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Kerken
In de meeste kerkelijke gemeenten is 
er altijd wel goede aandacht voor zieke 
gemeenteleden, middels (pastorale) 
bezoeken, bloemengroeten, paas- of 
kerstattenties, voorbede in de kerk-
dienst. Zo ook in onze Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
Twee jaar geleden heeft de 
Kruiskerkgemeente echter als ex-
periment een kerkdienst gehouden, 
bedoeld voor de hele gemeente, 
maar met bijzondere aandacht voor 

onze zieke gemeenteleden en hun 
begeleiders, hun mantelzorgers. Een 
manteldienst, ontleend aan dat mooie 
lied van Huub Oosterhuis: zo als een 
mantel om mij heen geslagen, zo is 
mijn God... (lied 221 uit het Liedboek). 
De mantel van Gods liefde en zorg 
hebben we allemaal nodig, of we nu 
ziek zijn of gezond.
De speciale aandacht voor onze zieke 
gemeenteleden bleek o.a. uit het 
latere begintijdstip – 11.00 uur – en 
een kortere viering. Bovenal was er 

de mogelijkheid van een persoon-
lijke handoplegging met zegen. 
Gemeenteleden ervaren soms de 
zegen aan het eind van een kerkdienst 
als een hoogtepunt, maar bijzonder is 
het als jij persoonlijk de handen krijgt 
opgelegd. Ook voor wie niet ziek is, 
maar op een ander terrein ondersteu-
ning nodig heeft, bestaat uiteraard 
de mogelijkheid van een persoonlijke 
zegen.
 
Vervolg
De reacties zijn positief, zodat in de 
Kruiskerk nu voor de derde keer een 
mantelviering plaatsvindt. Vorig jaar 
is ook de Pelgrimskerk gestart met 
een dienst waarin zieken en anderen 
die het nodig hebben een persoon-
lijke zegen kunnen ontvangen; zij 
biedt deze mogelijkheid ook dit jaar. 
De Pelgrimskerk kiest hierbij voor de 
datum van de Nationale Ziekendag, 
13 september. De mantelviering in de 
Kruiskerk is op 11 oktober.
Zie voor verdere informatie de wijkbe-
richten van Pelgrimskerk en Kruiskerk.

Op zondag 13 september in de Pelgrimskerk en op zondag 11 oktober 

in de Kruiskerk zijn er speciale diensten waarin zieke of gehandicapte mensen 

centraal staan. Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte onder de 

leden heeft. En dan geen griepje of een vervelende verkoudheid, maar iets 

ernstigs, vaak chronisch. En daarom weten veel mensen ook wat voor zware 

impact dat heeft op het leven van diegene en zijn of haar naasten. Voor al 

die mensen die ziek zijn of te maken hebben met iemand met een zware 

ziekte, heeft De Zonnebloem de Nationale ZiekenDag in het leven geroepen. 

Het doel van deze dag is om het contact te bevorderen tussen zieken/

gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving. 

Nationale Ziekendag
Sieb Lanser 
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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, september 2015, jaargang 6, nummer 7

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: Tjitze Baarda, Jan 
Bossen broek, Mattias Brand, 
Rieuwerd Buitenwerf, Mieke 
Hellema, Ria Keijzer, Dorien 
Keus, Hans Steenvoorden, 
Ronald van Steden, Yvonne 
Teitsma, Geert Jaap Welsing, 
Dirk Westra, wijkredacties, 
Ruben van Zwieten.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers

Oktober – Rituelen
inleveren kopij: 22 
september
op de mat: 15 oktober

November – Schuilen
inleveren kopij: 27 oktober
op de mat: 19 november

Goede buren
02 Nationale Ziekendag
03 Van de redactie, inhoud, 

colofon
04 Kerkdiensten
06 Broederschap als nabuurschap 
08 AK: De voorzitter gaat, de 

buurman blijft
09 CvK: Mijn kerk in balans
10 Samenwerken met de buren
12 Interview: Meer dan buren
14  Goede buren

15 Bach Inside
16 Gastartikel: Dochter
17 CvD: Geloof in uitvoering
18 Column: Een goede buur 
19 Zuid
24 Kruiskerk
28 Pelgrimskerk
32 PJR
34 Kees de Kort in de Kruiskerk
36 Agenda 

‘Altijd een bakkie op je gemakkie. Ja, ja, ja 
buurvrouw. Dat is je buurvrouw. En het maakt 
ook niet uit of je koopt, kraakt of huurt, want 
buurvrouw is steeds in de buurt.’ Zo zingt Brigitte 
Kaandorp in een hilarisch lied. Goede buren is het 
thema van de startzondag en tevens jaarthema 
voor het seizoen 2015-2016 van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Present knoopt bij dit thema 
aan. Ruben van Zwieten werkt het thema uit met 
de Bijbelse begrippen ‘hulpe tegenover’, ‘broeder’ 
en ‘naaste’ en brengt ons zo bij verhalen uit het 
begin van Genesis en bij de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. Hoe tof is dat. Als kerk 
willen we graag een goede buur zijn voor mensen 
in de buurt. Dirk Westra en Mieke Hellema 
schrijven over goed nabuurschap in Buitenveldert 
en Hans Steenvoorden en Ria Keijzer 
onderzoeken mogelijkheden van verbinding 
tussen stadsdorp Elsrijk, Nieuw Vredeveld en 
de Kruiskerk. Ronald van Steden vraagt zich 
af hoe de bewoners van de fl ats rondom het 
Augustinuspark naar de Paaskerk kijken; hoe staat 
het met de kerk als goede buur? Meer dan buren 
zijn de bewoners van het Jeannette Noëlhuis in 
Amsterdam Zuidoost; Janet Parlevliet schrijft over 
deze leefgemeenschap en interviewt Mattias 
Brand. Ook zieken en hun mantelzorgers zijn onze 
buren; in de rubriek Actueel aandacht voor de 
Nationale Ziekendag en bijzondere vieringen in de 
Pelgrimskerk en de Kruiskerk. Tjitze Baarda schrijft 
over de nuloptie, waarbij vertalers kiezen om een 
woord zoals ‘dochter’ niet te vertalen. Wij hebben 
geen lezersbijdragen gevraagd; dan hadden we 
misschien ook verhalen gehad over slechte buren 
en burenruzies, maar daar zijn andere bladen voor. 
Als redactie hebben wij geprobeerd een positief 
en leesbaar blad te maken. Laat Present ook eens 
lezen aan uw (goede) buren. 

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/ 13-09 

1e collecte: Diaconie, stichting  
Stap Verder
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en 
jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk

 10.30 uur: ds. H.U. de Vries,  
dienst met ziekenzegening

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

Zo/ 20-09 

1e collecte: Diaconie, landelijk 
vredeswerk
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser, startzondag,  
met de cantorij 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: mw. drs. P.J. Versteeg, 
 cantatedienst 

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

Zo/ 27-09 

1e collecte: Diaconie, stichting  
De Regenboog
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
16.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen, gezinsviering
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.J. Verhaar,  
Krimpen a/d IJssel
Pelgrimskerk

 10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
oecumenische viering 

De Buitenhof
za 26-09 10.30 uur: pastor Ph. Kint, 
oecumenische viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots
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Zo/ 04-10 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen, 
doopdienst
17.00 uur: muzikale versperviering.
Liturg: ds. G.W. Morsink, Zeist 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 11-10 

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

Kruiskerk
 11.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 

ds. S.H. Lanser, mantelviering met zieken-
zegening
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: dr. J. Hoek, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, met de cantorij 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D.H. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens

Data inleveren en 
verschijnen Present

Oktober – Rituelen
inleveren kopij: 22 september
op de mat: 15 oktober

November – Schuilen
inleveren kopij: 27 oktober
op de mat: 19 november

Lezersoproep
‘Als de oorlog komt, 
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, 
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?’

Dit couplet komt uit een lied van Claudia 
de Breij. Het thema van Present in 
november is Schuilen. Daar weet jij vast 
wel een mooi of ontroerend verhaal 
bij! Schrijf je verhaal op in max. 350 
woorden. Mail het vóór 27 oktober naar 
redactie.present@pga-b.nl. 
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Broederschap als
nabuurschap
Ds. Ruben van Zwieten

Toch zou je bij ‘buur’ Bijbelse 
equivalenten als ‘hulpe tegenover’, 
‘broeder’ of ‘naaste’ kunnen bedenken. 
In het begin van Genesis wordt er naar 
de mens (de adaam) in algemene zin 
gekeken. Wat heeft de mens nodig om 

mens te zijn en te 
blijven? Die vragen 
worden aan het 
begin van Genesis 
gevat in verhalen. 
In Genesis 2 staat: 
‘het is niet ‘tov’ 
dat de mens alleen 
is, ik zal hem een 
hulpe tegenover 
maken.’ De mens 
is niet ‘ik’ zonder 
een ‘jij’. Als een 
tegenover schiet 
de ‘jij’ je te hulp. 

Een mens zou soms graag helemaal 
onafhankelijk willen zijn. Toch werkt het 
vaak anders. Hoe fijn is het dat je buren 
paraat staan als je partner plotseling 
naar het ziekenhuis moet en er op de 
kinderen gepast moet worden? Of je 
gewoon geen eieren meer hebt om die 
avond nog pannenkoeken te maken? 
De mens krijgt een hulpe tegenover. 
Iemand die hij kan ontmoeten van 
aangezicht tot aangezicht. Iemand die 
over de heg vraagt hoe het met je gaat 
en je vervolgens ‘succes’ of ‘sterkte’ 
wenst. En God zag dat het ‘tof’ was! 

Naast een verhaal over ‘de mens en 
zijn vrouw’ is er in Genesis nog een 
verhaal over de mens. Het gaat over 
de mens Kaïn en zijn broeder. Zijn 
naam betekent ‘hij die voortbrengt’. 
Het gaat om de sterke van de twee 
broeders die potentie heeft. De 
andere broeder wordt ook steeds 
aangeduid met ‘zijn broeder’. Deze 
broeder is Abel. Zijn naam betekent 
‘damp’. Je hoeft maar te blazen en 
deze fragiele broeder valt om. Het 
gaat hier om de zwakke broeder. 
‘Kaïn, waar is Abel, je broeder?’ Kaïn 
met zijn aangezicht richting de aarde 
mompelend: ‘Wattuh, ben ik soms 

mijn broeders hoeder?’ ‘Huh ja Kaïn, 
dat ben je! Hef je aangezicht op! 
Want als je niet goed (tov) doet, lig 
je aan de deur van de zonde! – Het 
is namelijk best zonde als je niet de 
rol van de sterke broeder speelt.– Jij 
moet je over de zwakke ontfermen 
want op jou is hij gericht!’ Wisselend 
in het leven zijn we de sterke en de 
zwakke broeder. Bij geboorte zijn we 
doorgaans aangewezen op de hulp 
van een ander. Soms eindigen we 
ons leven ook zo. Het kan zijn dat je 
buurman of buurvrouw een oudere 
van dagen is. Het geeft betekenis 
gehoor te geven een sterke buur te 
zijn indien geroepen. Het ergste is 
toch altijd als een overleden buur pas 
later wordt ontdekt. De vraag ‘wat is 
goed nabuurschap’ is misschien wel 
de vraag naar broederschap! 

Ten derde is er in de Bijbel de term 
van je ‘naaste’. Is je naaste degene die 
naast je woont? ‘Wie is mijn naaste?’, 
vraagt een Schriftgeleerde aan Jezus. 
‘Zeker, heb je naaste lief boven jezelf, 
doe dat en je zult leven! Volg de 
wetten, maar laat me je toch ook een 
verhaal vertellen. Er was eens een 
man die door rovers was overvallen! 

Beter een goede buur dan een 

verre vriend, zeggen we wel eens. 

Goede klinkt nog Bijbelser dan het 

woord buren. ‘Wij hebben onwijs toffe 

buren,’ zou je nog in de grondtaal van 

de Bijbel kunnen herkennen. Tof (tov) 

betekent in het Hebreeuws ‘goed’.
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Ligt hij daar langs de kant van de weg, 
gevallen onder de rovers. Komt daar 
dus eerst een priester langs, je weet 
wel, iemand die de wetten uitlegt aan 
anderen. Deze priester gaat gewoon 
aan de overkant van de weg voorbij! 
Komt daarna een Leviet aangelopen, 
je weet wel, iemand die wetten zoals 
die van je naaste als geleerde van 
binnen en van buiten kent. Ook hij 
gaat aan de overkant voorbij aan de 
man die langs de kant van de weg 
is gelegen. Nadert er als derde een 
man uit het buurland Samaria, je 
weet wel zo’n allochtoon. Denk je 
wat? Die Samaritaan doet meer dan 
nodig is om de man te helpen!' Dan 

vraagt Jezus aan de Schriftgeleerde: 
wie dunkt u van de drie is de naaste 
van de man die onder de rovers is 
gevallen? De grap is dat Jezus hier de 
vraag omdraait. Hij vraagt niet: wie 
is er goed voor zijn naaste geweest? 
Nee, hij draait het om. Het is vanuit 
het perspectief van de man die 
langs de kant van de weg ligt: wie 
ervaart hij als naaste? Het is de op 
het eerste oog meest onverwachte 
fi guur. Je kan je buren beoordelen op 
een vooroordeel, maar wie je bevrijdt 
zou nog weleens uit onverwachte  
hoek kunnen komen! Misschien is 
het wel een verre broedervriend 
die je tot een goede buur wordt. 

De Schriftgeleerde mag onthouden: 
niet hijzelf moet koste wat kost ‘een 
hulpe tegenover’ zijn voor zijn naaste, 
maar hij mag zich verwonderen over 
de persoon van wie hem tot naaste 
wordt. Misschien is het wel iemand 
met wie hij en wij helemaal niet 
rekenen. Zijn naam betekent zelf: 
hij die bevrijdt. De vleesgeworden 
hulpe tegenover, broeder en naaste. 
Pas maar op, straks spreekt hij nog 
via je onverwacht toffe barmhartige 
buurman of buurvrouw! Uiteindelijk 
zal het zo zijn: Alle Menschen 
werden Brüder und ‘goede buren’! 
Broederschap als nabuurschap. Ver 
weg èn dichtbij.
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De aanleiding voor mijn aftreden is 
tweeledig. Bij mijn aantreden heb 
ik ambities geformuleerd die waren 
gericht op meer samenwerking tussen 
de drie wijken. Om deze doelstelling te 
realiseren heb ik meer tijd en energie 
nodig dan waarover ik beschik. Hierbij 
komt dat op mijn werk de werkdruk 
steeds hoger wordt, waardoor ik met 
mijn agenda vast loop. En dat kost ook 

energie.
 
Om te voorkomen 
dat ik een teleur-
gestelde indruk 
achterlaat: het 
voorzitterschap 
op zich is een 
prachtige functie. 
Niet-wijkgebonden 
actief zijn, maar 
proberen in dienst 
te staan van de 
totale gemeen-
schap geeft een 

boeiende blik in de keuken van de wij-
ken. Nadenken over de toekomst van 
onze gemeenschap is een mooie en 
grote uitdaging. Echter een uitdaging 
die dit moment meer tijd en energie 
vergt dan ik had verwacht en waarover 
ik nu beschik.

Dan de actualiteit. De zomer is 
voorbij en het kerkelijk seizoen begint 
weer. Vanuit de laatste Algemene 
Kerkenraad staat de wens nog open 
om een publiciteitscampagne te 
beginnen rondom het Durffonds. 
Dat gaan we doen. Op het moment 

dat ik dit schrijf staat een gesprek 
gepland met de drie wijkvoorzitters. 
We kijken terug op het afgelopen 
seizoen en ongetwijfeld kijken we ook 
naar de toekomst. De AK vergadert 
pas eind september en dat biedt mij 
tussendoor de mogelijkheid om met 
vakantie te gaan.

De buren houden een oogje in het 
zeil; niet zozeer om mijn kerkelijke 
activiteiten waar te nemen, meer om 
het hebben en houden rondom onze 
woning in de gaten te houden.

Naar aanleiding van een mededeling in de vorige Present over mijn 

aftreden op 1 januari 2016 wil ik een kleine toelichting geven. De indruk is 

klaar blijkelijk gewekt dat ik met gezondheidsproblemen kamp. Dat is niet zo, 

maar het medeleven stel ik wel zeer op prijs. 

uit de algemene kerkenraad

De voorzitter gaat,
de buurman blijft
Jan Willem Bossenbroek

Gevraagd: voorzitter Algemene Kerkenraad
We zijn 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: 6113180.
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college van kerkrentmeesters

Mijn kerk in balans
Yvonne Teitsma

‘Ik denk na over wat ‘Mijn kerk...’ 
voor mij betekent op een moment 
dat veel trouwe Presentlezers in de 
kerk zitten, maar ik niet. Dat geeft een 
gevoel van lichte schuld en schaamte 
en anderzijds is het ook een heimelijk 
genoegen. In plaats van in de spiegel 
te kijken die de kerk voor mij is, kijk ik 
vandaag liever even de andere kant op. 
Een mooi moment om met de vraag 

over ‘mijn kerk...’ bezig te zijn en zo 
leidt het ontwijken van de spiegel toch 
tot een confrontatie’.

Voor Geert-Jaap is de kerk een spiegel 
die er altijd is, altijd in hem is. ‘Soms 
is dat heel fi jn en kijk ik er graag in’, 
peinst hij verder. ‘Dan lijkt alles mooi 
en goed en zelfs nog beter te worden 
dan het al was. Er zijn tijden geweest 
dat ik helemaal opging in die kerk. Er 
was bijna niets anders meer.  En er 
zijn tijden geweest dat de kerk een 
sluitpost werd, zoals ook nu. In beide 
gevallen zegt het weinig over de kerk 
en veel over mij. Hoe kan ik mij dan 
het beste tot die kerk verhouden? 
Waarschijnlijk door er in te kijken zoals 
hij bedoeld is – als in een spiegel voor 
mijn ziel’.

Mijn kerk ... !
Welk woord wilt u hier invullen? 

Actie Kerkbalans is de actie waarmee elk jaar kerkleden om een 

vrijwillige financiële bijdrage wordt gevraagd. Er is geld nodig voor 

een plek om te delen, troosten, huilen, lachen, bidden en om u te 

laten inspireren. ‘Mijn kerk...’  is het thema van de actie. Voor iedereen 

heeft de kerk een eigen betekenis. ‘Mijn kerk spiegelt...’, vindt Geert-

Jaap Welsing.

Spontane bijdragen: € 80.029

Ontvangen toezeggingen: € 273.518

Toegezegd t/m juli: € 413.094

Begroot: € 510.000

Opbrengsten Actie 
Kerkbalans 2015 t/m juli

Om uw kerk in balans te 
houden blijft uw bijdrage voor 

Actie Kerkbalans welkom 
op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 316 523 t.n.v. 
Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert.
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Samenwerken
met de buren
Hans Steenvoorden en Ria Keijzer

Stadsdorp Elsrijk
Een aantal inwoners van de wijk Elsrijk 
heeft in 2013 het initiatief genomen 
om een stadsdorp op te zetten, waar 
modern nabuurschap centraal staat. 
Kenmerken zijn: gelijkwaardigheid, 

dialoog en respect 
voor ieders eigenheid 
en vrijheid. Het gaat 
om wederkerigheid: 
iedereen heeft wel 
iets te geven én te 
nemen, zoals vaardig-
heden, deskundig-
heid, warmte, zorg, 
goed gezelschap, 
organisatietalent. 
Nabuurschap 
betekent in de 

praktijk dat je elkaar beter leert ken-
nen, diensten en kennis uitwisselt en 
activiteiten organiseert. Met elkaar, 
voor elkaar en buiten de gemeentelijke 
kanalen om. Gebleken is dat mensen 
in het algemeen gelukkiger worden 
wanneer anonimiteit wordt doorbroken. 
Een buurt knapt op, wordt levendiger, 
gezelliger en veiliger als bewoners hun 
krachten bundelen en de regie – waar 
dat kan – in eigen hand nemen. 

Bij activiteiten van het stadsdorp 
worden interesses en behoeften 
samengebracht. Zo zijn er al tal van 
clubs ontstaan of in wording: een 
wandelclub, fietsclub, vogelclub, 
leesgroep en een klein orkestje (zie 
www.stadsdorpelsrijk.nl). Bijzonder 
moment was de opening van het 
openluchttheater achter de kerk in het 
park, geschikt voor voorstellingen en 
bijeenkomsten. Verder werken we aan 
een buurtjesproject. 

De Kruiskerk
Midden in de wijk staat de Kruiskerk. 
Behalve een mooi architectonisch 
middelpunt in het stratenplan is de 
kerk ook een haven voor mensen 
vanwege pastorale en diaconale 

zorg, inloop en een veelzijdig 
activiteitenaanbod. De kerk betrekt 
bewoners bij vieringen, christelijke 
feesten, exposities, concerten, 
herbergactiviteiten voor ouderen en 
activiteiten met kinderen (met name 
met de Roelof Venemaschool bestaan 
goede contacten). De kerk wordt 
andersom soms gebruikt door het 
stadsdorp voor een vergadering of een 
lezing, en als back-up bij regen voor het 
openluchttheater. 

Samenwerking
Het stadsdorp is in principe een ‘neutra-
le’ organisatie. De kerk is een geloofs-
gemeenschap. Mooi en bijzonder is het 
om te merken dat er gaandeweg een 
gevoel van partnerschap is ontstaan. 
Vanuit meerdere (soms andere) bron-
nen werken we in het stadsdorp en 
in de kerk aan geluk van mensen en 
aan een leefbare leefomgeving waarin 
mensen tellen. 
Stadsdorp werkt aan een buurtjes-
project. Een buurtje bestaat uit 
mensen die dicht bij elkaar wonen en 
activiteiten met elkaar ondernemen 
(samen naar een museum, bridgen of 
helpen bij klusjes in huis). Ze zeggen 
elkaar toe dat ze bereid zijn elkaar te 

Hans Steenvoorden is een van de 

initiatiefnemers van modern nabuur-

schap in de stad. Ria Keijzer werkt als 

opbouwwerker voor ouderen in de 

Kruiskerk, een gemeente die open-

heid en goede relaties met de buurt 

nastreeft. Samen schreven zij dit artikel 

over mogelijkheden van verbinding. 
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ondersteunen als iemand zorg nodig 
heeft. Voor ieder buurtje wordt gezocht 
naar een buurtverbinder. Dat is iemand 
die signalen opvangt van wel en wee en 
die doorgeeft aan buurtgenoten, om zo 
samen ondersteuning te regelen. 
In de kerk werken predikanten en 
vrijwilligers ook met dat doel voor 
ogen. Zij zijn beschikbaar, hun werk is in 
secties ingedeeld en waar dat gewenst 
is bieden zij inhoudelijk pastorale zorg, 
incidenteel of doorgaand. 
Wij denken dat we op de goede weg 
zijn als we elkaar kennen en naar elkaar 
kunnen verwijzen. Wat er uit groeit, zal 
de tijd leren. 
Uitgangspunt is dat we elkaar kunnen 
versterken, als stadsdorp en kerk. 
Beide willen we de samenhang in 
de wijk bevorderen, mensen met 
elkaar in contact brengen of bijstaan. 
Buurtbewoners en kerkgenoten, met 
elk hun achterland en beleidsverhaal, 
kunnen er zo samen aan werken 
dat mensen nog meer voor elkaar 
betekenen. 

Concreet verder
In augustus 2015 kwamen vertegen-
woordigers van stadsdorp Elsrijk, Nieuw 
Vredeveld en de Kruiskerk bij elkaar 
om zich te oriënteren op het nieuwe sei-
zoen. We maakten kennis en vertelden 
elkaar over actuele actiepunten, zaken 
en zorgen. Natuurlijk ontdek je dan ook 
de verschillen en weet je dat elke or-
ganisatie haar eigen regels, faciliteiten, 
bevoegdheden, belangen en budgetten 
heeft. Het gaat er dan ook niet om offi -
cieel samen te werken, maar om elkaar 
van dienst te zijn in de dingen die we 
allen graag willen. 

Zo is het voor bewoners 
van een ouderencomplex 
belangrijk dat 
buurtbewoners (met hun 
kinderen) langskomen, 
mee-eten, een actie 
organiseren. Kinderen en 
ouderen verrijken elkaar. 
Elke organisatie heeft een 
eigen activiteitenaanbod. 
Kunnen we verbindingen 
vinden en werk 
afstemmen? Praktisch 
zullen we kijken of een 
digitale agenda gaat 
werken waar we in een 
oogopslag zien wie, wat, 
waar, wanneer en met wie 
gepland heeft.
Elke organisatie heeft ruim-
tes. Mits goed overlegd 
en gehanteerd volgens 
de regels kunnen we die misschien 
beter benutten. Kan de Sing-in van de 
kerk uitwijken naar een zaal van Nieuw 
Vredeveld als er tegelijkertijd een 
rouwdienst in de kerk is? Kunnen we op 
burendag de kerk openstellen? Samen 
eten is momenteel ‘in’ en van beteke-
nis. Waar kan dat en hoe kunnen we 
elkaar in de catering een dienst bewij-
zen of samen iets opzetten?
Elke organisatie heeft PR-media. Het 
is goed – en niet moeilijk – om activi-
teiten op te nemen op elkaars web-
site. Culturele activiteiten, maar ook 
gesprekskringen, herbergactiviteiten, 
kinderwerk en het Contact Kruiskerk – 
de 24-uursdienst waar mensen voor wel 
en wee terecht kunnen. 
Elke organisatie heeft een netwerk van 
thema’s, documentatie en sprekers. Als 

je elkaar kent is de drempel laag om 
met een gerichte vraag deze circuits 
te gebruiken, voor bijvoorbeeld Café 
Montpensier of voor een themamiddag.

We zijn toe aan het concrete werk. Dat 
is duidelijk. Spoedig volgt een vervolg-
gesprek. Zoals het 
in goed buurtschap 
hoort: we kijken 
naar wat haalbaar is, 
rustig en weloverwo-
gen, in gesprek met 
hen die het aangaat. 
We delen de droom 
van een goed buurt-
schap en een betere 
wereld. Droomt en 
werkt u mee? 



1312

Meer dan buren
Janet Parlevliet

‘Ongedocumenteerden? Je bedoelt 
mensen die het stempel ‘illegaal’ 
krijgen’, merk ik op. 
‘Hoe kan een mens illegaal zijn?’ 
vraagt Mattias zich verwonderd af...
‘Maar hoe kan een mens ongedocu-
menteerd zijn’, vraag ik hem. Ik betrap 
mezelf erop, dat ik daarbij denk vanuit 
mijn eigen comfortabele, westerse 
positie.

Abdellah
Hij vertelt me 
over Abdellah, die 
momenteel in het 
Noëlhuis woont 
en al twaalf jaar in 
Nederland verblijft. 
Abdellah had een 
verblijfsstatus en 
werkte jarenlang in 
de aardappelver-
werking tot een 
nieuwe machine 
zijn werk overbo-
dig maakt. Daarna 

brengt hij ’s ochtends en ’s avonds 
zoveel mogelijk kranten rond om een 
beetje geld te verdienen. Niemand 
had hem verteld dat je aanvullende 
bijstand kunt aanvragen als je met zo’n 
klein baantje niet rond kunt komen. 
De rekeningen stapelen zich op, tot de 
deurwaarder ze samen met zijn scha-
mele bezittingen meeneemt. Abdellah 
staat op straat zonder zijn paspoort 
en verblijfsvergunning, want die zitten 
tussen de rekeningen. Voor hij zich dat 
realiseert, gebeurt ‘t ongelofelijke: de 
deurwaarder gaat failliet en de gemeen-
te vernietigt alle documenten. 
Dan begint een moeizame weg, want 
hoe kun je documenten aanvragen als 
je niet kunt bewijzen wie je bent. Hoe 
krijg je een paspoort als je dakloos 
bent en niet officieel geregistreerd 
staat, want dan besta je niet voor de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst. 
Natuurlijk kun je Abdellah verwijten 
dat hij het niet slim heeft aangepakt. 
Gelukkig gaat een advocaat voor hem 
aan de slag. 

Gastvrij
Wanneer ik op bezoek kom in het Noël-
huis mag ik direct mee komen eten. 
Het is een prachtige dag, de zon schijnt 
volop, in de keuken wordt gekookt en 
de tafels zijn gedekt. Met z’n allen ge-
nieten we van een heerlijke maaltijd en 
van de gesprekken in velerlei talen. Tot 
slot mag ik helpen afdrogen en vervol-
gen Mattias en ik ons gesprek. 

Wat bracht jou in dit huis, waar je met 
deze mensen samenleeft?
‘Wat betekent het om christen te zijn, 
was de vraag die ik mezelf op een 
gegeven moment stelde. Ik wilde iets 
kunnen betekenen voor mensen in 
de marge en via de website Time to 

Mattias Brand (28) studeerde religie wetenschappen en doceert aan 

de Universiteit Leiden, waar hij ook zijn promotieonderzoek doet. Samen 

met zijn vrouw Siska woont hij met ongedocumenteerden in het Jeannette 

Noëlhuis in Amsterdam-Zuidoost. Dat huis biedt een tijdelijke plek aan 

vrouwen, mannen en kinderen zonder papieren. Ze komen uit Ivoorkust, 

Bangladesh, Syrië, Noord-Korea, Suriname en vele andere landen. 
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Turn kwam ik terecht bij het Noëlhuis. 
Na een drietal bezoekjes vroeg de 
kerngroep of ik niet wil blijven logeren 
om zo meer mee te krijgen van het 
dagelijkse leven.’

Wat raakte jou?
‘Het is een vorm van leven die past bij 
het voorbeeld van Jezus, die telkens 
weer op zoek ging naar gemarginali-
seerden zoals prostituees, corrupte 
belastingambtenaren, weduwen etc. 
Als je Jezus ‘uit eten’ ziet gaan in 
de Bijbelse verhalen is dat altijd met 
mensen die niet van nature passen in 
de samenleving. Juist voor hen is het 
koninkrijk van God.’

Wat geeft jou dat?
‘Ik kan hier om zes uur aanschuiven en 
één keer in de veertien dagen kook ik 
zelf. Ik vind het bijzonder om kindjes 

hier te zien opbloeien door samen naar 
de zee te gaan, Sinterklaas te vieren, 
een vuurtje te maken in de groentetuin. 
Dat zijn dingen die wij kunnen 
meegeven. Bovendien geeft het een 

kans om mensen te leren kennen, om 
de verhalen te horen achter het nieuws 
en te ontdekken dat mensen zonder 
papieren net zo zijn als jij en ik, op zoek 
naar een veilig en mooi leven.’

Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost, die bestaat 
uit een kerngroep van zes mensen die samenleeft met elf tot achttien mensen zonder 
documenten. Leidend is voor hen de tekst uit Matteüs 25: 35-39: Want ik had honger en 
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling 
en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
In het Noëlhuis – met meer dan vierhonderd vierkante meter vloeroppervlak – heeft 
ieder zijn eigen ruimte(s). Gemeenschappelijk zijn de eetkeuken en de werkruimte waar 
een prachtig drieluik hangt met een donkere Maria. De gemeenschap is ontstaan uit de 
Amerikaanse Catholic Workerbeweging.
Giften zijn welkom op NL91 INGB 0002725828, want die vormen de basis voor deze 
gemeenschap. 
www.noelhuis.nl en facebook
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Goede Buren
Dirk Westra en Mieke Hellema

Voor ons als wijkdiaconie zijn de mede-
bewoners in onze wijk onze directe 
buren, maar ook de medebewoners 
van onze stad, ons land en de wereld 
zijn buren. Daarom dragen wij bij aan 
stedelijke en nationale projecten via 
het binnenlands diaconaat en aan 
wereldwijde projecten via het wereld-
diaconaat (Kerk in Actie).

Met onze directe buren proberen 
we langs verschillende kanalen 
contact te leggen. Onze wijkkerk, 
de Pelgrimskerk, organiseert weke-
lijks een inloop: ‘Kannen en Kruiken’, 
zomer- en winterprogramma’s, een 
adventmiddag en cantatediensten 
waar iedereen welkom is.
Verder vinden we het van belang 
dat de buurt weet dat er een beroep 
op de kerk gedaan kan worden. Om 
dit te realiseren heeft de diaconie 
van de Pelgrimskerk jaren geleden 
contact gezocht met het Algemeen 
Maatschappelijk Werk met de vraag 
of de diaconie iets kon betekenen 

voor het welzijnswerk in Amsterdam-
Buitenveldert. Hieruit is een samen-
werking ontstaan, met name op het 
gebied van ondersteuning van mensen 
met financiële problemen, kerkelijk en 
niet kerkelijk. 

Het is bijvoorbeeld voorgekomen 
dat iemand door verrekening met de 
belastingdienst de huurtoeslag niet 
meer uitbetaald kreeg. Hij heeft een 
bijstandsuitkering en volgt wegens 
schulden een traject bij een schuld-
hulpverlener. Familie ondersteunt hem 
waar mogelijk, maar kan dit niet lang 
meer volhouden. Op verzoek van het 
Algemeen Maatschappelijk Werk (nu 
PuurZuid) heeft de diaconie tijdelijk 
financiële ondersteuning gegeven voor 
zijn levensonderhoud. 

Iemand anders heeft hoge zorgkosten 
waardoor een schuld bij de zorgverze-
keraar is ontstaan. Omdat deze een 
deurwaarder heeft ingeschakeld, is 
de schuld nog hoger geworden. Ze 
kan met haar inkomen net haar vaste 
lasten betalen. Door een gift en een 
renteloze lening van de diaconie kon 
een dagvaarding worden voorkomen.

Naast het verzorgen van dit soort 
persoonlijke hulp, participeren we 
ook in het voedselproject en nemen 
we kerstgiften voor mensen met een 

minimaal inkomen voor onze rekening. 
Zodoende hebben al veel mensen op 
positieve wijze de aanwezigheid van 
de kerk ondervonden.

Bij al dat werk geldt ‘goed nabuur-
schap’’. Dat wil zeggen dat de relatie 
gelijkwaardig en respectvol moet zijn. 
Mensen moeten kunnen rekenen op 
geheimhouding en op ter zake kundige 
hulp of verwijzing. Van beide kanten 
moeten we afspraken nakomen, belang-
stelling voor elkaar hebben, maar ook 
ruimte geven aan de eigen vrijheid en in-
vulling van het leven. Het is vaak zoeken 
naar de juiste balans in dit alles. Zoals 
in ons hele leven is bij het diaconale bu-
renwerk inspiratie en zegen onmisbaar.

Wie zijn onze buren? En wanneer 

zijn wij wederzijds goede buren? 

Alleen al over deze vragen valt heel 

veel te filosoferen. Wij willen ons in 

deze bijdrage beperken tot onze buren 

vanuit een diaconaal gezichtspunt.

Het ga je goed

Het ga je goed
Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn,
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in je zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Andries Govaart
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De afgelopen vijftien jaar hebben 
wij samen met gemeenteleden in 
de Handwegkerk en de Paaskerk 
verschillende muziekprojecten 
gerealiseerd, bekend onder de naam 
Liturgisch Project. Die producties 
waren De Hemel Dauwt (2014), 
Gaudete (2013), Ach en Wee (2012), 
Requiem voor de Levenden (2008) 
en Recht en Onrecht - Psalmencyclus 
Tango-esque (2008). 
In 2016 en 2017 gaan we een cyclus 
van vier cantates schrijven op 
basis van en geïnspireerd door vier 
Bachcantates. De oorspronkelijke 
teksten van de cantate nemen we 
als uitgangspunt en die gaan we 
hertalen. Die teksten worden opnieuw 
op muziek gezet. Het is een manier 
van werken die wij, Nico en Gert Jan, 
ook volgden bij het ‘Requiem voor 
de Levenden’, waar ‘Ein Deutsches 
Requiem’ van Brahms het grondplan 
vormde. De cantates worden 
uitgevoerd in drie middagdiensten en 
een ochtenddienst. 

Verschillende tekstschrijvers en 
 gemeenteleden zijn betrokken bij dit 
grote project. Voor de uitvoering hebben 
inmiddels verschillende zanggroepen 
en koren uit en rond de Paaskerk hun 
medewerking toegezegd. Enthousiaste 
zangers en zangeressen uit of rond de 
wijkgemeente kunnen zich opgeven bij 
het uitvoerende koor en meedoen met 
de uitvoering. Ook spelen we met de 
gedachte om een speciaal cantate-or-
kest te vormen dat medewerking geeft 
aan alle vier de cantates.

De vier uitvoeringsdata zijn voorlopig 
vastgesteld:
6 maart 2016 (middag) met Alegría
30 oktober 2016 (middag) met Anthem
5 maart 2017 (middag) met de Cantorij
4 juni 2017 (Pinksteren, morgendienst) 
met alle koren

Meeschrijven of musiceren?
De eerste cantate waarmee we 
aan de slag gaan is ‘Gott der Herr 
ist Sonn und Schild’ (BWV 79). 

De schrijfworkshop is gepland op 
maandag 28 september van 20.00 tot 
22.00 in de Paaskerk.
De drie andere schrijfworkshops zijn 
in mei 2016, oktober 2016 en januari 
2017. Je kunt je voor de workshop of 
muzikale deelname – met stem of 
instrument – aan één of meer van de 
cantates opgeven bij Marieke Sinnige: 
marieke.sinnige@casema.nl, tel. 
4416507.

Een tekst schrijven en het dan op muziek terug horen. Dat is 

een onvergetelijke ervaring! Kom het ontdekken tijdens de eerste 

van vier schrijfworkshops op maandag 28 september in de Paaskerk 

en laat je raken door de teksten die ooit Bach inspireerden. En ga er 

samen mee aan de haal.

Bach Inside 
Cantatecyclus Paaskerk 2016 - 2017 

Gert Jan Slump, Nico Hovius, Marieke Sinnige
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Daar moet natuurlijk een redelijke 
verklaring voor zijn. Al weer lang 
geleden – in 2002 – schreef L. 
Wieringa over zulke weglatingen in 
het magazine ‘Met andere woorden’ 
dat men soms deze aansprekingen 
moest laten vervallen, omdat er geen 
passende Nederlandse weergave voor 
te vinden was met dezelfde betekenis 
of gevoelswaarde. Men spreekt dan 
van een nuloptie, ofwel: het woord 
niet vertalen! 

De nieuwe vertaling wil enerzijds 
trouw zijn aan de brontekst, anderzijds 
ook rekening houden met de 
doeltaal, de taal waarin wij vandaag 
converseren. De gedachte was 
kennelijk dat in bepaalde gevallen 
een al te letterlijke vertaling de lezer 
niet echt helpt. Een voorbeeld van 

zo’n nuloptie vinden we in het vierde 
evangelie.

In het verhaal van de bruiloft te Kana 
spreekt Jezus zijn moeder aan met 
gúnai (Joh.2:4), vrouw, maar de 
nieuwe vertaling laat het weg: Wat 
wilt u van me? Vroeger vertaalde 
men dat bijvoorbeeld met Vrouw, wat 
heb ik met u van node? (NBG ’51). 
Bij zo’n vertaling klinkt in het woord 
vrouw wellicht een zeker respect door, 
maar de daarop volgende woorden 
laten toch ook een zekere distantie 
doorklinken, een soort verwijt. Het 
is zeer begrijpelijk, dat men van 
die plechtige weergave Vrouw, wat 
heb Ik met u van node? niet meer 
wilde weten. Hoe spreekt een zoon 
zijn moeder aan? Niet met vrouw, 
nog minder met mevrouw. Eigenlijk 

zou je hier moeder (vgl. Joh.2:1-2) 
verwachten, maar dan had de auteur 
wel mèter geschreven. Misschien zou 
je hier met mens moeten vertalen: 
Mens, wat heb ik met jou te maken?. 
Maar ik begrijp heel goed dat men dat 
woord, dat soms minachtend voor een 
vrouw gebruikt wordt, in de mond van 
Jezus niet gepast vond. Maar betekent 
dit nu, dat een vertaler er dan maar 
helemaal vanaf moet zien het woord te 
vertalen? Persoonlijk prefereer ik dan 
toch maar de weergave met vrouw, 
omdat dit woord in deze samenhang 
een zekere distantie verraadt. 
Datzelfde geldt voor Joh. 19:26, waar 
Jezus zijn moeder ook met vrouw 
aanspreekt, maar waar de NBV het ook 
weglaat: ...zei hij tegen zijn moeder: 
Dat is uw zoon. De NBG vertaalde 
hier letterlijk: Vrouw, zie uw zoon. Kan 
de vertaler hier zo maar weglaten, 
wat de schrijver vermoedelijk expres 
toevoegde? Immers, die auteur had 
ook zelf voor de nuloptie kunnen 
kiezen. Maar nu hij het toevoegde 
had het wellicht in beide gevallen 
de bedoeling om aan te duiden dat 
Jezus afstand nam, in het eerste 
geval van de wat voorbarige vraag van 
zijn moeder, in het tweede geval om 
aan te geven dat haar moederschap 
ten einde was. Moet de vertaler de 

Dochter (Markus 5:34)
Overwegingen bij de Nieuwe Bijbelvertaling

Tjitze Baarda

In de kerkdienst van 28 juni merkte onze predikant Werner Pieterse 

terloops op, dat in de Nieuwe Vertaling van Markus 5:34 Jezus de vrouw niet 

meer aanspreekt met ‘dochter’. Toen ik na afloop thuiskwam, gaf ik toe aan 

de aangename hebbelijkheid de tekst nog eens nader te bekijken. En ja, het 

is onmiskenbaar, dat de vertalers het woord bewust hebben weggelaten. 

Niet alleen in het verhaal van Markus, maar óók in de verhalen van Matteüs 

(9:22) en Lucas (8:48) van diezelfde gebeurtenis wordt het Griekse woord 

thúgater, dochter niet vertaald.
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lezer niet de kans geven om ook even 
bevreemd op te kijken bij de aanspraak 
vrouw?

Een dergelijke vraag kan men ook 
stellen bij het woord ‘dochter’ in 
Markus 5:34 en de parallellen bij 
Matteüs en Lucas. Is het werkelijk 
zo, dat men geen vertaling kan 
vinden met dezelfde betekenis of 
gevoelswaarde? Dat impliceert dat de 
vertaler zelf wel weet wat het woord 
betekent en welke gevoelens het 
oproept, maar dat hij in het moderne 
Nederlands geen term kan vinden 
die dat precies afdekt. Men kan zich 
wel voorstellen dat de vertaler zo 
redeneert: Jezus is vermoedelijk rond 
de dertig. Hij spreekt de vrouw aan als 
dochter, maar het is zijn dochter niet. 
Dus ‘dochter’ moet hier een andere 
gevoelswaarde hebben. Bovendien 
denkt men vaak dat het hier om een 

oudere vrouw gaat die al twaalf jaar 
aan haar ziekte geleden heeft. Dan is 
het helemaal vreemd dat Jezus haar 
met ‘dochter’ zou aanspreken. Men 
kan natuurlijk ook anders redeneren: 
Jezus spreekt haar als ‘dochter’ aan, 
dus kan het niet om een oudere 
vrouw gaan. Het Hebreeuwse woord 
voor ‘dochter’ (bath) kan ook ‘meisje’ 
betekenen, evenals ‘zoon’ (bèn) 
als ‘jongen’ kan worden opgevat 
(vergelijk bijv. NBV in Hooglied 2:4). De 
vertaler had het wellicht in die richting 
moeten zoeken: Jezus spreekt haar 
aan als meisje, als jonge vrouw, als 
jongedame. Misschien had men voor 
‘meisje’ (‘meid’ klinkt niet zo goed) 
kunnen kiezen, om niet te snel de 
voor mijn gevoel wat te gemakkelijke 
nuloptie toe te passen.

Terzijde: het verhaal over deze jonge 
vrouw is op fraaie wijze ingelijst in het 

verhaal van het dochtertje van Jaïrus. 
Daarin komt deze overste van de 
synagoge tot Jezus en smeekt hem 
dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; 
kom haar de handen opleggen’ (NBV). 
In tegenstelling tot de weergave 
bij Matteüs en Lucas, waarin de 
dochter als thugátèr wordt aangeduid 
heeft Markus het verkleinwoord 
thugátrion, ‘dochtertje’ of ‘meisje’ 
gekozen. Waarom heeft de vertaler 
hier niettemin voor de vertaling 
‘dochter’ gekozen? Is dat omdat de 
vader in de andere evangeliën over 
haar als ‘dochter’ spreekt? Maar zit 
nu juist in dat verkleinwoord niet iets 
vertederends, ‘mijn dochtertje’, ‘mijn 
meiske’, dat de vertaler had kunnen 
honoreren. Hier had hij, denk ik, er 
beter aan gedaan het woord dat door 
de auteur gekozen was te respecteren, 
temeer daar het prima past in de 
‘doeltaal’.
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Het jeugdwerk steunt op twee pijlers 
van geloof/kerkzijn: bidden en goede 
werken doen. Onder de eerste noe-
mer vallen de tienerdiensten op zon-
dagochtend, kinderdienst/kinderkerk, 
Kliederkerk, etc. Onder de tweede 
pijler organiseren de jeugddiakenen en 
ik verschillende diaconale acties.

Jongeren doen graag mee aan 
diaconale activiteiten. Hoewel veel 
jongeren twijfels hebben over hun 
relatie met God en kerk, speelt dat 
bij diaconale activiteiten geen rol. Je 
inzetten voor een ander kan iedereen, 

ongeacht de vraag 
of je gelooft of niet. 
Daarnaast is het 
aantrekkelijk voor 
jongeren om iets 
te dóén; in de kerk 
vragen we hun 
vaak te luisteren of 
te praten.
Al doende ontwik-
kelen jongeren een 
diaconale levens-
houding. Hiermee 

bedoel ik: bestrijden van onrecht en 
recht doen. En ja, binnen onze traditie 
is dat onlosmakelijk verbonden met ons 
geloof. We doen het in navolging van 
Jezus en geïnspireerd door Gods Geest. 
Dat laatste ontdekken jongeren als ze 
zich schouder aan schouder met andere 
gemeenteleden inzetten voor anderen.

Komend seizoen maakt jeugddiaconaat 
daarom weer een groot deel uit van 
het jeugdwerk, met name van het 
tienerwerk. De volgende activiteiten 
staan in de planning:

Diaconaction
In het weekend van 10/11 oktober 
sluiten we ons aan bij de diaconale 
jongerenactie van de RK-kerk: 
Diaconaction (diaconaction.eu). De 
tieners steken hun handen uit hun 
mouwen voor oudere gemeenteleden. 

Adventpakjesactie
Eén van de langst lopende acties in 
Amstelveen-Buitenveldert. We maken 
kerstpakketjes voor bezoekers van 
inloopcentra Makom en Stoelenproject.

Nacht zonder Dak: een nacht in 
een krotje voor straatjongeren
Onze tieners brengen een nacht 
buiten door om geld op te halen voor 
kinderen op straat. Een actie van Tear 
(nachtzonderdak.nl). 

15+ Cursus Micha Young
Wat heeft God te maken met de kleren 
die ik draag? Of met mijn mobiele 
telefoon? Micha Young is een cursus 
voor jongeren over goed en recht doen. 

Het feit dat een rabbijn iedere sabbat-
avond verdween, maakte zijn gemeente 
nieuwsgierig. Ze verdachten hem ervan 
dat hij een geheime ontmoeting had met 
de Almachtige en ze stuurden een van 
hun leden achter hem aan.
En dit was wat hij zag: de rabbijn trok 
boerenkleren aan en ging een verlamde, 
niet-joodse vrouw in haar huisje helpen. 
Hij maakte het huis schoon en zorgde 
voor het eten.
Toen de spion terug was, vroeg de 
gemeente hem: ‘Wat heb je gezien? 
Steeg de rabbijn ten hemel?’
‘Nee,’ zei de man, ‘hij ging nog hoger.’ 

Geloof in uitvoering
Dorien Keus

De Glazen Kerk, tieners die cakejes bakken of een bingo organiseren 

voor Stichting de Vrolijkheid, kinderen die elke kinderdienst/kinderkerk col-

lecteren voor een goed doel: jeugddiaconaat is belangrijk voor het jeugd-

werk in onze gemeente. Waarom?

college van diakenen

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011, 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



19 jaargang 6 | nummer 7

Buurman kent nogal wat tegenslag. 
Daarom moet die zestigste verjaardag 
écht zijn dag worden. Een feest 
met slingers, cadeautjes en vrolijk 
gezelschap. Met buurman als stralend 
middelpunt. Het is hem van harte 
gegund. En natuurlijk helpen we mee 
als dat nodig is. Stoelen sjouwen, 
lampionnen ophangen en morele steun 
leveren. Buren lijken ergens op familie: 
je kiest ze niet uit, ze overkomen je. 

Vervolgens moet je het samen zien te 
rooien. Gelukkig klikt het.

Als ik op zondagochtend vanuit de 
Paaskerk het Augustinuspark in 
wandel, ben ik altijd getroffen door 
de fl ats die over het park uitkijken. 
Wat een boel directe buren heeft de 
kerk! Ik kan me voorstellen dat daar 
ook mensen tussen wonen zoals 
onze buurman. Gewond geraakt aan 

het bestaan, maar er het beste van 
makend . Heel herkenbaar. Hoeveel 
weten we eigenlijk van al die levens 
met hun uitzicht op het kerkgebouw 
aan de vijver? Kijkend naar het regel-
matige gezoem van activiteiten, druk 
als de beminde gelovigen zijn met 
alles wat er nog gebeuren moet aan 
liturgie, vergaderingen en gespreks-
groepen. Wat zouden die fl atbewoners 
ervan vinden? Zijn ze positief, onver-
schillig, misschien moeten ze niets van 
het christendom en de kerk hebben? 
Of valt de Paaskerk juist hunkerende 
blikken ten deel van mensen die graag 
willen meedoen, al is het slechts voor 
een praatje, maar de drempel te hoog 
vinden? Aan verre vrienden heb je 
niets. Hoe staat het dus met de kerk 
als goede buur?

column

Een goede 
buur

Ronald van Steden

Onze buurman is binnenkort jarig. Hij wordt zestig. Al 

maanden zijn de voorbereidingen in volle gang: inkopen doen, 

kaartjes versturen, muziek regelen... Het is voor de buurman een 

hele happening. Hij ziet er erg naar uit, maar is tegelijk een beetje 

zenuwachtig. Stel dat er niemand komt, misschien zit het weer tegen 

of is het straks ongezellig. Het valt ook niet mee. 
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Zuid
Na de vakantie een nieuw seizoen
In de zomer was ik in Lunteren weer 
als pastor betrokken bij een diaconale 
vakantieweek. Een week met een 
groep van ruim zestig mensen, een 
leuk programma en weer dat erg 
meewerkte. Na de kennismaking 
op zaterdag is er op zondag een 

kerkdienst. Nogal wat mensen 
zijn niet meer in staat om in eigen 
woonplaats naar de kerk te gaan. De 
meeste dagen heb ik de duofi ets uit 
de schuur gehaald om met anderen 
te gaan fi etsen. Tijdens het fi etsen 
heb ik de nodige verhalen gehoord. 
Het voordeel van de duofi ets boven 
de tandem is dat je naast elkaar 
zit en elkaar aan kunt kijken. Ik 
sta elke keer weer versteld wat je 
gegeven wordt in die ontmoetingen. 
Op de vrijdagmiddag is er een 
laagdrempelige slotviering die ik met 
enkele anderen had voorbereid; een 
mooie afronding van de week.
Tien dagen later ging ik op vakantie 
naar de Utrechtse Heuvelrug en 
sloot de vakantie af met enkele 
dagen Brussel. Veel door die stad 
met z’n gezellige pleinen gelopen, 
enkele indrukwekkende kerken 
gezien en verschillende musea niet 
overgeslagen.

Als u dit leest hebben we de 
vrijwilligersmiddag en gemeente- of 
startzondag al weer achter de rug en 
nadert de rommelmarkt met rasse 
schreden. Voor de verschillende 
diensten verwijs ik u naar het rooster 
op blz. 4 en 5.
Ik ga er vanuit dat u een exemplaar 
hebt weten te bemachtigen van de 

informatiegids. Die ziet er weer heel 
verzorgd uit en biedt u informatie 
over activiteiten en kringen. U vindt 
er de data van de bijeenkomsten 
in de deelwijken, informatie over 
de leeftijdsgroepen en de leden 
van de verschillende taakgroepen. 
Verschillende kringen gaan weer 
een nieuw seizoen in zoals de 
Bijbelkring geleid door Miep Habing, 
de gesprekskring bij de familie Van 
Damme, de kring rond het meditatief 
Bijbellezen en de kring Nederlandse 
literatuur. Hopelijk vindt u in het 
overzicht van activiteiten iets van uw 
gading.
Een goed seizoen, mede namens de 
collega’s,

G.J. de Bruin

Kringen en gespreksgroepen

  Bijbelkring Geloven op goede 
gronden. Met Miep Habing. 
Maandelijks op donderdagochtend, 
10.00 uur. 

  Bijbellezen met het oog op zondag. 
Begeleiding: de predikanten. 
Maandelijks op woensdagmiddag 
van 15.00-16.30 uur. 

  Gespreksgroep bij de familie 
van Damme. Een aantal 
donderdagavonden per seizoen. 

  Leeskring Halik ‘Geduld met God’. 

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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Vier dinsdagavonden met ds. De 
Bres en ds. De Bruin. 

  Kring literatuur. Boekbesprekingen 
op drie donderdagmiddagen met 
Els van Geel en ds. De Bruin. 

  Meditatief Bijbellezen met Riëtte 
Beurmanjer, Kruiskerk, maandelijks 
op maandagavond van 20.00-22.00 
uur.

  Gebedsgroep, twee keer per maand 
op woensdagavond, van 19.00-
20.30 uur. Contact: Freja Slot.

  Rouwgroep (vanaf 2016). Begeleiding 
ds. Marianne Bogaard en Yvonne 
Licht-van Halem.

  Community Jasmijn. Dinsdagavond 
eens per drie weken. 

En de kringen voor 20-ers, 30-ers, 40-
ers, 50-ers en 60-ers.
Meer informatie: zie de nieuwe 
informatiegids en www.pwaz.nl

Uit de kerkenraad
Peter van Leeuwen schreef in de 
vorige Present: ‘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’. Nu u dit leest, ligt 
dit vrijwilligersevenement en de 
startzondag achter ons. Ik ga er vanuit 
dat beide prima zijn verlopen, omdat 
er gelukkig altijd vrijwilligers in onze 
gemeente zijn die deze activiteiten 
uitstekend weten te organiseren. 
De kerkenraad vergadert ’s zomers 
niet, maar enkele activiteiten gaan 
gewoon door. Dat zijn onze vieringen 

in de Paaskerk en de door de diaconie 
georganiseerde seniorenmiddagen. 
Vanuit de kerkenraad heb ik deze keer 
geen nieuws te melden.

Scriba en versterking pastoraat en 
diaconaat dringend gewenst
Nogmaals doe ik een dringende 
oproep aan u allen om de kerkenraad 
en het pastoraat en diaconaat van onze 
gemeente te versterken. De rol van 
scriba is per 1 september nog steeds 
niet ingevuld. Dit komt de kwaliteit van 
de besturing van onze gemeente niet 
ten goede. Anderen in de kerkenraad 
kunnen deze taak er niet bij nemen. 
Ook voor het pastoraat en diaconaat 
hebben we versterking nodig. Ik 
merk regelmatig in gesprekken 
over de rol van ouderling en diaken 
dat mensen nogal opzien tegen de 
vergaderingen van de kerkenraad. 
Mijn antwoord is dat u helemaal niet 
aan die vergaderingen hoeft deel te 
nemen. De werkzaamheden van de 
kerkenraad zijn in hoge mate verdeeld 
over taakgroepen, zoals de Taakgroep 
Pastoraat, de Taakgroep Diaconaat, de 
Taakgroep Eredienst enz. Als pastoraal 
ouderling of als diaken kunt u zich 
volledig concentreren op het pastoraat 
dan wel het diaconaat door mee te 
draaien in de betreffende taakgroep. 
U wordt dan niet belast met andere 
bestuurlijke of organisatorische 
zaken van onze gemeente. U kunt 
zich volledig concentreren op de 
pastorale of diaconale taak die uw 
belangstelling heeft. Ik hoop van harte 
dat mijn oproep effect heeft, want de 
gemeente heeft uw inzet nodig. 

Pieter Licht 

Catharina Ouwehand-Dijkhuizen
Op 6 juli overleed na een ziekbed van iets 
meer dan een jaar Tien Ouwehand. Zij 
werd 79 jaar. Tot zij ziek werd was zij met 
haar man Henk een trouw bezoekster van 
de diensten. Daarmee zette zij de traditie 
voort die zij als kind van een Schevenings 
vissersgezin had meegekregen. De 
Herder ging mee aan boord. 
Met Henk kwam zij naar Amstelveen, 
waar zij haar drie zoons opvoedde. Met 
de warmte en betrokkenheid waarmee 
zij er voor hen was omringden zij en hun 
vrouwen haar in de afgelopen maanden. 
Bij het afscheid op 14 juli haalden wij in 
woord en beeld herinneringen op. En 
we lazen en zongen de psalmen die haar 
droegen: psalm 23 en psalm 42. Zij werd 
begraven in Uithoorn. Moge de Herder 
meegaan met wie achterblijven.

Ds. Marianne Bogaard

Antonia Jacoba Vis-Geerling
Op 14 juli is plotseling overleden Ank 
Vis, op de leeftijd van 86 jaar. Zij koos in 
1951 bewust voor de Hervormde Kerk, 
net getrouwd met haar man John. Zij 
deelden veel, maar niet het geloof. Hij 
gaf haar echter alle ruimte.
Delen wat je te geven hebt, was de 
basis van haar bestaan. Zij leefde in grote 
verbondenheid met John, haar dochter, 
schoonzoon, kleinzoon, zus, neef en nicht. 
Vanuit die verbondenheid hebben wij op 
22 juli in dankbaarheid teruggekeken op 
haar leven. Wij lazen de woorden van 
Jezus waarin Hij zegt dat wat voor de 
minsten is gedaan voor Hem is gedaan. 
Daarna gaven wij haar uit handen. Moge 
in Gods Liefde zich verbinden met de 
generaties na haar en hen dragen.

Ds. Marianne Bogaard
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Succesvolle zomerse ontmoeting
De zomerse ontmoeting in de Paaskerk op 18 juli 
was een groot succes. Ongeveer zestig senioren 
genoten van een heerlijke lunch! Op het menu 
een kopje courgettesoep, venkelsalade en een 
spannend pannenkoekje...uiteraard met een 
glaasje wijn of fris. Dank namens de diaconie aan 
allen, die de handen uit de mouwen staken.

Marijke Bossenbroek

Alegría, zingen met vreugde
De repetities van Chr. koor Alegría zijn weer 
begonnen. Voor komend jaar hebben wij veel 
mooie plannen: een intiem kerstconcert van 
Benjamin Britten en een voorjaarsconcert 
(Madrigalen). Ook verlenen wij af en toe een 
muzikale bijdrage aan kerkvieringen. 
Zin om mee te zingen? Je bent van harte 
welkom; wij kunnen vooral versterking van 
bassen en tenoren gebruiken. De repetities zijn 
op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Paaskerk. Voor meer informatie: margaretvlaar@
hotmail.com of www.ckalegria.nl.

Kliederen met Jona
Op zondag 27 september is er weer Kliederkerk 
en dit keer gaat het over Jona. Hij had niet zo’n 
zin in de opdracht die God hem gaf en dacht 
gemakkelijk te kunnen ontsnappen. Maar toen... 
Kom kliederend (met water) het verhaal ontdekken. 
Daarna is er een korte viering en eten we samen. 
Zondag 27 september, 16.00 - 18.15 uur, OTT, 
Augusta de Witlaan 2.

Pieter Cornelis Rigter
Op 19 juli overleed Pieter Cornelis Rigter; hij is 93 jaar geworden. Cor 
Rigter was een trouw kerklid. Eerst van de Pauluskerk en later van de 
Handwegkerk. Zijn vrouw was vier jaar voor hem overleden en na een wat 
depressieve periode leefde hij weer op. Wel werd hij magerder en ging hij 
steeds gebukter lopen, tot hij een half jaar geleden vond dat er een einde 
aan zijn leven mocht komen. Tevreden en dankbaar zag hij  terug, maar nu 
werd het hem te zwaar en wilde hij graag afscheid nemen.
Wat doet het geloof je, vroeg een van de kinderen hem. ‘Het geeft mij rust’. 
Tegen mij zei hij: ‘ik ben een godzoeker; of ik God vind weet ik niet, maar 
Hij zal mij wel vinden’. Vrijdag 24 juli namen wij afscheid van hem in de 
Paaskerk en vertrouwden hem toe aan God.

Ds. Marianne Bogaard

Jantina Petronella Piek
Op 21 juli overleed onverwacht Jantien Piek. Jantien kende veel dalen in 
haar zestigjarig leven. Al jong verdween de veiligheid die zij altijd is blij-
ven zoeken. Haar werk als verpleegkundige moest zij door haar proble-
matiek opgeven. Toch bleef zij zorgzaam, voor haar zus Clara, haar neven 
en de vriendinnen die haar trouw bleven.
Ze was dankbaar voor hun steun. Maar bovenal werd zij gesterkt door 
haar geloof. Zij hield zich vast aan de belijdenis die zij in 1983 uitsprak in 
de Paaskerk, hoe moeilijk het soms ook werd. Op 29 juli lazen wij bij het 
afscheid op Zorgvlied over de Heer die onze Herder is én de deur voor 
de schapen, en gaven haar uit handen in het geloof dat zij onder Zijn 
hoede veilig is. Moge dat vertrouwen hen troosten die om haar heen 
stonden.

Ds. Marianne Bogaard

Annie van Hees – van den Berg
Op 13 augustus is Annie van Hees - van den Berg overleden. Ze woonde 
voor haar verblijf in de Groenelaan aan de Salamander in Bovenkerk. 
Annie en Jaap waren vaste bezoekers van de Dorpskerk en later ook 
van de Paaskerk. Jarenlang hebben ze in het Oude Dorp gewoond. De 
tekst bij het afscheid op 20 augustus kwam uit het Evangelie volgens 
Johannes 15 : Gelijk de vader mij heeft liefgehad heb ik u liefgehad; blijf 
in mijn liefde. Dierbare woorden die Annie bij haar belijdenis in 1955 
zijn gegeven en die zij altijd heeft gekoesterd. Ook in dagen van groot 
verdriet. We zongen onder andere lied 416.
Dat de liefde van God, waar wij Annie aan hebben toevertrouwd, Jaap, de 
kinderen en kleinkinderen en allen die Annie missen tot troost mag zijn.

Ds. Werner Pieterse
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JD12+, de vakantie is weer voorbij
De JD12+ heeft de vakantie ook weer overleefd, we zijn 
alweer begonnen. In de leijding heeft Rianne de Groot de 
plek van Tako Verburg overgenomen, het rooster is gemaakt 
en de eerste vergadering zit er alweer op. Met verse aanwas 
vanuit de kinderkerk en deze keer geen doorstromers naar 
de 16+ groep zal het soms best druk worden in ‘ons’ lokaal. 
Maar als de geruchten kloppen kunnen we dit lokaal nog wat 
meer aanpassen aan de wensen van de jongeren, dus het kan 
ons niet vol genoeg worden. We zijn benieuwd hoe dit gaat 
verlopen. We houden u allen op de hoogte, via Present en de 
liturgiemededelingen en natuurlijk de email-spamlijst :-D Heeft 
u interesse om op deze email-spamlijst te komen? Spreek me 
gerust erop aan.

Anko Verburg

Rommelmarkt zaterdag 19 september
Zaterdag 19 september vindt alweer de 41-ste 
Rommelmarkt plaats in de Paaskerk, van 10.00 tot 16.00 
uur. Op woensdag 16 september kunt u de hele dag, van 
10.00 tot 20.00 uur spullen inbrengen. Graag bruikbare 
spullen, ook boeken, lp’s, cd’s enz. Geen groot meubilair 
of kleding. Donderdag en vrijdag gaan we alles sorteren 
en klaar zetten, zodat we zaterdagochtend om 10.00 uur 
van start kunnen gaan.
’s Middags is er live muziek!
De opbrengst komt ten goede aan het Partnerfonds. Dit is 
een fonds waaruit een aantal verschillende goede doelen 
worden ondersteund. 
Goede doelen ver 
weg – zoals stichting 
Derde Wereld Hulp, 
stichting Child – en 
dichtbij – bijvoorbeeld de 
Voedselbank of individuele 
hulp. Belangrijk is dat 
er een direct contact is 
vanuit onze gemeente 
zodat het geld op de 
goede plek komt.

Agenda

September
Wo  16 15.00-16.30 uur Bijbellezen met het oog op 

zondag
Wo  16 10.00-20.00 uur Inleveren spullen 

rommelmarkt
Wo  16 20.00 uur Dertigers West
Ma  21 20.00 uur Start meditatief Bijbellezen, 

Kruiskerk
Za  19 10.00-16.00 uur Rommelmarkt
25 sept – 2 okt Gemeentereis Umbrië
Zo  27 16.00-18.15 uur Kliederkerk (OTT Westwijk)
Ma  28 20.00 uur Schrijfworkshop Bachcantate

Oktober
Do 01  20.00 uur Dertigers Oost
Wo  07  19.00 uur Gebedskring
Di  13  20.00 uur Leeskring Halik ‘Geduld met 

God’
Wo  14 19.30 uur Veertigers in gesprek
Do  29  15.00 uur Literatuurkring: ‘Kom hier dat 

ik u kus’

23

Voedselbank of individuele 
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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

In de zomer
Gemeenteleden en parochianen 
konden deze zomer genieten van 
het oecumenisch zomerprogramma. 
Trekkers hierin waren Renger Prent 

en Tonneke van der Mede die via de 
kleine Raad van Kerken een prachtig 
programma samenstelden. Aan hen en 
de andere vrijwilligers: hartelijk dank! 
In de Kruiskerk was de herberg open 
op dinsdagmorgen. Het was leuk, 
gezellig, boeiend. Aan de quiz met 
pannenkoeken bewaren de achttien 
deelnemers en de twee herbergiers 
(Anita Pfauth en Ria) goede 
herinneringen. 

Mijn derde seizoen
Afgelopen mei ben ik met veel zin aan 
mijn derde en vermoedelijk laatste 
seizoen in uw midden begonnen. Ik 
zit vol plannen en dromen, maar maak 
me ook wat zorgen. Het opbouwwerk 
dat ik in de Kruiskerk doe, hoort – zoals 
alle opbouwwerk – een groeiproces 
van experiment, verankering en 
integratie te zijn. Of dat laatste dit 
seizoen echt gaat lukken, is nog 
afwachten. Daarvoor zijn vrijwilligers 
nodig die mijn taken overnemen. 
De doelgroep van mijn opbouwwerk 
bestaat vooral uit mensen die altijd 
bij veel werk betrokken zijn geweest, 
maar nu soms geen trekkerstaken 
meer aan kunnen of juist genieten van 
deelname-om-niet. De activiteiten zijn 
veelal overdag. Daarom is het voor 
mensen die nog werken of een gezin 

met jonge kinderen hebben lastig dit 
werk op zich te nemen. Maar wellicht 
zijn er vitale ouderen die serieus 
willen overwegen een project of 
activiteit te ondersteunen door denk-, 
begeleidings- of organisatietaken 
aan te gaan. U kent intussen het 
programma. Ik praat graag met u, als 
u overweegt op enigerlei wijze uw 
steentje bij te dragen.

Kansen
De goede samenwerking tussen 
Mirjam, Sieb en mij is niet alleen voor 
onszelf een plezier, maar heeft ook 
een positieve uitstraling op de hele 
gemeente. Elk hebben we onze eigen 
expertise en vaardigheden die we 
graag met elkaar delen, wat soms tot 
ongedachte mogelijkheden kan leiden.
Missionair groeien er tussen kerk en 
buurt in 2015-2016 nieuwe mogelijk-
heden nu er regelmatig overleg is 
tussen Stadsdorp Elsrijk, Nieuw 
Vredeveld en de Kruiskerk 
(zie pagina 10). 
U kunt op mij rekenen voor de herberg, 
voor samenhang (Platform) en voor de 
route die in de speerpunten van het 
beleidsplan staan opgetekend over 
ouderen en de kerk-naar-buiten. 
Tussen de wijken en met de 
jeugdwerkers is goed overleg over 
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samenwerking. Het is interessant hoe 
we elkaars ervaringen te gelde kunnen 
maken en hoe we generaties met 
elkaar in contact kunnen brengen. Werk 
genoeg dus...
Mede namens Sieb en Mirjam: 
alle medewerkers, vrijwilligers 
en deelnemers een goed seizoen 
gewenst, waarin geloof, hoop en liefde 
voelbaar zijn. Laten we op zondag of 
bij activiteiten niet alleen tellen maar 
ook met positieve ogen wegen en 
doorgaan. Als goede ‘buren’. 

Ria Keijzer 

Startzondag 20 september, 
‘Goede buren’
Op 20 september vieren we onze 
startzondag. Deze begint met een 
kerkdienst rond het thema ‘goede 
buren’. Dit is het landelijke thema 
van de startzondag. Het sluit goed 
aan bij wat we in ons beleidsplan 
hebben verwoord, namelijk dat we 
kerk willen zijn in contact met de 
buurt(en). We hebben buren en we 
zijn ook buren. Wat betekent dat? We 
werken het thema uit aan de hand 
van de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan (Lucas 10:25-37). De 
vormgeving van de viering is wat 
losser dan doorgaans en er is ook 
ruimte voor persoonlijke inbreng. Via 
de beamer zijn passende bijdragen 
te zien en te horen. Het is een dienst 
met de drie eigen voorgangers, die 
niet zozeer goede buren als wel goede 
collega’s zijn: Mirjam Buitenwerf, 
Ria Keijzer en Sieb Lanser. Goede 
samenwerking is er gelukkig ook met 
onze cantor-organist Henk Trommel 
– die met de cantorij medewerking 

verleent – en met onze man voor beeld 
en geluid Freek de Vries. Helaas moet 
Freek op deze dag verstek laten gaan 
vanwege een familieweekend, maar hij 
zal vast achter de schermen de dienst 
mee voorbereiden.

Programma startzondag 
(na de viering)
Omdat deze startzondag als thema 
‘goede buren’ heeft, willen we ook 
graag iets moois voor onze buren in 
de buurt van de Kruiskerk doen. Na 
de dienst (vanaf ongeveer 11.30 uur) 
kan iedereen die dat wil (ook kinderen 
en tieners) een bloemstukje maken, 
die we daarna bij mensen in de buurt 
gaan langsbrengen. Mocht u mensen 
weten die dichtbij de kerk wonen 
en een bloemetje op prijs stellen, 
geeft u dat dan (liefst voor 16 sept.) 
door aan Mirjam Buitenwerf: tel. 
3312456, mail: buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl
Fotogalerij: iedereen die dat wil 
kan op de foto gezet worden; het 
uiteindelijke doel is een bord met 
kleine pasfotootjes van alle mensen 
die betrokken zijn bij de Kruiskerk. 
Het maken van zo’n fotogalerij is voor 
velen een langgekoesterde wens, 
die al speelde tijdens de fusie van 
de Kruiskerk en de Bankraskerk en 
die ook nu bij veel mensen leeft. Op 
deze startzondag willen we een begin 
maken met de fotogalerij.
Speed-daten: maak kennis met elkaar 
of leer elkaar beter kennen in een 
ontspannen sfeer.
Ook voor de kinderen en de tieners 
zijn er allerlei leuke activiteiten (bij 
mooi weer buiten). De kinderen en 

tieners kunnen natuurlijk ook meedoen 
met het maken van een bloemstukje 
voor ‘de buren’, en het brengen van de 
bloemstukjes.
Rond 12.30 uur sluiten we af met een 
eenvoudige lunch.

Mirjam Buitenwerf, Ria Keijzer
en Sieb Lanser

Mantelviering – zondag 11 oktober
Wat kunnen we pastoraal en liturgisch 
betekenen voor zieken en mantelzor-
gers? Bezinning op die vraag leidde 
in 2013 tot de zgn. Mantelvieringen. 
Op 11 oktober wordt voor de derde 
keer zo’n viering gehouden. Er is 
gelegenheid om tijdens de viering 
een persoonlijke zegen te ontvangen. 
De (korte) dienst, die om 11.00 uur 
aanvangt, is sterk gericht op zieken en 
hun verzorgers. De liturgie past echter 
de hele gemeente. De koffi e na de 
dienst zal voor deze keer in de kerkzaal 
geschonken worden. In de Pauluszaal 
is er voor de zieken en hun begelei-
ders gelegenheid na te praten en met 
elkaar te lunchen.
Informatie en opgave voor deelname 
aan de lunch: Ria Keijzer.

Activiteitenprogramma 2015-2016

Schatgraversboekje 2015-2016
Met plezier heeft de redactie 
gewerkt aan het nieuwe jaarboekje 
vol informatie over de activiteiten in 
het nieuwe seizoen. Als het goed 
is viel het op de mat bij u als lid van 
de Kruiskerk. Natuurlijk is het boekje 
ook ter informatie van anderen. Wie 
dit leest en belangstelling heeft kan 
het bestellen bij Ria, downloaden 
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van de website of meenemen van de 
lectuurtafel in de kerk.

Herbergactiviteiten
Op elke eerste dinsdagmorgen van de 
maand is er een open huis van 9.30 
tot 11.30 uur. Op 6 oktober is wijk-
agent Eric Vet te gast, met wie we in 
gesprek gaan over zijn werk, veiligheid 
en ‘goede buren’ (thema van de start-
zondag). Ook/juist als u nooit eerder in 
de herberg was: weet u welkom!
Wegens succes geprolongeerd: De 
Sing-in! Op elke laatste dinsdag van 
september, oktober en november is 
hij er weer, met Peter van Dongen 
en Wim Keijzer. Opgave vooraf of 
zangervaring zijn niet nodig. U bent 
welkom op 29/9, 27/10 en 24/11 van 
13.30 tot 15.30 uur. We zullen de Sing-
in dit seizoen niet meer verzetten, dus 
u kunt op deze data vertrouwen.
Voor andere activiteiten van de 
herberg zie Schatgraven in de 
Kruiskerk.

Ria Keijzer

Kring 3050
De Kring 3050 is een gesprekskring 
voor mensen tussen de 30 en 50 jaar. 
Zie voor een omschrijving Schatgraven 
in de Kruiskerk.
De eerste bijeenkomst zal in 
september zijn; datum en plaats 
staan binnenkort op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Paula Rose (tel. 
6839070, paularose@kpnmail.nl).

Groep omgaan met verdriet na het 
verlies van een partner
Deze gespreksgroep begint op 
vrijdag 9 oktober  en is bedoeld voor 
mensen die onlangs hun partner 
hebben verloren. We zullen het samen 
hebben over vragen als: hoe ga je 
om met zo’n groot verlies? Hoe is 
het afscheid geweest? Hoe reageert 
de omgeving? Zijn er ook momenten 
in het jaar waarop het gemis extra 
voelbaar is? Speelt geloof een rol in 
het rouwproces en zo ja, hoe dan? In 
de groep kunnen we onze ervaringen 
met elkaar delen en misschien elkaar 
daarmee helpen.
De zes bijeenkomsten vinden steeds 
plaats op vrijdag van 10.00 uur tot 
11.30 uur in de Kruiskerk en staan 
open voor ieder die tussen drie 
maanden en drie jaar geleden zijn of 
haar partner heeft verloren. Maximaal 
acht deelnemers. U hoeft niet kerkelijk 
betrokken te zijn om mee te kunnen 
doen aan de groep. Er bestaat ook de 
mogelijkheid om vanaf januari 2016 
deel te nemen aan een vergelijkbare 
groep in de Paaskerk, onder leiding 
van ds. Marianne Bogaard. 
Data: vrijdag 9 en 30 oktober, 

20 november, 4 en 18 december 
2015, 15 januari 2016 (terugblik en 
nabespreking). Begeleiding: ds. Mirjam 
Buitenwerf. Als u wilt deelnemen aan 
de groep, dan graag voor 1 oktober 
aanmelden: e-mail: buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl , tel. 3312456. 
Mirjam Buitenwerf

Bijbelkring over het evangelie 
volgens Matteüs
Zie voor een omschrijving Schatgraven 
in de Kruiskerk.
Data en tijdstip: woensdag 14 oktober, 
11 november, 13 januari, 10 februari, 
9 maart en 6 april van 14.30 uur 
tot 16.00 uur. Informatie en leiding 
(opgave niet nodig): ds. Sieb Lanser.

Kring ‘Vreemd en bizar. Lastige 
Bijbelverhalen’
Zie voor een omschrijving Schatgraven 
in de Kruiskerk.
Data en tijdstip: donderdag
19 november, 3 december, 
7 december, 21 januari, 4 februari, 
18 februari, 3 maart en 17 maart van 
20.00 tot 22.00 uur. 
Informatie, opgave (noodzakelijk) en 
leiding: ds. Sieb Lanser.

Kring ‘Van huis uit protestant’
Zie voor een omschrijving Schatgraven 
in de Kruiskerk.
Data en tijdstip: donderdag 29 oktober, 
12 november, 26 november,
10 december, 14 januari en 28 januari 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
Informatie, opgave (noodzakelijk) en 
leiding: ds. Sieb Lanser. 
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De Jonge Kruiskerk
Het nieuwe seizoen is weer begonnen: 
op school, maar ook in de kerk! Alle 
kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte 
welkom bij de kinderdienst (tijdens de 
zondagse kerkdienst). Daar lezen we 
samen een Bijbelverhaal en maken we 
iets moois of doen we bijvoorbeeld 
een spel. Voor de allerkleinsten is er 
crèche (0-4 jaar).
Voor de tieners (12-16 jaar) is er tiener-
dienst, ongeveer driemaal in de maand. 
We beginnen om 10.00 uur samen 
rechtsachter in de kerk (op de achterste 
bank) en rond 10.15 gaan we naar een 
andere zaal voor onze eigen viering. 
Data voor de komende tijd: zondag 6, 
13 en 27 september; 4 en 11 oktober. 
Meer info bij Rieuwerd Buitenwerf: 
rieuwerd.buitenwerf@gmail.com.
Verder organiseren we ook in dit 
seizoen weer allerlei leuke activiteiten 
voor kinderen en ouders, meestal 
op zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 
17.00 uur. De eerste is op zaterdag
3 oktober a.s. Daarnaast starten we na 
de zomer met speciale vieringen voor 
kinderen en ouders op zondagmiddag. 
De eerste viering is niet op 
13 september (zoals eerder vermeld 
in Present), maar op 27 september. 
Hieronder meer daarover.

  David en Goliat-viering
zondag 27 september,
16.00-18.15 uur

Ken je het mooie verhaal over de 
kleine David en de reus Goliat? 

En kun jij er ook geen genoeg van 
krijgen? Kom dan op zondagmiddag 
27 september naar de Kruiskerk. 
Daar hangen dan mooie schilderijen 
van David en Goliat uit de Kijkbijbel 
van Kees de Kort. We gaan midden 
tussen die mooie schilderijen samen 
zingen, luisteren naar het verhaal, 
allerlei leuke opdrachten en spellen 
doen (bijvoorbeeld: maak je eigen 
werpslinger) en na afl oop is er een 
speciale reuzen-maaltijd. We beginnen 
om 16.00 uur en om uiterlijk 18.15 
uur is het afgelopen. De viering is 
bestemd voor kinderen van 0 tot 12 
jaar en hun (groot)ouders. Een mooie 
gelegenheid om andere gezinnen 
te ontmoeten! Komen jullie ook? 
Meld je dan aan voor woensdag 
23 september bij Mirjam Buitenwerf: 

tel. 06-20339808; mail: buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl.

  Workshop teken een 
Bijbelverhaal 
zaterdag 3 oktober, 
15.00-17.00 uur

Hou je van tekenen? En lijkt het je 
leuk om van een echte tekenaar te 
leren hoe je een mooie tekening bij 
een Bijbelverhaal kunt maken? Kom 
dan op zaterdagmiddag 3 oktober naar 
de Kruiskerk: dan  geeft Marijke ten 
Cate (de illustrator van de prachtige 
Prentenbijbel) een workshop. 
We beginnen om 15.00 uur. Er 
kunnen max. 25 kinderen meedoen 
(aanbevolen vanaf zes jaar), dus meld 
je op tijd aan: uiterlijk dinsdag 
29 september bij Mirjam Buitenwerf.
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Bij de diensten
De dienst van 13 september, dat is 
Nationale Ziekendag, zal een dienst 
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 volgend 
op de dienst van het Woord, tijdens de 
dienst der gebeden. 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? Aanvang: 10.30 uur.

Op 20 september wordt onze eerste 
cantatedienst van het nieuwe seizoen 
gehouden. Uitgevoerd wordt de 
cantate ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ 
(BWV 150, met tekstgedeeltes uit 
Psalm 25) van J.S. Bach.
Zondag 27 september komen we bijeen 
in de Goede Herderkerk om in oecume-
nisch verband inhoud te geven aan de 
Vredeszondag. Aanvang 10.30 uur.
Zondag 11 oktober zal de cantorij aan 
de dienst meewerken. We volgen deze 
zondag het lutherse leesrooster en 
lezen Matteüs 9:1-8, over de genezing 
van een verlamde die op zijn bed bij 
Jezus gebracht wordt. Het thema zal 
zijn ‘vergeving en genezing’. 

Een nieuwe Bijbelkring: Romeinen
In het vorige winterseizoen stond 
een oudtestamentisch Bijbelboek 
centraal. Dit jaar leggen we ons oor 
te luisteren bij de brief van Paulus 
aan de Romeinen, een brief die 
geen gelegenheidsbrief is, maar een 
weldoordachte introductie van zijn 
denken, bestemd voor een gemeente 
die hij nog niet kent en spoedig hoopt 
te ontmoeten.
Het ‘visitekaartje’ dat Paulus met 
zijn brief aan de Romeinen afgeeft, 
is welbeschouwd een monumentaal 
werk, waarin de hoofdpunten van het 

evangelie systematisch beschreven 
worden. Wie zich wil verdiepen in de 
waarheid van het christelijk geloof 
zoals Paulus die gebracht heeft, zal 
in de brief aan de Romeinen vele 
schatten kunnen opdelven.
De kring komt eenmaal in de drie 
weken samen, op dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur, en wel op de 
volgende data: 22/9, 13/10, 3/11, 24/11, 
15/12, 19/1, 9/2, 1/3, 22/3 en 12/4. 
Ikzelf hoop de kring te leiden.

Ds. Harmen U. de Vries

Pastorpraat 
Thema van de maand: Goede buren. 
Bestaan die dan? Ze bestaan echt. 
Ergens in Buitenveldert bloeien de hele 
zomer al prachtige stokrozen, tot vreug-
de van velen! Ze zijn zomaar gezaaid en 
worden verzorgd door.... een buurman!
We kennen ook mensen die heel 
trouw iemand bezoeken en/of een 
kaartje sturen! Eigenlijk doe je al 
die dingen nooit voor niets, gewoon 
volhouden..... Hoewel de inwoners 
van Griekenland, zijn dat ook nog onze 
buren? Waar houdt het op? Het blijft 
ons bezig houden in woorden en soms 
in daden en soms ongemerkt of in 
gebed: zaaien, gewoon volhouden.... 
doet de buurman ook.
Op maandag 19 oktober is er weer een 

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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pastoraat bijeenkomst in de Pelgrimskerk, aanvang 
14.00 uur. U komt toch ook? 

Als U deze Present ontvangt is het winterprogram-
ma bijna klaar. Tweede helft september ligt het in de 
kerken, bij de bibliotheek en in het Huis van de Wijk. 
Blauw! Neem mee, lees en kijk waar u aan mee 
doet deze winter! Zo blijven we goede buren van 
elkaar, in en buiten de kerk.

Een hartelijke groet voor allen die aan huis gebon-
den zijn, veel moed, kracht, geduld en sterkte toege-
wenst van de Pelgrimskerkgemeente.

Wil Kruijswijk

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

Lange lijnen - woensdag 22 juli 
De aankondiging van een middagvoorstelling met Nora 
Kretz deed al vermoeden dat er wat te beleven viel en 
dat was ook zo. We zagen beelden op het scherm over 
‘de lange lijnen’ zoals ze het zelf noemde over haar 
opleiding in de toneelwereld. Ze werd gestimuleerd 
door haar ouders, de middelbare school en later door 
ds. Schoch wat uitbeelding van Bijbelse verhalen 
betreft. Ook haar studietijd in Parijs leverde hieraan 
een bijdrage. Via pantomime en toneel kwam er, toen 
ze 80 jaar werd, een fi lm over haar leven. 
De middag eindigde met het opzetten van een 
serie maskers door de aanwezigen: mooie, enge en 
hilarische maskers. Hierdoor kreeg je een totaal ander 
aanzien, hetgeen een vrolijke noot opleverde. Al met 
al was het een gezellige en leerzame middag.

Grada Leopold

Ivan Meijer
Op 24 juni kwam nog vrij onverwacht een einde aan het aardse 
leven van Ivan Meyer. Hij is 79 jaar geworden. Geboortig uit het 
Zuid-Afrikaanse Bethlehem, kwam hij in 1962 als theoloog en 
semiticus naar Nederland om zich verder te bekwamen in de studie 
van het Oegaritisch. Hier trouwde hij met Linda Vos, die hem in zijn 
verdere leven tot grote steun is geweest. Hoewel zijn professionele 
bestaan een andere wending nam, had het werken in de wijngaard 
van de Heer zijn hart. Twintig jaar ging hij voor in Amsterdam en 
wijde omgeving. Hij was een betrokken medemens, die leefde uit 
de hoop dat God ook door de dood heen het werk zou volvoeren dat 
Hij in hem begonnen was.

Ds. Harmen U. de Vries

Deanne van Hall
Op 18 juli 2015 is Deanne van Hall overleden. Velen waren aanwezig 
bij de uitvaart op Zorgvliet op zaterdag 25 juli 2015. Vooral uit 
de dovengemeente. Voor hen was een doventolk aanwezig. Ds. 
Wieger Pandjes van het Amsterdams dovenpastoraat sprak in woord 
en gebarentaal de aanwezigen toe. Deanne's zuster gaf een mooi 
beeld van haar jeugd o.a. over de lessen liplezen van haar moeder 
en de ontwikkeling van de vrolijke, leergierige Deanne. Een neef 
schetste haar als een geëmancipeerde vrouw, die vocht voor de 
plaats in de maatschappij van mensen met een beperking. Ze had 
een volwaardige baan bij het stadsarchief van Amsterdam. 
Deanne’s eigen doventolk vertelde dat ze een echte vriendin – vooral 
in het geloof – was geworden. Ze zou haar erg missen. Aan het 
graf sprak ds. Pandjes ‘Het Onze Vader’ uit en alle dove mensen 
gebaarden naar elkaar.

Wil Kruijswijk

Tiny van Tuijl-Buis
Op 9 augustus overleed Tiny van Tuijl-Buis, in de leeftijd van 
97 jaar. Liefde, humor en wijsheid kenmerkten haar bestaan. Na de 
langdurige ziekte van haar eerste man, die zij trouw terzijde heeft 
gestaan, gingen door het huwelijk met haar tweede man kerk en 
geloof meer voor haar leven. De Westerkerkgemeente nam lange 
tijd een belangrijke plaats in haar leven in. Het geloof is tot het einde 
toe een drijvende kracht voor haar gebleven. In de kring van haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen is haar lichaam op Zorgvlied 
aan de aarde toevertrouwd.

Ds. Harmen U. de Vries



Vrijdag 7 augustus om 17.00 uur 
verzamelen zich 44 bezoekers in de 
zonovergoten tuin van de Pelgrimskerk. 
Alles is in stijl van de zee en het 
zeemansleven: de gedekte tafels, 
de menukaarten gemaakt door Coby 
en René en versierd door Irene en 
Janny, het driegangen menu en de 
verschillende intermezzo’s. 
Gasten zijn: een zeekapitein, een 
zeepiraat, matrozen en verdere 
bootslui, te herkennen aan de blauw-
wit gestreepte T-shirts, de witte 
broeken, schelpenjurk, schelpenhoedje, 
wit hoedje, witte pet. 
Wil opent de bijeenkomst met een 
hartelijk welkom. Dan bespreekt zij 
de menukaart: een lopend buffet met 
drie gangen te starten met heerlijke 
courgettesoep en scheepsbeschuiten, 
die speciaal door Irene in Katwijk zijn 
gehaald. Vervolgens zijn er salades 
en verschillende soorten vis (met 

zeewier!), noten, gedroogde vruchten 
en rijpe meloen in de vorm van bootjes. 
Het nagerecht bestaat uit ijsschotsen: 
vanille ijs met slagroom. Tenslotte koffi e 
en thee met zeebanket. Op tafel staan 
schaaltjes met droppen (druppels) uit 
de zee. Aan alles is gedacht. Het is 
allemaal fantastisch voorbereid. 
Tijdens de maaltijd zijn er verschillende 
intermezzo’s: Jan, die als jongeling 
heeft gevaren, haalt anekdotes op over 
‘Bij de Marine’. Hij heeft een prachtige 
zeilboot meegebracht, gekocht op 
een rommelmarkt, maar voor hem is 
het klokje het belangrijkste. Grada en 
Ans dragen samen een door Grada 
gecomponeerd gedicht voor, waarbij 
Spreekwoorden Troef zijn. Henk deelt 
fotokopieën uit en zet de toon bij het 
gezamenlijk zingen van zeemansliedjes. 
Wil leest spreekwoorden voor 
die verband houden met de zee. 
Voorts meldt zij dat er vier prijzen te 

verdelen zijn. René krijgt een prijs 
voor zijn outfi t als kapitein, Oetze als 
zeepiraat, Irene voor alle versieringen 
en werkzaamheden, Henny voor het 
lesgeven in papier vouwen tot een 
zeemanshemd. Nel verrast ons op 
een aantal gezegdes en uitdrukkingen 
met betrekking tot de zee en het 
zeemansleven, waarvan we de 
betekenis moeten raden: dat viel nog 
niet mee! 
Iedereen is onder de indruk van de vele 
verrichte werkzaamheden. Bovendien 
is duidelijk dat alle aanwezigen genoten 
hebben van het zeemansmenu! 
Veel dank aan allen die aan deze dag 
hebben meegewerkt. In het bijzonder 
aan Wil, Irene, Janny en Jan voor hun 
inzet om de zomermaaltijd ‘Met volle 
Zeilen’ tot een succes te maken. Dat 
is ten volle gelukt! Het was een ‘top’ 
gebeuren. 

Brita Veldhuijzen

Zomermaaltijd; Met volle Zeilen
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Geesje Dolfi ng-Boer
Op 14 augustus, precies 91 jaar 
na haar geboorte, is van ons 
heengegaan Geesje (Gé) Dolfi ng-
Boer. Hoewel zij al een jaar lang 
leefde in haar eigen, kleiner 
wordende wereld, kwam haar 
overlijden toch nog onverwacht. 
Als Drentse boerendochter kwam 
zij met Ab, haar man, wonen in 
Amsterdam, waar ze zich als een 
vis in het water voelde. Zij hield van 
mensen om zich heen en maakte 
makkelijk contact met anderen. Haar 
zorgzaamheid voor haar geliefden 
was groot. We hebben haar 
begraven op Zorgvlied. In de dienst 
die daaraan voorafging, lazen wij uit 
Romeinen 8 de woorden dat niets 
ons zal kunnen scheiden van Gods 
liefde in Christus Jezus.

Ds. Harmen U. de Vries

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.

September 
Do  10  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder
Zo  13  10.30 uur  Ziekenzegening
Ma  14  19.30 uur  Film: Forrest Gump, De Goede Herder
Vr  18  10.30 uur  Menno Simonskring, M. Simonshuis
Zo  20  10.00 uur  Cantatedienst: Nach dir, Herr, verlanget mich
Di  22  14.00 uur  Bijbelkring Romeinen
Wo  23  13.30 uur   De Hallen; verzamelen om 13.30 uur bij halte lijn 5 op 

Station-Zuid

Oktober
Do  08  20.00 uur  Het Woord spreekt 
Di  13  14.00 uur  Bijbelkring Romeinen
Wo  21  20.00 uur  Kring 40 - 50 met mw. K. Schoonhoven

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



Dorien Keus &

Martine Versteeg

In de rij in Taizé 
Dorien Keus

De heenreis was veel te lang (we maakten een ‘ommetje’ via 

Karlsruhe), het was veel te druk (bijna zes duizend mensen) en 

de kerkdienst op zondagochtend was helemaal in het Frans, toch 

was de week in Taizé weer super! Want er waren ook mooie 

ontmoetingen in gespreksgroepen, interessante Bijbelinleidingen, 

iedere dag 3x 10 minuten stilte – met 6000 mensen!, het ninjaspel 

(en zelfs Jezus deed mee) en de prachtige liederen uit Taizé.

Wil je ook mee in de zomer van 2016? Laat het nu vast weten, 

dan kun je meebeslissen welke week we gaan!

De foto’s hiernaast zijn van Mirthe Verburg.

Even voorstellen... 

Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen, tel.: 643 75 96website: www.pjramstelveen.nl mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
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Mijn naam is Nelleke Plomp, vanaf 
1 september vervang ik jeugdwerker Martine 
Versteeg tijdens haar zwangerschapsverlof. 
Ik zal me vooral bezighouden met Kliederkerk 
en met het tienerwerk. Net als Martine en 
Dorien werk ik bij JOP, jeugdorganisatie van 
de Protestantse Kerk. In 2011 begon ik als 
jeugdwerker en hoofdredacteur van het blad 
PRO!. Na drie jaar als JOP jeugdwerker in 
twee gemeenten in Alblasserdam, zie ik 
ernaar uit om in Amstelveen aan de slag te 
gaan en de vrijwilligers te ondersteunen bij 
het mooie werk wat er al gebeurt. Ik hoop u 
en jullie de komende maanden beter te leren 
kennen. Op maandagen zal ik regelmatig op 
de Handweg te vinden zijn. Wilt u of wil jij 
meer weten, neem dan gerust contact op: 
n.plomp@jop.nl. Tot ziens!
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PJR
Activiteiten 20-ers
Dit seizoen gaat het programma voor 20-ers van start, voor 
iedereen tussen 18 en 25 jaar, studerend of werkend. Er zijn drie 
soorten activiteiten:

Meet&Greet: Het moment om leeftijdsgenoten te ontmoeten. 
Gezellig en ontspannen.
1e activiteit is het startfeest: Vrijdag 11/9, vanaf 20.00 uur, 
Handweg 119.

VerDIEPend: Op zoek naar de diepere betekenis van Bijbel en 
geloof in jouw leven.
1e activiteit is The Bible Course: Zondag 27/9, 16.00 tot 19.00 
uur, Handweg 119. Met eten!

ZinZoeken: Gesprekken, inspirerende mensen en uitdagende 
vragen. Samen leven, zin geven.
1e activiteit: Schepping en evolutie. Gesprek en debat met 
fi losoof èn betawetenschapper Jeroen de Ridder: Vrijdag 09/10, 
20.00 tot 22.00 uur, Open Hof, Burgemeester Haspelslaan 129.
Meer info en opgeven bij Dorien, dorien@pga-b.nl, 06-48575692.

Even voorstellen... 
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20.00 tot 22.00 uur, Open Hof, Burgemeester Haspelslaan 129.
Meer info en opgeven bij Dorien, dorien@pga-b.nl, 06-48575692.

All e data  op ee n rij
Startfeest 20-ers  vrijdag 11 september, 
 20.00 uur, Handweg 119
VerDIEPend 20ers  27 september, 
 16.00 - 19.00 uur, 
 Handweg 119
JOP COACH Live  5 oktober, 
 18.00 - 22.00 uur, 
 Thomaskerk, Prinses 
 Irenestraat 36, Amsterdam
ZinZoeken 9 oktober, 
 20.00 - 22.00 uur, 
 Open Hof, Burgemeester 
 Haspelslaan 129.
Diaconaction  10 of 11 oktober, 
 meer info volgt

Diaconacti on 
We hebben een deal met de RK-jongeren uit 

Amstelveen-Buitenveldert: wij doen mee met 

hun Diaconaction, zij met ons Theaterweekend! 

Dus op zaterdag 10 of zondag 11 oktober steken 

we de handen uit de mouwen voor ouderen in 

onze kerken. Doe je mee? Meer info bij Dorien, 

dorien@pga-b.nl, 06-48575692.

JOP COACH Live
Veel vrijwilligers uit ons jeugdwerk hebben meegedaan met de drie essentieavonden. Een logisch vervolg hierop is JOP COACH Live. Dit jaarlijkse evenement voor vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk is dit jaar erg dichtbij: de Thomaskerk in Amsterdam. Met op het programma de volgende workshops:1. Anders kijken, anders werken: ontwikkelingen in jeugdcultuur en hoe we als kerk daarop kunnen reageren.

2. Jeugdpastoraat
3. Enthousiasmeren en 
 meekrijgen van de gemeente  bij het jeugdwerk
4. Missionair met jongeren
5. Gemeente als partner in geloofsopvoeding6. Nieuwe vormen van vieren met kinderen18.00 uur:  Avondeten
18.45 uur:  Avondprogramma22.00 uur:  Sluiting
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Kees de Kort in 
de Kruiskerk

Ik vind het dan ook bijzonder dat 
vanaf 26 september in de Kruiskerk 
de tentoonstelling ‘David en Goliat 
en andere bijbeltekeningen van Kees 
de Kort’ te zien zal zijn. De tentoon-
stelling wordt georganiseerd door de 
expositiecommissie van de Kruiskerk 
en het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG).

Over de tentoonstelling
In de kerkzaal zullen de schilderijen 
bij het verhaal van David en Goliat 
te zien zijn. Vijftig jaar geleden werd 
Kees de Kort (Nijkerk, 1934) door het 
NBG uitgekozen om Bijbelverhalen te 
illustreren voor verstandelijk gehandi-
capten. De Kort verdiepte zich in de 

manier waarop verstandelijk gehandi-
capten en jonge kinderen kijken, en 
gebruikte dat voor zijn schilderijen. Het 
‘platte vlak’ speelt een grote rol, net 
als primaire kleuren. Ook besteedt De 
Kort veel aandacht aan emoties – in 
de gezichten en in de houding van de 
verhaalfiguren. Je ziet dat alles goed 
terug in de serie over David. 

Wat je ook goed terugziet, is de ma-
nier waarop De Kort het hier en nu en 
het ‘vreemde’ van de Bijbel combi-
neert. Bijbelverhalen spelen zich af 
in een andere tijd en cultuur. De Kort 
is zich daarvan zeer bewust. Op zijn 
schilderijen maken de huizen, de kle-
ding en de omgeving allemaal duidelijk 

dat je je in een andere tijd en cultuur 
bevindt. Toch zijn ze niet helemaal 
historiserend, en natuurgetrouw. Ze 
nodigen juist uit om in het hier en nu 
in het verhaal te kruipen. Het ‘platte 
vlak’ en de primaire kleuren helpen 
daarbij.

Al snel na 1965 werd duidelijk dat de 
tekenwijze ook erg aansloot bij de be-
hoefte van kinderen, en niet alleen in 
Nederland. Landen overal ter wereld 
waren geïnteresseerd in de beel-
den. Het tijdloze en haast iconische 
karakter van de schilderijen maakt dat 
nog steeds nieuwe landen de boe-
ken uitgeven, binnenkort verschijnt 
bijvoorbeeld de eerste Zuid-Koreaanse 
Kijkbijbel.

In de Pauluszaal van de Kruiskerk zal 
heel ander Bijbels werk van De Kort 
te zien zijn. In 2011 heeft het NBG 
hem gevraagd een serie houtskoolte-
keningen voor volwassenen te maken 
bij uitspraken van Jezus. Deze teke-
ningen zijn gepubliceerd in het boek 
Wijze woorden van Jezus. Voor het 
eerst wordt een aantal van de origine-
len in Nederland geëxposeerd. 

We hebben thuis heel wat kinderbijbels. Op een dag vroeg ik aan mijn 

toen vijfjarige zoon Johannes: welke bijbel vind jij de mooiste? En zonder 

enige twijfel pakte hij de Kijkbijbel van Kees de Kort. Het was een wonder-

lijk moment: ik kende de schilderijen van Kees de Kort al sinds mijn vroege 

jeugd en nu genoot ook mijn zoon ervan. Het is tekenend voor de waarde-

ring van het werk van De Kort: zijn schilderijen spreken wereldwijd heel veel 

kinderen en volwassenen aan. Er zijn inmiddels in meer dan 65 landen meer 

dan 35 miljoen boeken met werk van De Kort verkocht. 

Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap en 
lid van de Kruiskerk, mede namens de expositiecommissie van de Kruiskerk

tentoonstelling
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Nieuwe Bijbeleditie met werken van 
Kees de Kort
Naast illustraties voor ‘Wat de Bijbel 
ons vertelt’ maakte Kees de Kort ook 
Bijbelse kunst voor volwassenen. Uit 
zijn omvangrijke oeuvre van schilderijen, 
tekeningen en kerkramen koos de schil-
der zelf zijn favorieten. Bij de opening 
van de tentoonstelling - 25 september, 
20.00-22.00 uur -  presenteren NBG en 
Royal Jongbloed de Bijbel met werken 
van Kees de Kort, een editie van De 
Nieuwe Bijbelvertaling waarin de 44 
mooiste kunstwerken van De Kort een 
plek gekregen hebben. 

Speciale activiteiten
De Kruiskerk organiseert rond de 

tentoonstelling nog twee speciale 
activiteiten: op zondag 27 septem-
ber, van 16.00 uur tot 18.15 uur een 
viering voor kinderen tussen 0 en 12 
en hun (groot)ouders over David en 
Goliat (waarbij je het verhaal hoort en 
ermee aan de slag gaat; zo gaan we 
zelf een werpslinger maken, en sa-
men eten), en op zaterdag 3 oktober 
tussen 15.00 uur en 17.00 uur een 
workshop ‘teken een Bijbelverhaal’ 
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, 
onder leiding van Marijke ten Cate 
(een bekend prentenboekenillustra-
tor; ook heeft ze de Prentenbijbel 
gemaakt). Voor beide activiteiten kun 
je je aanmelden (voor 23 resp. 30 
september) bij Mirjam Buitenwerf: 

tel. 06-20339808; mail: buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl.

Bezoek de tentoonstelling 
De expositie in de Kruiskerk is gratis 
toegankelijk en geopend op woens-
dag, donderdag- en zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Bij de tentoon-
stelling zijn diverse boeken van Kees 
de Kort verkrijgbaar.

www.bijbelgenootschap.nl/
keesdekort
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agenda
www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Vr/ 11-09  Startfeest 20-ers
Meet&Greet. Tijd: 20.00 uur. Handweg 119.

 Zo /13-09  Ziekenzegening 
Aanvang dienst: 10.30 uur. Voorganger: ds. 
Harmen de Vries. Zie ook pagina 2 en 29.

 Ma/14-09  Film: Forrest Gump 
De fi lm gaat over een man met een laag IQ en 
een wat sukkelig gedrag. Zijn leven wordt vanaf 
zijn jeugd gedurende dertig jaar gevolgd. Zonder 
het te beseffen behaalt hij vele successen. 
Tijd: 19.30 uur. Plaats: De Goede Herder, Van 
Boshuizenstraat 420.

 Wo/ 16-09  Spullen inleveren 
 rommelmarkt
Haal al uw overtollige, nog bruikbare spullen uit 
uw huis en opbergschuur en breng ze tussen 
10.00 en 20.00 uur naar de Paaskerk voor de 
Rommelmarkt.

 Za/ 19-09  Rommelmarkt
De 41-ste keer! Tijd: 10.00-16.00 uur. 

 Zo/ 20-09  Cantatedienst 
Uitgevoerd wordt ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ 
BWV 150 van J.S. Bach door Linguae atque 
Cordis. Tijd: 10.00 uur.

 Zo/ 20-09  Startzondag
Een feestelijke dag met allerlei activiteiten. Meer 
info op pagina 25.

 Di/ 22-09 en 13-10   Bijbelkring over 
Romeinen 

De brief van Paulus aan de Romeinen is een 
weldoordachte introductie van zijn denken. Een 
monumentaal werk, waarin de hoofdpunten van 
het evangelie systematisch beschreven worden. 
Leiding: ds. Harmen de Vries. Tijd: 14.00-15.30 

uur. In totaal tien keer op dinsdagmiddag om de 
drie weken. Meer info op pagina 28.

 Di/ 22-09  Oud worden zonder kwalen
Brentano’s Zincafé; Over het gezond oud 
worden. Lezing en gesprek met prof. dr. Andrea 
Maier. Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). 
Locatie: Huis aan de Poel, Populierenlaan 21 
Amstelveen. Kosten € 5 (incl. consumptie). 
Opgave: tel. 6419351 of zincafe@brentano.nl.

 Za/ 26-09   Tentoonstelling David & 
Goliat

Geopend op woensdag, donderdag- en zater-
dagmiddag van 14.00-17.00 uur. Meer info op 
pagina 34. 

 Zo/ 27-09  Kinderviering David 
 & Goliat
Luisteren naar het verhaal, spellen doen, 
knutselen en samen eten. Voor kinderen van 
0-12 en hun (groot)ouders. Tijd: 16.00-18.15 uur 
in de Kruiskerk. Opgave: buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl.

 Zo/ 27-09  Kliederen met Jona
Jona had niet zo’n zin in de opdracht die God 
hem gaf en dacht makkelijk te kunnen ontsnap-
pen. Maar toen… Kom kliederend (met water) 
het verhaal ontdekken. Een korte viering en 
samen eten. Tijd: 16.00-18.15 uur, OTT, Augusta 
de Witlaan 2.

 Zo/ 27-09  VerDIEPend 20ers
Op zoek naar de diepere betekenis van Bijbel 
en geloof in jouw leven. The Bible Course. Tijd: 
16.00-19.00 uur. Handweg 119. Met eten!

 Ma/ 28-09  Schrijfworkshop Bachcantate
Meer info op pagina 15. Tijd: 20.00-22.00 uur. 

 Za/ 03-10  Workshop teken een 
 Bijbelverhaal
Onder leiding van Marijke ten Cate, een bekend 
prentenboekillustrator, teken je jouw eigen 
Bijbelverhaal. Voor kinderen van 6-12. 
Tijd: 15.00-17.00 uur. Opgave: 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl.

 Ma/ 05-10  Jop Coach Live
Tijd: 18.00-22.00 uur. Plaats: Thomaskerk, 
Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.

 Vr/ 09-10 en 30-10   Groep omgaan met 
verdriet 

Gespreksgroep voor hen die onlangs een partner 
verloren. Meer info op pagina 26.

 Vr/ 09-10  ZinZoeken
Schepping en evolutie. Gesprek en debat met fi -
losoof én betawetenschapper Jeroen de Ridder. 
Tijd: 20.00-22.00 uur, Open Hof, Burgemeester 
Haspelslaan 129.

 Za/ 10-10  Symposium 500 jaar 
 Teresa van Avila
Een bijzonder symposium voor iedereen die 
meer wil weten over Teresa de Jésus en haar be-
tekenis voor onze tijd. Meer info en aanmelden: 
www.kcs-haarlem.nl/nieuws

 Zo/ 11-10  Mantelviering
Aanvang dienst: 11.00 uur. Voorgangers: ds. Sieb 
Lanser en Ria Keijzer. Zie ook pagina 2 en 25.

 Wo/ 14-10   Bijbelkring: het evangelie 
volgens Matteüs

Meer info: Schatgraven in de Kruiskerk. Data en 
tijdstip: 11-11, 2016: 13-01, 10-02, 09-03 en 06-04. 
Tijd: 14.30-16.00 uur. Informatie en leiding:
ds. Sieb Lanser.


