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De Utrechtse Vecht begint in de stad 
Utrecht en mondt ongeveer 44 km 
verder bij Muiden uit in het IJmeer. 
De Vecht stroomt langs Maarssen, 
Breukelen, Loenen en Weesp en wordt 
overbrugd door meer dan twintig 
bruggen. De Vechtstreek is bekend 
door de variatie aan cultuur, historie en 
landschappelijk schoon. Buitenplaatsen 
en kastelen, historische dorpen en 
parkbossen, weidse plassen en 
weilanden wisselen elkaar af. De Vecht 
kronkelt hier tussendoor. De vaarroute 
gaat langs het mooiste stukje van de 
Vecht met statige buitenhuizen en 
romantische theekoepels. 

Programma 
Vanaf de opstapplaatsen rijden we 
rechtstreeks naar rederij De Vecht 
in Maarssen, waar we aan boord 

stappen van een luxe boot. Tijdens de 
vaartocht genieten we van een kopje 
koffie of thee met gebak. De stuurman 
is tijdens de tocht tevens onze gids. 
Na de vaartocht stappen we weer in 
de bus en rijden naar het restaurant 
Het Wapen van Harmelen voor het 
driegangendiner. De dag wordt 
besloten met een bustocht langs een 
toeristische route via Haarzuilens, 
Loosdrechtse Plassen, Hilversum, 
Maartensdijk, Lage Vuursche, Soest 
terug naar de opstapplaatsen.

De uitstapjes zijn gepland op:
Woensdag 2 september voor Kruiskerk 
en Pelgrimskerk.
Woensdag 9 september voor Paaskerk.

Kosten en aanmelden 
De kosten zijn € 53,50 p.p. Dankzij 

een bijdrage van de Diaconie is de 
eigen bijdrage minimaal € 43,50. 
Als het voor u geen bezwaar is méér 
te betalen, stellen we dat zeer op 
prijs. Maar mochten de kosten een 
belemmering zijn om mee te gaan, 
neemt u dan contact op met één van 
de contactpersonen of een diaken 
voor een regeling. We willen graag 
dat zoveel mogelijk gemeenteleden 
genieten van een gezellig dagje uit.

Aanmelden voor dit uitstapje kan door 
de formulieren die in de verschillende 
kerken liggen, in te vullen en in te 
leveren bij de contactpersonen. Op dit 
formulier staan uitgebreide gegevens 
over de opstapplaatsen en -tijden en 
de betaalgegevens.

Contactpersonen
Kruiskerk: Leni Kieft, tel. 6472586,  
Tine de Lange, tel. 6457579.
Paaskerk: Jan Willem Meij, tel. 6479961. 
Pelgrimskerk: Nel Velthorst,  
tel. 6428768.

In september is het jaarlijkse uitstapje voor de ouderen van de 

Protestantse Gemeente Amstelveen/Buitenveldert met als belangrijk 

onderdeel ‘Varen over de Utrechtse Vecht’

Nel Velthorst

Ouderentocht 2015 
Varen over de Utrechtse Vecht
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Colofon
Contact  
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 6413648 

Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur: 
Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, 
Janet Parlevliet, Nel Velthorst 
en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 
RB Amstelveen

Abonnementen
Financieel bijdragende leden 
van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
ontvangen Present kostenloos. 
Een keer per jaar vragen wij 
u een donatie te doen als 
bijdrage in de kosten.

Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar, juli/augustus 2015, jaargang 6, nummer 6

De abonnementsprijs 
bedraagt € 25 per jaar.
Wilt u een abonnement? 
Stuur dan een mail naar 
abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 
Adreswijzigingen en opzeg-
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

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. NL53 ABNA 0549 316 
523 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Medewerkers aan dit 
nummer 
Jan Willem Bossenbroek, 
Mirjam Buitenwerf, Dorien 
Keus, Frank Koole, Tjitske 
Meijer, Werner Pieterse, 
Bettine Siertsema, Hans 
van Strien, Ginus Trof, 
wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers

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

Oktober – Rituelen
inleveren kopij: 23 september
op de mat: 15 oktober

Met nieuwe ogen
02 Ouderentocht 2015
03 Van de redactie, inhoud, 

colofon
04 Kerkdiensten
06 Met nieuwe ogen 
08 De Bijbel lezen door een ‘bril’
10 Oogzorg in ontwikkeling
12 AK: Kijken met nieuwe ogen 

werkt verfrissend
13 CvK: Verder kijken

14 CvD: Ogen en oren tekort
15 Column: Met nieuwe ogen 
16 Zuid
20 Kruiskerk
26 Pelgrimskerk
30 PJR
32 Het getijde van pure afwachting
34 Fotoverslag (te) Gekke Kerk 

Festival
36 Agenda 

Open uw ogen: u hebt een nieuwe Present in 
de hand. Is daar alles mee gezegd, als je kijkt 
met open ogen? Hoe je kijkt en wat je ziet, 
is bepaald door onze eigen situatie. Wij lezen 
de Bijbel bijvoorbeeld anders dan iemand uit 
Latijns-Amerika; zie de bijdrage van Tjitske 
Meijer over de Bijbel lezen door een ‘bril’. Als 
je een verhaal bekijkt vanuit het perspectief 
van de persoon of partij die niet op de 
voorgrond staat, komt het er anders uit te zien, 
aldus Bettine Siertsema in haar column. Dat 
geldt ook voor gebeurtenissen uit de actualiteit 
of ons eigen leven: de feiten veranderen niet, 
maar je ziet ze met nieuwe ogen. 
Als je blind bent, kun je dan zien? Mirjam 
Buitenwerf neemt ons mee naar de dichter 
Jan Wit, die letterlijk wist wat het was om 
blind door de wereld te gaan. Misschien kon 
hij juist daardoor zo mooi verwoorden wat 
het betekende om in Gods licht te leven en 
iedere dag met nieuwe ogen naar de wereld 
te kijken. Met nieuwe ogen gaan we op zoek 
naar de tekens waarmee God ons mensen 
iets van zijn nieuwe wereld laat zien. Dat is 
een opdracht voor ieder van ons, hoe ons 
gezichtsvermogen verder ook is. Dat laat 
onverlet dat we geroepen zijn om mensen ook 
letterlijk nieuwe of in ieder geval betere ogen 
te geven. Frank Koole schrijft over oogzorg 
elders in de wereld en hoe hij als oogarts 
daaraan zijn bijdrage heeft kunnen leveren. 
Verfrissend kan het zijn om met nieuwe ogen 
naar onze kerkgemeenschap te kijken en alles 
wat daar gebeurt. 
De redactie heeft een oogje op u, wenst u een 
goede zomerperiode en hoopt dat u Present 
leest met nieuwe ogen. 

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

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 19-07

1e collecte: Diaconie, landelijke en 
regionale organen
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok, oecumenische 
viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/ 26-07

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. E.K. Bras, Haarlem 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. H. de Haan 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/ 02-08 

1e collecte: Diaconie, stichting De 
Regenboog
2e collecte: Kerk, vormings- en toerus-
tingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. E.M. Post
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P. Baas, Houten
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet

 

Data inleveren en verschijnen Present

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

Oktober – Rituelen
inleveren kopij: 23 september
op de mat: 15 oktober



5 jaargang 6 | nummer 6

Zo/ 09-08 

1e collecte: Diaconie, 
zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, werk 
binnen de classis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja-
Hadinoto 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.L.W. 
Koppenhol, Huizen
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: ds. E.M. Post 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ’t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den 
Broek

Zo/ 16-08 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.M. Molenaar, 
Ede
18.30 uur: ds. M. Maas, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Sneep, 
oecumenische viering
Vreugdehof
10.15 uur: oecumenische 
viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. 
Berendsen

Zo/ 23-08 

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

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. G. Lustig, Zeist
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: pastor H. 
Dornseiffen

Zo/ 30-08 

1e collecte: Diaconie, jeugd-
diaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, 
Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
za 29-08 10.30 uur: pastor 
Ph. Kint, oecumenische 
viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. 
Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens

Zo/ 06-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
en ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas, 
dankzegging
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils
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Met nieuwe ogen
Mirjam Buitenwerf

Ik moest bij het thema van deze 
Present denken aan Jan Wit, een van 
de dichters van het Liedboek voor 
de kerken van 1973. Jan Wit (1914-
1980) schreef en vertaalde talloze 
psalmberijmingen en liederen voor 
dit liedboek. Hij was vanaf zijn vroege 
jeugd blind en had slechts een vage 
herinnering aan wat licht was. Zijn 
blindheid weerhield hem er niet van 

om ambitieus 
in het leven te 
staan. Hij was een 
getalenteerde 
jongen, maar 
moest zich eerst 
door allerlei 
hindernissen van 
het toenmalige 
blindeninstituut 
heen werken. 
Uiteindelijk 
haalde hij zijn 
staatsexamen 
gymnasium. 

Later voltooide hij zijn studie theologie 
en werd predikant bij de Waalse 
gemeente in Nijmegen. Jan Wit was 
een begaafd dichter en was een van 
de vijf (destijds beroemde) theologen 
en dichters van ‘Het landvolk’, de 
groep mannen die in opdracht van de 
Hervormde Synode de psalmberijming 
en liederen voor het Liedboek schreef.

Opvallend genoeg vormt het licht 
een kernachtig onderdeel van zijn 
lied-repertoire. Steeds weer kom je 
het tegen, bijvoorbeeld in Lied 316: 
‘Het woord dat u ten leven riep (…) 
Het is een teken in uw hand, een 
licht dat in uw ogen brandt’ en in Lied 
513: ‘God heeft het eerste woord. Hij 
heeft in den beginne het licht doen 
overwinnen.’ De blinde dichter kon als 
geen ander woorden geven aan wat 
het licht voor hem betekende. Jan Wit 
keek met nieuwe ogen. Het mooiste 
vind ik dat verwoord in Lied 978 ‘Aan U 
behoort, o Heer der heren, (…). In het 

laatste couplet laat Jan Wit ons zien 
en voelen wat het betekent om als 
christen te leven:

‘(…) laat mij door de wereld gaan,
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.’

Wat zijn dat dan, die open ogen en 
open oren van een christen? Het is 
een soort zesde zintuig, een bijzonder 
bewustzijn, dat ons de mogelijkheid 
geeft om ons leven in het teken van 
God te stellen. En dat is natuurlijk 
meer dan een mogelijkheid. Het is 
onze opdracht om zo te leven. Christen 
zijn betekent niet: braaf doen wat 
je gevraagd wordt en volgens de 
regeltjes leven. Het betekent juist dat 
je steeds vragen blijft stellen bij alles 
wat je om je heen ziet en hoort: wat 
zijn daarin de tekens die God ons wil 
laten zien, de tekens van zijn nieuwe 
wereld? En waar moeten we ons als 
kerk en als gelovigen tegen keren, 
waar en wanneer moeten we een 
tegengeluid laten horen en laten zien 
dat God de wereld anders bedoeld 
heeft?

Het is nog niet zo gemakkelijk om naar 
de wereld te kijken met nieuwe ogen. 
Je moet ze als het ware elke dag weer 
bewust hun werk laten doen, om te 
voorkomen dat je geloof verzandt in 

Hoe zou het zijn om de wereld met nieuwe ogen te kunnen bekijken? 

Als je relatief goed kunt zien, zoals ik, dan is het moeilijk om je dat letterlijk 

voor te stellen. In de Bijbel vinden we verschillende genezingsverhalen 

over blinden die weer kunnen zien. Zij krijgen letterlijk nieuwe ogen en 

ondervinden wat het is om eindelijk de wereld om hen heen te kunnen 

bekijken. Het zijn mooie verhalen, maar ze brengen ons niet direct dichter bij 

hoe het werkelijk is om als blinde door het leven te gaan. 
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brave burgerlijkheid. Jan Wit dichtte daarover in 1956 in 
het gedicht ‘De Farizeeër en de tollenaar’ (overigens niet 
geschreven voor de zondagse eredienst, maar voor de 
radio), waarin de Farizeeër zegt:

‘Die Jansen van de overkant heeft al z’n geld verdaan:
een deel met wijn en vrouwen en de rest verspeculeerd.
Zijn dochter is, naar hij beweert, aan het ‘toneel’ gegaan.
En in de oorlog waren ze natuurlijk ook verkeerd!
Gelukkig ben ik anders, ik zoek het al den dag
bij goede vaderlanders en zedelijk gedrag.
Ik werk graag, ik kerk graag, ik bid graag, ik vit graag
op wereldse vermaken, omdat zij mij niet smaken.
Zo’n Jansen gaat te gronde. Hij krijgt zijn verdiende straf.
Daar is de kous mee af. Er moet ook koren zijn en kaf.
Goddank! Ik ben een christen.’

Het was in 1956 natuurlijk een beetje een ‘stout’ gedicht 
van de dominee, maar laat wel zien waar het Wit om te 
doen was: christen ben je niet omdat je maar braaf doet en 
laat wat de bedoeling is. Christen moet je elke keer weer 
opnieuw worden door met nieuwe, open ogen de wereld 
door te gaan en op zoek te gaan naar de tekens waarmee 
God ons mensen iets van zijn nieuwe wereld laat zien.

Jan Wit wist letterlijk wat het was om blind door de wereld 
te gaan. Misschien kon hij juist daardoor zo mooi verwoorden 
wat het betekende om in Gods licht te leven en iedere dag 
met nieuwe ogen naar de wereld kijken. Gelukkig staat een 
groot aantal van zijn liederen ook in ons nieuwe liedboek 
en kunnen we met Wits vriend en biograaf J.W. Schulte 
Nordholt zeggen: ‘Zolang er in Nederland een zingende 
gemeente is, zal Jan Wit blijven voortleven.’
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In een groep studenten uit verschil-
lende landen (Colombia, Cuba, Brazilië, 
India, Oekraïne, Mozambique, Birma, 
Nederland) lezen we tijdens een aantal 
wekelijkse bijeenkomsten samen 
gedeelten uit de Bijbel. Zo lezen we 
ook Exodus 14: 21 – 25, het gedeelte 
over de uittocht van het volk Israël uit 
Egypte. Het volk moet de Rietzee over-
steken. En wanneer Mozes zijn arm 
boven de zee houdt, laat God het water 
terug wijken. De Israëlieten kunnen zo 
op droog land dwars door de zee naar 
de overkant trekken. De Egyptenaren 
die hen achtervolgen worden daarna 
verzwolgen door de zee. 
Tijdens de uitwisseling die op het 
lezen volgt, wordt duidelijk dat het 
nogal verschilt met welke persoon 
of groep in de tekst een lezer zich 
in eerste instantie verbonden voelt. 
Sommigen studenten uiten hun 
verbazing over het ‘gemak’ waarmee 

de Egyptenaren verzwolgen worden 
door het water. Wat is dat voor God, 
die de ene groep mensen redt en een 
andere laat verdrinken, vragen zij zich 
af. God is toch een God van verdrukten 
en verliezers? Voor mij is dit verhaal 
een van de bijzondere momenten 
in de Bijbel waarop God zijn volk 
Israël redt. Wij ontdekken dat vooral 
onze culturele achtergrond bij deze 
eerste identificatie een rol speelt. De 
medestudenten die uit samenlevingen 
komen waarin onderdrukking en 
onvrijheid voorkomt, vereenzelvigen 
zich eerder met de onderdrukte, de 
verliezer in het verhaal dan ik dat doe. 
Geboren en getogen in een land waar 
meer dan zeventig jaar geen oorlog is, 
vereenzelvig ik mij als vanzelfsprekend 
met de winnaar in het verhaal, het volk 
Israël. Deze verschillen in benadering 
van een tekst komen voort uit het 
spontane antwoord van iedere lezer 
op een tekst. Elke lezer van de groep 
brengt actief en vaak onbewust dingen 
uit zijn eigen leven en achtergrond 
mee naar de tekst. Zoals een vis zich 
niet bewust is van het water waarin hij 
zwemt, zou je kunnen zeggen. Deze 
positie, waarin wij niet los te koppelen 
zijn van politieke, geografische, 

De Bijbel lezen  
door een ‘bril’
Tjitske Meijer

Enige jaren geleden, tijdens mijn studie Godgeleerdheid aan de Vrije Uni

versiteit, volgde ik een vak ‘Interculturele en Contextuele Theologie’. Een hele 

mond vol en de precieze inhoud van het vak is hier niet zo van belang. Waar het 

in mijn bijdrage voor deze Present om gaat, is dat ik daar iets aan den lijve erva

ren heb waardoor ik persoonlijk de Bijbel met nieuwe ogen ben gaan zien. 

Tjitsjke Meijer
Docent Anatomie/Fysiologie aan de MBO opleiding 
voor dokters, tandarts en apothekersassistenten.
Coördinator van het docententeam van de opleiding 
Tandartsassistent. 
Regelmatig ga ik op zondag voor in een kerkdienst.
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religieuze en culturele aspecten uit 
onze omgeving en bredere context, 
kun je de ‘bril’ noemen waardoor wij 
naar de Bijbeltekst kijken. 

Psalmen drinken: een vorm van 
bidden
Tijdens de cursus maak ik via de litera-
tuur kennis met nog andere vormen 
van interpretatie en toepassing van de 
Bijbel. Ik wil hier twee voorbeelden 
geven van de heel concrete rol die de 
Psalmen kunnen spelen. 
Allereerst de beschermende functie 
van Psalmen bij inheemse Nigeriaanse 
christenen. Mensen in Afrika leven 
voortdurend onder invloed van allerlei 
kwade krachten. Christenen zoeken 
daarom in de Bijbel naar manieren om 
zich tegen dit kwaad te beschermen. 
Psalm 5, 6, 28, 35, 37, 54, 55, 83 en 109 
zijn voorbeelden van beschermende 

Psalmen. Psalm 5 is in onze traditie 
vooral bekend als een morgenlied, 
vers 4a: ‘In de morgen, Heer, hoort 
U mijn stem’. Voor Nigeriaanse 
christenen geven vers 9a: ‘Leid mij 
langs mijn belagers, Heer’ en vers 
11a: ‘Laat hen boeten, God’ van deze 
Psalm juist bescherming tegen kwade 
krachten. Zij lezen iedere dag Psalm 5 
of een gedeelte ervan of dragen een 
Psalmvers in een amulet om de hals.
Voor arme christenen in Buenos Aires 
is het gewoon ‘s ochtends thee te 
drinken die kleine fragmenten van een 
Psalm bevat. Op die manier krijgen zij 
emotionele kracht om het moeizame 
dagelijkse leven aan te kunnen. Zoals 
wij in onze ochtend- en avondgebeden 
ons tot God richten, zo ‘bidden’ 
christenen in Buenos Aires door de 
bron van het christelijk geloof, de Bijbel, 
letterlijk in hun lichaam op te nemen.

Uitdaging en opdracht
Na deze ervaringen is er in mijn hoofd 
meer ‘ruimte’ ontstaan. Ruimte voor 
een heel andere manier van omgaan 
met de Bijbel dan ik gewoon ben. Dat 
wil niet zeggen dat ik ’s ochtends thee 
drink waarin een Bijbeltekst drijft of 
dat ik u dat zal aanraden. Deze ruimte 
ontstaat met name door gesprekken 
te voeren met anderen over een 
Bijbeltekst en in het verlengde 
ervan, over mijn geloof. Ik wil er voor 
pleiten om ook in onze kerken een 
persoonlijke lezing te verrijken met een 
diep en authentiek (geloofs)gesprek 
met elkaar en met anderen. Opdat we 
uitgedaagd worden om getuigende 
gemeenschappen te zijn. Christenen 
die elkaar leren en stimuleren om op 
een open en uitnodigende manier 
te spreken over hun geloof in onze 
geseculariseerde samenleving.
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De medische problemen waren 
zo groot – ernstige ondervoeding, 
darminfecties, oorlogsletsels en 
gecompliceerde bevallingen –, dat 
het geven van oogheelkundige zorg 
geen prioriteit had. Wel bezocht een 
team Engelse oogartsen incidenteel 
onze kliniek. Mijn vrouw werkte als 
verpleegkundige op de kinderafdeling 
en in de apotheek, ik als tropenarts. 
Na ons vertrek namen Nigeriaanse 
artsen het werk over. 

Veel oogaandoeningen zijn in 
Nederland goed te behandelen, 
daarnaast kennen wij een goede 
preventie. Volledige blindheid, 
waarbij geen lichtgewaarwording 
bestaat, komt hier relatief weinig 
voor. Wel kennen wij het begrip 
sociale blindheid, waarbij de patiënt 
vingers kan tellen op minder 
dan drie meter. Maar voor de 
meerderheid van de populatie in 
Afrika en Azië ontbreekt het vaak aan 
toegankelijke oogheelkundige zorg 
en operatiefaciliteiten. Vooral mensen 

met een gering inkomen lopen een 
groter risico op een oogaandoening 
die niet tijdig behandeld wordt. Zo 
heeft men een grote kans één of beide 
ogen te verliezen. Een onschuldige 
oogaandoening kan dan leiden tot 
volledige blindheid.

Omdat ik meer wilde weten over 
oogheelkundige behandelings-
mogelijkheden besloot ik oogarts te 
worden. Na mijn opleiding gingen 
wij terug naar de tropen. Ik kon aan 
de slag in het Hôpital Protestant 
de Ndoungué, Kameroen, in 
afwachting van een Kameroense 
oogarts die zijn opleiding in Frankrijk 
volgde. Naast de vaak ernstige 
oogaandoeningen als vergevorderde 
grijze en groene staar (cataract en 
glaucoom), was het voorkomen van 
rivierblindheid - aandoening waarbij 
minuscule wormpjes door het hele 
lichaam kruipen en overal, maar 
vooral een ernstige oogontsteking 
veroorzaken - een groot probleem. De 
therapie kende toen veel algemene 

bijverschijnselen. Door een betere 
behandeling van de infectiehaarden 
en de infectiebestrijding komt de 
aandoening nu minder voor.

Later kon ik als oogheelkundig 
consulent en waarnemer verschillende 
oogklinieken bezoeken (Nigeria, 
Congo-Brazzaville, Ghana, Nepal, 
Algerije). Dit werd onder meer 
mogelijk gemaakt door de Christoffel 
Blinden Mission (www.cbm.de) en 
door de PUM (project uitzending 
managers, www.pum.nl).

Natuurlijk kom je in dit werk valkuilen 
tegen: je wilt graag zélf zoveel 
doen en je vindt het moeilijk je 
handen op de rug te houden. Maar 
kennisuitwisseling met de plaatselijke 
oogarts heeft grote prioriteit. 
Ook lesgeven aan assistenten is 
belangrijk: zij doen het vooronderzoek 
en de patiëntenselectie en zijn 
van onschatbare waarde voor een 
efficiënte oogzorg. 

Daarnaast leerde ik ook dat zondermeer 
financiële hulp bieden niet verstandig 
is. Bij het organiseren van een finan-
ciële actie voor een nieuwe oogkliniek 
in Ghana vond ik het belangrijk dat 
fondsen door de lokale bevolking bijeen 
gebracht werden. Zo voelt een ge-
meenschap zich ook verantwoordelijk 

Oogzorg in ontwikkeling
Frank Koole

Vlak na de Biafraoorlog vertrokken mijn vrouw en ik in 1972 naar het 

Queen Elisabeth Hospital in Umuahia, de voormalige hoofdstad van Biafra, in 

het zuidoosten van Nigeria. In die tijd was dit gebied erg onrustig: regelmatig 

waren er gewapende overvallen en moordpartijen. Openbare executies 

vonden plaats naast het ziekenhuisterrein.
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voor het slagen van het project. Wilde Ganzen heeft het 
geld uit onze actie aangevuld tot € 20.000, waardoor de 
kliniek afgebouwd kan worden. Binnenkort gaat Hilda 
Amponsah, de nieuwe oogarts, hier werken.

Ik heb goed contact met Rajendra Shrestha, een 
Nepalese oogarts in Bharatpur. Hij heeft een eigen 
stichting die - in samenwerking met Prem Maharjan 
(Nepalese Organisation for the Blind) - betrokken is 
bij het inrichten van blindenschooltjes en het onder-
steunen van revalidatiewerk voor visueel gehandicap-
ten. In overleg worden kosten voor oogheelkundig 
materiaal gedeeld. Zijn kliniek ondervond gelukkig maar 
geringe schade door de recente aardbevingen.

Het opsturen van gebruikte brillen naar ontwikkelings-
landen is af te raden. De sterktebepaling van de 
meestal ongelijke glazen kost veel tijd, terwijl de glazen 
toch altijd vervangen moeten worden. Ook een gebruikt 
montuur wordt niet gewaardeerd. Vanuit onder meer 
India kunnen gemakkelijk goedkope brillenglazen en 
monturen besteld worden die de ziekenhuisopticien 
dan in elkaar zet.

Met veel plezier kon ik wat bijdragen bij het ontwikkelen 
van oogzorg elders. 

Oogarts Kofi Amo-Kodieh en Sam Appiah, manager van het Presbyterian Hospital Dormaa-
Ahenkro, Ghana, overleggen over de bouwtekening van de nieuwe oogkliniek

Oogarts Rajendra en zijn staf

Braille onderwijs in het blindenschooltje
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Het hoge aantal buitenkerkelijke bezoe-
kers bood tegelijkertijd een prachtige 
missionaire kans. Ik kan niet inschatten 
in hoeverre hierop vanuit onze organisa-
tie in is gespeeld. Zelf sprak ik met een 
EHBO’er die na twee jaar bij het festival 
te zijn geweest benieuwd was hoe het 
er tijdens een kerkdienst aan toegaat. 
Er was echt een verwachting gewekt: 
prachtig! Helaas kwam hij gedesillusio-
neerd uit de kerstnachtdienst thuis. De 
dienst was teveel op reguliere kerk-
gangers gericht. 

Met nieuwe ogen heb ik ook naar de 
Amstelveense stadsdichter gekeken. 
Hij zag een oude liturgie liggen met 
het Hooglied daarin opgenomen. 
Vervolgens ging hij spontaan 
voordragen: en het verhaal leefde! De 
liefde, de overgave, de erotiek: met 
zijn voordracht en spraak kleurde hij 
het verhaal prachtig in. Zo had ik het 
Hooglied nog nooit gehoord. 

De gemeentevergadering was goed 
bezocht. Onze jaarrekening en die van 

onze Diaconie riepen weinig lastige 
vragen op. De penningmeester zal la-
ter nog enkele vragen beantwoorden. 
We namen ook afscheid van de CvK-
leden Hans van Strien (penningmees-
ter) en Kees Elfferich (secretaris, 27! 
jaar bestuurlijk actief). Op hun eigen 
wijze hebben beiden gedegen invulling 
gegeven aan hun ambt en taak. Hans 
Reijenga lichtte de nieuwe plaatselijke 
regeling toe. Punt van aandacht was de 
openbaarheid van de AK-vergaderingen. 
Die zijn in principe besloten, tenzij de 
AK anders beslist.
Uiteindelijk deed Yvonne Teitsma, onze 
communicatieadviseur, nog een klein 
onderzoek naar het aantal vrijwilliger-
staken onder de aanwezigen.
29 Mensen zijn verantwoordelijk voor 
66 taken. Gemiddeld dus twee taken 
per persoon. In de Kruiskerk is uitge-
rekend dat 180 vrijwilligers ongeveer 
300 taken vervullen. In de Paaskerk 
wordt dit getal nog uitgerekend. De 
werkgroep vrijwilligersbeleid gebruikt 
de uitkomsten voor het uitwerken van 
haar verdere plannen.

Echt waar, met nieuwe ogen naar onze 
gemeenschap kijken werkt verfrissend. 

Met nieuwe ogen kijk ik om mij heen na het (te) Gekke Kerk Festival. In 

een andere context heb ik al eens gezegd dat mij de schellen van de ogen zijn 

gevallen. Het festival kende dit jaar een hoog aantal buitenkerkelijke bezoekers. 

Tegelijkertijd is er veel over de kerk en het kerkzijn gesproken. Ook artiesten 

herhaalden regelmatig op het podium hoe bijzonder het is in een kerkgebouw 

op te treden en haalden jeugdherinneringen op waarin de kerk een rol speelde. 

uit de algemene kerkenraad

Kijken met nieuwe ogen 
werkt verfrissend
Jan Willem Bossenbroek

Gevraagd: voorzitter Algemene Kerkenraad
In de AK-vergadering van juni heeft onze voorzitter Jan Bossenbroek te kennen gegeven dat hij om 
uiteenlopende en elkaar versterkende redenen zijn ambt en taak als voorzitter van de AK uiterlijk  
1 januari 2016 – en zoveel eerder als mogelijk – zal neerleggen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe 
voorzitter voor de AK. Gezien de samenstelling van de AK en het moderamen gaat onze voorkeur uit naar 
iemand uit de Pelgrimskerk of de Kruiskerk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de scriba van 
de AK, Anita Winter, (e-mail: scribaak@pga-b.nl, tel: 020-6113180).
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college van kerkrentmeesters

Verder kijken
Hans van Strien

Op basis van nu bekende cijfers tot 
en met mei 2015 constateren we dat 
het aantal bijdragers daalt, maar het 
gemiddelde bedrag per toezegging 
mooi is gestegen. Als de trend tot 
en met mei zich dit jaar zo voortzet, 
zal de uitkomst over heel 2015 
overeen komen met de begroting. Dat 
waardeer ik zeer. De illustratie bij dit 
stukje geeft u nadere informatie.

Ook dit jaar mochten we weer legaten 
ontvangen. Eind mei was dat een 
bedrag van circa € 17.500. 
Andere posten aan baten- en lastenkant 
geven op dit moment nog geen 
aanleiding tot zorg, als ik het zo mag 
zeggen. In augustus gaan we aan 
de begroting voor 2016 werken. Dan 
kijken we ook nog eens goed naar de 
cijfers over het eerste halfjaar en we 
proberen een idee te krijgen over de 
verwachtingen voor geheel 2016. En 
ik hoop dat we dat doen met nieuwe 
ogen, met de ogen van degene die 

aangegeven heeft om de taak van 
penningmeester volgend jaar van mij 
over te nemen. 

Tijdens de gemeentevergadering heb 
ik de aanwezigen ook geïnformeerd 
over de stand van zaken met 
betrekking tot het complex aan de 
Handweg. Omdat ik daarmee alleen 
maar de groep aanwezigen heb 
geïnformeerd, nu ook een mededeling 
van CvK-zijde in Present. Zoals u al 
eerder heeft kunnen lezen is het CvK, 
in de personen van ondergetekende 
en van Cor Schaap als adviseur voor 
het CvK, bezig een goede bestemming 
te vinden voor kerkgebouw, pastorie 
en de terreinen. Onze terreinen maken 
deel uit van het project Oostelijke 
Poeloever. Op onze terreinen worden, 
zoals de plannen er nu uitzien, in elk 
geval achter de voorgevels van de kerk 
en pastorie (die beschermd monument 
zijn) appartementen ontwikkeld. 
Wij zijn met de projectontwikkelaar 

De gemeentevergadering 2015 ligt weer achter ons. Ik mocht de 

jaarstukken over 2014 bij u inleiden en u heeft mij met vragen mogen 

bestoken. Dank voor uw inbreng. Het is altijd goed te merken dat er 

naar de cijfers gekeken wordt: ze doen er dus toe. De algemene kerken

raad kan de jaarstukken over 2014 nu vaststellen. Op naar 2015. Hoe 

gaat het daarmee?

Spontane bijdragen: € 66.925
Ontvangen toezeggingen: € 208.777
Toegezegd t/m april: € 412.760
Begroot: € 510.000

Opbrengsten Actie 
Kerkbalans 2015 t/m mei

bezig met de technische uitwerking 
van de overeenkomst. Eén van de 
onderwerpen is het vastleggen 
van een voorkeursrecht voor leden 
van onze kerkgemeenschap die 
belangstelling hebben voor één van 
de te realiseren appartementen. In 
de tijd gezien: de projectontwikkelaar 
verwacht in het vierde kwartaal van 
dit jaar zodanig ver gevorderd te 
zijn dat de plannen kunnen worden 
gepresenteerd. Mocht u serieuze 
belangstelling hebben, schroom dan 
niet contact te zoeken met mij,  
tel. 64 70 489. Wordt het een mooi 
project? Ik denk het wel. U kunt ook 
kijken op de website van de gemeente 
Amstelveen/Oostelijke Poeloever. 
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college van diakenen

Ogen en oren tekort
Ginus Trof

Na een voorstellingsrondje werd 
de gelegenheid geboden om met 
elkaar in contact te komen. Ik was 
aangenaam verrast dat men niet bij 
het eigen groepje bleef zitten, maar 
juist bewust anderen opzocht. 

Na de lunch werd in plenaire zitting 
gediscussieerd over het onderwerp: 
Diaken zijn in deze tijd.
Als leidraad fungeerde de brochure 
Dienen, Delen, Doen, uitgegeven door 
de Federatie van Diaconieën. Deze 
brochure bevat een verkorte versie 
van de onderzoeksresultaten naar de 

maatschappelijke inzet 
van de diaconieën 
van de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
Het bood genoeg 
handvatten voor een 
boeiende discus-
sie. De brochure  
ligt inmiddels op de 
boeken tafels van 
onze kerken en geeft 
een goed inzicht in 
het diaconale werk.

Enkele punten uit de discussie:
De vraag naar hulp en daarmee 
onze inzet tot hulp kan toenemen 
door het gat dat de terugtrekkende 
overheid laat vallen. Het voltallige 
diakenkorps blijft vasthouden aan 
het motto: Helpen waar geen helper 
is. Structurele hulp kan en mag niet 
geboden worden. 
We blijven samenwerking zoeken 
met maatschappelijke organisaties. 
De diaconie in Buitenveldert werkt 
nauw samen met PuurZuid. Als vanuit 
PuurZuid een hulpvraag komt is het 
vooronderzoek al grotendeels door 
hen gedaan. Met die samenwerking 
als voorbeeld heb ik als voorzitter 
een eerste bezoek gebracht aan Vita 
en AanZ in Amstelveen. Gezien de 
raakvlakken en de punten waarop wij 
elkaar kunnen versterken krijgt dit 
bezoek zeker een vervolg. 
Door samenwerking te zoeken met in-
stanties wordt de Diaconie zichtbaarder. 
Hoe gaan wij hier mee om? In hoeverre 
willen wij onzichtbaar blijven?
Onze kerkleden zijn onze ogen en 
oren. Zij kunnen diakenen helpen om 

hulpvragen te signaleren en deze aan 
de Diaconie te melden. Uiteraard met 
geheimhouding. Tijdens de diaconale 
zondag op 18 oktober is dit ook een 
punt van aandacht.
Communicatie is een belangrijk middel 
om ons te profileren en uit te leggen 
waar wij mee bezig zijn. Hoe kunnen 
wij (nog) beter communiceren?
Vaak worden diaconievergaderingen 
beheerst door interne of praktische 
zaken zoals: hoe om te gaan met het 
Heilig Avondmaal, hoe te collecteren. 
Weinig tijd blijft over om na te denken 
hoe we hulpvragen signaleren. Niet 
iedereen loopt te koop met zijn/haar 
problemen, de lat om hulp te vragen 
ligt meestal te hoog. 

Nu ik mijn verhaal zo terug lees is 
dit artikel een oproep aan u allen: 
ouderlingen, kosters, dominees en 
gewoon kerkvolk, help ons om te 
signaleren, zodat wij onze medemens 
kunnen helpen.

Op 6 juni kwamen de diakenen van AmstelveenBuitenveldert bijeen in de 

Pauluskerk, het huis van de Hervormde EbenHaëzer Gemeente. De bijeenkomst 

stond in het teken van ‘hernieuwde’ kennismaking, niet alleen voor de nieuwe 

diakenen onder ons. Daarnaast was er ruimte om kennis met elkaar te delen. 

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



15 jaargang 6 | nummer 6

Bekijk de verhalen over Abraham 
eens door de ogen van Sara; lees de 
geschiedenis van koning David eens 
vanuit de positie van zijn verguisde 
vrouw Michal. In de Nederlandse 
literatuur zijn daar mooie voorbeelden 
van te vinden: Guus Kuijer schreef 
een roman over Izebel, Marnix Gijsen 
over de man van de kuise Suzanna, 
J.W. Schulte Nordholt een gedicht 
over de Izaak van na het offer, Abel 
Herzberg een toneelstuk over koning 
Herodes, om er maar een paar te 
noemen. 
Ook bij de actualiteit kan het kijken met 

andere ogen een waardevolle aanvulling 
betekenen op de informatie waar wij ons 
oordeel op baseren: bekijk Fort Europa 
door de ogen van een vluchteling, de 
multiculturele samenleving door de 
ogen van een Marokkaans-Nederlandse 
VMBO-leerling die geen stageplek kan 
krijgen – of door de ogen van een Joods 
kind dat elke dag langs een bewaker 
met mitrailleur de school in loopt. 

En soms kan het je zomaar geschonken 
worden, dat andere licht waarin je een 
gebeurtenis ziet. Soms gebeurt het 
zonder dat je er je best voor hoeft te 

doen, zonder dat er een bewust streven 
aan te pas komt. Je gaat op een mooie 
zomermiddag op bezoek bij een kennis 
in het ziekenhuis. Je humeur wordt er 
niet beter op als je lang moet zoeken 
naar een plekje op de parkeerplaats. 
Maar als je de draaideur door gaat, 
en je ziet in de hal al die mensen op 
weg naar hun familie of vrienden met 
bloemen, een ballon, fruit of alleen 
maar met hun aanwezigheid, dan krijgt 
alles opeens een andere dimensie. Die 
volle parkeerplaats wordt een teken 
van de betrokkenheid van mensen op 
elkaar. Het verdriet, de zorgen en de 
pijn zijn er nog, zijn misschien zelfs in 
alle scherpte aanwezig, maar je ziet 
ze omhuld door een zee van liefde, 
van betrokkenheid en zorgzaamheid. 
Zou zoiets misschien met Pinksteren 
gebeurd zijn: de feiten veranderen niet, 
maar je ziet ze met andere ogen? Een 
overvolle parkeerplaats die tot vreugde 
stemt, Pinksteren in juli - het moet niet 
gekker worden.

column

Met 
nieuwe ogen

Bettine Siertsema

Met andere ogen naar bekende verschijnselen of 

verhalen kijken, kan heel verfrissend werken. Kijk eens vanuit 

het perspectief van de partij die niet op de voorgrond staat of 

vanuit de persoon die niet aan het woord komt. Dan kan dat het 

overbekende in een ander licht stellen, waardoor de gebeurtenis 

of het verhaal er een tikje – of zelfs radicaal – anders uit komt te 

zien dan je altijd dacht. 
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Zuid
In en rond de diensten
Meer dan welkom zijn ze in de kerk, 
onze kinderen en jongeren. Om dat 
te laten zien wordt er gewerkt aan 
een eigen ruimte in het benedenhuis. 
Ook kijken we of het mogelijk is vaker 
diensten te vieren waarin zij zich thuis 
voelen. Vlak voor de zomer waren 

er twee van dat soort diensten. Een 
avondmaalsviering gericht op kinderen 
en een dienst die werd voorbereid 
door de tieners. Tussen deze diensten 
in was er de Groenegrasmatviering 
van het (te) Gekke Kerkfestival, 
waaraan ook de jongeren actief 
konden meedoen. Fijn dat jullie er al 
deze diensten waren!

We kijken terug op een seizoen met 
veel verschillende vieringen in de 
Paaskerk en in Westwijk. Omdat 
wij niet hetzelfde zijn en door 
uiteenlopende liederen en vormen 
geraakt worden, kennen we niet alleen 
erediensten met een vaste liturgie, 
maar ook diensten waarin het er wat 
losser aan toe gaat. Daarnaast zijn er 
de Taizévieringen met stilte, gebed en 
muziek. In al onze diensten zoeken wij 
naar Gods aanwezigheid in ons eigen 
leven, stellen we ons open voor wat 
ons toegezegd wordt. 

In de maanden juli en augustus ligt 
het grootste deel van het kerkenwerk 
stil, op de seniorenbijeenkomsten van 
de diaconie na. Wisselend gaan wij 
op vakantie. We blijven echter vieren, 
zondag aan zondag. Verbonden met 
wie op vakantie zijn. In dat opzicht dekt 
de naam ‘startzondag’ de lading niet 
helemaal. Toch staat zondag  

6 september in het teken van de start 
van het nieuwe seizoen. Na de dienst 
is er ruimschoots de gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij de koffie 
en een vroege lunch. Het precieze 
programma wordt nog uitgewerkt, 
maar we hopen dat ook onze buren 
even langskomen…

Ontmoeting is komend seizoen de 
rode draad in kerkelijk Amstelveen-
Zuid. Op meerdere plaatsen in de wijk 
worden ontmoetingsbijeenkomsten 
georganiseerd voor mensen van 75 
jaar en ouder. Naast de dertigers, 
veertigers, vijftigers en zestigers-
groepen wordt er samen met 
Noord bovendien gewerkt aan een 
verdiepend én ontspannen programma 
voor twintigers. Data volgen in Present 
en in folders/flyers. Een enkele datum 
is al bekend: 3 september voor de 
dertigers-oost, 9 september voor de 
vijftigers. 

Voor het zover is wens ik u en jullie 
allen, mede namens mijn collega’s, 
een mooie zomer toe met tijd om uit 
te rusten en op te laden en wellicht 
elders inspiratie op te doen. Voor 
vakantievierders en thuisblijvers: 
dat de zegen van de Eeuwige ons 
mag dragen. Mocht u één van ons 
nodig hebben en u kunt ons niet 

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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rechtstreeks bereiken: de scriba, 
Albert van Blaaderen weet wie van 
ons aanwezig is.

Ds. Marianne Bogaard

Uit de kerkenraad
Juli alweer. Voor sommigen een tijd 
om naar uit te kijken, een tijd van 
vakantie, verandering van ritme en 
daarmee het opladen van de accu´s. 
Anderen kijken daar met andere ogen 
naar. Zij kijken uit naar de tijd erna, 
als het leven zijn gewone ritme weer 
aanneemt. Ik kijk even terug naar de 
afgelopen twee kerkenraadsvergade-
ringen in mei en juni. 

Een rode draad daarin was wellicht het 
thema vernieuwing. Als opening kwam 
ds. Pieterse – via fragmenten uit de 
boeken van Beck en Luijendijk en het 
belijdenisboekje van zijn oma – uit bij 
het beeld dat we allemaal reizen met 
een landkaart van verhalen. En vervol-
gens bij de bezinnende vraag welke 
verhalen voor ons leidend zijn. De 
opening vormde een opmaat voor een 
uiteenzetting van en dialoog over zijn 
ideeën voor vernieuwing die nog meer 
dan voorheen gericht zijn op belangstel-
lenden buiten de eigen gemeentelijke 
kring. Daarbij valt te denken aan een 
kring of activiteit waarbij gemeen-
teleden een collega, buur of kennis 
meenemen. De kerkenraad steunt deze 
initiatieven. Mede om daar tijd voor 
vrij te maken heeft de kerkenraad een 
aanvraag gestuurd aan de Algemene 
Kerkenraad voor een ouderenpastor. 
Een andere belangrijke reden is dat 
we bij de vernieuwing van individueel 
pastoraat naar groepspastoraat willen 

voorkomen dat degenen die daar om 
mobiliteitsredenen niet in mee kunnen 
gaan tussen wal en schip raken.
De kerkenraad werd geïnformeerd 
over de vernieuwende, gedifferenti-
eerde aanpak vanuit de commissie 
geldwerving voor 18-jarigen, bijdra-
gende en niet bijdragende leden. Bij 
de laatsten is de aanpak erop gericht 
eerst een relatie op te bouwen.
Tijdens de opening van juni gaf ds. De 
Bruin een inkijkje in het karakter van de 
maandelijkse vieringen in de Westwijk. 
Ik haal daar één vernieuwend 
element uit, ook toegepast tijdens de 
Groenegrasmatviering van 14 juni: ‘het 
doen opstijgen van de voorbeden door 
deze in een vuurkorf te verbranden’. 
Buiten zingen, buiten bidden: het zou 
misschien gewoon moeten zijn maar 
ik ervoer het als heel bijzonder, een 
enorme stap.

We bespraken ook de inbreng vanuit 
onze gemeente in het beleidsplan 
van de Protestantse Jeugdraad. De 
Kliederkerk, een nieuwe vorm van 
vieren van kinderen samen met hun 
(groot)ouders, zien we als een succes 
dat we graag willen bestendigen. 
Die combinatie kwam ook naar 
voren als succesfactor tijdens het 
moderamenoverleg met de Kruiskerk. 
In navolging van de Kruiskerk willen 
we ook in Zuid weer een relatie 
opbouwen met één of meerdere 
basisscholen. Verder stemde de 
kerkenraad in met het verzoek een 
van de ruimten in het benedenhuis 
specifiek voor de jeugd in te richten, 
zodat zij een eigen plek hebben waar 
ze zich thuis en welkom voelen.

We evalueerden de ALS-vesperviering. 
In deze viering werd de kwetsbaarheid 
van het leven bezongen door Close 
Heavenly – met teksten van Gert 
Jan Slump, Isa en Rien Harkema op 
muziek gezet door Arjan Göbel. De 
liederen werden door ds. Bogaard 
prachtig verbonden door verhalen van 
onze landkaart. De viering werd zeer 
goed bezocht door familie, vrienden 
en collega´s van Rien die aan de 
spierziekte lijdt. Voor de kerkenraad 
smaakt zo´n viering rondom een 
maatschappelijk thema dat een gezicht 
krijgt en verbonden kan worden met 
de verhalen uit de Bijbel naar meer.

Tot slot is de kerkenraad zelf ook 
weer aan vernieuwing toe. Na de 
zomervakantie nemen we afscheid 
van een diaken en ouderling. Voel u 
geroepen, we hebben u nodig.
Als u uitkijkt naar de verandering van 
het ritme dan wens ik u een goede 
vakantie toe, kijkt u juist uit naar het 
gewone ritme dan hoop ik u te treffen 
op het vrijwilligersevenement dat 
georganiseerd wordt op zaterdag 
5 september en de startzondag op 
6 september.

Peter van Leeuwen

Vrijwilligersevenement
In onze wijkgemeenschap is de vrijwil-
liger niet weg te denken. Talloze taken, 
groot of klein, worden door vrijwilli-
gers uitgevoerd. Ja, ja, het werk moet 
gebeuren, maar het is natuurlijk ook 
gewoon leuk om te doen. Je ontmoet 
andere gemeenteleden, je spreekt deze 
en gene eens en dat verbindt. Daarmee 
onderstrepen we het gemeente-zijn. 
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Elke maand wordt een groep 
vrijwilligers via de bloemengroet in het 
zonnetje gezet. Zo krijgt de vrijwilliger 
aandacht en dat is prima. Maar de bos 
bloemen is symbolisch en wellicht wat 
karig voor een hele groep. Daarom 
leek het een goed idee om al die 
vrijwilligers op een of andere manier 
nog eens te bedanken. Dat heeft 
ertoe geleid dat – u raadt het al – een 
groepje vrijwilligers een feestelijke 
bijeenkomst aan het organiseren is. 
Deze vindt plaats op 5 september 
vanaf circa 16.00 uur tot 20.30 uur. 
Dus, alle vrijwilligers, noteert u 
deze datum alvast in uw agenda. Er 
wordt, zo gaat dat nu eenmaal met 
vrijwilligers, op u gerekend!

Marco van Leeuwen

Dignahof en zestigers
Na de vier bijeenkomsten voor 
Westwijkers in het afgelopen 
seizoen, in het kader van het 
ontmoetingspastoraat, gaan we in het 

nieuwe seizoen al vroeg van 
start en dat heeft deels te 
maken met het huren van 
de ruimte. We treffen elkaar 
op donderdagmiddag 27 
augustus om 15.00 uur in de 
kleine zaal van de Dignahof.
De groep zestigers maakte 
in het voorjaar een start. Na 
de zomervakantie is er een 
bijeenkomst in de Paas kerk 
op donderdag 3 september 
om 20.00 uur. De groep 
staat van harte open voor 
nieuwe deelnemers. Contact-
personen zijn Rina Ran en 
Map Meeuwis. 

Leeskring Halik
Tomas Halik schreef een boeiend 
boek met als titel: ‘Geduld met God’. 
Hij gaat uitgebreid in op de figuur 
van Zacheüs uit het Lucasevangelie 
en poneert hoe seculiere, moderne 
mensen de kerk veel te bieden 
hebben. In een kring komt het boek op 
vier avonden aan de orde. Deelnemers 
lezen voor elke bijeenkomst een 
gedeelte uit het boek. Start van de 
leeskring is op dinsdag 13 oktober om 
20.00 uur in de Paaskerk. U dient zich 
vooraf op te geven. De kring wordt 
geleid door ds. De Bres en ds. De 
Bruin. 

G.J. de Bruin

Aan de slag in Bosnië
Net als de voorgaande twee jaren ben 
ik met medestudenten van de Marnix 
Academie in Utrecht in de eerste 
week van mei naar Bosnië geweest. 
Hier hebben we weer een basisschool 

opgeknapt. We hebben in totaal drie 
lokalen helemaal af gekregen. 
Ik ben bezig geweest met het 
muzieklokaal: raamkozijnen en 
muren schuren, gaten in de muren 
vullen, twee keer de raamkozijnen 
schilderen. Ondertussen moest het 
plafond gestuukt worden, een klus 
waarbij de conciërges van de school 
gelukkig hielpen. Hierna ging het lokaal 
als een speer. We kregen hulp van 
medestudenten die in hun eigen lokaal 
niet verder konden klussen. De muren 
– boven geel, onder oranje – waren 
ontzettend snel geschilderd en ook 
het plafond was gelukkig snel klaar. 
Hierdoor hadden we de laatste dag tijd 
om nog net de randjes te schilderen 
die we overgeslagen hadden. De rest 
van de dag konden we aan de slag 
met de decoratie van de muren. In 
ons lokaal schilderden we een gitaar, 
trompet, notenbalk met noten erop 
en de verwarming werd als een piano 
geschilderd. Het was een resultaat om 
trots op te zijn! We kregen dan ook erg 
veel complimenten van de kinderen en 
leerkrachten van de school.

Agenda

Augustus
Di  18   Diaconale ontmoeting
Do  27 15.00 uur Bijeenkomst Dignahof

September
Do  03 20.00 uur Kring dertigers
Do  03  20.00 uur Kring zestigers
Za  05 16.00-20.30 uur Vrijwilligersevenement
Zo  06 10.00-14.00 uur Startzondag
Wo 09 19.30 uur Kring vijftigers
Do  10 20.00 uur Voorbereidingsavond 

Assisireis
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Naast het hard werken aan de lokalen 
hebben we ook activiteiten met 
de kinderen gedaan. De kinderen 
deden vol enthousiasme mee 
met de verschillende spellen. Ze 
konden frisbee spelen, ski-lopen, 
voetballen, zaklopen en bowlen. We 
kregen niet alleen van de kinderen 
positieve reacties, maar ook van de 
leerkrachten. Vooral toen er op de 
tweede dag een aantal leerkrachten 
niet op kwam dagen. Toen waren ze 
erg blij dat wij de kinderen even bezig 
hielden.
De reden dat we elk jaar aan de slag 
gaan met een basisschool is dat 
de mensen daar niet genoeg geld 
hebben om dit allemaal zelf te doen. 
De stichting ‘Out of Area’ organiseert 
daarom dit soort reizen, waarbij wij 
het geld voor de materialen leveren en 
zelf aan de slag gaan. Ik heb dit jaar 
een donatie gekregen van de Diaconie 
van de Paaskerk. Dankzij deze donatie 
was het voor mij ook weer mogelijk 
om mee te helpen. Niet alleen de 
docenten, maar ook de kinderen 
waren erg dankbaar. Hier en daar 
werd een traan gelaten. Het was een 
ontzettend mooie en leuke reis, die ik 
niet zal vergeten.

Lianne Verburg

Overvliegen
De kinderkerk heeft op zondag 
21 juni afscheid genomen van Maud 
van Amsterdam en Lizelotte Homburg. 
Beiden gaan na de zomervakantie 
naar de middelbare school en dus 
ook naar de 12plus-groep. Het 
overvliegen van Lizelotte en Maud naar 
de 12plus-groep vond plaats tijdens 

een dienst die door de tieners was 
voorbereid. Beiden hadden inmiddels 
ervaring opgedaan bij de 12-plusgroep 
omdat ze het afgelopen jaar met 
het theaterweekend meededen. Als 
kinderkerk geven wij de kinderen die 
afscheid nemen altijd een rugzakje 
mee met bagage. Maud en Lizelotte 
kregen de jeugdeditie van de Bijbel 
in gewone taal mee. En zij werden 
toegesproken met de volgende 
woorden:
In een land van speelgoedbeesten
waren jullie klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten
meester, juf en klasgenoot.
In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.
In het land van nu en later
doen wij nu ‘n stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug.
Naar een land van toekomstdromen

reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker,
draagt Gods zegen jou en mij.

Arjen Teitsma

JD12+ Laatste activiteiten 
Voor veel mensen is dit een drukke 
tijd. De laatste loodjes, toeleven naar 
de vakantie. Zo ook voor de jongeren 
van de tienerdienst. Toch hebben 
ze tijd vrij gemaakt voor een paar 
laatste activiteiten aan het eind van dit 
kerkelijk seizoen. Eind mei hebben ze 
bijvoorbeeld een bingo georganiseerd, 
waarvan de opbrengst naar Stichting 
De Vrolijkheid ging. Dit was ruim 
400 euro. Het was een ontzettend 
gezellige middag waarbij jong en oud 
meededen. 
Naast deze bingo hebben ze ook nog 
De Dienst voorbereid die op 21 juni 
plaatsvond. De leidraad in deze 
dienst was het thema vluchtelingen. 
De jongeren vertelden het verhaal 
van een Eritrese vluchtelinge die 
nu de directrice van Stichting De 
Vrolijkheid is. Deze dienst sloot dus 
goed aan bij de bingo. Tijdens de 
dienst vlogen Maud en Lizelotte over 
van de kindernevendienst naar de 
tienerdienst. Na afloop van De Dienst 
mochten de jongeren een trampoline 
opzetten in de kerkzaal. Hierop 
konden ze gemakkelijk hun energie 
kwijt. Ook de nieuwste aanwinst 
van de tienerdienstleiding, Rianne, 
heeft zichzelf geïntroduceerd en 
mee gesprongen. Al met al een zeer 
geslaagde dag.
Op 31 augustus starten wij weer met 
de tienerdiensten.

Lianne Verburg
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Kruiskerk

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

Uit de kerkenraad
Tijdens de laatste vergadering dit 
seizoen bespraken we plannen voor 
het komende seizoen. 
Als eerste bracht Melis Melissen 

verslag uit over het Café Montpensier. 
Het blijkt dat de belangstelling erg 
afhankelijk is van het onderwerp. 
Onderwerpen met een kerkelijk 
of geloofsthema trekken meer 
belangstellenden dan met een 
maatschappelijk thema. Goed om 
hiermee door te gaan, al is het publiek 
vooral afkomstig uit onze gemeente 
en minder uit de omgeving van de 
kerk. Sommige inleiders nemen hun 
eigen publiek mee. We bedanken 
Melis voor wat hij voor het Café 
Montpensier doet.
Ook de muzikale plannen voor 
komend seizoen bespraken we. Aart 
Appelhof had een evaluatie over de 
kerkmuziek 2014-2015 geschreven. 
De Kruiskerkcantorij werkte zo’n tien 
keer enthousiast mee aan de reguliere 
diensten. De vesperdiensten trekken 
een vaste groep bezoekers met een 
groeiende groep buitenkerkelijken. Dat 
geldt ook voor de koffieconcerten: er 
zijn elke keer zo'n honderd bezoekers. 
Voor het komend seizoen wil de 
commissie op de ingeslagen weg 
voortgaan en de kerkenraad is het daar 
van harte mee eens.
Vorige keer schreef ik al uitvoerig over 
de plannen voor de Kruiskerk.
De liturgiecommissie en de 
herinrichtingscommissie zijn nu 

officieel gedechargeerd. We bespraken 
de eerste bijeenkomst van wat 
mogelijk de ‘werkgroep Kruiskerk voor 
de Toekomst’ gaat heten. Daarbij was 
ook Cor Waringa uit het College van 
Kerkrentmeesters. Wordt vervolgd.
Ook had het moderamen een goed 
gesprek met het moderamen van de 
Paaskerk. Mirjam legde uit wat haar 
werk voor De Jonge Kruiskerk inhoudt, 
ds. Werner Pieterse legde uit wat hem 
voor ogen staat bij het werken aan 
‘Buitenkerkelijke Contacten’ en we 
bespraken de raakvlakken.
In het najaar schreef ik over het 
voornemen brieven te versturen naar 
mensen van wie wij denken dat ze 
geen binding met de kerk hebben, 
maar die wel in onze kaartenbak staan. 
Na grondige controle hebben we om 
te beginnen 157 brieven verstuurd. 
Bewoners van 29 adressen lieten 
weten dat zij uitgeschreven willen 
worden, van 122 mensen hoorden we 
niets, slechts zes mensen willen graag 
ingeschreven blijven. Deze laatsten 
krijgen bezoek om de banden nauwer 
aan te halen.
Anna Uiterwijk had voor ons een mooi 
overzicht gemaakt met de vragen 
die zoal bij het Contact Kruiskerk 
binnen komen. Het zijn eigenlijk altijd 
praktische vragen. Vragen om bezoek 
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– waarvoor het Contact eigenlijk bedoeld is – zijn 
er weinig.
Het (te) Gekke Kerk Festival, geopend door de 
burgemeester, is al weer achter de rug. Mooi 
programma, helaas niet zo veel bezoekers uit onze 
Kruiskerk. Ook het gemeentefeest is, als u dit 
leest, achter de rug.

Rudie van Balderen

Herbergactiviteiten in de zomer
Juist als anderen op reis zijn kan het stil zijn, 
zeker voor ouderen. Misschien biedt het volgende 
programma een goed zomers alternatief met 
ontmoeting, gesprek en plezier:

Op dinsdag 4 augustus starten we om 9.30 uur 
met koffie. Daarna volgt een quiz-programma. We 
sluiten af met een lunch. Er is ruimte voor verhalen, 
liederen of gedichten. We beschouwen dit als 
een zomers slotfeest van de herberg. Genoot u 
in dit seizoen van activiteiten als de cultuurdagen, 
het project Levensverhaal, het open huis, de 
seniorenmiddagen, de Zeven sloten, de cursussen 
religieuze kunst, de Sing-In of de schatmaaltijden? 
U bent welkom, maar ook zij die graag eens willen 
kennis maken nodigen we hierbij van harte uit. 
Anita Pfauth en Ria Keijzer zijn de herbergiers. Het 
programma eindigt om ca. 13.00 uur.
We stellen deze keer, vanwege de lunch, opgave 
vooraf op prijs. Maar mocht u pas die ochtend 
besluiten om te komen, dan maken we daar geen 
probleem van. Voor info en aan melding kunt u 
terecht bij Ria, tel. 06-50 22 82 50 of  
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl.

Extra editie van Levensverhaal
We hebben in het afgelopen seizoen twee mooie 
series Levensverhaal gehad met een interessante 
uitwisseling van levenservaringen, vaak aan 
de hand van foto’s, knipsels of voorwerpen. 
Deelnemers waren enthousiast. Er is reden voor 
een extra ‘ronde’ en die start in de zomer, voordat 

Tiny Ida Maria Schouten-Stol
11 november 1923 - 19 mei 2015
Wij gedenken in Tiny een zeer betrokken lid van de Kruiskerk. Hartelijk 
en ook kritisch meelevend. Dat was terecht in alle opzichten, want 
heel haar leven was zij, ook met haar man Arend Hendrik Schouten 
(die haar al in 1971 ontviel) betrokken bij de liturgische vernieuwing. 
Ook in haar werkzame leven was zij een stuwende kracht in een 
bedrijf dat haar niet kon missen. Maar muziek, zang en liturgie: ik 
heb zo maar het gevoel dat die haar bij het geloof hebben gehouden. 
En ja, zingen is twee keer bidden. Vanuit de Maranathakerk in 
Amsterdam, waar zij met hart en ziel en stem in de Nocturnen- en 
Matinenvieringen zong, en later in de Kruiskerkcantorij, volgde zij haar 
kinderen en kleinkinderen met passie op hun muzikale activiteiten. 
Haar kleinkinderen herdachten haar op ontroerende wijze: een leuke 
en zeer betrokken oma! ‘Eens komt de grote zomer’ was het lied (747) 
dat voor haar van grote betekenis was: een lied van vertrouwen! Het 
gemis van zo een bijzondere moeder en grootmoeder geeft verdriet, 
maar ons gebed voor jullie is dat je Vrede ontvangt.

Ds. Pieter Masmeijer

Leny Drexhage-Noot
Leny Drexhage kwam in 1963 in Amstelveen wonen en dat is niet 
onopgemerkt gebleven. Zij was zeer actief en had over veel zaken 
een uitgesproken mening. Naast bestuurlijke en praktische taken 
in de Bankraskerk was zij jaren voorzitter van de Vrouwenbond, lid 
van de Vrouwenadviescommissie van Amstelveen en van het CDA-
vrouwenberaad. Na het overlijden van haar man werd zij actief in de 
Ouderenbond, gaf ondersteuning aan bewonerscommissies van zorg-
centra en verdiepte zich in de ouderenhuisvesting. Tot op hoge leeftijd 
kon zij zelfstandig blijven wonen, later betrok zij een aanleunwoning 
bij Nieuw Vredeveld. Van daaruit ging zij er met de rollator op uit, naar 
het stadshart, naar de markt, naar de Kruiskerk. Zij kreeg het bij de 
gemeente Amstelveen voor elkaar om een bank geplaatst te krijgen 
tussen Nieuw Vredeveld en het stadshart. Vier jaar geleden kreeg zij 
verschijnselen van vasculaire dementie, zij raakte gedesoriënteerd en 
moest verhuizen naar Klaasje Zevenster. Daar had zij het goed, maar 
zij heeft het nooit echt geaccepteerd. Op 27 mei, in de leeftijd van 
101 jaar, is zij in haar slaap overleden. Wij vierden en herdachten haar 
leven in de Kruiskerk met goede woorden en muziek van kinderen en 
kleinkinderen. In kleine kring namen wij afscheid in het Crematorium 
De Nieuwe Ooster.

Renger Prent
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Wat geweest is
Zoals u weet hebben we als 
Kruiskerk goede contacten met 
de Roelof Venemaschool. In de 
afgelopen tijd waren er twee 
activiteiten die we samen met de 
school organiseerden.
Op vrijdagochtend 12 juni kwamen 
drie groepen 7 naar de kerk. 
Elke klas was opgesplitst in drie 
groepjes en had een uur om de drie 
dingen te doen die we voor hen 
hadden voorbereid. Zo was er een 
speurtocht door de kerk waarbij 
verschillende vragen beantwoord 
moesten worden, liet Henk Trommel 
het orgel zien en horen en vertelde 
ik iets over dopen en over ons 
bijzondere doopvont (met Jona in 
de vis). De leerlingen en docenten 
vonden het een leuk en afwisselend 
programma en hadden veel mooie 
en bijzondere vragen over de kerk. 
Het was fijn om de kinderen op 
deze manier iets meer over de kerk 
te kunnen vertellen en te laten zien.
Vrijdagochtend 19 juni ging ik zelf 
op bezoek bij de groepen 8 van de 
school om de kinderen iets meer 
te vertellen over Hemelvaart en 
Pinksteren. Ik deed dat aan de hand 
van een quiz met meerkeuzevragen 
zoals: ‘Wat gebeurde er met 
Hemelvaart volgens de Bijbel? (A. 
Jezus ging naar Rome, B. Jezus 
ging omhoog in een wolk of C. 
Jezus kwam naar de aarde om recht 

te spreken)’ , en ‘Waarom is het 
Pinksterfeest een belangrijk feest 
voor de kerk? (A. Omdat iedereen 
dan door elkaar gaat praten in een 
vreemde taal, B. Omdat dan wordt 
gevierd dat Jezus is opgestaan 
uit de dood, C. Omdat dan wordt 
gevierd hoe de kerk begonnen is)’. 
De kennis van de kinderen over 
deze christelijke feesten werd zo 
weer een beetje opgefrist en ik 
vond het erg leuk om als predikant 
in groep 8 te zijn.

Ook voor kinderen en hun ouders 
was er nog een activiteit in juni, 
‘Kom kijken in de Kruiskerk’, 

op zaterdagmiddag 13 juni. De 
kinderen konden een speurtocht 
doen, kijken en luisteren naar het 
orgel (gedemonstreerd door Henk 
Trommel), een kaars versieren, 
de toren beklimmen en een 
foto van zichzelf laten maken 
op de preekstoel. Er waren wat 
minder kinderen dan bij de andere 
activiteiten van dit seizoen, maar 
de sfeer was goed en we hebben 
samen met de kinderen, (groot)
ouders en vrijwilligers een mooie en 
gezellige middag gehad.

Wat komt
In de commissie De Jonge 
Kruiskerk zijn we druk bezig 
om plannen te maken voor het 
komende seizoen. Begin juli gaan 
we een zaterdagmiddag bij elkaar 
zitten om een nieuw programma 
te maken en ook samen te 
brainstormen over de verdere 
toekomst van De Jonge Kruiskerk. 
We denken onder andere aan een 
aantal gezinsvieringen in het najaar 
(lijkt dat je leuk, reserveer dan alvast 
zondagmiddag 13 september vanaf 
16.00 uur). Binnenkort sturen we 
ouders en kinderen een overzicht 
met alle nieuwe activiteiten. Graag 
tot ziens in september!

Mirjam Buitenwerf

De Jonge Kruiskerk
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het nieuwe boekje in omloop komt: op 
dinsdag 11 augustus, van 13.30 tot 
15.30 uur. We bepalen dan samen de 
vervolgdata (om de twee weken een 
bijeenkomst) en de beste dag van de 
week. Wilt u er meer over weten, belt 
u dan met Ria (afwezig van 13 juli tot 2 
augustus). Aanmelding voor deelname 
is verplicht.

Nieuw Schatgraversboekje
Na een geslaagd Activiteiten Platform 
in mei is een redactie gevormd voor 
het Schatgraversboekje 2015 - 2016. 
In de komende weken verzamelen 
we kopij. Allen die een werkgroep of 
een activiteit coördineren hebben een 
brief ontvangen met aanwijzingen en 
een tijdspad. Wie deze brief niet heeft 
ontvangen kan een exemplaar opvragen 
bij Ria of de scriba. We streven ernaar 
dat het boekje bij gemeenteleden 
en belanghebbenden op de mat valt 
in de week voor de startzondag (20 
september). Kent u of bent u iemand 
met een speciale interesse, een 
thema waarover te vertellen valt, een 
connectie met geschikte sprekers die 
een lezing kunnen verzorgen, kennis 
over een organisatie die het voetlicht 
verdient? Geef uw gedachten, wensen 
of suggesties aan ons door. Het liefst 
spoedig. Nu of later kunnen we er ons 
voordeel mee doen bij het samenstellen 
van het activiteitenaanbod. 

Rapportage ouderenwerk
Er is van het tweede werkjaar van Ria 
Keijzer een verslag beschikbaar voor 
belangstellenden. Het is op te vragen bij 
Ria of bij de scriba.

Ria Keijzer

Agenda
Activiteiten van het Oecumenisch Beraad worden gehouden in of starten bij de Titus 
Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1. Uitgebreide informatie in het Zomerprogramma 
(achterin de kerk en te vinden op de website van de Kruiskerk). 

Juli
Wo 22 14.00-16.00 uur Film Les Intouchables, Titus Brandsmakerk
Wo 22 20.00 uur Dia-avond in de Sint Augustinuskerk - Hongarije, Tsjechië en 

Slowakije. koffie/thee vanaf 19.45 uur
Wo 29 10.00-17.00 uur Dagje Utrecht met Tonneke van der Mede
Wo 29 20.00 uur Dia-avond in de Sint Augustinuskerk - Hongarije, Tsjechië en 

Slowakije (vervolg) koffie/thee vanaf 19.45 uur

Augustus
di 04 09.30-13.00 uur Open Huis: ‘slotfeest Herbergactiviteiten’ (i.v.m. lunch opgave 

gewenst)
Wo 05 10.00 uur Bezoek Amsterdam met Renger Prent
Wo 05 20.00 uur Dia-avond in de Sint Augustinuskerk - Hongarije, Tsjechië en 

Slowakije (vervolg) koffie/thee vanaf 19.45 uur
Di 11 13.30-15.30 uur ‘Levensverhaal’ opgave bij Ria Keijzer (verplicht) in de Kruiskerk
Wo 12 15.00-19.30 uur Afsluiting Zomerprogramma in de Kruiskerk met film en 

maaltijd, opgave bij Tonneke van der Mede, tel. 6413388 (na 
20.00 uur), e-mail: vandermede.derooij@planet.nl.

Hendrika Kolderman
Op donderdag 28 mei overleed Hendrika (Riek) Kolderman. Zij werd 91 jaar. Het 
laatste jaar van haar leven verbleef zij in het Zonnehuis in Westwijk, omdat ze de-
menterend was. Daarvoor woonde ze dertig jaar aan de Flevolaan. Riek Kolderman 
werd geboren in Leiden en groeide op in een tuindersgezin. Haar jeugd in Leiden 
was niet gemakkelijk, mede doordat ze als 8-jarig kind slachtoffer werd van een 
auto-ongeluk, dat ze ternauwernood overleefde. Riek was vrijgezel en werkte een 
groot deel van haar leven als verpleegkundige, eerst in het Academisch Ziekenhuis 
in Leiden, later in Amstelveen. Ze was een vrolijke vrouw en hield veel van de 
natuur. De laatste tijd was zij niet meer actief kerkelijk meelevend, maar op zondag-
ochtend keek ze graag naar een kerkdienst op tv. 
Op 4 juni namen we afscheid van Riek tijdens een afscheidsdienst bij 
Uitvaartcentrum Bouwens in Uithoorn. We lazen uit Psalm 139, ‘Heer, u kent mij, 
u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta’, een tekst die Riek rust bracht tijdens 
de laatste dagen van haar leven.

Mirjam Buitenwerf
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Pieter van Uxem
Op 1 juli overleed Piet van Uxem, na 
een lange periode van ziekte. Piet is 79 
jaar geworden. Samen met zijn vrouw 
Annie, met wie hij ruim 55 jaar was 
getrouwd, kwam hij een kleine twee 
jaar geleden in een aanleunwoning bij 
Nieuw Vredeveld wonen. Na een verblijf 
van zes jaar in Amstelveen-Zuid kwam 
hij zo in de Kruiskerk terecht. Dat was 
als een thuiskomen voor hem, want hij 
trof hier vele mensen uit de voormalige 
Bankraskerk. Bij die gemeenschap was 
hij tientallen jaren zeer betrokken, onder 
meer als ouderling en diaken. In zijn 
arbeidzame leven was Piet werkzaam als 
amanuensis op het Hermann Wesselink 
College. Daarnaast was hij vroeger ook 
vrijwilliger voor het Rode Kruis. Piet was 
iemand met gouden handen en iemand 
die klaar stond voor anderen.
Dinsdag 7 juli was de uitvaartdienst in 
de Kruiskerk, waarin Psalm 23 centraal 
stond. Daarna vond de teraardebestelling 
plaats op begraafplaats Westgaarde.

Sieb Lanser 

Henriëtte van der Breggen
Op 29 mei overleed Henriëtte van der 
Breggen in de leeftijd van 57 jaar. Ze 
was intelligent en enthousiast. Ze was 
lerares Frans. Midden dertig werd ze 
ziek, borstkanker. De behandeling sloeg 
aan. Zij ging rechten studeren en ver-
zorgde juridische projecten. Een aantal 
jaren later was het weer mis. Weliswaar 
trad er in eerste instantie nog verbete-
ring op, maar de uitzaaiing ging door. 
Vanaf begin 2015 wilde ze geen behan-
deling meer. Enkele weken voor haar 
overlijden werd zij opgenomen in het 

Zonnehuis. In de dienst sprak haar zus 
Leontine over het doorzettingsvermogen 
waarmee Henriëtte lang tegen haar ziek-
te gestreden heeft. Zij heeft veel moe-
ten leven tussen hoop en vrees. Daarom 
kozen wij bij de dienst voor Psalm 42, 
een tekst waarin zowel de lichte als de 
donkere kant van de omgang met God 
ter sprake komt. Henriëtte had iets met 
engelen. Wij sloten de dienst af met 
‘Naar het paradijs mogen engelen jou 
begeleiden’. 
‘De engelen komen me halen en brengen 
me naar het licht’ stond bovenaan de 
kaart. In dat licht mag zij geborgen zijn. 
Onze gedachten zijn bij haar moeder, 
zuster en broer.

Renger Prent

Derk Peters
Na een mooi leven van 43 jaar samen 
moest Rina Peters afscheid nemen van 
haar man Dik. Hij overleed 11 juni op 
89-jarige leeftijd in het Zonnehuis. Daar is 
hij precies een week geweest, nadat de 
verzorging thuis te zwaar werd. ‘Ik ben 
op’ zei Dik de laatste tijd en het leven 
hoefde voor hem niet meer. Hij was vroe-
ger een sportieve man: tafeltennis, voet-
bal, vissen. In de omgang was hij niet 
gemakkelijk; hij kon soms bot overkomen 
en zijn humor werd niet altijd begrepen. 
Toen Dik Rina leerde kennen, maakte 
hij de overstap van de rooms-katholieke 
naar de Protestantse Kerk. Samen waren 
ze trouwe kerkgangers in de Kruiskerk 
en Dik heeft ook jaren geholpen bij de 
vervaardiging en verspreiding van Sjofar. 
Op verschillende plaatsen in huis lagen 
briefjes met daarop regels die voor Dik 
kennelijk belangrijk waren: ‘Voor wie mij 

liefheeft zal ik leven, een leven lang als 
een ware vriend, een glas vol hoop om 
een toekomst te volbrengen in een vast 
geloof.’
Op 18 juni namen we in de Sloterkerk 
afscheid van Dik met woorden uit Psalm 
121 over God die niet sluimert of slaapt, 
maar waakt over ons leven.

Sieb Lanser

Gerhardus Verburg
Op 12 juni overleed Gerhard Verburg, 
93 jaar oud. Tot op hoge leeftijd wist 
hij de regie over zijn leven te behou-
den. Een CVA maakte opname in het 
Amstellandziekenhuis noodzakelijk en 
daar is hij overleden. Hij was een mar-
kante man, een vechtersbaas, die vijftig 
jaar met hart en ziel als advocaat in 
Amsterdam heeft gewerkt. Ook een gen-
tleman en familieman. Een begenadigd 
spreker, die ook graag wilde vertellen 
hoe het zat, volgens hem. Na zijn pensi-
onering zijn Gerhard en zijn vrouw Ada in 
Amstelveen komen wonen. Hij was een 
degelijke calvinist, vroeger wat rigide in 
zijn geloofsvoorstellingen, maar gaande-
weg milder geworden. In de weekenden 
was hij vaak naar zijn huisje in Overijssel, 
waardoor er van kerkgang in Amstelveen 
niet zoveel kwam. 
De gedachtenisdienst vond plaats op  
18 juni in de Kruiskerk, met een groot 
aandeel van de kinderen en kleinkinde-
ren, met dezelfde lezingen en liederen 
die ruim vier jaar eerder ook waren 
gelezen en gezongen bij de uitvaart van 
zijn vrouw Ada. Op de rouwkaart stond 
Psalm 23 vermeld: De Heer is mijn 
Herder. 

Sieb Lanser
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Gemeentefeest
Vrijdag 19 juni vierden we ons jaarlijkse 
gemeentefeest. Er hadden zich gelukkig 
veel mensen aangemeld, zo’n 130 in totaal. 
We hadden het heel gezellig met elkaar, 
ondanks dat het weer dit jaar niet echt 
goed meewerkte. We hebben genoten 
van een heerlijke maaltijd, voorbereid en 
klaargezet door onze koster Marian en een 
groep hardwerkende vrijwilligers. Ook aan 
de kinderen was gedacht. Zij konden zich 
uitleven op het springkussen of spelletjes 
doen (sjoelen, tafelvoetbal, knikkerbaan, 
dammen). Na het eten keken we samen 
kort terug op het afgelopen seizoen en was 
er een prachtig optreden van Aluin, een 
theatergroep van drie jonge acteurs. Zij 
lieten ons tien bekende oudtestamentische 
verhalen op een nieuwe en frisse manier 
beleven. Dank aan iedereen die zoveel werk 
heeft gedaan om deze middag en avond tot 
een prachtig feest te maken!

Mirjam Buitenwerf, Ria Keijzer 
en Sieb Lanser
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Bij de diensten
In de vakantieperiode gaat een relatief 
groot aantal gastvoorgangers voor. 
Zondag 23 augustus hoop ik weer in 
uw midden te zijn. De week daarop, 
zondag 30 augustus, vieren we het 
heilig avondmaal. 

Ziekenzegen
Nu alvast meld ik dat de dienst van 13 
september, dat is Nationale Ziekendag, 
een dienst zal zijn waarin zieken en 
anderen die – op welk terrein dan 
ook – ondersteuning nodig hebben, de 
gelegenheid krijgen een persoonlijke 

zegen te ontvangen. Deze zegen 
wordt gegeven tijdens de dienst der 
gebeden, die zoals gebruikelijk wordt 
voorafgegaan door de dienst van het 
Woord en de dienst van de gaven. 
De zegening wordt afgesloten met 
het gezamenlijk bidden van het Onze 
Vader, het slotlied en de (collectieve) 
zegen.
Kent u mensen uit uw omgeving van 
wie u vermoedt dat ze het ontvangen 
van een persoonlijke zegen op 
prijs zouden stellen, wilt u dan hun 
aandacht vestigen op deze bijzondere 
dienst?

Zomerkring: vijfmaal Jakobus
Van de brief van Jakobus, die we deze 
zomer in de Pelgrimskerk behandelen, 
zijn intussen drie hoofdstukken onder 
de loep genomen. Twee hoofdstukken 
wachten nog op bestudering: 
hoofdstuk 4, met het bekende 
‘voorbehoud van Jakobus’ (‘índien 
de Here wil’), en hoofdstuk 5, waarin 
Jakobus (ernstig) zieken adviseert voor 
zich te laten bidden en zich te laten 
zalven met olie. 
Hoofdstuk 4 komt aan de orde op 
dinsdag 18 augustus, hoofdstuk 5 op 
dinsdag 1 september. We beginnen 
beide keren om 14.00 uur en eindigen 
rond 15.30 uur. Ik hoop zelf beide 

bijeenkomsten te leiden. Ook nu 
zijn niet-Pelgrimskerkers van harte 
welkom.

Zingen van alternatieve 
psalmbewerkingen
Nederlandse protestantse gelovigen 
zijn veelal opgegroeid met de melodie-
en van het Geneefse psalter, dat, met 
de tekst van de ‘nieuwe berijming’, ge-
lukkig integraal is overgenomen in ons 
nieuwe liedboek. Van sommige van 
de 150 psalmen zijn in het liedboek 
ook één of meer alternatieve versies 
opgenomen. Op maandag 7 septem-
ber zal Nelly Versteeg ons inleiden in 
deze alternatieve psalmbewerkingen 
en een selectie daarvan met ons 
zingen. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: 
Pelgrimskerk. Welkom!

Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad juni
Het belangrijkste punt was ons ge-
sprek met mevrouw Marga Berkhout, 
geestelijk verzorger in Vreugdehof. Zij 
is van oorsprong protestants, maar 
heeft in het verleden besloten over te 
gaan tot het katholieke geloof. Zoals u 
van een eerder bericht al weet, heeft 
ze een aanstelling van vier uren per 
week. Terwijl Amstelring, waaron-
der Vreugdehof valt, het aantal uren 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567,  
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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geestelijke verzorging gehouden heeft 
op 28. De overige 24 uren zijn ten 
deel gevallen aan mevrouw Den Dulk 
die een humanistische achtergrond 
heeft. Hoewel de twee kerkdiensten 
per maand gehandhaafd zijn, vallen die 
dus onder de verantwoordelijkheid van 
alleen mevrouw Berkhout. Ze kan ze 
meestal alleen voorbereiden, maar ze 
gaat toch ook een enkele keer voor. Ze 
is niet bevoegd wijn aan te reiken bij 
het Avondmaal. Alleen als ds. Sneep 
en mevrouw Uschi Janssen voorgaan 
is er wijn. Daarnaast leidt ze een keer 
per maand een dienst voor demen-
terenden, in een vorm die aangepast 
is aan hun beperkingen. Door het 
beperkte aantal uren heeft ze verder 
geen contact met de kerkgangers, 
wat ze wel als een gemis ervaart. 
Mevrouw Den Dulk doet het bezoek-
werk. Over de suggestie om er een 
Bijbel/gespreksgroep te starten zal ze 
overleg plegen.
Inmiddels zijn we de werving gestart 
voor twee pastorale medewerkers 
voor het door het Durffonds 
gesteunde Uilenstedeproject. De 
sollicitatiecommissie bestaat uit: 
ds. De Vries, studentenpastor 
Van Osnabrugge, mevrouw Wil 
Vos en eventueel een jongere. 
De begeleidingscommissie wordt 
gevormd door de eerste drie 
genoemden. We werven via internet. 
Dat gaat sneller en is goedkoper. 
Vanaf 15 augustus gaan we de 
binnengekomen reacties beoordelen.
Vanaf september zal mevrouw 
Hellema ons in de Algemene 
Kerkenraad vertegenwoordigen als 
primus en functioneert mevrouw 

Versteeg als secundus.
We vergaderen pas weer in 
september. Wij wensen u een goede 
zomertijd.

Adri Lodder

Van de diaconie
Uit het legaat voor onderwijs en 
zendingswerk in Afrika heeft de 
wijkdiaconie in december 2014 
financiële steun verleend aan een 
project van de stichting ‘Maasdriel 
steunt haar Missionarissen’ voor de 
installatie van zonnepanelen in het 
Missieziekenhuis St. Monica in Baba, 
Kameroen. Recent ontvingen wij uit 
Kameroen de volgende reactie: 
‘Ik kom even vertellen hoe blij we 
zijn met de zonnepanelen. Het is 
heerlijk... bijna iedere avond valt 
het licht van de staat uit en dan kijk 
ik vanuit ons huis naar de kliniek 
die volop licht heeft. Ik kan niet 
vertellen hoe geweldig dat is. Ook 
de mensen weten dit al precies. Het 
licht is helder en de hele kliniek heeft 
licht. We moeten er wel goed mee 
omgaan natuurlijk, maar één van de 
verplegers doet dat uitstekend. Hij is 
verantwoordelijk om het licht aan en 
uit te doen en alles bij te houden. Als 
de batterij niet voldoende opgeladen 
is dan doet hij alleen het licht in de 
gangen aan en zet de deuren van de 
gangen open zodat iedereen toch licht 
heeft. Want we moeten toch rekening 
houden met een eventuele operatie in 
de nacht. Maar het werkt uitstekend 
en we zijn echt zo blij. Nooit meer 
in het donker. Iedereen die hieraan 
bijgedragen heeft hartelijk dank.’

Zuster Willy van Mer

Met nieuwe ogen
Soms bekijk je je huis met nieuwe 
ogen als je terugkomt van vakantie. 
Voelt het thuis echt zo knus als in 
de tent, is het zo schoon als in dat 
hotelletje en is het zo gezellig als bij 
die bed & breakfast? Je bent weer 
thuis, je deed zoveel indrukken op, ga 
je de kamer nu veranderen? Ach, ik 
verzette weleens een stoel maar die 
stond eigenlijk toch al niet zo handig. 
Thuis is thuis!
Misschien gaat u helemaal niet weg 
deze zomer, maar gaat u wel wat 
vaker naar buiten. Koopt u opeens 
een extra plant voor binnen. Met 
nieuwe ogen je huis eens bekijken is 
zo gek nog niet.
Zo bezochten wij op 20 juni de 
Kerkennacht. Wat had de Oude Kerk 
een prachtig inhoudelijk programma.
In de Amstelkerk werden we hartelijk 
ontvangen door onder andere Dirk-Jan 
Mudde. De kerk was leeggeruimd, 
statafels neergezet en er was snel 
met iedereen persoonlijk contact. Er 
waren hapjes en drankjes. Het voelde 
heel gastvrij. Na wat gesprekken 
hebben we de muziek niet afgewacht, 
we gingen verder op pad. Op naar de 
Oranjekerk waar al snel een prachtig 
concert van een uur begon. Je kon in 
en uit lopen, even zitten was ook fijn. 
Maar er was tijdens het concert geen 
ontvangst elders in het gebouw.
Na drie kerken was het al laat 
genoeg. Over twee jaar gaan we 
zeker weer en wellicht is het dan 
beter eens de hele avond één kerk te 
bezoeken en met nieuwe ogen eens 
te kijken hoe alles daar reilt en zeilt. 

Wil Kruijswijk 
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Pastorpraat
Het zomerprogramma loopt. Er is veel 
te genieten, bij te leren, te ontmoeten. 
Kom vooral meedoen! Als vervoer echt 
een probleem is, neem dan contact 
op. 
Over de zomermaaltijd op 7 augustus 
met als thema Sail, vroeg iemand mij 
of hij de verkleedkist in moest duiken 
voordat hij kwam eten. Antwoord: ‘heel 
graag, kom verkleed’. Bedenk iets in 
het thema scheepvaart. Een lied zingen 
of een spreekwoord voordragen. Het 
kan allemaal want....de beste stuurlui 
staan toch aan wal!
Wij wensen elkaar een mooie 
voortzetting van de zomer en zij die 
aan huis gebonden zijn/zieken: probeer 
te kijken naar Sail Amsterdam op tv in 
augustus.
Weet wel, we denken aan elkaar, ook 
op zondag in gebed. 

Namens de gemeente,
Wil Kruijswijk

Vrijwilligersbijeenkomst
Alle vrijwilligers binnen onze kerk-
gemeenschap waren uitgenodigd door 
de kerkenraad, om in het zonnetje 
gezet te worden. Op 10 juni om 
16.30 uur werden we verwacht. Er 
kwamen ongeveer 35 mensen. Het 
was mooi weer, dus in de tuin, waar 
we door enkele kerkenraadsleden 
zeer vriendelijk werden ontvangen 
met koffie en een heerlijk stuk gebak! 
Alles stond keurig klaar, het zag er heel 
gezellig uit. Wie onder de boom zaten 
kregen ook nog een natuurbeleving 
door verschillende kevertjes en 
torretjes die af en toe op hun hoofden 
en kleren neerdaalden!
Ds. De Vries leidde de bijeenkomst 
in met een soort preek over Paulus’ 
 betoog over de gemeente als het 
lichaam van Christus. Benadrukt 

werd dat alle lichaamsdelen even 
belangrijk zijn om dat lichaam te laten 
functioneren.
Daarna kwam onze koster, Sicco 
Doolaard, vertellen over zijn werkzaam-
heden met name in de week, wanneer 
allerlei clubs en organisaties hun activi-
teiten binnen ons kerkgebouw ont-
plooien. En dat zijn er nogal wat! Velen 
van ons hadden er geen idee van dat 
het er zoveel zijn. Sicco regelt dat alles 
en verhuurt ook de verschillende ruim-
tes. Dit brengt uiteraard veel werk met 
zich mee. Hij moet af en toe wel een 
duizendpoot zijn om dat alles in goede 
banen te leiden. Ouderling Lodder had 
dan ook te zijner eer een lied gemaakt!
Intussen werden we van een drankje 
voorzien en gingen er schalen met 
heerlijke hapjes rond (ook door Sicco 
verzorgd).

Oproep 
Nog steeds een 
computertalent gezocht!!!
Bent u bijvoorbeeld aan huis 
gebonden, maar heel handig met 
de computer of kent u misschien 
iemand? Neem contact met ons 
op. Wellicht wil er iemand op 
deze manier de kerk behulpzaam 
zijn. Wij wachten af. 

Wil Kruijswijk, tel. 6427703
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Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk tenzij 
anders vermeld.

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

Juli 
Wo  22  14.00 uur  Lange lijnen met Nora Kretz
Wo  22  20.00 uur  Dia-avond, Augustinus
Wo  29  20.00 uur  Dia-avond, Augustinus

Augustus 
Wo  05  20.00 uur  Dia-avond, Augustinus
Vr  07  17.00 uur  Zomermaaltijd: Met volle zeilen!
Wo  12  15.00 uur  High Tea met ds. Van Kooten
Di  18  14.00 uur  Kring Jakobus
Wo  26  10.30 uur  Wandeling Art Zuid, infobalie Station 

Zuid

September
Di  01  14.00 uur  Kring Jakobus
Ma  07  19.30 uur  Psalmen zingen met Nelly Versteeg 
Ma  14  19.30 uur  Film: Forrest Gump, De Goede 

Herder
Vr  18  10.30 uur  Menno Simonskring, M. Simonshuis

Zie het zomerprogramma voor meer informatie of kijk op 
www.pelgrimskerk.nu.

Enkele vrijwilligers werd verzocht iets over hun werk te 
vertellen. Zo hoorden we over bezoeken aan jubilarissen, 
eenzamen, zieken en andere mensen die een bezoekje 
zeer waarderen. Er werd verteld over het beheer van 
de wijkkas, over de Commissie van ontvangst op 
zondagmorgen, het verzorgen en gereedmaken van de 
liturgie, klussen aan huis enz. enz. Ook hoorden we nog 
een paar leuke sterke verhalen!
Tot slot kregen we een kop heerlijke soep en.... was het 
opruimen en wegwezen. Nu ja, wegwezen?  
Het was een geslaagde en door ieder zeer gewaardeerde 
bijeenkomst!

Jettie Lolkema-Timmers



Dorien Keus &

Martine Versteeg

Begin 2015 hebben we met de vrijwilligers uit alle geledingen van het jeugdwerk 
(crèche, kinderkerk/kinderdienst, tienerdienst, predikanten, 16+, Kliederkerk en 
voorzitters van de kerkenraad uit beide wijken) nagedacht over de essentie van 
het jeugdwerk. In drie avonden stonden drie vragen centraal:
Waarom doen we dit jeugdwerk in de kerk? Of: wat is onze visie?
Hoe doen we dat? Of: wat is waardevol in het nastreven van de visie?
Wat gaan we doen om deze visie na te jagen en de waarden te realiseren? Of: 
wat beloven we?
Graag delen we hier de uitkomsten met u.

Waarom (visie)
God ziet jou zitten en samen zijn we op weg naar Zijn goede wereld.
God ziet jou zitten…
Ieder kind, tiener, jongere, ouder en vrijwilliger weet zich geliefd door God en 
door mensen. 
…en samen… 
Geloven doe je niet alleen; als gemeenschap van jong en oud zijn we betrokken 
op elkaar en willen we samen groeien in ons geloof en als gemeenschap. 
We dromen van een open gemeenschap, waarin jong en oud op levendige en 
informele wijze elkaar en God ontmoeten. 
…zijn we op weg naar Zijn goede wereld.
Als christelijke gemeenschap maken we deel uit van een wereld die verre van 
perfect is. Vanuit onze diaconale taak willen we licht brengen waar geen licht is 
en zo Gods Koninkrijk beter zichtbaar maken.

Hoe en Wat (waarden en beleidspunten)
1. Bijbelverhalen
De Bijbel is voor ons een leidraad in het leven. Door de verhalen heen zien we 
dat God zich laat kennen als liefdevolle God. In ons jeugdwerk willen we samen 
ontdekken wat die liefde van God voor ons betekent en wegen vinden om in 
navolging van Jezus ons leven vorm te geven. 

Hierbij beloven we:
*  dat Bijbelverhalen de kern vormen van onze activiteiten;
*  dat door onze activiteiten Bijbelverhalen relevant worden voor het leven van 

kinderen, tieners en jongeren;
* dat we bij het werken met verhalen streven naar diversiteit in vorm en niveau.

Afsluiting seizoen 16+ groep
Op 27 juni sloten we het seizoen af in 
Amsterdam. We stapten op de waterfiets 
en gingen daarna naar het Vondelpark 
voor een barbecue.

Van essentie naar beleid
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2. Verbinding
Zoals God zich met mensen wil verbinden, zo worden wij geroepen om ons 
te verbinden met onze naaste – zowel binnen als buiten de gemeenschap. Dit 
betekent dat in de kerk mensen van verschillende generaties elkaar ontmoeten 
en van elkaar leren. We zoeken naar wegen om kinderen, tieners en jongeren in 
Amstelveen-Buitenveldert te leren kennen.

Jeugddiaconaat is een belangrijke pijler onder het jeugdwerk in Amstelveen-
Buitenveldert. We geven gehoor aan de Bijbelse oproep om recht te doen. 
Kinderen, tieners en jongeren komen in actie voor mensen die het minder 
getroffen hebben dan zij en leren in ontmoetingen de ander beter kennen.

Hierbij beloven we:
*  dat we momenten creëren voor jong en oud samen;
*  dat we de buurt ontmoeten;
*  dat we in actie komen voor de mensen om ons heen/de samenleving.

3. (Ontmoetings)ruimte
Binnen de gemeenschap krijgen kinderen, tieners en jongeren de ruimte (zowel 
figuurlijk als letterlijk) om zichzelf te zijn en op hun eigen manier God en elkaar te 
ontmoeten. 

Hierbij beloven we:
*  dat we een gezellige fysieke ruimte maken om samen te komen;
*  dat we met elkaar een veilige plek creëren waar je jezelf mag zijn;
*  dat we ruimte maken om God te kunnen ervaren.

4. Actie
Het jeugdwerk bruist van leven en plezier in een 
gemeenschap die in beweging is door het evangelie. Een 
basis van waaruit we in actie komen voor de wereld om 
ons heen. 

Hierbij beloven we:
*  dat we de Bijbel in praktijk brengen;
*  dat we bruisende activiteiten organiseren en 

bruisende werkvormen gebruiken;
*  dat we in actie komen rond naastenliefde, recht 

doen en eerbied voor de schepping (diaconaat).

Brainstormborrel twintigers
Op 28 juni dachten we na over wat we 
het komend seizoen voor twintigers 

willen organiseren.

Komt u de 

jongeren die 

naar Taizé gaan 

uitzwaaien?
Op 1 augustus vertrekken ze 

vanaf de kruising Lindenlaan/

Augustinuspark!
Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen, tel.: 643 75 96website: www.pjramstelveen.nl mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
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Het verhaal zelf is snel verteld. 
De hoofdpersoon, een Parijse 
academicus met een vreugdeloos 
leven en een cynische kijk op de 
wereld, wordt alles afgenomen. 

Zijn baan, zijn 
geliefde en zijn 
ouders. Vervolgens 
verleidt de nieuwe 
islamitische 
rector van zijn 
universiteit hem 
tot bekering. 
De islam bloeit, 
zeker nadat in 
2022 als gevolg 
van een politieke 
patstelling 
de eerste 
islamitische 

president aan de macht is gekomen. 
Onder zijn bewind beleeft Frankrijk 
de legalisatie van polygamie, de 
islamisering van de universiteiten en 
het EU-lidmaatschap van Algerije en 
Marokko. De bevolking is opgelucht 
door het nieuwe elan waar het de 
politiek zo lang aan heeft ontbroken. 

In de dagen dat ik het boek las, 
bekeken we met de 40ers-groep van 
de Paaskerk de beroemde film Des 
hommes et des Dieux. Mensen en 
goden over een kloostergemeenschap 
in het Algerijnse Atlasgebergte. In 
dagen van toenemend islamitisch 
radicalisme blijft deze gemeenschap 
trouw aan haar roeping om bij de 
mensen te zijn. Ter inleiding op de 
film lazen we een fragment uit de 

Gedachten van Pascal (1667) ‘Wat is 
het verschil tussen een soldaat en een 
monnik als het op gehoorzaamheid 
aankomt. Ze zijn immers beide even 
gehoorzaam en hun discipline is 
zwaar (...) De soldaat hoopt nog eens 
meester te worden (...) terwijl de 
monnik de gelofte aflegt voor altijd 
afhankelijk te zijn. Ze verschillen 
dus (...) in de hoop die de een altijd 
koestert en de ander nooit.’ 

Dit fragment beschrijft voor mij 
de grote vraag van Houellebecqs 
roman, al gesteld met de titel: 
waar onderwerp je je aan? Aan 
welk systeem, aan welke illusie 
van vrijheid, welke God? Het gaat 
in de roman niet om gemakkelijke 
islamkritiek, maar om deze veel 
wezenlijker vragen: Waar verbind 
je je aan in een tijd waarin geloof 
en godsdienst individualistische 
‘hobby’s’ zijn geworden? Is het 
individualisme en marktdenken wel 
te combineren met geloof, of holt 
het alles van waarde uit en worden 
zelfs liefdesrelaties tot kille begeerte 
en pornografie? Vraagt geloof niet 
veel meer onderwerping dan waar 
wij toe bereid zijn? Herkennen we 
onze eigen onderwerping niet omdat 

Het getijde van 
pure afwachting
Werner Pieterse

Net als zijn eerdere boeken was ook het laatste boek ‘Onderworpen’ 

van Michel Houellebecq al voor het verscheen omstreden. Het kwam afgelo

pen maand in het Nederlands uit. Een boek voor wie verdieping zoekt tijdens 

de vakantie. Zeker als u naar Frankrijk gaat, want in dat volgens de Franse 

auteur ‘depressieve land’ speelt de roman zich in 2022 af. Ik zeg met nadruk 

‘verdieping’, want dit is geen prettig boek. Het zet op provocerende wijze 

aan het denken over de hedendaagse cultuur, het radicale individualisme, de 

‘bedreiging’ van de islam. Om maar een paar thema’s te noemen.
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we zo geloven in de illusie van onze 
vrijheid? Als het boek al een aanklacht 
is, zo stond in veel recensies te lezen, 
dan toch vooral tegen de cultuur 
van ideeloosheid waarin alles is 
vermarkt. Een cultuur waar de vragen 
die er toe doen niet meer gesteld 
worden en waar vraag en aanbod, het 
rendement, het laatste woord heeft.

Een van de sleutelmomenten in 
het boek is een bezoek van de 
hoofdpersoon aan het beeld van de 
zwarte Madonna in Rocamadour. Voor 
een moment verdwijnt zijn cynisme. 
‘Het had iets mysterieus heiligs en 
koninklijks’. Bijna denk je dat er een 
moment van bekering gaat komen als 
hij vanuit ‘het wanhopige verlangen 
deel te worden aan een rite’, ‘zijn 
individualiteit voelt vervagen’. Maar 
nee: ‘Na een halve minuut stond 
ik weer op, definitief verlaten door 
de Geest, teruggebracht tot mijn 
beschadigde vergankelijke lichaam, 
en ik liep triest de treden weer af 
in de richting van de parkeerplaats’. 
Zijn hoofdletter in het woord Geest 
hierboven is geen typefout. Hij deelt 
in de ervaring van het motto van het 
boek ‘ik mag in de kapel dan van slag 
zijn, zodra ik buiten sta word ik weer 
onontroerd en koel’. In dat licht is 
het veelbetekenend dat Houellebecq 
aanvankelijk dacht aan een bekering 
tot het katholicisme maar dat later als 
onrealistisch verwerpt. Katholicisme 
behoort tot de cultuur van het 
verleden. Islam heeft de toekomst. 

Zoals de andere boeken van 
deze schrijver kun je ook dit boek 

vrouwonvriendelijk 
noemen. Ook komt 
er, zij het minder dan 
in zijn eerdere werk, 
expliciete seks in voor 
en vriendelijk wordt 
het nergens; het is een 
donker boek. Misschien 
dus minder geschikt 
voor een dagje op het 
strand. 

En toch. Het boek stelt 
wezenlijke vragen en 
blijft je bezighouden. 
Zonder ergens een 
antwoord op te 
dringen, legt het de 
pijnpunten van deze tijd 
bloot. Het is misschien 
wel geschreven vanuit 
de angst waarmee 
Franz Rosenzweig zijn 
grote boek ‘De ster 
der verlossing’ begint. 
‘Dat ons ik uiteindelijk 
een het zal blijken te 
zijn’. Of, zoals Pascal 
zegt: ‘De eeuwige 
stilte van de eindeloze 
ruimte maakt me 
bang’. In kille begeerte 
zoekt Houellebecq naar liefde, 
in leegte van modern leven naar 
geloof en overgave. Voorbij al zijn 
cynisme, zijn hardheid, ligt een grote 
kwetsbaarheid die het in kleine 
momenten even lijkt te winnen. 
Zoals in het moment in het klooster 
waarop hij spreekt over de nachtelijke 
getijden. ‘...die lange meditatieve 
psalmen midden in de nacht, even 

ver verwijderd van de completen (en 
van het afscheid van de dag) als van 
de lauden, die een nieuwe dageraad 
begroetten; dat getijde van pure 
afwachting, van laatste hoop, zonder 
reden om te hopen.’ Gaat het hem ten 
diepste dáár om?
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Een artiest:

De band en ik hebben zoooo genoten.
Wat een top avond!! XxxM

Een vrijwilliger:
Jullie ook 1000x bedankt 

voor de aanstekelijke passie 

waarmee jullie dit festival 

opzetten, uitvoeren etc. 

Dat we er nog maar lang van 

mogen meegenieten!

Wat hebben we 
het goed gehad!
Fotoverslag van een weekend (te) Gekke Kerk Festival 2015

De gastvrijheid en het enthousiasme waarmee we – met elkaar – 

alles hebben georganiseerd is niet onopgemerkt gebleven. Veel positieve 

reacties van bezoekers en van artiesten over de geweldige sfeer tijdens 

het festival. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Een bezoeker:

‘Wat we trouwens heel leuk vonden om te merken was de opgewekte manier 

waarop alle vrijwilligers hun taak deden. Niemand keek of deed chagrijnig, 

verveeld of snel-geïrriteerd. Er was een heel positieve sfeer, mede daardoor!

’s Ochtends las ik in Trouw dat het in Nederland niet lukt om een landelijke 

Kirchentag te organiseren. Terugrijdend uit Amstelveen dacht ik: de Nederlandse 

Kirchentag begint in Amstelveen!’
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De moeder van een artiest:

Het was echt een ‘Te Gekke Kerk’ optreden gisterenavond. 

Heel leuk om het tourseizoen zo af te sluiten. Dank voor 

jullie gastvrijheid en het eten was uitstekend!

De leiding van een workshop:
‘We vonden het erg leuk om onderdeel te zijn van jullie 
mooie festival! Erg inspirerend om te zien hoeveel fijne 
mensen erop af kwamen, allemaal erg mooie en blije 
persoonlijkheden. Nog bedankt voor alle goede zorgen. Ik 
hoop dat de rest van het weekend ook zo’n succes was.’

Een kernteamlid:

Alle herinneringen worden nog eens weerg
egeven 

in een geweldige serie foto’s. Dank aan 
alle 75 

vrijwilligers. Het Festival hanteert een
 ongeschreven 

taal die kerk- en gemeenschap-zijn tastb
aar, voelbaar 

en ervaarbaar maakt. Een taal die verbin
dt, verrukt, 

verwondert en verbaast. Een nieuwe taal. 

Klanktaal in de beste Pinkstertraditie. 

Tot volgend jaar! Of misschien wel tot 

eerder.

De ingehuurde geluidstechnici:

Het was een fijn weekend in een goede sfeer en bij de programmering is ook goed rekening 

gehouden met wat voor soort muziek/voorstelling goed tot zijn recht kan komen in de 

akoestiek van de Paaskerk. Ik denk dat de sfeer van het festival ook bij de artiesten in 

goede aarde viel en dat alle optredens kwalitatief zeer goed waren. Mathilde en Jeroen 

benadrukten ook zelf dat ze een goed concert hadden neergezet, dat hebben jullie als 

organisatie mogelijk gemaakt. Voor ons als techniek mensen was het een fijne omgeving om 

aan het werk te zijn, onze dank daarvoor.’

Er zijn misschien ook meer kritische geluiden over het festival? Als u een opmerking heeft 
over het festival (positief of negatief), dan kunt u die sturen naar info@tegekkekerk.nl. 
Inke Otting, Aletta Dijkhuis, Siska Stronkhorst, Gert Jan Slump & Anne Marie Dees
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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.

 Wo/ 22-07  Film Les Intouchables
Tijd: 14.00-16.00 uur.
Plaats: Titus Brandsmakerk.

 Wo/ 22-07  Lange lijnen
Nora Kretz ontwikkelde haar artistieke loop-
baan langs lange lijnen tot mime/toneelspelen. 
Zij vertelt hierover aan de hand van videobeel-
den. Tijd: 14.00 uur. 

 Wo/ 22-07, 29-07, 05-08  Dia-avonden 
over Hongarije, Tsjechië en Slowakije
Er wordt een rondreis gemaakt door de 
genoemde landen met veel aandacht voor de 
hoofdsteden. Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur 
staan koffie/thee klaar. Plaats: Pastorie van de 
Sint Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965. 

 Wo/ 29-07  Dagje Utrecht 
Met Tonneke van der Mede. Tijd: 10.00-17.00 
uur. Meer informatie in het boekje Schatgraven.

 Di/ 04-08   Slotfeest Herbergactiviteiten
We sluiten het seizoen vol activiteiten en 
ervaringen delen af met een feestelijke bijeen-
komst. Een leuk programma, waarover meer 
op pagina 21.

 Wo/ 05-08   Bezoek Amsterdam 
Met Renger Prent. Tijd: 10.00 uur.

 Di/ 11-08   Start nieuwe serie 
Levensverhaal

Levensverhalen uitwisselen met foto’s, 
knipsels en voorwerpen. Iedere twee weken. 
Opgave: Ria Keijzer. Tijd: 13.30-15.30 uur.

 Wo/ 12-08   Afsluiting Zomerprogramma
Met film en maaltijd, opgave bij Tonneke van 
der Mede, tel. 6413388 (na 20.00 uur) of 

e-mail: vandermede.derooij@planet.nl.
Tijd: 15.00-19.30 uur.

 Wo/ 12-08   High Tea met  
ds. Emiel van Kooten

Ds. van Kooten is als vicaris betrokken ge-
weest bij de opbouw van het kerkelijk leven 
in Buitenveldert en na zijn emeritaat is hij hier 
teruggekeerd. Tijdens een high tea spreekt 
hij over de veranderingen in 50 jaar. Aanvang: 
15.00 uur. Kosten: € 5. Opgave: voor 9 augus-
tus bij mw. Irene Hillers of mw. Janny Schuijt. 

 Wo/ 18-08 en 01-09 
Zomerkring vijfmaal Jakobus
We bestuderen de brief van Jakobus in vijf 
bijeenkomsten, waarvan er reeds drie zijn 
geweest. Leiding: ds. Harmen de Vries. Tijd: 
14.00-15.30 uur.

 Di/ 18-08  Diaconale ontmoeting
Meer informatie volgt t.z.t.

 Wo/ 26-08  Art Zuid
We lopen de kunstroute vanaf de Zuidas tot 
het Hiltonhotel. Halverwege koffie/thee pauze 
(eigen kosten). Vertrek: 10.30 uur bij de infoba-
lie op station Zuid.

 Do/ 27-08  Dignahof en zestigers
Na vier bijeenkomsten voor Westwijkers in 
het afgelopen seizoen, in het kader van het 
ontmoetingspastoraat, gaan we weer van 
start. Contactpersonen: Rina Ran en Map 
Meeuwis. Tijd: 15.00 uur. Plaats: kleine zaal 
van de Dignahof.

 Wo/ 02-09  Ouderentocht
Voor gemeenteleden uit de Kruiskerk en 
Pelgrimskerk. Meer informatie op pagina 2.

 Zo/ 06-09  Startzondag
Tijd: 10.00-14.00 uur.

 Ma/ 07-09  Samen Zingen
In het nieuwe liedboek zijn 1016 liederen 
opgenomen. Hier zijn aanvullingen bijge-
komen van a tot (soms) m. We zingen een 
selectie van deze liederen. Leiding: mw. Nelly 
Versteeg. Aanvang: 19.30 uur.

 Wo/ 09-09  Ouderentocht
Voor gemeenteleden uit de Paaskerk. Meer 
informatie op pagina 2.

 Do/ 10-09   20.00 uur Voorberei dings-
avond Assisireis

 Za/ 19-09  Rommelmarkt

 Di/ 13-10  Leeskring Halik
Tomas Halik schreef ‘Geduld met God’. In dit 
boek gaat hij uitgebreid in op de figuur van 
Zacheüs uit het Lucasevangelie en poneert hoe 
seculiere, moderne mensen de kerk veel te 
bieden hebben. In vier avonden, geleid door ds. 
De Bres en ds. De Bruin, komt dit boek aan de 
orde. Voor iedere bijeenkomst leest u het opge-
geven stuk. Opgave vooraf. Tijd: 20.00 uur.

Theologische opleidingen
Eind augustus begint de cursus 
Theologische Vorming Gemeenteleden 
(TVG) weer in het Gasthuis, Arie 
Biemondstraat, Amsterdam. Er zijn ook 
korte cursussen over een specifiek theo-
logisch onderwerp. Informatie: www.
tvg-amsterdam.nl.


