegaan. 
Daarom nodigen wij u nu alvast 
uit om de datum in de agenda 
te zetten. 
Denkt u aan het sparen van 
de DE-koffiepunten? Want 
daarmee kopen we leuke prijzen 
voor het rad van avontuur. De 
bus voor de koffiepunten staat 
al voor u klaar op de bar bij 
Jacqueline en Stoffel.  
De commissie staat open voor 
leuke ideeën en hulp op velerlei 
gebied. Misschien vindt u het 
wel leuk om zich aan te melden 
als vrijwilliger! Tevens zijn wij 
op zoek naar sponsors voor 
dit evenement, bijvoorbeeld 
in een bijdrage aan prijsjes 
voor het rad van avontuur. 
Graag uw aanmeldingen op 
rommelmarkt@pwaz.nl  of 
bij een van de kosters van de 
Paaskerk.
Houd de datum vrij, want niets 
is leuker dan samen de handen 
uit de mouwen steken.  

De Rommelmarktcommissie 

Agenda

Juni
Vr  12 - Zo 14 (te) Gekke Kerk festival
Wo 17 15.00 uur Bijbellezen met het oog op zondag
Vr  19 - Zo 21 Kloosterweekend
Wo 24 15.30 uur Bonhoeffer lezen, borrel na
Di  30 19.30 uur Kring veertigers

Juli
Di  14  Diaconale middag

Augustus
Di  18  Diaconale middag

September
Za  05 Vrijwilligers evenement
Zo  06 Startzondag
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Leo Kramer vijftig jaar organist 
Op 1 mei was het vijftig jaar geleden dat Leo Kramer aangesteld 
werd als organist in Slotermeer-Geuzenveld. Op 3 mei 2015 
speelde hij er in ‘De Ontmoeting’. Leo is inmiddels echter al jaren 
cantor-organist in Amstelveen-Zuid, en daarom vierden wij dit 
jubileum op 10 mei in de Paaskerk met vele genodigden. Tot Leo’s 
verrassing ging de muziek in deze dienst door nadat hij gestopt 
was met spelen… onder begeleiding van Peter van Dongen zongen 
het koor Anthem en de Cantorij. Ook kreeg hij een kerkelijke 
onderscheiding. Het was een muzikaal feest!
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Kruiskerk

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

Uit de kerkenraad
In de april-vergadering, die ik zelf 
helaas niet kon voorzitten, deed 
Mirjam Buitenwerf uitvoerig verslag 
van haar werk voor de Jonge 

Kruiskerk. Zij gaf ons een indruk van 
de voorlopige uitkomsten van de 
gesprekken die ze in de afgelopen 
maanden met zo’n vijfentwintig 
ouders van jonge kinderen gevoerd 
heeft en ook van de activiteiten die 
in het kader van De Jonge Kruiskerk 
zijn georganiseerd (o.a. Het Grootste 
Bijbelverhaal van Amstelveen, zie 
verderop in deze Present). In de 
komende tijd zal zij haar onderzoek 
naar deze doelgroep verder afronden. 
Na de zomer volgt hiervan een verslag 
in Present. 
De liturgiecommissie heeft zich op 
verzoek van de wijkkerkenraad bera-
den op wat voor gemeente we willen 
zijn, hoe we willen vieren en wat voor 
inrichting van de kerkzaal daarbij zou 
passen. In haar rapport geeft zij haar 
visie op liturgie en doet voorstellen 
hoe de kerkzaal ingericht kan worden 
voor de vieringen zoals deze momen-
teel plaatsvinden. Uitgangspunt 
hiervoor was het resultaat van de 
enquête van enige tijd geleden over 
de zondagochtenddiensten, namelijk: 
het verlangen God en elkaar in de 
kerkdienst te ontmoeten. De kerken-
raad heeft de voorstellen besproken 
en besloten naast deze voorstellen 
niet alleen de kerkzaal maar ook 
gewenste aanpassingen van het hele 

kerkgebouw in beeld te brengen. Dit 
om de kerk ook voor de komende 
generaties geschikt te maken. Een en 
ander kan in samenhang met het groot 
onderhoud van het gebouw samenval-
len en voorkomt mogelijk meerdere 
verbouwingen. De komende tijd zullen 
deze wensen worden geïnventari-
seerd en uiteraard zullen we u op de 
hoogte houden van deze wensen en 
verdere plannen. Dank aan de com-
missie voor haar inzet en rapportage. 
Het rapport en de bijlagen zijn op onze 
website te vinden (tab ‘Over ons’, 
item ‘ beleidsdocumenten’) of bij de 
scriba op te vragen via 06-22196519 of 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl.
Blij zijn we met de bevestiging van 
twee nieuwe ambtsdragers in een 
mooie Pinksterdienst: Cor Omta als 
diaken en Henk van der Meulen als 
ouderling. Dat God ook jullie werk mag 
zegenen.
Als u dit leest is de expositie al weer 
gesloten. Er waren enthousiaste 
lezingen van de kunstenaars zelf en 
er is weer veel werk verzet door de 
leden van de kunstcommissie: Cees 
Grootjen, Joke Hartman, Anthony 
Melissen en Lida Ruitinga. Zeer 
bedankt daarvoor.
We zoeken nog een of twee mensen 
die het leuk lijkt een bijdrage te leveren 
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aan het boekje over onze kunstschatten 
(zie de vorige Present). Wie? Misschien 
zijn er ook nog mensen met herinne-
ringen aan of documenten over kunst 
uit de Kruiskerk, de Pauluskerk of de 
Bankraskerk. Opgave bij Rob Hartman.
Hebt u al genoteerd: het (te) Gekke 
Kerk Festival van 12 t/m 14 juni, en 19 
juni ons gemeentefeest?

Rudie van Balderen

Van de diaconie
Op 13 mei hebben we de laatste 
Schatmaaltijd van dit seizoen gehad. 
Eén van de deelnemers, Marjon, 
beschreef dit als volgt: “Het was 
heerlijk, Marianne had het eten 
gemaakt. Jeike Biewenga vertelde 
over het project ‘Ouderen in Moldavië’ 
aan de hand van dia’s. Interessant en 
ook wel wat emotioneel als je ziet 
hoe deze ouderen daar wonen en 
leven.” We mogen terugzien op drie 
drukbezochte en gezellige maaltijden 
in dit seizoen. Dank aan Anny en 
Gerrie die hierbij onmisbare helpsters 
waren. Volgend seizoen hopen we 
ook weer enkele Schatmaaltijden te 
organiseren. Nieuwe ideeën hiervoor 
zijn altijd welkom.
Ook voor zaken over hulp in moeilijke 
situaties blijven diakenen te allen tijde 
tot uw beschikking.

Namens de diaconie, Lamkje Sminia

Kom kijken in de Kruiskerk!
Op zaterdagmiddag 13 juni gaat de 
Kruiskerk speciaal open voor kinderen 
en hun (groot)ouders of begeleiders. 
Wat is er allemaal te doen?
• Speurtocht in en om de kerk
• Demonstratie van het orgel

• Kaars versieren
• Foto van jezelf op de preekstoel
Lijkt het je leuk? Kom dan een kijkje 
nemen in de Kruiskerk, op zaterdag 
13 juni, van 15.00 tot 17.00 uur. 
Meer informatie: Mirjam Buitenwerf, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl, 
tel. 020-3312456.

Tienerdienst
Op zondag 28 juni vieren we een 
tienerdienst. Dat is een dienst voor 
de hele gemeente, jong en oud, 
maar voorbereid en uitgevoerd door 
en met onze tieners. Het thema is 
‘(Zelf)vertrouwen, ontleend aan het 
evangelieverhaal voor deze zondag: 
Marcus 5: 21-43, bekend als het 
verhaal over het dochtertje van Jaïrus. 
In deze viering zullen ook Thomas 
Dekhuijzen en Roselynn Jeffrey de 
overstap maken van de kinderdienst 
naar de tienerdienst. 

Sieb Lanser 

Theresia Maria Keer 
Op 15 mei overleed Theresia Maria 
Keer (Thea), ze werd 81 jaar. Twintig 
jaar woonde zij aan de Bevelandselaan. 
Na een val en een ziekenhuisopname 
verhuisde zij eind 2014 naar een 
zorgcomplex in Rijswijk, dicht bij familie 
die haar trouw omringde. 
Thea had een moeilijke jeugd, dit 
vertaalde zich soms in bittere woorden 
of een claimend beroep op aandacht en 
bevestiging. Zij heeft hard gewerkt aan 
een eigen identiteit met zelfwaardering 
en erkenning van anderen. Een partner 
vond zij niet, maar in de familie was zij 
graag gezien. 
Thea reisde en las veel, zij liet een 
ongekende hoeveelheid klassieke 
muziek en foto’s na. 
Op latere leeftijd liet Thea zich dopen 
in de gereformeerde kerk. Het geloof 
bleef tot het einde een grote rol spelen. 
Het besef dat God om haar gaf en haar 
aanvaardde was belangrijk; met enkele 
mensen sprak ze er graag over. Op 19 
mei namen we afscheid van Thea, in 
Voorburg waar zij is begraven, in een 
viering met prachtige klassieke muziek. 
We stonden stil bij de woorden die 
Thea bij zich droeg, uit het slot van het 
Mattheusevangelie: ‘Zie, ik ben met 
je, alle dagen, tot aan het einde van de 
wereld’.

Ria Keijzer
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De Jonge Kruiskerk: kinderen 
schilderen het grootste 
Bijbelverhaal van Amstelveen 
Op zaterdagmiddag 18 april kwamen 
ruim dertig kinderen en hun ouders 
naar de Kruiskerk om daar samen ´het 
grootste Bijbelverhaal van Amstelveen´ 
te maken, een zeventien meter hoog 
schilderij van het verhaal van Noach. 
Hadewey Buitenwerf, beeldend 
kunstenaar, maakte het ontwerp. Zij 
was ook aanwezig om de schilderende 
kinderen en volwassenen te helpen. De 
kinderen konden samen werken aan 
vier verschillende schilderijen, die aan 
het eind van de middag samengevoegd 
werden tot een groot doek.
Door de gesprekken die ik in het kader 
van ‘De Jonge Kruiskerk’ met ouders 

van jonge kinderen heb gevoerd, weet 
ik dat er behoefte is aan het luisteren 
naar en beleven van Bijbelverhalen. 
Ouders doen bovendien graag samen 
met hun kinderen mee aan kerkelijke 
activiteiten. De verhalen kunnen cen-
traal staan, maar ook Bijbelse thema’s 
als delen en goed voor anderen zorgen. 
Bij ‘het grootste Bijbelverhaal’ ging het 
om twee dingen: allereerst om het 
Bijbelverhaal zelf (waarover is verteld, 
geschilderd en gezongen), maar ook 
om het samen creëren. Die formule 
bleek goed te werken. Het schilderij 
werd echt van ons allemaal: van de 
kinderen, van de ouders en van de 
vrijwilligers die meehielpen. We hebben 
het echt samen gemaakt. We vonden 
het allemaal een fantastische ervaring.

Rond 17.00 uur werd het doek aan de 
toren van de kerk bevestigd en konden 
alle mensen uit de buurt en op de 
Keizer Karelweg het resultaat zien. 
Ook op zondagochtend hebben we 
het doek nog een keer opgehangen; 
kerkgangers waren bijzonder 
enthousiast over het eindresultaat. En 
wat wel bijzonder was: we haalden 
met deze activiteit een aantal keer de 
pers (onder andere het Nederlands 
Dagblad, Dichtbij Amstelveen en de 
kerknieuwspagina van de IKON).
Mocht u het enorme schilderij gemist 
hebben: hierbij nog wat foto’s, en 
wie weet hangen we het doek 
nog wel eens op bij een passende 
gelegenheid!

Mirjam Buitenwerf



25 jaargang 6 | nummer 5

Gemeentefeest 
Als dank en afsluiting van het seizoen bent u hartelijk welkom 
op het gemeentefeest van vrijdag 19 juni van 17.00 tot 21.30 
uur. U herinnert zich vast het geslaagde gemeentefeest van 
2014 met die heerlijke maaltijd op het plein, de zeepkist met 
korte terugblikken op het seizoen, het cabaret met de paus 
en de herbergier en tenslotte een optreden van Nota Bene 
rond teksten van Willem Wilmink. Dit jaar is er opnieuw zo’n 
feest, met dezelfde opzet, maar nu met theatergroep Aluin. 
Tussen maaltijd en theateroptreden is er gelegenheid om op 
de zeepkist iets te zeggen over wat u hebt beleefd in (of wat 
u is bijgebleven van) 2014-2015. De spreektijd is maximaal 
drie minuten (ook een act, een PowerPointpresentatie of 
een lied mag!), tenzij vooraf anders overeen gekomen met 
de organisatie. 
Deze uitnodiging geldt allen die op de Kruiskerk betrokken 
zijn en allen die meededen aan een activiteit en zo met de 
Kruiskerk kennis maakten. Ook op kinderen en jongeren is 
gerekend! 
In verband met de catering vragen we u om u aan te 
melden. Dit kan per e-mail of telefonisch bij Mirjam 
(buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl, tel. 3312456) of via 
de intekenlijst achter in de kerk. Op de avond zelf kunt als 
tegemoetkoming in de kosten iets in de spaarpot doen.
Er liggen programma’s in de kerk, maar het werkt vooral 
stimulerend als u er elkaar persoonlijk op attendeert. Als 
vervoer een probleem is horen we dat graag bij aanmelding. 

De organisatoren: Sieb, Mirjam en Ria

‘Aluin’ op het gemeentefeest van 19 juni in de 
Kruiskerk 
Theatergroep Aluin treedt (met de acteurs Boris van 
Bommel, Hiske Eriks en Jilles Flinterman) op met het 
programma ‘Ken je klassiekers’. Zonder spot en zonder 
vroomheid, hartstochtelijk en speels, met verwondering 
en nieuwsgierigheid en met het besef dat de Bijbel een 
boeiend boek is, loodst Aluin het publiek door het Oude 
Testament. Door haar spel komen spannende verhalen 
op een bijzondere manier tot leven. Dat wilt u niet mis-
sen! Kijk eens op www.aluin.nl
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Recente herbergactiviteiten 
We kunnen terugzien op een mooi en 
geslaagd herbergseizoen. De cultuurdag in 
Gouda was geweldig. Het open huis loopt 
goed. We bekeken de kunst uit de exposi-
tie ‘Ontluikend licht’. Heel inspirerend! De 
derde (nu door de diaconie voortgezette) 
Schatmaaltijd viel in goede aarde. Het pro-
ject Levensverhaal leverde een prettige en 
leerzame ronde gesprekken op. De Sing-in 
trekt aan. Op de geloofscursus Zeven sloten 
kijken organisatie en deelnemers met een 
goed gevoel terug. Dat alles stemt gelukkig.
 
Rapport tweede werkjaar Ria 
Van haar tweede werkjaar heeft Ria een 
rapport gemaakt. Dat is, na bespreking 
in de kerkenraad, beschikbaar (digitaal en 
gedrukt) voor geïnteresseerden. U kunt het 
aanvragen bij haar. 

Zomerperiode 
De zomertijd is een rusttijd, maar voor 
ouderen is het soms spijtig dat er dan weinig 
activiteit is. In de Kruiskerk is de herberg 
(daarom) open: 
• Op 7 juli en op 4 augustus is er open huis. 
• Op dinsdag 23 juni is de laatste Sing-
in van het seizoen. Peter van Dongen en 
Wim Keijzer verzorgen weer een boeiende 
selectie liederen, altijd goed voor een 
plezierige middag, contact en mooie klanken. 
• Op dinsdag 11 augustus start er weer een 
nieuwe zomerse ronde Levensverhaal. Wilt u 
er meer over weten, bel dan met Ria. Het is 
alleen mogelijk om mee te doen na opgave. 
De groep mag niet groter zijn dan zeven 
deelnemers, dus... wees er snel bij. 

Nieuw seizoen 
Kent u of bent u iemand die een verhaal kan 
houden over een thema, een hobby, een 

reis, een organisatie, een boek? Heeft u sug-
gesties voor een cultuurdag of een senioren-
middag? Vindt u het leuk om mee te denken 
over het ouderenwerk? Laat het weten. Juist 
op de drempel van twee seizoenen is dit 
belangrijk! 

Vakantie 
Ik ben met vakantie van 8 tot 18 juni, en 
vervolgens van 13 tot 31 juli. 

Ria Keijzer
Café Montpensier 12 juni
Op 12 juni wordt vanuit de 
Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V, onderdeel van het 
ministerie van Veiligheid en 
Justitie) een uiteenzetting 
gegeven over het terugkeerbe-
leid en de uitvoering daarvan. 
Vaak lezen we roerende 
verhalen in de krant over uit te 
zetten mensen die asielzoe-
ker lijken te zijn of illegaal in 
Nederland verblijven. 
Hoe kijken degenen die dit 
beleid moeten uitvoeren daar 
tegenaan. Daar hoor je eigen-
lijk nooit iets over.
Daarom hebben wij de DT&V 
uitgenodigd. Op 12 juni 
spreekt de heer Peter de 
Koster in café Montpensier. 
Na een eerste inleiding wordt 
een korte film vertoond, 
waarna wordt uiteengezet 
wat de DT&V voor terugkeer-
ders doet. Aan het eind is 
er voor de aanwezigen een 
verhalenbundel beschikbaar 
met een aantal waargebeurde 
casussen.
Plaats: Kruiskerk, zaal open: 
19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

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

Juni
Vr 12 – Zo 14: (te) Gekke Kerk festival 

in de Paaskerk
Vr 12 20.00 - 22.00 uur: Café 

Montpensier met dhr. Koster 
over Dienst Terugkeer en 
Vertrek

Za 13 15.00 - 17.00 uur: Kom kijken 
in de Kruiskerk, voor kinderen 
en (groot)ouders/begeleiders

Zo 14 12.00-13.00 uur: Koffieconcert 
Vr 19 vanaf 17.00 uur: Slotfeest
Zo 21 17.00 - 18.00 uur: Choral 

Evensong
Di 23 13.30 - 15.30 uur: Sing-in
Zo 28 10.00 uur: Tienerdienst

Juli
Di 07 09.30 - 11.30 uur: Open Huis



27 jaargang 6 | nummer 5

Pelgrimskerk
Bij de diensten
Na de laatste cantatedienst van dit 
seizoen op zondag 7 juni gaan we, 
wat de invulling van de erediensten 
betreft, een relatief rustige periode 
tegemoet. Ik meld hier dat we 
op zondag 28 juni weer het heilig 
avondmaal hopen te vieren. Op 
deze zondag en op zondag 12 juli 
zal ik het oecumenisch leesrooster 
volgen en hoop ik met u te lezen uit 
respectievelijk Marcus 5 en 6.

Terugblik studieverlof
Vier weken studeren en schrijven 
gaan snel voorbij. Desalniettemin 
heb ik vorderingen geboekt bij 
mijn project over de paulinische 
pneumatologie (het brede terrein 
van het werk van de Heilige Geest 
in de brieven van Paulus). Ik dank u 
dat u mij zoveel mogelijk de vereiste 
rust hebt gegund. Ik hoop u later 
deelgenoot te kunnen maken van mijn 
pennevruchten. 

Afscheid Dirk-Jan Mudde
Tot onze spijt heeft onze studenten-
werker, Dirk-Jan Mudde, te kennen 
gegeven dat hij zijn werkzaamheden 
met ingang van 1 juni beëindigt. Zijn 
pionierswerk begon hem de laatste 
tijd te zwaar te worden. De kerkenraad 

heeft in zijn vergadering van mei reeds 
afscheid van hem genomen.
Dirk-Jan laat een kring van jonge 
mensen achter, die regelmatig bijeen-
komen om gezamenlijk te eten en met 
elkaar te spreken aan de hand van een 
Bijbelverhaal.
Gezien het belang van wat Dirk-Jan 
bereikt heeft, heeft de kerkenraad 
opnieuw een beroep gedaan op het 
Durffonds om met (zo mogelijk) twee 
nieuwe krachten op het werk van Dirk-
Jan voort te kunnen bouwen. U wordt 
van de ontwikkelingen op de hoogte 
gehouden.

Zomerkring: vijfmaal Jakobus
De brief van Jakobus, die wordt toe-
geschreven aan de broer van de Heer, 
is in protestantse kringen vooral bekend 
geworden door de uitspraak van 
Maarten Luther: ‘Vandaag of morgen 
zal ik met Jaapje m’n kachel aanmaken.’ 
Jakobus lijkt, geheel anders dan Luther 
in de brieven van Paulus ontdekt had, 
te leren dat een mens niet alleen door 
geloof behouden wordt, maar ook door 
goede werken. Zijn brief is een bonte 
verzameling van met name praktische 
aanwijzingen voor het dagelijkse 
christenleven. Een mooie brief om in 
het zomerseizoen te bestuderen! 
De vijf hoofdstukken van Jakobus 

willen we in vijf bijeenkomsten 
door nemen, en wel op de volgende 
dinsdagen: 16 en 30 juni, 14 juli, 18 
augustus en 2 september, steeds 
van 14.00 tot 15.30 uur. Plaats: 
Pelgrimskerk. Leiding: ds. De Vries. 
Ook niet-Pelgrimskerkers zijn van harte 
welkom.

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad, april en 
mei
Mevrouw Zweers vermeldt dat sinds 
kort in Vreugdehof bij het Avondmaal 
niet altijd meer wijn beschikbaar 
wordt gesteld. Alleen als ds. Sneep 

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567,  
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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voorgaat is er wijn. Wij zullen dit in 
de junivergadering bespreken met 
mevrouw Marga Berkhout.
Op onze aanvraag bij het Durffonds 

voor continuering van ons Uilen-
stedeproject is positief gereageerd, 
zij het dat gevraagd werd om wat 
verduidelijking en nadere uitwerking. 
De aangepaste aanvraag ligt inmiddels 
weer bij het Durffonds.

Mevrouw Van der Veeken heeft te 
kennen gegeven dat ze dit jaar wil 
stoppen met de wekelijkse inzet voor 
onze liturgie. Wij beseffen dat het 
heel moeilijk, zo niet onmogelijk, is 
om hiervoor een vrijwilliger te vinden. 
Vermoedelijk moeten we er iemand 
voor inhuren. Is er onder u toch 
iemand die het wil proberen?

Maandag 14 september 2015 is het 
Nationale Ziekendag. Gezien de 
positieve ervaring van vorig jaar wijden 
we daar de dienst van zondag  
13 september aan.

Het roer om?
Mevrouw Karin Schoonhoven is eind 
maart op hbo-niveau met lof afge-
studeerd in de theologie. Zij heeft, 
mede onder begeleiding van een 
stuurgroepje vanuit de Pelgrimskerk, 

onderzocht wat er spiritueel leeft 
onder veertig- tot zestigjarigen 
woonachtig in Buitenveldert. Zij heeft 
daarbij in het bijzonder gelet op hoe 
dat zich verhoudt tot wat er van de 
Pelgrimskerk uitgaat. Zij is tot de 
conclusie gekomen dat de inzet van 
de Pelgrimskerk haaks staat op wat 
veertig- tot zestigjarigen zou kun-
nen inspireren. Haar scriptie rouleert 
onder de leden van de kerkenraad 
en zal aanleiding zijn tot een presen-
tatie in het Winterprogramma. Haar 
bevindingen zijn inmiddels onder de 
aandacht gebracht van de adviesgroep 
‘Toekomst Pelgrimskerk’. 
Zoals u weet werd het in een vorig 
advies niet verstandig geacht om in 
de Pelgrimskerkgemeente het roer 
radicaal om te gooien. Men dacht aan 
voortgaan op de koers die reeds is 
ingeslagen: een gemeente die gericht 
is op ouderen én op studenten. 
Nu lag er een nader uitgewerkt 
advies met een nieuw ingrediënt. 
Gesuggereerd wordt om ‘Kannen en 
Kruiken’ uit te bouwen tot een sociaal 
buurtcafé in de Pelgrimskerk, één- of 
tweemaal per week. Daar kunnen 
mensen uit de buurt elkaar treffen, 
sociale netwerken worden opgebouwd 
en zorgen gedeeld. Op deze wijze kan 
er een verbinding tot stand komen 
tussen buurtbewoners en leden van 
de kerk. 
De wijkkerkenraad vraagt zich af 
waarin een dergelijke activiteit zich 
onderscheidt van activiteiten in 
bijvoorbeeld het Huis van de Wijk. Er 
zijn meer kanttekeningen gemaakt, 
onder andere over eenzaamheid in 
de wijk, die niet alleen onder ouderen 

Carolina Louisa Heeneman-Been
Op 20 maart is, na een ziekenhuis-
opname, vrij onverwacht overleden 
Carolina Louisa (Wies) Heeneman-Been, 
in de leeftijd van 83 jaar. Bijna 63 jaar 
was zij in liefde verbonden met haar 
man, die zij ooit als jonge vrouw in de 
Oranjekerk ontmoet had. Zij was een 
zorgzame en betrokken echtgenote, 
moeder en (over)grootmoeder, die 
bescheiden haar weg ging maar tegelijk 
met milde hand de levens van haar 
geliefden stuurde, opdat zij zo goed 
mogelijk terecht zouden komen. Wij 
hebben haar begraven op Zorgvlied 
met woorden uit de eerste brief van 
Johannes, over de liefde van God in 
Christus, die in ons het antwoord van de 
liefde wekt, en die ons uiteindelijk aan 
de levende Heer gelijk maakt.

Ds. Harmen U. de Vries

Oproep! Computertalent gezocht 
Wie o wie kan de wekelijkse liturgie op de computer netjes in een 
opmaakje zetten? Op woensdag krijgt u de gegevens aangeleverd en 
vrijdagmorgen moet het doorgestuurd worden naar de webmaster – de 
heer Jan Schuijt – die het verder kopieert. Wie wil en kan dit bijvoorbeeld 
twee keer per maand verzorgen? Of heeft u misschien een tip wie 
wij hiervoor kunnen vragen? Geef het ons door s.v.p. We wachten in 
spanning af.

Wil Kruijswijk, tel. 6427703
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heerst. De adviesgroep heeft de signalen opgepakt en werkt 
deze verder uit.

Studentenkring
Uit zijn evaluatieverslag en ons gesprek met Dirk-Jan 
Mudde blijkt dat het werk op Uilenstede een te grote 
belasting is voor hem alleen. Het eerste jaar voelde hij 
dat nog niet zo, maar in het tweede jaar is zijn motivatie 
eronder gaan lijden. Over het algemeen is hij positief 
over het project en zijn er tastbare resultaten. Ruim een 
jaar is er het Bijbelcafé: een tweewekelijkse bijeenkomst 
van jonge mensen, waarbij een verhaal uit de Bijbelse 
traditie dient als uitgangspunt voor een goed gesprek. 
Naar aanleiding van een Bijbelverhaal bespreken ze een 
persoonlijk thema in een ontspannen atmosfeer. Tot nog 
toe zijn er 22 Bijbelcafés geweest met een opkomst van 
vijf tot acht studenten. De avonden vinden afwisselend 
plaats bij iemand thuis en in de Pelgrimskerk. In het laatste 
geval verzorgt Sicco Doolaard een maaltijd. 
De vaste groep van negen mensen is trouw in hun komst 
en betrokken op elkaars leven. Ook is er een persoonlijk 
gesprek gevoerd met een aantal studenten. Of er toekomst 
zit in het project zal moeten blijken. Wij gaan nog een jaar 
door met steun van het Durffonds. Daarna dragen we het 
project over aan de Algemene Kerkenraad.

Adri Lodder 

Pastorpraat: de toekomst van de kerk in/met de geest 
van de Bijbel? 
Soms is de toekomst allang gaande op al die plekken waar 
‘God wordt gedaan met Liefde’. Kerk naar buiten: bijvoor-
beeld de tuin achter de Nieuwe Herengracht nummer 18:  
De Corvershof. 
Zijn we dichterbij ook de toekomst van de kerk? We komen 
trouw zondags samen, brengen bezoek en bloemen naar 
zieken en gedetineerden. Maar we komen nog mensen 
tekort, we hebben zorg om de zorg, vrijwilligers werken 
overal. En hoe! 
Er zijn veel initiatieven vooral ook voor de senioren onder 
ons, ik noem ze: Het Zomerprogramma is uit. De gele flyer 
ligt in kerk, bibliotheek en Huis van de Wijk. Er is elke week 
iets te beleven in de kerk of elders. Een mooie lange zomer 

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. 
Morgengebed in De Goede Herder: elke woensdag 9.00 uur.

Juni 
Do  14  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder
Di  16  14.00 uur  Zomerkring Jakobus
Za  20  18.30 uur  Kerkennacht, verzamelen lijn 5, Station 

Zuid 
Do  25  10.00 uur  Dagje Haarlem, verzamelen bushalte 

346 hoek Buitenveldertselaan/De 
Boelelaan

Ma  29  19.30 uur  Film: 12 Years a Slave, De Goede Herder
Di  30  14.00 uur  Zomerkring Jakobus

Juli 
Do  02  20.00 uur  Marcusevangelie, De Goede Herder
Vr  03  17.30 uur  Maaltijd buiten, vertrek Pelgrimskerk 
Za  04  16.00 uur  Evensong Nicolaas, verzamelen 

infobalie Station Zuid
Di  14  14.00 uur  Zomerkring Jakobus
Wo  15  20.00 uur  Dia-avond, Augustinus 
Wo  22  20.00 uur  Dia-avond, Augustinus

Voor meer informatie zie het zomerprogramma of 
www.pelgrimskerk.nu.

hoeft niet altijd saai of eenzaam te zijn, geef u op als het 
gevraagd wordt.

U kunt een student inhuren. Voor € 20,- per maand komt 
hij /zij drie uur per twee weken op bezoek en vervult zo 
mogelijk uw wens. Denkt u aan: computerles, samen 
boodschappen doen, winkelen, museumbezoek of thuis 
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gewoon praten en wat klusjes doen. 
Voor inlichtingen bel Lisette, tel. 
3080919. Zij zoekt dan iemand die 
een jaar lang bij uw wensen en 
mogelijkheden past. Meer gegevens 
op het prikbord in de Ontmoeting.
De dagelijkse maaltijden worden thuis 
bezorgd, elke dag of een paar keer 
per week. Er zijn nu vier organisaties 
in Buitenveldert werkzaam. Op het 
prikbord in de Ontmoetingsruimte 
hangt de info en onderaan liggen 
de folders waar u er één van kunt 
meenemen.
 
Even een terugblik. De 4 mei-herden-
king in het Gijsbrecht van Aemstelpark 
verliep eerst heel sneu. De vlag hing 
niet goed, de twee-minuten-stilte 
begonnen te laat, het Wilhelmus werd 
bijna vergeten. Er werden kransen 
gelegd, ook van de kerken. Eén krans 
werd, net als vorig jaar, ’s nachts 
gestolen. Maar wat bleef hangen, wat 
ging goed? Het Wilhelmus werd door 
enkele gemeenteleden ingezet en al-
len zongen goed mee! De voordracht 
door prof. Hirsch Ballin ging over de 
Hoop, waaraan zondag 17 mei door 
ds. De Vries nog meer inhoud werd 
gegeven. 
Nu realiseer ik mij dat als u van dit 
alles niets heeft meegemaakt en de 
kerkradio niet beluistert, het meeleven 
toch moeilijk wordt. Laat weten als 
u eens een bezoekje wilt of vervoer 
naar een uitje in het zomerprogramma. 
Wellicht is er iets te regelen.
Wij wensen allen, die aan huis 
gebonden zijn en zieken veel kracht en 
moed toe en liefde om u heen. 

Wil Kruijswijk

Cultuur op de campus
Vrijdagmiddag 8 mei werd 
de gezellig heid en de hapjes 
en drankjes van Kannen 
en Kruiken voortgezet 
met een heerlijk avondje 
samen uit. Wij voegen ons 
klokke zes bij de lopers 
en bereiken via de groene 
grens tussen Buitenveldert 
en Amstelveen il Caffè. Niet 
via de aanbevolen smalle 
weg maar de, door een 
buurtbewoner aangegeven, 
brede weg. Het ruime 
restaurant van de campus 
Uilenstede oogt net niet 
af maar dat is modern, 
verzekert één van mijn 
buurvrouwen. Helaas, weer 
niet meegegroeid. Gezeten 
aan een lange tafel gaat het ook hier weer om de gezelligheid van samen 
eten. Ik zit in de hoek van de kabeljauw en de kippendijen. Eén van ons 
stelt onze hongerige magen wel op de proef door langzaam gegaarde 
lamsschouder te bestellen maar als het er dan is, wordt alles ineens 
opgediend. Onze complimenten aan de kok.
Om half negen wacht ons in theater Griffioen de karakterkomedie De Vrek 
naar Molière gespeeld door een compleet zwarte cast. Met als ondertitel 
Hebzucht kent geen grenzen geven zij hun eigen interpretatie aan het 
verhaal en de tekst en geven het zo zijn eigentijds karakter. Er wordt 
goed geacteerd. Opvallend hierbij is de mimiek en het spel met de ogen 
en de soepelheid waarmee de acteurs en actrices zich over het toneel 
bewegen. Als wij het zouden proberen, moeten we de volgende ochtend 
op zoek naar een goede fysiotherapeut. 
Na afloop vraag ik mij wel even af hoe Molière zelf deze voorstelling zou 
hebben gevonden. Zou hij er hartelijk om kunnen lachen of zou hij zeggen 
‘wat maken jullie mij nou’. We zullen het nooit weten. Wel weten wij dat 
de acteurs en actrices ons hebben getracteerd op een heerlijk avondje uit 
en daar is niets mis mee.

René Hurks
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Klieder koninkrijk
Op 26 april kleurde de Paaskerk even oranje. Wel 65 
mensen van 0 tot 80 jaar kwamen bij elkaar rond het thema 
Klieder Koninkrijk. Met een knipoog naar Koningsdag werd 
er op allerlei manieren nagedacht over Gods Koninkrijk. 
Wat is dat eigenlijk? Met gekke, creatieve activiteiten 
onderzochten we bijbelverhalen die ons iets vertellen over 
Gods koninkrijk. Er was een gek experiment met mentos en 
cola, dat iets uitlegde over het verhaal waarin Jezus vertelt 
dat het koninkrijk van God is als gist in een zak meel. Er 
werden staatsieportretten gemaakt, want als God koning 
is en wij Zijn kinderen, dan waren er wel 65 prinsen en 
prinsessen aanwezig bij Kliederkerk. Kinderen en ouderen 
konden raden in welk stukje brood er wel of geen zout zat. 
Wat zou Jezus toch bedoeld hebben met dat wij het zout 
zijn van de aarde? Hoe kunnen wij smaakmakers zijn in 
Zijn koninkrijk? Zo waren er wel tien gekke en uitdagende 
activiteiten die je aan het denken zetten. Na de activiteiten 
was er een korte viering, waarin we aan het eind een (led)
kaarsje brandde voor de plekken waar Gods koninkrijk van 
vrede en vreugde nog ver te zoeken is. En na een heerlijke 
maaltijd van oranjesoep en pannenkoeken met rood-wit-
blauw fruit, gingen we allemaal tevreden naar huis. 

jaargang 6 | nummer 5

Dorien Keus & Martine Versteeg

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
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Cursus ‘The Basics’ 
afgerond

Op 17 mei was de laatste ontmoeting van de jongeren die 

The Basicscursus volgde. The Basics is een cursus waarin 

basisvragen over het christelijk geloof worden behandeld. 

Bestaat God? Wie is Jezus? Wie of wat is de Heilige Geest? 

Waarom bidden? En hoe? In oktober vorig jaar zijn ongeveer 8 jongeren gestart 

met de cursus. Op 17 mei eindigden we met een maaltijd en een speciale gast: 

Daniel Klopp. Daniel woont in Lima, Peru. Daar werkt hij met straatkinderen en 

kinderen die anders vanwege armoede door ouders als slaven verkocht worden. 

Een aangrijpend verhaal over hoe hij zich door God geroepen voelde om het 

ideaalbeeld van zijn toekomst, met geld, een mooi huis en een stoere auto, in te 

ruilen voor een leven van soberheid tussen kansarme mensen in Peru. Volgens de 

jongeren inspirerend en ook schokkend om te realiseren dat armoede een realiteit 

is voor veel mensen. Een bijzonder einde van een bijzonder seizoen bij The Basics. 

Voor meer informatie over Daniel Klopp: http://www.v4peru.com/ 

 Micha Young
In het nieuwe seizoen gaat de 16+ groep van start met de Micha Young-
cursus. Micha Young gaat over onrecht ver weg en dichtbij. De drieslag 
People, Planet en Profit is terug te vinden in de opbouw van de bijeen-
komsten. Onderwerpen die aandacht krijgen zijn: hoe ga je om met de 
mensen om je heen en bijvoorbeeld vluchtelingen in ons land? Hoe kijk 
je aan tegen de natuur en wat kan jij doen om duurzamer te leven? Maar 
ook kijkt Micha Young bijvoorbeeld naar de productie van de kleding die 
we dragen en de mobiele telefoons die we kopen. De bijeenkomsten 
bestaan uit allerlei werkvormen zoals spellen, opdrachten, multimedia en 
gespreksgroepjes. Daarnaast worden alle onderwerpen belicht vanuit de 
Bijbel door middel van interactieve studies. Micha Young wil de jongeren 
laten ontdekken dat zij het verschil kunnen maken. Voor meer informatie: 
www.michayoung.nl, of bij Dorien Keus, dorien@pga-b.nl.
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Vanaf september gaat Twintigers Amstelveen van start. Twintigers Amstelveen is er 
voor jongvolwassenen die studeren, leven of werken in of om Amstelveen (18-29 jaar). 
Vanuit Twintigers Amstelveen worden drie soorten activiteiten aangeboden:

Vanaf september zijn er elke maand activiteiten waar je bij aan kunt haken. Wil je vast 
een voorproefje van het komend seizoen? Of wil jij mee denken over de activiteiten van 
Twintigers Amstelveen? Kom 28 juni van 14.00 tot 16.00 uur naar de Brainstorm Borrel, 
Handweg 119 (achter in de tuin). Met een biertje of wijntje vieren dat het zomer is en 
ideeën opdoen voor een nieuw uitdagend seizoen van Twintigers Amstelveen. We kun-
nen dan ook al een aantal komende activiteiten verklappen. Opgeven is niet verplicht, 
maar wel prettig: martine@pga-b.nl, 06-18357941.

Gezellig, ontspannen en 
soms een tikkeltje gek. Het 
moment om leeftijdsgeno-
ten te ontmoeten of vrien-
den beter te leren kennen. 

Interessante gesprekken, 
inspirerende mensen en 
uitdagende vragen om 

samen leven zin te geven. 

Op zoek naar de diepere 
betekenis van Bijbel en 
geloof in jouw leven.

Twintigers Amstelveen

Wil je mee naar Taizé?

Er hebben zich al twintig jongeren opgegeven, 

maar er is nog plek. Aanmelden kan tot 15 juni via 

www.pjramstelveen.nl of bij Dorien  

(dorien@pga-b.nl). 

jaargang 6 | nummer 5
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Dit boek is in de prijzen gevallen als 
het beste theologische boek van 
2014. Het is een persoonlijk essay 
over kwetsbaar leven. Als iemand 
weet wat dat is, is dat Ada de Jong. 
In 2008 verongelukten haar man en 
drie kinderen tijdens de afdaling in 
de bergen. Sindsdien leeft ze met de 
vraag: Hoe verder, nu alles volkomen 
anders is? Ada kwam in contact met 
de Remonstrantse theologe Christa 
Anbeek, die op jonge leeftijd haar 
ouders en broer verloor en enkele 
jaren geleden haar partner tijdens een 
klimtocht op een berg. Uit deze ‘ziels-
verwantschap’ is hun boek ‘De berg 
van de ziel’ ontstaan. Aan de hand 
van hun eigen ervaringen verkennen 
zij existentiële levensvragen als: Hoe 
vind je een weg als alles afgebroken 
is? Hoe ontdek je jezelf opnieuw? Hoe 
vind je nieuw houvast in het leven? 
Christa en Ada noemen het schrijven 
van dit boek een zwerftocht, die let-
terlijk in de bergen begon. Ze schrijven 
zelf: ‘Het lezen van dit boek is niet 

altijd gemakkelijk, wij springen van de 
hak op de tak en slepen er veel bij om 
verder te komen op onze tocht; eigen 
ervaringen, ervaringen van anderen, 
wijsheden uit verschillende religies, 
inzichten van filosofen, verhalen die 
verteld werden. In het boek is niet 
altijd duidelijk wie aan het woord is. 
Daarmee wordt uitgedrukt dat de zoek-
tocht niet particulier, maar universeel 
van karakter is. Het zijn ervaringen die 
ieder mens heeft of kan hebben.’
Duidelijk is wel dat het leven zelf, met 
daarin de confrontatie met breekbaar-
heid en dood, mensen over de grens 
van het eindige drijft, op zoek naar iets 
wat niet voorbij gaat, iets wat draagt 
en troost. In die zin zal God, of het 
Hogere, of hoe je het dan ook noemt, 
altijd opnieuw uitgevonden worden. In 
allerlei vormen, misschien in betrok-
kenheid bij een ander, in muziek, door 
hard te lopen, wat dan ook. 

Drie belangrijke vragen uit het boek

Wat bleef er over na het verlies van 
jullie geliefden? 
Ada geeft aan dat ze zichzelf als het 
ware opnieuw moest uitvinden.
Christa: ‘Wij halen Spinoza aan, die 
geestkracht en edelmoedigheid als 

kern identificeert. Hij ziet dat als eigen-
schappen die levenskrachten bij jezelf 
en bij anderen bevorderen. Misschien 
is dat wel de weg uit het dal: dingen 
doen en kiezen die behulpzaam zijn 
bij het hervinden van je levenskracht 
en dingen laten die daar tegenin gaan. 
Vanuit je intuïtie wel te verstaan, 
niet vanuit moralisme.’ De geleefde 
ervaring is het zwaartepunt, niet de 
traditie, wat je graag zou willen, hoop 
of geloof.’ 

Als de tijd niet alle wonden heelt, wat 
doet zij dan?
Ada: ‘In de eerste drie maanden kon 
ik alleen leven met muziek, nu is dat 
niet meer zo. Ik leer mijn nieuwe zelf 
kennen en kan er beter mee omgaan. 
Gevoelens en gedachten overvallen 
me. Het is zoals mijn vader zei, twee 
jaar nadat mijn moeder was overleden: 
‘ik mis haar niet meer bij elk kopje 
koffie’. Maar het ontworteld zijn gaat 
niet over, ik ervaar geen continuïteit, 
geen toekomst.’ 
Christa: ‘Ik ben gelukkig levenslustig, 
maar die ontheemding gaat inderdaad 
nooit over. Het gevoel nergens bij te 
horen, nergens thuis te zijn, blijft – ook 
in een nieuwe relatie. Ik droom nog 
steeds dat ik geen huis heb.’ 

Kring rond het boek: 
‘De berg van de ziel’
Marijke Labohm en Belia de Geus

In vijf bijeenkomsten startte 

een groep van negen gemeenteleden 

onder leiding van Sieb Lanser het 

gesprek over het boek Berg van de Ziel.
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Aan welke mensen hebben jullie wat 
gehad?
Christa: Aan hen die contact maakten 
met mij en niet met de ramp. Mijn 
 vader is een voorbeeld voor mij. Hij 
heeft inmiddels al zijn broers en zussen 
verloren en zijn vrouw, zijn schoonzoon 
en drie kleinkinderen. Toch geniet hij van 
het leven en is opgewekt en belang-
stellend naar anderen toe. De onbe-
vangenheid van mijn buurmeisjes doet 
me goed. De vriend die mijn hand vast 
houdt, durft de ergste verhalen aan te 
horen. Vriendinnen zijn een grote steun 
omdat ze me uitnodigen om samen 
leuke dingen te doen.’ 

En dan nu naar de groep gemeente-
leden in de Kruiskerk. Ieder bleek mee 
te willen doen vanuit persoonlijke 
verlieservaringen. Het boek werd 
niet als gemakkelijk leesbaar ervaren. 
Filosofische bespiegelingen worden 
afgewisseld in reacties van een van 
beide vrouwen. Soms wist je even niet 

wie aan het woord was. Dit maakte 
de persoonlijke uitwisseling er niet ge-
makkelijker op. Dat lag niet alleen aan 
de vorm van het boek. In het boek en 
bij onszelf ontdekten we een moeite 
met kwetsbaar kunnen en durven zijn. 
Ook omgaan met de kwetsbaarheid 
van de ander was niet altijd gemak-
kelijk. We kennen allemaal wel de 
neiging tot oplossingen of adviezen 
aandragen, gesprekken overnemen. 

De schrijvers verwoorden het als volgt. 
Ada: ‘Soms lukt het om in woorden uit 
te drukken wat mij ten diepste beroert. 
Dat is troostrijk omdat ik dan kan delen 
en gezien worden in mijn verdriet. 
Maar het luistert heel nauw. Een zus 
van mij veranderde, ‘herkaderde’ mijn 
woorden, zoals in een therapeutisch 
gesprek gebruikelijk is. Daar werd ik 
razend van. Als ik dan een precieze 
formulering voor mijn gevoelens heb 
gevonden, mag niemand die van me 
afpakken.’ Christa: ‘Lang heb ik niet 

gedurfd om over mijn gevoelens te 
praten. De woorden van theologen 
vond ik nep, omdat ze niets met mijn 
leven te maken hadden. Zen-meditatie 
was het uiteindelijk ook niet, de stilte 
daar was soms nog verstikkender. Nu 
ik meer over mijn eigen gevoelens 
praat, zijn woorden een welkom hulp-
middel geworden. Onze ervaringen 
in het boek staan ook bewust naast 
elkaar, we wilden elkaars ervaringen 
niet ‘afpakken’.

In onze groep groeide de veiligheid en 
daarmee werd meer en meer gedeeld. 
Tot slot keken we naar een uitzending 
van het VPRO programma Boeken 
waarin Christa aan het woord was. Zij 
noemde vooral de verbinding tussen 
mensen als een belangrijke helende 
kracht. Kringen met persoonlijke 
thema’s zijn een soort oefening 
in omgaan met kwetsbaarheid en 
vertrouwen. De zoektocht is bij de 
schrijvers en ook bij ons niet af.
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agenda
www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Vr/ 12-06  Cafe Montpensier
Roerende verhalen over uitzetting en asielzoe-
kers staan vaak in de krant. Maar hoe kijken 
de uitvoerders van dit beleid hier tegenaan? 
Peter Koster werkzaam bij de Dienst Terugkeer 
en Vertrek vertelt hierover.
Tijd: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur.

 Za/ 13-06  Kijken in de Kruiskerk
Speciaal voor kinderen gaat de kerk open. Er is 
een speurtocht, kaars versieren en meer.
Van 15.00-17.00 uur. 

 Zo/ 14-06  Koffieconcert
Met Serenade opus 8 van Beethoven, Strijk-
trio's D581 van Schubert e.a. uitgevoerd door 
het Domenica-strijktrio. Tijd: 12.00-13.00 uur.

 Di/ 16-06  Zomerkring vijfmaal Jakobus 
We bestuderen de brief van Jakobus. In vijf 
bijeenkomsten nemen we de hoofdstukken 
door. Data: di/ 30-06, di/ 14-07, di/ 18-08 en  
di/ 01-09. Leiding: ds. Harmen de Vries.
Tijd: 14.00-15.30 uur.

 Di/ 16-06  Geluk op leeftijd
Brentano’s Zincafé: Lezing over hoe geluk en 
ouderdom samengaan. Met psycholoog en 
geluksonderzoeker dr. Ad Bergsma. Tijd: 19.30 
uur. Locatie: ’t Huis aan de Poel, Populierenlaan 
21 Amstelveen. Kosten € 5 (incl. consumptie). 
Opgave: tel. 6419351 of zincafe@brentano.nl.

 Wo/ 17-06  Jaarlijkse gemeenteavond
De jaarrekeningen van het College van 
Kerkrentmeesters en van het College van 
Diakenen moeten worden goedgekeurd door 
u. En er is meer! Tijd: 20.00 uur. Komt allen!

 Za/ 20-06  Kerkennacht 2015 
Zie ook pagina 2. Vanuit de Pelgrimskerk-
gemeente vertrekt een groep om 18.30 uur 
met lijn 5 van Station-Zuid. Opgave: Wil Kruijs-
wijk, tel. 6427703 of Irene Hillers tel. 6428243.

 Zo/ 21-06  Choral Evensong
Vesper in de Anglicaanse traditie. Vocaal 
Theologen Ensemle o.l.v. Hanna Rijken zingt 
anthems, chorals en prayers.
Tijd: 17.00-18.00 uur.

 Di/ 23-06  Sing-in 
Peter van Dongen en Wim Keijzer verzorgen 
een boeiende selectie liederen.
Tijd: 13.30-15.30 uur.

 Wo/ 24-06  Doopbrief Bonhoeffer
Komt u de doopbrief van Bonhoeffer meele-
zen? Een zomermiddag in de Paaskerk. We le-
zen woord voor woord. Met Werner Pieterse. 
Tijd: 15.30-17.00 uur. Met borrel na.

 Do/ 25-06  Dagje Haarlem 
Bezoek en rondleiding in De Schuilplaats. 
Aansluitend lunch. Hierna bezichtigen we 
de gerestaureerde glas-in-lood ramen in de 

Bakernessenkerk. Verzamelen: 10.00 uur bus-
halte bus 346, hoek Buitenveldertselaan/De 
Boelelaan bij de VU. Kosten: retour buskaartje, 
rondleiding Schuilplaats (€ 2.50 p.p.), koffie/
thee en lunch. Opgave: Wil Kruijswijk, tel. 
6427703 of Irene Hillers tel. 6428243.

 Zo/ 28-06  Tienerdienst Kruiskerk
Een dienst voor de hele gemeente, voorbereid 
en uitgevoerd door en met de tieners van de 
Kruiskerk. Tijd: 10.00 uur.

 Zo/ 28-06  Brainstorm Borrel
Kom met een biertje of wijntje vieren dat het 
zomer is en ideeën opdoen voor een nieuw 
seizoen Twintigers Amstelveen. Tijd: 14.00-
16.00 uur, Handweg 119 (in de tuin). Opgeven 
is prettig: martine@pga-b.nl, 06-18357941.

 Ma/ 29-06  Film: 12 Years a Slave 
Solomon Northup, een ontwikkelde zwarte 
man, wordt op een dag in de negentiende 
eeuw ontvoerd en verkocht als slaaf. Tijd: 
19.30 uur. Plaats: De Goede Herder, van 
Boshuizenstraat 420.

 Za/ 04-07  Evensong in de Nicolaas 
In de Sint Nicolaasbasiliek aan de Prins 
Hendrikkade wordt regelmatig een Evensong 
gehouden. We maken hiermee kennis. Tijd: 
17.00-17.45 uur. Verzamelen: 16.00 uur bij info-
balie Station-Zuid. Opgave: (vóór 1 juli) 
Wil Kruijswijk, tel. 6427703. 

Noteert u alvast in uw agenda! 
 Wo/ 02-09   Ouderentocht voor  

Kruis- en Pelgrimskerk
 Wo/ 09-09   Ouderentocht voor 

Paaskerk
 Za/ 19-09   Rommelmarkt

 Vr/ 12 - Zo 14-06 
(te) Gekke Kerk festival
Laat je verrassen en inspireren tijdens 
dit (te) gekke festival in de Paaskerk.


