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Wouter van der Schoor, Isaac Muller 
en Evelien Groot, samen Gan Ainm, 
hebben elkaar ontmoet in de kleine 
wereld van de Ierse folk in Nederland. 
Muzikanten verspreid over het hele 
land delen dezelfde passie. Samen 
in groepen met vaak vijf tot twintig 
instrumenten muziek maken. Dit 
gebeurt in zogenoemde sessies. 
Sessies vinden plaats in veel Ierse 
pubs in Nederland, onder andere in de 
stampub Mulligans in Amsterdam.
Tijdens een sessie wordt er met 

name gecommuniceerd via de mu-
ziek. In tegenstelling tot de jazz wordt 
er zelden geïmproviseerd. Het mooie 
aan de Ierse (maar ook Schotse, 
Engelse en Bretonse volksmuziek) is 
dat er melodieën gespeeld worden 
die vaak honderden jaren oud zijn 
(traditionals) en werden overgedra-
gen door ze te spelen in pubs. Zo 
leerden generaties muzikanten de 
muziek puur op gehoor en door haar 
te spelen. Zo gaat het nu ook; de 
gespeelde jigs, reels, polka’s en slow 

airs worden aan elkaar overgedra-
gen. Uiteraard onder het genot van 
een goede hap en een pint cider of 
Guinness. 

De kernbezetting van de band Fifty 
Something is al sinds 1981 bij elkaar 
en is ontstaan uit reli-group 
Faith. Vele jaren hebben ze covers 
gespeeld, maar ook veel ama-
teurmusicals begeleid op locaties 
als het ‘oude’ Nieuwe de la Mar, 
Gooilandtheater, Meervaart en één 
keer in het Concertgebouw.
Nog niet zo lang geleden is de band 
overgestapt op het jazzy genre. Een 
muziekstijl waarin de leden zich zeer 
thuis voelen en met veel plezier mee 
bezig zijn. Wie van een beetje swing, 
blues, latin met zang houdt, is bij Fifty 
Something aan het goede adres. 

Het (te) Gekke Kerk Festival komt er aan. Met landelijk bekende artiesten, maar 

ook met muzikanten uit eigen gelederen. Evelien Groot, een van de vaste 

muzikanten van de Taizévieringen, opent met haar Ierse groep Gan Ainm het 

festival op vrijdagavond 10 juni. Drummer Gerard Hoogerwerf treedt zondag 

12 juni vanaf 13.00 uur op met zijn jazzcombo Fifty Something. 

Van eigen bodem
www.tegekkekerk.nl
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Weggaan en terugkomen. Een Bijbelverhaal 
waarin dat gebeurt, is de bekende gelijkenis van 
de verloren zoon. Mirjam Buitenwerf neemt ons 
mee in dit verhaal en kijkt vooral naar de mense-
lijke relaties. Ook als kerk hebben we te maken 
met mensen die weggegaan zijn en weer zijn 
teruggekomen. Wat heeft hen daartoe bewogen? 
Alice Stronkhorst deed er onderzoek naar en deelt 
iets van de uitkomsten met ons. Het blijkt dat 
menselijk contact heel belangrijk is; vandaar dat 
Alice stelt: iedere ontmoeting telt. Minder positief 
is dat de voorzitter van de Algemene Kerkenraad 
enkele maanden geleden is weggegaan zonder 
dat er een nieuwe voorzitter is teruggekomen. In 
haar bijdrage vanuit de AK geeft Anita Winter een 
profi elschets van de beoogde voorzitter; geïnteres-
seerden kunnen zich bij haar melden. Laat deze 
kans niet aan u voorbijgaan! Verheugend is dat in 
het College van Kerkrentmeesters na het weg-
gaan van Hans van Strien als penningmeester er 
een opvolger is teruggekomen: Andries Smeding; 
Yvonne Teitsma stelt hem voor. Iemand die wel als 
gemeentelid blijft, maar als jeugdwerker is weg-
gegaan, is Dorien Keus. Vanwege haar afscheid 
en haar nieuwe baan als diaconaal opbouwwer-
ker in Amsterdam-Zuid, had Janet Parlevliet een 
interview met Dorien. Het (te) Gekke Kerk Festival 
is terug van weggeweest: van 10 tot en met 12 
juni vindt de nieuwe editie plaats; het programma 
vindt u ook in deze Present. Na onze redactiever-
gadering op 28 april, waar we dit nummer hebben 
besproken, zijn we weggegaan – dan moet er 
thuis nog wel wat gebeuren aan correctie en 
overleg – om vervolgens op 1 juni voor een nieuw 
nummer terug te komen. We hopen dat u als lezer 
volgende maand ook weer van de partij bent. 

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/ 22-05 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
18.30 uur: ds. A.P. Voets, Hoevelaken
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/ 29-05 

1e collecte: Diaconie, stg. Stap verder
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. Sytze L.S. de Vries 
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.J. Kunz, Katwijk
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. A. Moolenaar, Lisse 

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst
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Zo/ 05-06 

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat, 
doel: Guatemala
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist

De Buitenhof
(za 04.06) 10.30 uur: RK viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet

Zo/ 12-06 

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, Roosevelthuis opnieuw 
ingericht voor vakanties met zorg

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

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 19-06 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
16.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen, 
gezinsdienst ‘Verhalen in de Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
15.30 uur: ds. S.H. Lanser, dienst van Woord & 
Gebed
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.P. Voets, Hoevelaken
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. K.D. Goverts, Zwaag

De Buitenhof
(za 18.06) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienstData inleveren en verschijnen Present

Juni - Oogst
inleveren kopij: 31 mei
op de mat: 23 juni

Juli/augustus - Met een lach
inleveren kopij: 5 juli
op de mat: 28 juli
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Het is een bijzonder verhaal. Natuurlijk 
weten we allemaal wel dat deze 
gelijkenis gaat over God die blij is met 
elke mens die de weg naar hem weer 
terugvindt. Het verhaal staat in de 
context van andere gelijkenissen in het 
Lucasevangelie: de weduwe die op 
zoek gaat naar haar verloren muntje en 
de herder die zijn kudde verlaat om dat 
ene vermiste schaap op te sporen. 

Maar het is ook op menselijk niveau 
een prachtig verhaal. De oudste zoon, 

de jongste zoon 
en de vader: hun 
relatienetwerk 
vormt een mooie 
casus voor een 
gezinstherapeut.
De jongste zoon 
vraagt voortijdig 
om zijn deel van 
de erfenis. Het kan 
hem niets schelen 
wat de mensen 
ervan zullen vinden. 
De zoon wil het 

geld, om de wereld daarbuiten te 
ontdekken, buiten zijn kaders te gaan. 
Hij gebruikt het puur voor zichzelf, 
niet om iets nuttigs mee te doen. Het 
beeld dat je van de jongste zoon krijgt 
is al met al niet positief. Hij is brutaal, 
onverstandig en doet alles wat God 
verboden heeft.

Dan de vader. Wat zou je doen als 
je kind je vraagt: mag ik alvast een 
voorschot op de erfenis? Zou je het 
geven? Zou je het geven als je wist dat 
je kind ervan ging feestvieren? In het 
verhaal zie je geen spoor van aarzeling 
bij de vader. Hij geeft zijn zoon het geld 
en laat hem gaan.
Wat zou je vandaag de dag van zo’n 
vader vinden? Misschien wel dat 
hij zijn kind gruwelijk verwent. Een 
opvoedcursus zou aan hem goed 
besteed zijn. Maar deze vader is 
anders: hij laat zijn kind gaan. Hij 
probeert hem niet tegen te houden. 
De zoon zal zelf het leven moeten 
ontdekken, fouten leren maken, vallen 
en weer opstaan.

En dat doet de jongste zoon dan 
ook. Hij geeft al het geld uit aan een 
leven vol plezier. Maar helaas: hij 
neemt zichzelf mee op reis en komt 
zichzelf tegen daar in het buitenland. 
Na een tijdje is het geld op. En in het 
land waar hij naartoe is gegaan, is 
een hongersnood. De jongen moet 
zichzelf verlagen door voor varkens 
te gaan zorgen (onreine beesten). 
Hij krijgt het zo beroerd dat hij zelfs 
het varkensvoer wil gaan opeten, het 
smerigste voedsel dat je je maar kunt 
voorstellen.

Je zit je plaatsvervangend te schamen 
als je het verhaal leest. Daarom is het 
zo buitengewoon moedig wat de zoon 
in het vervolg doet: hij besluit dat het 
beter is naar zijn vader terug te gaan 
dan bij de varkens en de hongersnood 
in het buitenland te blijven.
Als je het verhaal nog niet zo goed 
kent, zou je verwachten dat de vader 
zijn zoon bij thuiskomst genadeloos 
afstraft. Stel je voor: je kind verbrast 
binnen de kortste keren een 
substantieel deel van je vermogen en 
heeft dan nog de moed om bij je aan 
te bellen. En jij verwelkomt hem met 
een groot feest, zonder dat Bert van 

Weggaan en terugkomen. Het eerste Bijbelgedeelte dat in me opkwam 

bij deze twee werkwoorden was het verhaal van de verloren zoon.  

De verloren zoon en de 
bijzondere vader
Mirjam Buitenwerf
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Leeuwen hoeft langs te komen met 
zijn limousine. Je bent niet boos op je 
kind, integendeel: je bent zielsgelukkig 
dat hij weer terugkomt. Dan ben je 
geen gewone vader. Deze vader doet 
iets wat maar weinig ouders zouden 
opbrengen.

De oudste zoon is de vertegen-
woordiger van de normale, menselijke 
reactie. Hij staat misschien wel het 
dichtst bij ons. Zijn vaders houding 
schiet bij hem in het verkeerde 
keelgat. Hij is boos en jaloers en kan 
het niet zetten dat zijn broer zo in het 
zonnetje wordt gezet. De oudste zoon 
heeft altijd keurig gedaan wat er van 
hem werd verwacht, netjes binnen de 

lijntjes gekleurd, netjes thuis gebleven 
en voor zijn vader gewerkt, geen 
risico’s genomen. En nu krijgt het kind 
dat zo ver over de schreef is gegaan 
alle aandacht, het kind dat er met het 
geld vandoor is gegaan en alles zonder 
nadenken heeft uitgegeven.

Eigenlijk is deze gelijkenis heel zwart-
wit: een evidente zondaar met spijt, 
een brave jongen die jaloers is en 
een vader die de perfecte ouderliefde 
naar beide zoons tentoonspreidt. Hoe 
vaak komt dit op deze manier in de 
werkelijkheid voor? Misschien huizen 
alle rollen wel in ons, afwisselend. 
Soms ben je degene die weggaat en 
dan vergt het grote moed om terug te 

komen. Soms ben je de ouder die wijs 
moet zijn. En soms lukt het niet om 
moedig of wijs te zijn en ben je als de 
oudste zoon. 

Wat je kunt meenemen uit dit verhaal 
is dat je kunt weggaan, maar ook mag 
terugkomen. Dat je moet loslaten, 
maar soms ook weer moeten kunnen 
ontvangen. Dat kan heel moeilijk 
zijn. Als het anders loopt dan je had 
gedacht, vraagt dat fl exibiliteit van 
je vergevingsgezindheid of de moed 
om je fouten toe te geven. Dat is 
levenskunst. En wat het verhaal 
in elk geval voorhoudt is dat God 
in alle gevallen voor je klaarstaat, 
onvoorwaardelijk.
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De buurvrouw had goede verhalen 
over de Paaskerk, dus ging hij een 
keer mee en juist die zondag was 
het avondmaal. Wat nu? De dominee 
sprak uitnodigende woorden en zijn 
buurvrouw had niet in de gaten dat hij 
aarzelde. Dus duwde ze hem de bank 
uit met de woorden: ‘Kom nu mogen 
wij’. Hij liep mee naar voren. Met veel 
ontroering nam hij brood en wijn in 
ontvangst. 
Mag ik meedoen? Word ik gezien? 
De centrale vragen als je na jaren 
afwezigheid weer naar de kerk gaat. 

Weggaan
Vorig jaar 
hebben achttien 
gemeenteleden hun 
verhaal aan mij verteld. 
Hoe was het om 
weer terug te komen, 
waarom gingen ze 
weg en hoe beleefden 
ze de kerkpauze? 
Soms een korte en 
bondige analyse, 
soms een compleet 
levensverhaal. 

Allemaal zijn ze nu betrokken kerkleden 
en vrijwel allemaal zijn ze vrijwilliger, 
acht zijn ambtsdrager (geweest). Verder 
achttien unieke en totaal verschillende 
verhalen. Nieuwsgierigheid was 
voor mij de aanleiding. In tijden van 
afnemende kerkgang herinnerde ik 
mij een aantal mensen dat juist is 
teruggekomen. Misschien kunnen we 
wat van hen leren, omdat zij weten hoe 
het is om van buiten te komen. 
De aanleiding om niet meer naar de 
kerk te gaan was divers. Een aantal 
keren werd genoemd dat de dwang 
van thuis wegviel. Met het vertrek uit 
het ouderlijk huis kwam ook de vrijheid 
om te kiezen. Een drukke baan, studie 
of het uitgaansleven zorgde ervoor 
dat het zondagse uitslapen erg prettig 
was en de kerkgang sneuvelde. Ook 
waren er echtgenoten die de kerkgang 
blokkeerden, soms zelfs verboden. 
Ruzie en irritaties met gemeenteleden 
of een voorganger was soms de 
aanleiding en één keer de sluiting van 
hun kerk. 
De kerkpauze varieerde in lengte van 
drie tot 53 jaar. Acht mensen lieten zich 
uitschrijven bij de kerk. Een enkeling 

ging nog wel eens mee naar de kerk 
bij familiebezoek. Er waren er ook 
die ingeschreven bleven, vrijwillige 
bijdragen betaalden, maar toch 
tientallen jaren niet meer in de kerk 
kwamen. 

Terugkomen
Soms ging de terugkomst geleidelijk. 
Vier mensen zochten een beetje welke 
kerk het moest zijn. Veelal was het 
toch een bewuste beslissing die snel 
in daden werd omgezet. De komst 
van kinderen en hun geloofsopvoeding 
was één reden om weer regelmatig 
naar de kerk te gaan. De kinderkerk en 
christelijke feesten waren reden om 
weer aan te haken. 
Het overlijden of de scheiding van 
een partner was een andere reden 
om weer contact te leggen met de 
kerk. De uitvaart vanuit de kerk of 
de rouwverwerkingsgroep werden 
genoemd als belangrijke eerste 
ontmoeting met de predikant. Later 
kwam de kerkgang er weer bij. 
Soms was verandering in werkdruk 
een reden om de kerk weer op te 
zoeken. Er kwam meer ruimte na VUT, 
pensionering of afkeuring van het werk. 
Last but not least waren uitnodigingen 
van kerkgangers aanleiding voor 
hernieuwd kerkbezoek. Zo was er 
die buurvrouw die vroeg eens mee 
te gaan. Zo waren er de verhalen van 

‘Geen idee of ik wel mee mocht doen bij het Heilig Avondmaal’. 

Lange tijd was hij niet in de kerk geweest en had tientallen jaren 

eigenlijk ook niet veel met kerk of geloof gedaan. Toch kriebelde het 

op een gegeven moment en kwam hij weer eens kijken.  

Iedere ontmoeting telt
Alice Stronkhorst
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vrienden over die nieuwe predikant. 
Zo was er de doopdienst van een 
achternichtje. 
Aanleidingen genoeg en dan kom je 
weer in de kerk en dan...

Ontmoeting
‘Het voelde zo vertrouwd, het was als 
thuiskomen. Natuurlijk was er wel wat 
veranderd maar het voelde goed. De 
liederen, de preek, de ontvangst bij 
de deur, de mensen die naar me toe 
kwamen bij de koffi e’. De meesten 
weten jaren later nog precies hoe het 
ging en wie met hen contact maakten. 
Het maakt duidelijk: iedere ontmoeting 
telt. 
Sommigen melden dat de kerk opener 
is geworden, zowel in de dienst als bij 
de koffi e. Er kan meer, het is minder 

star dan toen ze de kerk verlieten. 
Het vrijwilligerswerk wordt vaak als 
zeer positief ervaren. ‘Het is een 
goede manier om mensen te leren 
kennen’ zegt een groot aantal van de 
geïnterviewden. 

De kerk nu
Wat de kerk nu voor hen betekent was 
de slotvraag: Allereerst een plek voor 
verdieping en rust, een voedingsbron. 
De plek waar ze het geloof en de 
verhalen die ze van huis hebben 
meegekregen, kunnen voeden en 
continueren. Ook een plek om zinvol 
bezig te zijn in het vrijwilligerswerk. 
Een plek om naar elkaar om te zien, 
betrokken te zijn en gezelligheid en 
aanspraak te hebben. 
De vraag: ‘Mag ik meedoen en word ik 

gezien?’ klinkt op veel plekken door. Als 
tip geven deze gemeenteleden vaak: 
zorg voor heldere communicatie en 
maak contact. Heldere communicatie 
over de activiteiten. Voor wie is 
het bedoeld, hoe werkt het? Niets 
is vanzelfsprekend als je nieuw 
binnenkomt. Blijf ook tekenen van 
leven geven aan mensen die niet naar 
de kerk komen. Present, maar ook 
uitnodigingen voor Kerst en Pasen zijn 
belangrijke communicatiekanalen. 
Maak contact: bij de deur, bij de koffi e, 
met de persoon die naast je zit in 
de kerk. En persoonlijk zou ik willen 
zeggen: doe een onderzoek! Het was 
heel fi jn dat zoveel gemeenteleden 
hun verhaal hebben willen vertellen. 
Ik dank alle geïnterviewden voor hun 
openhartigheid. 
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Wie komt er (voor) terug?
Anita Winter

De eerste stappen zijn al gezet in het 
conceptbeleidsplan. Ons ideaal is te 
werken aan meer verbinding met de 
wijkgemeenten en haar kerkenraden 
om te voorkomen dat de Algemene 
Kerkenraad een bestuur op afstand wordt.

In de toekomst gaat er in de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert veel 
veranderen. Er wordt veel geïnvesteerd 
in vernieuwing van bijvoorbeeld jeugd- 

en ouderenwerk en 
pastoraat, terwijl het 
aantal vrijwilligers 
afneemt. Juist in een 
tijd dat de gemeente 
kwetsbaarder wordt, 
is bezinning op onze 
inhoud nodig. De 
verantwoordelijkheid 
van de wijkkerken-
raden is groot, terwijl 
de mogelijkheden 
kleiner lijken te 
worden. Dat zet 
ook de Algemene 

Kerkenraad in zijn huidige vorm onder 
druk. In veel opzichten functioneren we 
nog met structureren uit een tijd dat onze 
gemeente veel groter en jonger was.

De werkzaamheden en verantwoordelijk-
heden van de voorzitter AK (m/v) zijn
- Voorbereiden (met scriba/moderamen) 

en voorzitten van de AK-vergaderingen
- Het proces tot een gezamenlijke 

besluitvorming begeleiden
- Feeling houden met de verschillende 

gremia (wat leeft er? wat is nodig?)
- Dilemma’s boven tafel krijgen en 

benoemen
- Zoeken naar eenheid door middel van 

bemiddeling en argumenten
- Het proces begeleiden over wat de 

PGA-B in de toekomst moet zijn en 
daarvoor beleid formuleren

- Het gezicht naar buiten zijn van de PG 
Amstelveen-Buitenveldert

We zoeken daarom iemand (m/v) die zich 
van deze spanningen bewust is en mee 
kan denken over een goede verdeling 

van de verantwoordelijkheden tussen 
Algemene Kerkenraad en wijkgemeenten, 
kan verbinden, die lijnen kan uitzetten, 
een voortrekkersrol op zich wil nemen en 
goed kan luisteren.
Deze man of vrouw is lid van de 
Kruiskerk, Paaskerk of Pelgrimskerk 
en is tenminste 4 à 6 uur per week 
beschikbaar, heeft begrip voor diverse 
vormen van geloofsbeleving en kerk-zijn 
en is thuis in de (on)mogelijkheden van 
de huidige (keuze)cultuur.

Geïnteresseerden kunnen (voor meer 
informatie) contact opnemen met de 
scriba van de Algemene Kerkenraad: 
Anita Winter, tel: 6113180, e-mail: 
scribaak@pga-b.nl. 

Zoals u allen weet is onze voorzitter een aantal maanden geleden wegge-

gaan. Als Algemene Kerkenraad zien we graag een voorzitter terugkomen 

die de AK kan leiden in het proces om meer duidelijkheid te krijgen over de 

relatie tussen de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeenten. Dit proces 

zal moeten worden gedragen door de wijkkerkenraden en de voorgangers, 

zodat we kunnen werken aan een gezamenlijke toekomstvisie. 

uit de algemene kerkenraad

De jaarlijkse gemeentevergadering 
van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert vindt 
dit jaar plaats op 22 juni in de 
Paaskerk. Zoals gebruikelijk zullen 
de jaarrekeningen van onze 
gemeente en van onze diaconie 
aan u voorgelegd worden. De 
Algemene Kerkenraad denkt nog 
na over een inhoudelijk deel van de 
gemeentevergadering. 
Op 12 en 19 juni zullen de 
jaarrekeningen ter inzage in de 
kerken liggen. Tevens zullen ze 
vanaf die tijd te downloaden zijn op 
onze website (www.pga-b.nl).



11 jaargang 7 | nummer 4

college van kerkrentmeesters

Even voorstellen: 
Andries Smeding
Yvonne Teitsma

Andries’ talenten liggen op het 
gebied van fi nanciële zaken. Hij 
studeerde bedrijfseconomie en 
accountancy. ‘Ik begon als accountant 
bij KPMG en heb de laatste jaren 
ervaring met verslaglegging en 
informatievoorziening op fi nancieel 
gebied, als group controller zoals dat 
heet. Mijn laatste werkgever ‘Imtech’ 
ging helaas failliet. Ik ga mijn expertise 
inzetten voor de kerk, ondertussen ben 

ik ook op zoek naar een andere baan.’
Andries (54) werd geboren in Kampen. 
In 1991 ontmoette hij Cindy, ze 
trouwden en hebben twee kinderen: 
Vincent en David. In zijn vrije tijd duikt 
Andries niet alleen in de fi nanciële 
cijfers, ook is hij regelmatig roeiend op 
de Amstel te vinden en in de winter 
schaatsend op de Jaap Edenbaan. Of 
je vindt hem op de racefi ets met zijn 
sportvrienden in het Groene Hart.

Andries loopt al een tijdje met Hans 
mee en heeft op het Kerkelijk Bureau 
nu al de naam heel precies te zijn. 
‘Ik ben er inderdaad op uit dat alle 
tellingen kloppen. Ik heb genoeg 
jaarrekeningen gecontroleerd en 
opgesteld om me snel een beeld te 
kunnen vormen. Daarvoor heb ik een 
bepaald controle-oog gekregen. Ik 
houd graag, in fi nanciële zin, greep op 
de zaken. Het is mijn taak ervoor te 
zorgen dat alles klopt. Al blijft het altijd 
mogelijk dat ik iets over het hoofd zie.’

Meer weten? 
Andries is regelmatig te vinden in 
de Paaskerk. Hij 
presenteert zijn 
eerste jaarrekening 
voor de Protestantse 
Gemeente 
Amstelveen-
Buitenveldert 
tijdens de 
gemeentevergadering 
op woensdag 22 
juni in de Paaskerk. 
Na afl oop is er alle 
gelegenheid om 
kennis met hem te 
maken.

Zondag 17 april lazen we in de Paaskerk een fragment uit Numeri 

over de wisseling van de wacht, over Jozua die het stokje van Mozes 

overneemt. Andries Smeding werd aangesteld als penningmeester 

van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Hij neemt 

het stokje over van Hans van Strien, die hartelijk werd bedankt.  

Spontane bijdragen: € 47.494
Ontvangen toezeggingen: € 158.913

Opbrengsten Actie Kerkbalans 2016 t/m maart

Toegezegd t/m maart: € 391.552
Begroot: € 476.000



12

Dorien is net terug van een 
kloosterweekend met twintigers 
in Huissen, dat ze samen met ds. 
Marianne Bogaard leidde. Centraal 
stond daarin De navolging van Christus 
van Thomas à Kempis (1380-1471) in 
een bewerking voor jongeren van Mink 
de Vries.

Wie gaat er nu als moeder van 
twee kinderen een weekend in een 

klooster zitten?
‘Ik houd van de 
kloostertraditie 
met de stilte, de 
ontmoeting met 
anderen.’ 

Wat haal je uit 
zo’n weekend? 
Word je daar een 
blij mens van? 
‘Wat jongeren 
daaruit halen, 
dàt vind ik mooi 
om te horen. 

Met hun bril en ervaringen kijken zij 
naar zo’n oude tekst. Samen lazen we 
‘t hoofdstuk over: wat betekent het 
om Christus na te volgen? Maar eerst 
mochten ze nadenken over: wie was 
Christus en wat deed hij en hoe kun je 
dat zelf vorm geven in je leven? De een 
zei: Jezus is voor mij een soort coach. 
De ander trof de scherpzinnigheid 
van Jezus: hij wist heel goed wat hij 
deed, verbonden met zijn bron en ging 
van daaruit de discussie aan met de 
mensen om hem heen.’

Diaconaal opbouwwerker
Als jongerenwerker was Dorien vaak 
‘s avonds en in de weekenden actief. 
Dat begon haar als moeder van twee 
kleintjes op te breken. Daarom werkt 
ze nu als diaconaal opbouwwerker 
in Amsterdam, waar de diaconie 
nieuwe projecten wil initiëren in de 
stadsdelen. Projecten bedoeld voor 
mensen die eenzaam zijn of die op 
andere wijze geen aansluiting vinden 
met de maatschappij. Dorien zal dat 

samen doen met de diaconieën van de 
Thomaskerk, Oranjekerk en Willem de 
Zwijgerkerk. 

Waarom diaconaal? 
‘De kerk heeft twee kerntaken: bidden 
en goede werken doen. In mijn werk 
als jeugdwerker in Amstelveen kwamen 
beide aan de orde. Samen met kinderen 
en jongeren zoeken naar vormen om te 
vieren en te bidden. Samen kijken naar 
de manier waarop wij vieren èn met ze 
naar Taizé gaan. En acties organiseren 
zoals de Glazen Kerk waarin kerk en 
samenleving samenkomen.
Die diaconale taak vind ik wel 
spannend: ‘t is heel erg naar buiten 
gericht. Mooi dat ik daar nu mijn werk 
van kan maken.’

Wat zijn je talenten? 
Verlegen lachend: 'Ik kan hard werken 
en dat vind ik ook leuk. Ik kan goed 
met mensen omgaan en naar ze 
luisteren. Bij het theaterweekend zei 
iemand tegen me: je bent onmerkbaar 
aanwezig, je laat iedereen zijn of haar 
gang gaan, totdat er een moment komt 
waarop je moet bijsturen of ingrijpen 
en dan ben jij er. Mensen ervaren dat 
als prettig, want ze krijgen hun eigen 
verantwoordelijkheden. Dat is mijn stijl 
van leidinggeven en meestal gaat dat 
heel goed.’ Die talenten kan ze ook kwijt 
in haar nieuwe baan.

Bijna vijf jaar was Dorien Keus (1982) actief als professioneel 

jongerenwerker in Amstelveen. Haar kerntaken: ondersteuning van 

vrijwilligers in het jeugdwerk, organisatie van Theaterweekenden en 

reizen naar Taizé. Sinds april werkt ze als diaconaal opbouwwerker in 

Amsterdam-Zuid. Dorien is getrouwd met Ronald van Steden met wie 

ze twee kinderen heeft: Jonathan (3) en Vonne (1). 

Werk van je geloof maken
Janet Parlevliet
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Dorien is opgegroeid in Apeldoorn 
in een huis-tuin-en-keuken-PKN-
gezin met een moeder, vader en een 
broertje. Beide ouders zijn actief in de 
kerk. Ze is net achttien wanneer ze 
culturele antropologie gaat studeren 
in Amsterdam. Na haar studie volgt 

ze een lerarenopleiding en geeft ze 
een paar jaar maatschappijleer en 
-wetenschap in Alkmaar. Maar ze wil 
graag verder kijken. Ondertussen maakt 
haar broer Jasper de keuze om broeder 
in Taizé te worden. Dat stemt haar tot 
nadenken. 

‘Welke keuze maak ik?’
‘Wat voor ruimte neemt mijn geloof 
in mijn dagelijks leven in? Ik was wel 
actief in de Keizersgrachtkerk, waarvoor 
ik het maandelijks Taizégebed en reizen 
naar Taizé had georganiseerd, maar ik 
wilde iets meer met mijn geloof doen. 
Ik wilde wèrk van mijn geloof maken. 
Letterlijk. Dus ben ik gaan rondkijken 
en zo kwam JOP (Jeugdorganisatie 
Protestantse Kerk) op mijn pad.’ En zo 
kwam ze uiteindelijk naar Amstelveen.

Wat kon je van jezelf kwijt in 
Amstelveen? 
‘Omgaan met allerlei mensen ... en ik 
vind ’t leuk om dingen te bedenken die 
net even anders zijn.’ 

Kun je daar een voorbeeld van 
geven?
‘Bij de laatste kerstviering in de 
Paaskerk heb ik naast ’t kerstverhaal 
een ander ‘verhaal’ neergelegd. Op de 
site van de NOS zag ik een foto van een 
meisje liggend in een doos, gedragen 
door een paar handen. Een onbekend, 
pasgeboren meisje dat als een 
‘niemand’ op de vlucht is, geen plek om 
te blijven. Dat deed mij denken aan een 
kribbe, aan Jezus in een stal, ’t minste 
van ’t minste. Jezus die uitgroeide tot 
wie hij was. Dat hoopvolle van kerst: 
iets begint heel klein en onbeduidend 
en kan redding voor de hele wereld 
betekenen. Wie weet wat dit meisje 
gaat doen? ... Om op zo’n manier een 
viering vorm te geven, dat vind ik mooi 
om te doen.’ 
En dat andere ‘meisje’ is weggegaan 
naar Amsterdam, maar ze blijft als 
‘gewoon’ gemeentelid. 
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Wij zullen hen missen. Hun ervaring, 
vertrouwen en kennis, maar ook hun 
gezelligheid, lach en soms bemoedi-
gende woord. Definitief is dat weg-
gaan niet: wij ontmoeten hen nog 
geregeld tijdens de zondagse dienst 
en bij doordeweekse activiteiten. 

Weggaan heeft ook iets positiefs. 
Anderen kunnen opstaan om de 
leeggekomen plek in te nemen en 
de gelederen te versterken met hun 
kunde, humor of andere gaven.

Terugkomen roept 
verschillende gevoe-
lens op. Sommigen 
komen terug uit 
plichtsbesef, 
anderen omdat zij 
tijd over hebben. 
Maar meestal is de 
reden dat er geen 
anderen opstaan 
om het diaco-
nale werk voort te 
zetten. 

De titel ‘weggaan en terugkomen’ is 
dus eigenlijk een oproep aan anderen 
om op te staan en de leeggevallen 
plek in te nemen. 

U heeft vast uit de plaatselijke media 
wel begrepen dat de noodopvang 
voor vluchtelingen geopend is en 
dat de eerste bewoners rond 25 
april zijn aangekomen. In de laatste 
bijeenkomst van het Interkerkelijk 
Diaconaal Platform Vluchtelingen is 
afgesproken dat wij het beleid van de 
burgerlijke gemeente volgen: afwach-
ten en polsen waar de behoeften van 
de vluchtelingen liggen. De meesten 
komen uit een stressvolle situatie, 
hebben misschien wel naasten ver-
loren of weten niet waar die terecht-
gekomen zijn. Rust lijkt momenteel 
het belangrijkst. Daarom hebben we 
afgesproken dat we gericht in de 
wijkgemeenten (via orde van dienst 
of persoonlijk) naar mensen zullen 
zoeken die de bewoners met raad en 
daad willen bijstaan, wanneer ze met 
hulpvragen komen. 

Voor ons als diakenen ligt een diaco-
nale bijeenkomst in het verschiet, dit 
jaar op 4 juni. Een mooie gelegenheid 
om de (nieuwe) collega-diakenen 
te leren kennen, maar ook om een 
onderwerp iets meer uit te diepen. 
En het gesprek gaat – hoe kan het 
anders – altijd over ‘mensen hebben 
mensen nodig’. 

Dit onderwerp blijft actueel – gezien 
de hulpaanvragen die blijven binnen-
komen – maar is steeds weer verpakt 
in andere woorden. Vorig jaar was dat 
bijvoorbeeld ‘Dienen, Delen, Doen’. 
Dit jaar hebben wij een gastspreker 
die werkzaam is bij VitaAmstelland. 

Soms moet je als voorzitter een 
stapje ‘weggaan’ en een ander laten 
‘terugkomen’ die de gespreksrichting 
bepaalt. 
 

Weggaan en terugkomen
Ginus Trof

Laat ik beginnen met het weggaan. Dat heeft iets verdrietigs. 

Mensen laten een lege plek achter. Als ik het betrek op mijn 

medediakenen die de afgelopen jaren het ambt hebben neergelegd 

en zijn weggegaan uit onze diaconale gelederen of dat dit jaar zullen 

doen, onderstreept dat het verdrietige. 

college van diakenen

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus 2011, 
1180 EA Amstel veen, e-mail: 
diaconie@pga-b.nl, tel. 06 1955 7990, 
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus 2011, 
1180 EA Amstel veen, e-mail: 
diaconie@pga-b.nl, tel. 06 1955 7990, 
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Programma
Kaarten bestellen via 
www.tegekkekerk.nl.
Passepartout voor alle 
concerten (exclusief 
workshops) € 40,-

 VRIJDAG 10 JUNI  Entree: € 12,50
19.30 uur - GAN AINM – IERSE 
MUZIEK EN HAPJES
Gan Ainm verzorgt de opening van de vier-
de editie van het festival. Het trio bestaat 
uit Wouter van der Schoor, Isaac Muller en 
Evelien Groot. Onder genot van een hapje 
en een drankje delen zij hun liefde voor en 
ervaringen met de Ierse muziek. 

21.00 uur - SYB VAN DER PLOEG EN 
WIEBE KASPERS – TOON VAN DE TIJD
Syb van der Ploeg – bekend als leadzan-
ger van De Kast en van The Passion – en 
Wiebe Kaspers brengen met ‘Toon van 
de tijd’ een persoonlijk en intiem concert 
met eigen werk en de mooiste nummers 
van hun muzikale helden. 

Het terras is na de concerten tot midder-
nacht open voor ontmoeting, een hapje 
en een drankje.

 ZATERDAG 11 JUNI  
13.30 - 17.00 uur
WORKSHOPMIDDAG
De zaterdagmiddag vol bijzondere work-
shops wordt geopend met een djembé- 
en percussieworkshop (13.30 - 14.30 
uur). Maak kennis met de geheimen van 
de djembé. Laat je energie stromen. 
De workshop eindigt met een spet-
terend muziekstuk uitgevoerd door alle 
deelnemers. Met Koko Lawson.

Vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni: een weekend vol optredens, 

workshops, inspiratie, maaltijden, verdieping en ontmoetingen met als 

centraal thema: Geloof, Hoop & Liefde. Het festival is een zoektocht naar 

het snijvlak tussen geloven en zin-zoeken. Met een breed programma 

hopen we diverse mensen aan te spreken.

(te) Gekke Kerk Festival

 DE WORKSHOPS 
Entreeprijs: € 5,00 per workshop

HET KLEURFEEST 
14.45 - 16.45 uur
speciaal voor kinderen en 
ouders
Op een groot vel papier ontstaat, 
op de klanken van live popliedjes, 
een tekening. Kleurfeest is een 
theater- en tekenavontuur voor 
heel jong en niet meer zo jong. 
Met Gerard de Bruyne, José 
Vingerling en Maarten Teekens.
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 ZATERDAG 11 juni   17.30 - 19.30 uur
ONTMO-ETEN
Schuif aan bij een heerlijk buffet voor 
eten en ontmoeting. Bij mooi weer op 
het terras. Stuur een mail aan info@te-
gekkekerk.nl of meld je op de dag zelf 
bij de organisatie. Gezellig als je komt!
Prijs voor de maaltijd: € 5,00 

 ZATERDAGAVOND 11 JUNI  
Entree: € 17,50

20.15 uur - SJORS VAN DER 
PANNE IN CONCERT
Samen met zijn vaste begeleiders 
Peter Pluer en Hubert-Jan Horrocks 
brengt Sjors het Nederlandstalige lied. 
Met zijn uitzonderlijke stemgeluid 
en voordracht raakt hij keer op keer 
de harten van zijn publiek. ‘Hart van 
Steen’ is zijn laatste single. 

21.45 uur - DE ANDERSONS – HIER 
DOOFT NIETS
De Andersons brengen een intens en 
humoristisch theaterconcert waarmee 
ze ten strijde trekken tegen de onver-
schilligheid en een oproep doen tot 
verwondering. Levenslust, liefdeslust 
en troost in stormachtige tijden.

23.00 uur - STADSDICHTER & 
DOLENDE DICHTERS
Stadsdichter Matthijs den Hollander 
verzorgt met onze eigen dichters-
collectief Dolende Dichters (Stef 
Wouters, Koos Hagen, Gert Jan 
Slump, Nico Hovius) een gevarieerde, 
poëtische en nachtelijke afsluiting van 
de festivalzaterdag. 

DE WORKSHOPS (vervolg)

STEMBEVRIJDING 
14.45 - 16.45 uur
Zingen brengt mensen in verbin-
ding met elkaar en met jezelf. 
Verwondering, beleving en plezier 
staan centraal in deze workshop. 
En ja, iedereen kan zingen! Met 
Lambert Mutsaers. 

MEDITATIEWORKSHOP ‘WIE 
(NIET) LIEFHEEFT IS GEK!’ 
14.45 - 16.45 uur
Een praktische, persoonlijke en 
humoristische meditatieworkshop 
rond een van de thema’s van het 
festival. De boodschap van liefde 
niet voor ooit of toen, maar voor 
nu! Met: Joachim Vreeman.

FILOSOFISCH CAFÉ 
14.45 - 16.45 uur
Filosoferen, kritisch nadenken, 
vanzelfsprekendheden doorbre-
ken en lichtmakende humor: 
de ingrediënten waarmee we 
vragen over geloof, hoop en liefde 
onderzoeken. Met Amstelveen in 
Dialoog.

HET LABYRINT 
Inloop tussen 14.45 - 16.45 uur
Leer de achtergronden van het 
labyrint kennen en ervaar zelf 
de oersymboliek van het labyrint 
en de beweging naar binnen 
en buiten. Er zal twee keer een 
presentatie gegeven worden, 
om 14.45 en om 15.45 uur. Met: 
Carin Wennink.
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 ZONDAG 12 JUNI 
10.00 uur - TGK VIERING 
In de speciale viering staan we stil 
bij het thema van dit festival: geloof, 
hoop en liefde. Het is een open 
viering waarvoor iedereen, kerkelijk 
en niet kerkelijk, gelovig en ongelo-
vig, zoekend en vindend, van harte is 
uitgenodigd.

 ZONDAGMIDDAG 12 JUNI 
Entree: € 17,50

13.00 uur - JAZZBRUNCH MET 
FIFTY SOMETHING
De jazzformatie met broers Michiel 
(bas en altsax) en Gerard Hoogerwerf 
(drums) is al ruim dertig jaar samen. 
Met Dick Cuiper (piano) en Jeanne 
Lautenbach (zang). Zij spelen jazz en 
latin terwijl jij geniet van een heerlijke 
brunch. 

14.30 uur - LORRÈN – THE GAME OF 
LOVE
Radio 2 toptalent Lorrèn en haar com-
bo brengen songs met een positieve 
ondertoon ten gehore. Lorrèn wordt 
alom geprezen en liet zich beïnvloe-
den door Amy Winehouse, Adèle en 
Ella Fitzgerald. Muziek van een pure 
schoonheid.

16.15 uur - SVEN HAMMOND – 
LUCKY NO. IV
De daverende fi nale van het (te) Gekke 
Kerk Festival 2016. Sven Hammond is 
een Nederlandse rhythm-and-blues/
soulband. Met Sven Figee als band-
leider en zanger Ivan Peroti (The Voice 
2015) zet de band de ultieme fusie van 
rock en soul neer. 

KAARTEN BESTELLEN VIA: 
www.tegekkekerk.nl 

 

Passepartout voor alle concerten 
(exclusief workshops) € 40,-

Houders van een Amstelpas / 
Stadspas krijgen – op vertoon van de 
pas – bij de entree € 5,00 korting op 
de optredens en € 1,00 korting op de 
workshops.
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Aandachtig las ik van links naar rechts: 
‘Als je weggaat kom je dan weer terug?’
‘Als ik terugkom ben je er dan?’ 

Ik merkte dat de woorden mij raakten, 
dat er gevoelens loskwamen. Maar om 
gevoelens te voelen en te benoemen, 
heb ik tijd nodig en ik liep lang rond met 
de vraag: wat emotioneert mij? Eén 
voor één kwamen de herinneringen 
bovendrijven.

Mijn moeder zwaaide haar vijf kinderen 
altijd uit, zelfs toen ik negentien was en 
met de bus voorbij kwam, stond ze voor 
‘t raam en wuifde. In mijn zak voelde 
ik het halve rolletje drop en het halve 
rolletje pepermunt dat ze me voor de 
reis had meegegeven. Pas veel later 

besefte ik hoe heerlijk ik het vond mijn 
moeder naar mij te zien zwaaien. 

Welbeschouwd stond ons hele gezin in 
het teken van weggaan en terugkomen, 
want mijn vader maakte als 
koopvaardijoffi cier lange reizen en was 
maanden van huis. Op blauwe velletjes 
luchtpostpapier schreven wij hem onze 
kleine belevenissen. Als hij terugkwam, 
stonden wij te trappelen van ongeduld 
om hem onze opgespaarde verhalen 
te vertellen. Maar dan legde hij zijn 
handen tegen zijn oren en zei: ik heb 
48 uur nodig om weer aan mijn gezin 
te wennen. Op dat moment dropen 
wij teleurgesteld af. Kennelijk waren 
onze belevenissen belangrijker dan de 
cadeautjes die hij meebracht uit verre 

landen. Als hij weer vertrok, keerde de 
rust in ons gezin terug. Daarvoor had 
mijn moeder een prima verklaring: Twee 
kapiteins op een schip, dat werkt niet. 

De avond voor haar dood zwaaide ik 
mijn moeder in de deuropening uit. 
Jong was ze met haar 55 jaar, maar 
’t laatste jaar erg verouderd door 
hartproblemen. We praatten wel eens 
over doodgaan, maar voorgoed naar 
haar Heer gaan, dat wilde ze nog lang 
niet. Toen begreep ik dat niet. Ze had 
een klein stukje in de tuin gelopen en 
zei: Kind, weet je dat ik daar doodmoe 
van ben. Ik zwaaide haar uit, niet 
wetende, dat ze nooit meer terug 
zou komen. Nog altijd mis ik haar. 
Maar in mijn hoofd en hart leven de 
herinneringen. Ze kon me zo heerlijk 
plagen, wanneer ik haar weer eens in 
de haren was gevlogen. Dan klonk het 
opgewekt: was sich liebt das neckt sich. 
Zo is ze bij mij.

column

Weggaan en 
terugkomen
Janet Parlevliet

Je gaat weg en je komt terug. Dat is toch doodnormaal. Je staat toch niet 

stil bij weggaan en terugkomen? Dat dacht ik, totdat ik op een witte muur in 

Brugge een tekst zag staan, die deels door bomen werd onderbroken. 
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Paaskerk
Iets nieuws beginnen
'Ken je die van een rabbi, een dominee 
en een imam? [Dit is geen grap.]' Aldus 
de poster van het 'House of one'. Op 
de resten van een eeuwenoude kerk 
in Berlijn wordt, als alles doorgaat, 
een nieuw begin gemaakt. Een 
hypermodern gebouw waarin plaats 
is voor drie ruimtes om te vieren 
en te leren rondom een midden 
van ontmoeting. Een nieuw begin. 
Juist in deze stad, waar op iedere 
straathoek iets te gedenken valt, veelal 
verwoesting en dood. De stad waar 
onder het puin van de restanten van 
de grote synagoge, ooit de mooiste en 
grootste van Europa, bij de herbouw 
van de façade in de jaren negentig, de 
zwaar beschadigde godslamp werd 
gevonden. Een pijnlijk museumstuk. In 
het kerkje waar Bonhoeffer ooit werd 
geordineerd een honderdtal stoelen 
voor een nog bescheidener aantal 
ouderen. In deze in alle opzichten 
multiculturele stad, is dit nieuwe begin 
een teken van hoop.
Ik vertel u dit om twee redenen. 
Allereerst omdat het eenvoudigweg 
indruk op me heeft gemaakt. Een 
gedurfd initiatief voor een plek die, 
zonder eigenheid prijs te geven, 
ontmoeting mogelijk maakt. Je hoeft 
niet te worden als die ander, geen 
dialoog onder het mom van 'je moet 

het eigenlijk eens worden'. Geen 
verstikkende deken van zogenaamde 
tolerantie. Nee, laat zien wie je bent. 
Ontmoet elkaar in je anders-zijn.
Ik vertel het u ook omdat een initiatief 
als dit me inspireert in het denken 
over vernieuwing in Amstelveen. Sinds 
een aantal jaren ben ik in opdracht 
van de Algemene Kerkenraad aan het 
nadenken over een plek voor bezinning 
in het stadshart van Amstelveen. Ook 
wel stiltecentrum genoemd. Wordt dat 
nu nog wat, denken misschien diegenen 
die er eerder bij betrokken waren. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een 
onderzoek naar de mogelijkheden, 
waarbij ook aan partnerschap vanuit 
instellingen en bedrijven wordt gedacht. 
Dat kost tijd. Het moet geen nieuw 
kerkje worden, ook geen plek van de 
PGA-B, en zeker geen kopie van wat 
er al is, want dat is er al. Daarnaast 
zoeken we naar een plek met enige 
duurzaamheid. Geen pop-up, hoe leuk 
dat ook kan zijn. Dat alles vraagt durf, 
denken en bezinning en dus ook geduld. 
Aan het einde van de zomer hopen 
we iets meer te kunnen berichten. Ik 
ben blij dat de kerkenraad mij tijd heeft 
gegeven me te kunnen richten op 'iets 
nieuws beginnen'. Het house of one, 
natuurlijk veel groter dan waar wij aan 
denken, heeft me weer verder aan het 
denken gezet (www. house-of-one.org).

Pastoraat
Het afgelopen jaar hebben we 
ontmoetingsbijeenkomsten gehad 
in de verschillende wijken. Voor ons 
is het belangrijk te weten hoe u die 
ervaren hebt. Ook wil ik nog eens 
benadrukken dat u niet hoogbejaard 
hoeft te zijn – of zich te voelen – om 
daar welkom te zijn. 

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 Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@pwaz.nl, Tel: 020-4457868
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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Wat het individuele pastoraat betreft, 
maakt u alstublieft kenbaar als u 
behoefte hebt aan een bezoek. Te vaak 
gebeurt het nog dat we niet weten 
van een ziekenhuisopname of andere 
calamiteit. De structuur van vroeger, 
toen in iedere wijk bezoekpersonen 
actief waren die met lijsten aan de 
slag gingen, staat vooral in de 'oudere' 
wijken steeds meer onder druk. Laten 
we tegelijkertijd niet onderschatten 
hoeveel er aan omzien gebeurt wat niet 
als pastoraat wordt ervaren. Steeds valt 
me dat weer op. Dezer dagen werd het 
centrum voor de vluchtelingenopvang 
in Kronenburg geopend. Het zal u niet 
zijn ontgaan. Mirjam Buitenwerf en ik 
zullen de mogelijkheid tot pastoraat 
aan de bewoners coördineren. Ook zal 
de Kruiskerk worden opengesteld voor 
stilte en gesprek. Als er meer duidelijk 
is hoort u daar over. 

Tot slot
De maand juni ben ik op studieverlof. 
Ik zal onder andere afreizen naar 
Roemenië waar ik me met collega's 
van daar en hier zal verdiepen in de 
vraag naar de verkondiging in een 
seculiere tijd. Daarnaast wil ik verder 
denken over het hoe en waarom van 
'Bijbeltafels'. Bijbel lezen in een niet-
kerkelijke context. Wie weet stof voor 
een boek. Marianne en Gert Jan zullen 
beschikbaar zijn ter vervanging. Een 
hartelijke groet aan u allen.

Ds. Werner Pieterse

Sluiting en heropening
Het zijn ingrijpende tijden voor 
onze geloofsgenoten van de 
Heilige Geestparochie en de Sint 
Urbanusparochie. Er werd afscheid 
genomen van de Heilige Geestkerk. 
Zaterdagavond 21 mei wordt de 

Agenda
Mei
Di  24  14.00 uur Diaconiemiddag
Wo  25 19.00 uur Visitatie
Wo  25  19.00 uur Gebedskring
Do  26 20.00 uur Zestigers, Bovenkerkerweg 100
Vrij  27- Zo 29  Kloosterweekend Megen

Juni
Do  02 15.00 uur Bijeenkomst Dignahof voor mensen uit Westwijk
Do  02  20.00 uur Dertigers Oost
Wo  08  19.30 uur Vijftigers
Wo  15  15.00 uur Bijbellezen met het oog op zondag
Vrij-Zo 10-12   (te) Gekke Kerk Festival
Za  18  20.00 uur Jubileumconcert Alegría
Zo  19  19.30 uur Taizéviering (i.p.v. 12 juni)
Wo  22 20.00 uur Gemeentevergadering PGAB

Lieuwe Jaarsma
Op 24 maart overleed Lieuwe Jaarsma 
op 87-jarige leeftijd. Geboren en getogen 
in het Friese land kwam hij door een 
nieuwe baan met zijn gezin naar het 
westen. Friesland bleef in zijn leven 
een grote rol spelen. Naast zijn werk 
waren er de nodige besturen; Lieuwe 
vond het moeilijk om nee te zeggen 
als hij ergens voor gevraagd werd. De 
kinderen schilderden in de uitvaartdienst, 
voorafgaande aan de grafl egging op 
Karssenhof, een zeer zorgzame vader 
die in grote trouw zijn Wietske bezocht 
toen ze niet meer thuis kon wonen. Een 
groot plichtsbesef was kenmerkend voor 
hem. Zelf woonde hij de laatste jaren van 
zijn leven, toen hij steeds kwetsbaarder 
werd, in Huis aan de Poel.

G.J. de Bruin

Johannes Jakobus van Bekkum
Op 12 april overleed de heer Johannes 
Jakobus (Joop) van Bekkum, net 91 jaar 
oud geworden. Vanuit Nieuwegein is hij 
met zijn vrouw Janny enige jaren geleden 
in de Groenelaan komen wonen. Hij heeft 
de Paaskerk niet meer kunnen bezoeken, 
vandaar dat weinigen van u hem zullen 
kennen. Anderhalf jaar geleden overleed 
zijn vrouw. In een sobere bijeenkomst 
in het uitvaartcentrum in Uithoorn, waar 
naast de woorden van de familie Psalm 
121 werd gelezen, hebben we hem 
herdacht. Het is goed ook hier zijn trouw 
en volharding in de zorg voor zijn vrouw 
en gezin te noemen. We wensen allen 
die hem zullen missen, maar met name 
de kinderen en kleinkinderen sterkte en 
Gods zegen.

Ds. Werner Pieterse
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Sint Urbanuskerk weer in gebruik 
genomen na meer dan zes jaar dicht 
te zijn geweest. Het hoeft geen 
betoog hoe ingrijpend dit hele proces 
is voor iedereen die het aangaat. 
We raken aan een kerk gehecht, we 
vieren er hoogtepunten in het leven 
en dan kan een sluiting een pijnlijke 
aangelegenheid zijn. We feliciteren 
onze ‘buren’ met de gerestaureerde 
kerk aan de Noorddammerlaan.

Hopelijk kan dit Godshuis een gastvrije 
plek worden voor velen. Ook een 
plaats waar oecumenische activiteiten 
plaatsvinden en wij elkaar ontmoeten.

G.J. de Bruin

Vanuit de kerkenraad
Weggaan en terugkomen 
Het thema van deze Present, 
‘weggaan en terugkomen’, roept 
herinneringen op aan de presentatie 
van Alice Stronkhorst tijdens de 
gemeentevergadering, waarover 
elders in deze Present een artikel te 
lezen is. Het vormt ook een mooie link 
naar de aprilvergadering. 
Aan het begin konden we met vreugde 
Theo Weij verwelkomen. Hij komt ons 
versterken en gaat zich met name 
richten op de communicatie binnen 
onze gemeente. Hij kerkte al in de 
Dorpskerk en na wat omzwervingen 
voelt hij zich nu thuis in de Paaskerk. 
Verder mochten we begin mei Ellen 
Kok verwelkomen als kerkelijk werker 
voor het pastoraat. 
Aan de andere kant is er sprake 
van vertrek: rond de zomer komen 
minstens drie ambtdragers aan het 
eind van hun termijn. En omdat 

Cor Waringa een grotere rol is 
gaan vervullen in het College van 
Kerkrentmeesters en in de Algemene 
Kerkenraad hebben we ook behoefte 
aan een ouderling-kerkrentmeester. 
We hebben dus hard versterking 
nodig in de kerkenraad. U heeft vast 
de nodige talenten, dus wacht niet af 
maar meld u aan.

Kerkrentmeesters 
Tijdens deze vergadering was er 
speciale aandacht voor de kerkrent-
meesters. Allereerst behandelden we 
de jaarstukken voor de wijkkas en het 
wijkfonds die door de penningmeester 
Jaap Lubbers werden toegelicht. 
Het heldere overzicht maakte het 
gemakkelijk het voorstel van de 
kascommissie over te nemen om 
de penningmeester te dechargeren. 
Ook Jaap kondigde al aan dat hij 
uiterlijk eind 2017 gaat stoppen als 
penningmeester. Dus als u goed bent 
in het omgaan met geld, kom over en 
help ons. 

Opslagruimte
Daarna kwam het voorstel van de 
kosters en kerkrentmeesters aan de 
orde om een beschikbare garage in 
de nabijheid van de Paaskerk te kopen 
voor opslag. Met de realisatie van de 
jeugdruimte in het benedenhuis werd 
het ruimtegebrek urgent. Bij opslag 
moet u denken aan kerstversiering en 
-stal, spullen voor de rommelmarkt 
– zoals het rad van avontuur – en 
het (te) Gekke Kerk Festival en aan 
de extra stoelen. Het College van 
Kerkrentmeesters bood opslag in 
het Open Hof als alternatief aan. 

Cornelia Neeltje van der 
Meer-Oussoren
Op 12 april is op 79-jarige leeftijd overleden 
Corrie van der Meer. Ik leerde haar kennen 
toen haar man na een slechte diagnose 
de laatste maanden werd verpleegd in het 
Zonnehuis en Corrie zelf ook tobde met 
haar gezondheid. Door een operatie kwam 
ze weer in betere doen. Ze kwam weer toe 
aan vroegere hobby’s en we zagen haar 
ook weer in de kerk. De laatste periode 
kreeg ze steeds meer problemen met 
haar geheugen, ze vond het onverdraaglijk 
om zoveel te moeten inleveren. Dat had 
ze al te vaak bij anderen gezien. Dochter 
Angelique heeft tot op het laatst veel voor 
haar gedaan. De uitvaart vond wegens 
werkzaamheden in de Paaskerk plaats in 
de aula in De Kwakel.

G.J. de Bruin

Cornelia Anna Goede-van der Blom
Vrijdag 15 april hebben we afscheid 
genomen van mw. Cornelia Anna 
Goede-van der Blom. Geboren in de 
Haarlemmermeer op 3 september 
1922, heeft ze na haar huwelijk in 
Amstelveen gewoond. Na de dood van 
haar man Pieter Goede woonde ze vele 
jaren samen met haar dochter aan de 
Patrimoniumlaan 24. Naast bezoeker 
van de Dorpskerk zullen velen haar 
ook hebben gekend als enthousiast 
bugelspeler in de muziekvereniging 
Patrimonium. Bij het afscheid hebben we 
het Paasevangelie uit Johannes gelezen. 
We wensen allen die haar missen, vooral 
dochter Denise, schoondochter Višna en 
de kleinkinderen, kracht en Gods zegen 
toe.

Ds. Werner Pieterse
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Maar na ampele overwegingen woog 
het voordeel van de nabijheid en 
fl exibiliteit het zwaarst en heeft de 
kerkenraad besloten om het College 
van Kerkrentmeesters te vragen 
tot aanschaf van een garage uit de 
wijkmiddelen over te gaan. 

Geluid
We hebben met de kerkrentmeesters 
ook afgesproken zo mogelijk voor de 
zomer de geluidskwaliteit te testen om 
te zien of de installatie nog verbeterd 
kan worden. Daarbij zal worden 
gekeken naar mogelijkheden om de 
leverancier aanwezig te laten zijn en het 
idee vanuit de gemeentevergadering 
om kerkgangers vanuit verschillende 
hoeken in de kerkzaal een vragenlijst te 
laten invullen. 

Ondersteuning kerstlichtjestocht
Gevraagd naar de mogelijkheden voor 
professionele ondersteuning van de 
kerstlichtjestocht heeft het kernteam 
aanbevolen dit te realiseren door 
opname in het takenpakket van de 
opvolg(st)er van Dorien Keus naast de 
taken voor het jeugdwerk. De eerste 
verkenningen met de Protestantse 
Jeugdraad hebben plaatsgehad en de 
kerkenraad gaf mandaat voor realisatie 
van dit idee.

Ruimte en vieren
Tot slot hebben we gesproken hoe 
verder te gaan met het thema ‘ruimte 
en vieren’. De eerste stap is het 
ontwikkelen van een visie op vieren: 
in één korte kernachtige zin zeggen 
wat en hoe we vieren. Daarvoor zagen 
we twee opties: (i) een kernteam 
dat op niet al te lange termijn een 
visie ontwikkelt (ii) een langduriger 
breed gemeenteproces om tot een 
visie op vieren te komen. Vervolgens 
kan op basis van de visie nagedacht 
worden over een masterplan voor de 
kerkzaalinrichting. Mede op basis van 
de ervaringen van de Kruiskerk kozen 
we voor een compromis: een kernteam 
op basis van degenen die zich al 
aangemeld hebben met als opdracht 
zoveel mogelijk gemeenteleden er bij te 
betrekken. Heeft u ook belangstelling 
meldt u zich dan bij de voorzitters.

Peter van Leeuwen

Vanuit de jongerendienst
Op zondag 17 april hielden de tieners 
van de Paaskerk en de Kruiskerk een 
gezamenlijke dienst in de Kruiskerk. 
Selma van Ee – jeugddiaken in de 

Paaskerk – heeft met de tieners een 
start gemaakt met de voorbereiding van 
‘Nacht zonder dak’. Dat is een actie van 
Tear waarbij je met je jeugdgroep één 
nacht doorbrengt in een zelfgemaakt 
krotje van plastic en kartonnen 
dozen. Een uniek evenement waarbij 
bewustwording, samen plezier maken 
en iets doen voor anderen hand in 
hand gaan. Jongeren kunnen zich laten 
sponsoren of op een andere manier 
geld inzamelen. De opbrengst van de 
actie gaat naar straatjongerenprojecten 
van Tear. Waarschijnlijk zullen de 
jongeren na de zomervakantie een 
nacht zonder dak beleven.
Op 24 april zouden de tieners in 
gesprek gaan met een groepje dak- 
en thuislozen in Amsterdam. Dit ter 
voorbereiding op De Dienst van 19 juni. 
Helaas hadden veel van onze tieners 
het te druk met andere zaken en 
moeten we op zoek naar een nieuwe 
datum. De datum van De Dienst op 19 
juni blijft gewoon staan.
Op donderdag 19 mei kookten we 
de buurtmaaltijd in de Paaskerk. De 
tieners kwamen direct uit school naar 
de Paaskerk om een heerlijke maaltijd 
te bereiden. 
In het weekend van 28 en 29 mei gaan 
we toch nog een nachtje op kamp. Aan 
het begin van het seizoen is het er niet 
van gekomen. Van zaterdagochtend 28 
mei tot de namiddag van zondag 29 
mei verblijven we in Stayokay Egmond. 
Tieners kunnen zich opgeven bij ds. 
Werner Pieterse, dspieterse@paaskerk-
amstelveen.nl. 
U merkt wel dat de jongeren van de 
gemeente niet stilzitten!

Edith van Amsterdam

Gooitzen Hoekstra
Op 18 april kwam een einde aan het 
leven van Gooitzen Hoekstra. Hij werd 
87 jaar. In de oorlog werkte hij met 
zijn vader mee op de boerderij. Na de 
oorlog toog hij naar Leeuwarden om zijn 
gymnasiumdiploma te halen. Aan de 
Vrije Universiteit studeerde hij een tijd 
theologie, maar maakte die studie door 
omstandigheden niet af. In plaats van een 
predikantschap ging hij zich bezig houden 
met onroerend goed. Hij was niet iemand 
die zich dingen zomaar liet gezeggen, 
wat een geluk dat hij in zijn werk eigen 
baas was. Trots was hij op zijn wortels, 
op Friesland. We luisterden tijdens de 
afscheidsbijeenkomst naar het Friese 
volkslied. Zijn vrouw en zoon Wiebe en 
zijn gezin zullen hem missen.

G.J. de Bruin
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In april hadden we de expositiecom-
missie op bezoek om na te praten 
over de expositie 'David en Goliath'. 
We hebben veel waardering voor het 
werk van de commissie en de inbreng 
van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Natuurlijk zijn er ook verbeterpuntjes. 
We kijken nu al uit naar een volgende 
expositie in het najaar. Intussen hebben 
de kinderen voor een nieuwe 'expositie' 
gezorgd. Mooi!
We bespraken de goedkeuring van de 
AK voor het doorgaan van onze twee 
projecten, zij het dat Ria zes maanden 
moet stoppen. Maar het werk wordt 
goed overgedragen, veel kan na de 
vakantieperiode (misschien op een lager 
pitje) doorgaan. Ria is op vrijwillige basis 
in mei soms nog aanwezig. Goed dat 
we nu eindelijk duidelijkheid hebben.
Ondanks eerdere aankondiging ging Ria 
8 mei niet voor en ontbrak ze ook bij de 
gemeentevergadering, het gevolg van 
de zes maanden termijn. In november 
halen we dat in.
Ook het project Goede Buren dat op dit 
moment loopt kwam aan de orde. 
En verheugd namen we kennis van het 
feit dat Gerjan van Schaik de Kruiskerk 
in het College van Kerkrentmeesters 
vertegenwoordigt. Fijn dat deze 
vacature vervuld is.

In de Paaskerk was een bijeenkomst 
voor gemeenteleden om het 
synoderapport 'Kerk 2025' te 
bespreken. De inbreng van de Kruiskerk 
was niet zo groot, maar we hebben 
goede gesprekken met elkaar gevoerd 
over hoe wij de kerk in 2025 zien. Met 
onze kerkenraad willen we dat in het 
najaar nog een keer doen.
Stichting Monumentenwacht Noord-
Holland heeft op ons verzoek het 
kerkgebouw geïnspecteerd. Er zijn veel, 
maar kleine, gebreken gevonden die 
gelukkig eenvoudig gerepareerd kunnen 
worden. Ons jaarlijkse gemeentefeest 
houden we dit jaar op 27 mei. 

Rudie van Balderen

De Jonge Kruiskerk
Wat is geweest: Het grootste 
Bijbelverhaal van Amstelveen
Zaterdagmiddag 16 april kwamen 
vijftien kinderen naar de Kruiskerk 
om samen het grootste Bijbelverhaal 
van Amstelveen te maken. Deze keer 
ging het over Jozef en zijn broers. 
Kunstenares Hadewey Buitenwerf 
maakte voor ons de basis van de 
verhalen: op zes grote panelen 
stonden zes scènes uit het verhaal. 
De kinderen gingen aan de slag om 
de schilderijen nog mooier te maken. 
Zo kreeg Jozef een schitterende jas 

van allemaal verschillende lapjes, 
werden de zeven dikke en (acht!) 
magere koeien gestempeld, werden 
er bouwtekeningen ontworpen voor 
graanschuren en vierden Jozef en 
zijn broers uiteindelijk feest omdat ze 
elkaar weer hadden teruggevonden in 
Egypte. Het was een prachtige middag, 
vol energie en dynamiek. 

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
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Dank aan alle kinderen, de vrijwilligers 
en natuurlijk aan Hadewey voor 
het ontwerpen van de panelen. 
Op zondagochtend hebben ook 
de kerkgangers genoten van de 
schilderijen. 

Wat komt: Verhaal in de Kruiskerk 
Op zondagmiddag 19 juni om 16.00 
uur is er weer ‘Verhaal in de Kruiskerk’, 
een creatieve viering voor kinderen 
(0-12) en hun ouders. Deze keer gaat 
het over de tweelingbroers Jakob en 
Ezau. Waarom hadden ze eigenlijk zo’n 
hekel aan elkaar en hoe zat het met 
hun vader en moeder? Teken, knutsel 
en speel mee om samen het verhaal 

te ontdekken. Om 17.00 uur is er een 
korte viering waarin we alles wat we 
hebben gemaakt en gedaan bij elkaar 
brengen, we het verhaal horen en 
samen liedjes zingen. We sluiten af 
met een gezamenlijke maaltijd (met 
linzensoep). Komen jullie ook? Meld 
je dan aan voor donderdag 16 juni a.s. 
bij Mirjam Buitenwerf: buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl, 06-20339808. 

Plek onder de zon, maandag 13 juni
Maandagochtend 13 juni komen 
zeven schoolklassen (groep 8) naar de 
Kruiskerk voor de afsluiting van het 
project ‘Plek onder de zon’. Dit is een 
educatief project van milieueducatie 

Amstelveen en Amsterdam, 
de Lutherse diaconie en met 
medewerking van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
De kinderen hebben in de afgelopen 
weken veel geleerd over duurzame 
energie in Nederland, maar ook in 
ontwikkelingslanden. Alle klassen 
doen mee aan de eindopdracht: het 
bedenken van een apparaat op zonne-
energie dat in ontwikkelingslanden 
kan worden gebruikt. Een heuse 
jury beoordeelt de inzendingen. 
We zijn benieuwd welke creatieve 
uitvindingen de kinderen hebben 
bedacht!

Mirjam Buitenwerf
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Zo/ 22 mei: Generatiegesprek voor 
tieners en ouderen
Een generatiegesprek voor tieners 
en ouderen over het thema 
vriendschap vanaf 10.00 uur in 
Nieuw Vredeveld. Samen gaan we 
kijken wat we belangrijk vinden 
als het om vriendschap gaat: wat 
zijn de overeenkomsten en wat 
de verschillen tussen jongeren en 
ouderen? Lijkt het jou of u leuk om 
ook mee te doen? Info en aanmelden: 
06 2832 0520 of scwnv@brentano.nl.

Zo/ 22 mei: Concert Concertina’s 
Accordeonmuziek op z’n best. Twee 
uur lang plezier met de Concertina’s, 
een energiek accordeonorkest uit 
Amstelveen. Van 15.00 tot 17.00 uur in 
het restaurant van Nieuw Vredeveld. 

Info: 06 2832 0520 of scwnv@
brentano.nl. Kaartverkoop aan de zaal. 
Kosten (inclusief een hapje en een 
drankje): € 7,50. 

Di/ 24 mei: Swing-Sing-Inn
Voor Goede buren een speciale 
Swing-Sing-Inn voor iedereen die 

plezier heeft in zingen met vrolijke 
muziek uit allerlei tradities. De middag 
staat onder leiding van dirigent Wim 
Keijzer en pianist Peter van Dongen. 
We beginnen met koffi e en thee en 
eindigen na het zangprogramma met 
een nazit en een drankje. Van 13.30 
tot 15.30 uur in de Kruiskerk.

Za/ 28 mei: Wandelen en zoeken 
naar eetbare planten
Met natuurgids Carla de Bruijn 
maken we een wandeling door 
het Amsterdamse Bos. Carla zal 
ons wijzen op eetbare planten en 
uitleggen hoe je ze herkent, kunt 
oogsten en er een lekker gerecht van 
kunt maken. Van 10.00 tot 12.00 uur. 

Verzamelen bij de parkeerplaats aan 
het einde van de Oude Karselaan. 
Halverwege de wandeling drinken we 
ergens koffi e (neem dus wat kleingeld 
mee).
 
Zo/ 29 mei: Choral Evensong
Een choral evensong is een vesper 
volgens de anglicaanse traditie. Het 
Vocaal Theologen Ensemble zingt op 
de grens van dag en avond, als de 
tijd nodigt tot contemplatie, enige 
anthems en motetten. Van 17.00 tot 
18.00 uur. Vanaf 16.30 uur staan koffi e 
en thee klaar. Om 16.40 uur is er een 
korte toelichting op de muziek. 
Locatie: Kruiskerk.

Zo/ 05 juni: Seizoensopening 
openluchttheater Elsrijk
Burgemeester Mirjam van ’t Veld 
opent een nieuw seizoen van 
het openluchttheater. Daarna de 

voorstelling 'De Vuilnismannen'. 
Aansluitend is er een borrel om 
het project Goede buren in Elsrijk 
feestelijk af te sluiten. Aanvang: 15.00 
uur. Locatie: Openluchttheater, in het 
park achter de Kruiskerk - park De 
Ruyschlaan. 
Info: www.openluchttheaterelsrijk.nl. 
Kosten: € 3.

Maria Antonia van Hulsenbeek-Sieger
Zij werd geboren in Amsterdam en 
overleed in de leeftijd van 94 jaar in 
Amstelveen. Na haar studie trouwde zij 
met Lex van Hulsenbeek. In de veertiger 
jaren werd hij voor zijn werk uitgezonden 
naar Indonesië, waar zij een aantal goede 
jaren hadden. Na de onafhankelijkheid 
van Indonesië werd het langzamerhand 
moeilijker en in de vijftiger jaren kwamen 
zij terug naar Nederland en gingen wonen 
in Amstelveen. 
Naast haar gezin onderhield zij veel sociale 
contacten en zat in alle ouderraden van 
scholen die haar kinderen bezochten. Zij 
had een brede belangstelling en had over 
veel zaken een uitgesproken mening die 
zij graag inbracht. Zij woonde lang in een 
aanleunwoning in Klaasje Zevenster, waar 
zij jarenlang lid was van de bewonersraad. 
Zij was lang gezond van lichaam en geest. 
Tot haar 92e jaar mocht zij autorijden, waar 
zij dankbaar gebruik van maakte. Zij kon na 
een mooi en voltooid leven in rust sterven. 
Voorafgaand aan de crematie herdachten 
wij haar met woorden uit het begin van het 
boek Handelingen.

Renger Prent
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Even weg…
In de komende maanden zal ik niet 
werkzaam zijn in de Kruiskerk. U kent 
het verhaal en de afspraken. Daarom 
wil ik u graag hartelijk bedanken voor 
plezier, oogst, support, vertrouwen en 
hartelijkheid. Het gemeentefeest van 
vrijdag 27 mei zal voor mij de laatste 
activiteit zijn waar ik bij aanwezig ben. Alle 
goeds voor u en jullie allen en tot ziens. 

Ria Keijzer-Meeuwse

Van de diaconie
Op woensdag 25 mei van 17.00 tot 
19.30 uur zal de laatste S(ch)AT-
maaltijd van dit seizoen plaatsvinden. 
Daarbij zal informatie gegeven worden 
over de situatie van de in Amstelveen 
opgevangen vluchtelingen.

Mogelijkheid tot intekenen vond reeds 
plaats in de kerk. U kunt tot zondag 
22 mei telefonisch informeren of er 

nog plaats is bij Annemie van Hamel 
(4412408) of Tine de Lange (6457579). 
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5. 

Lamkje Siminia

Gemeentefeest op vrijdagmiddag 
en -avond 27 mei
Op vrijdag 27 mei sluiten we ons 
mooie en rijk gevulde kerkelijke 
seizoen af met het jaarlijkse 
gemeentefeest. U bent vanaf 17.00 
uur van harte welkom voor een hapje 
en een drankje. Ook voor de kinderen 
is er een programma deze middag 
en avond. Rond 18.00 uur steken 
we de barbecue aan en genieten we 
samen van een gezellige maaltijd. 
Om 19.00 uur beginnen we met het 
onderdeel ‘zeepkist’: hebt u iets moois 
of bijzonders meegemaakt in het 
afgelopen seizoen in de kerk en wilt 
u er iets over vertellen? Dan is dit de 
plek! 
Vanaf 20.00 uur is er een optreden van 
verhalenverteller Marja van den Hurk; 
zij brengt twee prachtige vertellingen. 
Haar programma wordt afgewisseld 
met muziek. Rond 21.30 uur hopen we 
het feest af te sluiten. 
Deze avond wilt u niet missen! Als u 
er ook bij wilt zijn, meldt u zich dan 
voor 23 mei aan bij koster Marian van 
Leeuwen (ook eventuele dieetwensen 
graag aan haar doorgeven): koster@
kruiskerk-amstelveen.nl, 06-42925149.
We zijn voor deze gelegenheid nog 
op zoek naar mensen die een salade 
willen maken voor bij de barbecue. 
Lijkt het u het leuk om iets te maken, 
meldt u dit dan even bij koster Marian 
van Leeuwen.

Mirjam Buitenwerf

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje Schatgraven in de Kruiskerk.

Mei
Za  21 20.15 uur Concert
Ma 23 20.00 - 22.00 uur Meditatief Bijbellezen
Di  24 13.30 - 15.30 uur Swing-Sing-Inn
Wo 25 17.00 - 19.45 uur Schatmaaltijd. Info en opgave bij de diaconie, Tine 

de Lange 6457579 of Annemie van Hamel 4412408
Wo 25 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
Zo 29 17.00 - 18.00 uur Anglicaanse vesper

Juni
Zo 05 15.00 uur Afsluiting project 'Goede buren in Elsrijk' en 
   seizoensopening openluchttheater Elsrijk
Di 07 09.30 - 11.30 uur Open huis met Renger Prent over 'De kerk van mijn 

jeugd'
Wo 08 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
Do 09 19.30 - 21.00 uur Krisskrosscafé (12 - 18 jaar)
Do 09 20.00 - 22.00 uur Kring Vrouw en Geloof
Vr-Zo 10-12 (te) Gekke Kerk Festival, Paaskerk
Zo 12 12.00 - 13.00 uur Koffi econcert door Bob van der Ent en Henk 

Trommel
Ma 13 09.30 - 12.30 uur Afsluiting van het project 'Plek onder de zon', voor 

schoolkinderen uit groep 7 over zonne-energie en 
duurzaamheid

Wo 22 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
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Pelgrimskerk
Ds. Doolaard tijdelijk pastor in 
Buitenveldert
Al geruime tijd mist de Pelgrimskerk-
gemeente ds. Harmen de Vries, 
die door een ongelukkige val sinds 
januari zijn werk niet kan doen. Het 
ziet ernaar uit dat zijn herstel nog 
enige maanden duurt. Om niet van 
pastorale zorg verstoken te zijn, 
heeft de kerkenraad mij gevraagd die 
taak tijdelijk op me te nemen. Ik zal 
twee dagen per week (vier dagdelen) 
beschikbaar zal zijn voor het pastoraat. 
Op dinsdag- en donderdagmiddag 
en een wisselend dagdeel wil ik in 
Buitenveldert zijn om bezoeken af 
te leggen, een kring te leiden, een 
fi lmmiddag te houden en wat zich 
verder aandient. 
Amstelveen-Buitenveldert is bekend 
gebied voor mij. Ik was eerder 
consulent voor deze wijkgemeente, al 
is dat enkele jaren geleden. In de jaren 
2005-2011 was ik predikant van de 
Bankras- en Kruiskerk. Ik voel me hier 
nog steeds thuis. 
Sindsdien mocht ik ook enkele keren 
per jaar in de gemeente voorgaan. 
Vanwege lopende afspraken zal dat de 
komende tijd niet zo vaak zijn. 
Ik woon in Zeist maar u kunt mij 
gemakkelijk bereiken voor een 
afspraak of anderszins, per telefoon 

06 53610209 of 030 6910770 of 
e-mail: j.doolaard@hetnet.nl. 

Vanaf deze plaats wens ik collega De 
Vries van harte beterschap toe. 

Jaap Doolaard

Vanuit de wijkkerkenraad april
Mevrouw Wil Vos gaat verhuizen. Begin 
juni vertrekt ze naar Amerongen. Wie 
kan haar opvolgen en speciaal, wie kan 
de organisatie van de ouderentocht op 
zich nemen? Dit jaar doet ze het nog.

Nu er in Nederland zoveel vluchtelingen 
komen, is er een explosieve stijging 
van de vraag naar Bijbels in o.a. het 
Arabisch, Farsi, Dari en Tigrinya. De 
Bijbelvereniging heeft ons bericht dat 
ze probeert aan deze vraag tegemoet 
te komen, wat goed lukt. Zo heeft ze 
onlangs ook een parallelbijbel Arabisch-
Engels aan haar aanbod toegevoegd, 
bestemd voor vrijwilligers die samen 
met vluchtelingen de Bijbel willen 
lezen. Wij gaan uitzoeken welke talen 
ze graag willen hebben. De Bijbels 
worden kosteloos ter beschikking 
gesteld.

We bespraken het concept 
profi elschets voor de voorzitter van de 
Algemene Kerkenraad. We waren onder 

de indruk van de vele voortreffelijke 
eigenschappen van de nieuwe 
voorzitter. In elk geval onderschrijven 
we de opmerking dat de AK-voorzitter 
contact met de gemeenten moet 
onderhouden. Een suggestie onzerzijds 
is om het kerkelijk bureau te vragen 
alle gemeenteleden tussen ongeveer 
zestig en zeventig jaar, dus pas-
gepensioneerden, aan te schrijven of ze 
AK-voorzitter willen worden.

In verband met de ziekte van ds. De 
Vries zal de visitatie niet eerder dan 
in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. 

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Tijdelijke vervanger voor dr. H.U. de Vries: 
ds. Jaap Doolaard te Zeist, tel. 06-53610209 
of 030-6910770, j.doolaard@hetnet.nl 
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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We vroegen het college van 
kerkrentmeesters of we naar een 
tijdelijke vervanging mochten uitzien 
en kregen daarvoor groen licht. Tot 
onze vreugde is ds. J. Doolaard, ons 
allen welbekend, bereid gevonden 
hierin te voorzien voor vier dagdelen. 

Ds. René de Reuver wordt de nieuwe 
scriba van de generale synode, 
opvolger dus van dr. Arjan Plaisier. Hij 
start zijn werkzaamheden op 15 juni.

De kerkdiensten in De Buitenhof 
zullen vanaf 1 juli niet meer op 
zondag, maar alleen op zaterdag 
gehouden worden. De katholieken 
deden dat al een paar jaar, maar door 
de nieuwe oecumenische afspraken 
werd het voor de bewoners te 
verwarrend: de ene keer op zaterdag, 
de andere keer op zondag. Omdat de 
katholieken op zondag geen dienst 

kunnen verzorgen is nu unaniem 
gekozen voor de zaterdag. Niet 
iedereen is daar gelukkig mee. We 
bespreken het in de meivergadering 
met ds. Van der Hoek.

De gemeentevergadering van de 
Protestantse Kerk Amstelveen-
Buitenveldert zal plaats vinden op 
22 juni om 20.00 uur in de Paaskerk. 
Te zijner tijd zullen de benodigde 
stukken ter inzage liggen.

Adri Lodder

Pastorpraat 
Het is al even geleden maar velen 
onder ons zullen haar nog wel 
herinneren: Simone Germaine 
Schenkel. Nadat ze niet meer zo 
makkelijk naar de Franse Waalse 
kerk in de stad kon, waar ze vele 
jaren taken vervuld had, kwam 
ze regelmatig in de Pelgrimskerk 

en werd uiteindelijk lid van onze 
gemeente. Ze was ook hier een actief 
deelneemster; kerkgang, Bijbelkring, 
uitjes enz.
Enkele jaren geleden moest ze verzorgd 
worden in het Menno Simonshuis. 
Verschillende gemeenteleden hielden 
contact met haar. 
Vredig is ze daar op 30 maart 
overleden. Haar familie uit Franstalig 
Zwitserland kwam over en zaterdag 
2 april is zij in intieme kring 
gecremeerd. Er waren geen kaarten, 
wel advertenties in de dag- en 
weekbladen. Er hangt er een in de 
Ontmoetingsruimte op het prikbord.

Zo zijn ons deze winter nog meer 
gemeenteleden ontvallen of zijn 
weggegaan. Soms gaat men weg 
omdat men elders blijvend verzorgd 
moet worden. We missen ze maar 
ze komen soms terug in onze 
herinnering.
Maar.... ook komen er mensen terug 
van weggeweest na een geslaagde 
operatie en dan zijn we blij met hen! 
 
Het Zomerprogramma is er, nu al of 
heel binnenkort in uw bezit. Het is de 
gele flyer! Ook in de bibliotheek en 
Huis van de Wijk is het programma 
aanwezig. Lees het goed door en 
geef je op als het gevraagd wordt. Wij 
hopen op mooi weer als we weggaan 
en ook dat we steeds heelhuids weer 
terugkomen!
In de kerken is regelmatig wat te 
doen. Ds. Pieterse houdt weer 
een Bijbeltafelgesprek, evenals ds. 
Doolaard, hij verzorgt twee lezingen 
over Numeri. 

Agenda 

Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

Kannen en Kruiken: elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur.
Kostje geKocht: iedere eerste vrijdag van de maand gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur.
Morgengebed in De Goede Herder: elke woensdag 09.00 uur.

Juni
Do  09  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder
Wo  15  14.00 uur  Daklozendag, Corvershof
Do  16  10.00 uur  Eye, Perron metro 51, Station Zuid
Ma  27  20.00 uur  Film: Youth, De Goede Herder

Kijk verder in het zomerprogramma voor meer informatie of kijk op www.pelgrimskerk.nu.
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Cees Zwaan koninklijk onderscheiden
Op 26 april was het koud en er viel veel regen. 
Zelfs binnen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 
viel regen: een lintjesregen noemen we dat, 
maar de sfeer was er warm. 34 Personen 
werden om heel verschillende redenen 
koninklijk onderscheiden. Een van hen was Cees 
Zwaan, ons trouwe gemeentelid. Burgemeester 
Van der Laan prees hem om zijn verdiensten 
jaren geleden in de Staatsliedenbuurt bij zijn 
werk voor jongeren. Bijzonder was het feit dat 
hij dertig jaar bestuurslid was van de afdeling 
Amsterdam van de Protestants Christelijke 
Ouderen Bond (PCOB), waarvan twintig jaar als 
penningmeester. 
Ook vermeldde de burgemeester zijn werk 
voor de kerk in Buitenveldert. Jarenlang was 
hij collectant in de Ontmoeting en later de 
Pelgrimskerk, bracht de opbrengsten naar 
de bank. In De Buitenhof deed hij dienst als 
diaken. Vanaf het begin was hij nauw betrokken 
bij de organisatie van de contacten met onze 
partnergemeente in Leipzig-Gohlis. Samen met 
zijn vrouw Gerrie ontving hij gastvrij mensen uit 
de DDR en reisde altijd met de groep daarheen. 
Zo was hij dienstbaar voor de gemeenschap en 
werd hij daarom door de koning benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Als gemeente feliciteren we hem daarmee 
en we danken hem voor alles wat hij voor de 
Pelgrimskerk zoveel jaren met liefde en trouw 
deed.

Henk Stok

Als u de vorige keer gemist hebt, kom 
dan deze keer op de koffi e en op de 
High Tea bij mevrouw Van Kooten. 
Vergeet u ook de Zomermaaltijd niet, 

we doen dan net of wij in Italië zijn. 
Als het een hele warme dag is in de 
...tuin!
Ds. Harmen de Vries wensen wij 

vanaf deze plek beterschap en 
ook allen die ziek zijn en aan huis 
gebonden. 

Wil KruijswijkWil Kruijswijk
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Op 17 april was de informatiebijeenkomst over Taizé. 
Komende zomer gaan we van 14 tot en met 21 augustus 

op bezoek bij dit klooster midden in Frankrijk. Jaarlijks 
komen tienduizenden jongeren naar deze plek voor 

bezinning en ontmoeting. Tijdens de informatieavond 
gingen ervaren jonge Taizé-gangers in gesprek met 
jongeren die nog nooit in Taizé zijn geweest. Want 

waarom zou je in vredesnaam naar een klooster gaan 
waar je drie keer per dag naar de kerk moet en ook nog 

klusjes moet doen zoals koken of wc’s boenen. Er waren 
in totaal 21 jongeren aanwezig en ze waren aan het eind 

unaniem: we gaan dit jaar (weer) naar Taizé! 

Taize
PJR

Wil je nog mee? Je kunt je tot 1 juni 
opgeven via het aanmeldformulier 

op www.pjramstelveen.nl.



Afscheid Dorien 
Vrijdagavond 15 april nam de PJR afscheid 
van Dorien Keus. Deze afscheidsavond 
was echt op z’n ‘Doriens’: een inhoudelijk 
gedeelte en een borrel. In het inhoudelijke 
gedeelte ging Dorien in op het belang van 
relaties in de kerk. Iedereen kent wel één 
of meer personen die een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij zijn of haar keuze tot 
geloof. In de kerk bestaan drie soorten 
relaties: tussen God en mens, tussen 
leeftijdsgenoten en tussen mensen van 
verschillende generaties. Alle drie zijn 
ze belangrijk. Na haar uitleg zette Dorien 
iedereen aan het werk om in groepjes 
activiteiten te bedenken die deze drie 
relaties kunnen bevorderen.

De avond werd afgesloten met een 
borrel, waar verschillende mensen Dorien 
toespraken om haar te bedanken voor het 
werk dat zij in Amstelveen heeft gedaan. Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen, tel.: 643 75 96website: www.pjramstelveen.nl mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Martine Versteeg
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PJR

Sinds een paar maanden zijn Valerie en Jakob op 
Uilenstede bezig met studentenwerk, genaamd ‘Ziel 
en Zaligheid’. Omdat dit werk veel overlap heeft 
met het werk van Twintigers Amstelveen zijn we 
op zoek gegaan naar mogelijkheden om samen te 
werken. Twintigers Amstelveen is het werk dat de 
PJR bovenwijks organiseert voor twintigers (18 t/m 
30 jaar) die in of om Amstelveen wonen, studeren 
of werken. Deze samenwerking heeft geleid tot een 
gezamenlijke organisatie van een aantal activiteiten. 
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten van Ziel 
& Zaligheid en Twintigers Amstelveen? Volg ons dan 
op Facebook!  

Samenwerking Ziel 
en Zaligheid en 

Twintigers Amstelveen

Bedankt Dorien! 

Twintigers Amstelveen
Ziel & Zaligheid
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Van dweilmeisje tot directrice: 
een schets over 40 jaar psychiatrie 
Donderdag 12 mei was de dag van de verpleging. Een uitgelezen 
moment voor de publicatie van een boek óver de verpleging. Judith 
van der Stelt schreef het levensverhaal van Anna Poot (1929), 
getiteld Anna Poot, van dweilmeisje tot directrice.
Juf, secretaresse of verpleegster, dat waren de gangbare beroepen 
voor meisjes die halverwege de vorige eeuw een vervolgopleiding 
wilden doen. Anna Poot koos vol overtuiging voor de verpleging 
en heeft daar nooit spijt van gehad. Van 1946 tot 1989 werkte ze 
in verschillende functies in de psychiatrie. Ze begon haar carrière 
als dweilmeisje in een streekziekenhuis in Delft en eindigde 
haar carrière als verpleegkundig directrice van de Valeriuskliniek 
in Amsterdam. In die vier decennia is er duizelingwekkend veel 
veranderd in de zorg voor psychiatrische patiënten. An maakte al die 
veranderingen van dichtbij mee en vertelt er over in dit boek.
Het boek is voor € 12,50 verkrijgbaar via de website van de auteur: 
www.judithvanderstelt.nl Van dat bedrag gaat € 2,50 naar de 
Stichting Anna Poot, een organisatie die verpleeg- en verloskundigen 
in ontwikkelingslanden ondersteunt.
Anna Poot, van dweilmeisje tot directrice, door Judith van der Stelt, 
€ 12,50, 123 tekstpagina’s en een katern van 16 fotopagina’s. ISBN: 
97894-6328-013-6
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Psalmzangavond 
Pauluskerk 

Het Chr. gem. Koor Cum Laude organiseert 
op zaterdag 28 mei 2016 een zangavond 
met als thema ‘De Psalmen’. Het boek van 
de psalmen is toch werkelijk een bron van 
inspiratie voor ons dagelijks en geestelijk 
leven. We zullen op diverse manieren 
de psalmen ten gehore brengen zowel 
berijmd en bewerkt als koorstukken. Voor 
deze ontmoeting hebben wij verschillende 
gasten uitgenodigd; gastorganist Wim 
de Penning, pianist Peter van Dongen en 
saxofonist Jenny Stoeckart. Ds. A. Baas 
heeft ook zijn medewerking toegezegd. De 
algemene leiding is in handen van Wim van 
Dijkhuizen. 
De deuren zijn open om 19.30 uur en de 
avond begint om 20.00 uur. De toegang is 
vrij, wel is er een collecte. U bent allen van 
harte uitgenodigd in de Pauluskerk Wolfert 
van Borsselenweg 116 te Amstelveen. 

Op 18 juni geeft Chr. koor Alegría een 
feestelijk concert om ons lustrum te 
vieren: veertig jaar zangplezier waarvan 
vele jaren onder de bezielende leiding 
van Nico Philipp Hovius. Daarom geven 
wij een zwoel zomeravondconcert, 
waarmee we zingend de zomeravonden 
inluiden. 
 
Onder de titel Stars of the Summer 
Night zingt het koor Madrigalen en 

part songs; een combinatie van de 
Engelse profane koortraditie uit de 
renaissance (16e eeuw) gecombineerd 
met die van de romantiek (17e eeuw). 
Beide perioden hebben prachtige 
koormuziek voortgebracht, waarbij 
met name de Engelse traditie zich 
duidelijk onderscheid met die van de 
rest van Europa. De liefde wordt in alle 
klankkleuren bezongen, van dromend 
tot in – voor de goede luisteraar 

– pikante details. Een strijkersensemble 
zorgt voor de muzikale begeleiding. 
Wij nodigen u graag uit om te komen 
genieten, u te laten verrassen en om 
met elkaar na afloop het glas te heffen. 
Zaterdagavond 18 juni, 20.00 uur, 
Paaskerk, Augustinuspark 1, 
Amstelveen

Toegang volwassenen € 12,50, 
kinderen tot 16 jaar € 7,50.

Zomeravondconcert Alegria
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 Cursus Theologische Vorming 
gemeenteleden (TVG)

In Amsterdam wordt al vele jaren de cursus Theologische Vorming 
voor Gemeenteleden en geïnteresseerden georganiseerd. Er 
is ruim aandacht voor de Bijbelse vakken die inzicht geven in 
het Oude en Nieuwe Testament. Eveneens komt aan bod wat 
de literatuur van de christelijke boodschap in de loop van de 
eeuwen heeft teweeggebracht: Kerkgeschiedenis. Daarnaast 
komen de vakken Filosofi e (de wijze waarop wij denken), 
Geloofsleer (doordenken van ons christelijk geloof) en Ethiek 
(de consequenties voor ons alledaagse leven) aan bod. In de 
praktische vakken wordt vanuit de geloofsgemeenschap gekeken 
hoe mensen samen kerk kunnen zijn in Pastoraat, Diaconaat en 
Liturgiek. Verder worden de vakken Contextuele en Feministische 
Theologie, Jodendom en Wereldgodsdiensten gedoceerd.

Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en levensbeschouwing 
kan deze cursus volgen. Er worden geen eisen gesteld aan 
opleiding en kerkelijke achtergrond. De docenten zijn vakdocenten 
en zijn predikant of als medewerker aan een theologische 
instelling verbonden of daar werkzaam geweest. Juist de 
interactie tussen mensen van allerlei achtergronden maakt de 
TVG-cursus voor cursist en docent spannend en waardevol. We 
willen van elkaar leren én elkaar respecteren.

De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duurt drie jaar. Per jaar 
worden er op de dinsdagochtend gedurende dertiog weken van 
september tot april bijeenkomsten belegd in Amsterdam. 
De kosten bedragen € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het 
is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal vakken te 
volgen.

Voor meer informatie zie ook www.tvg-amsterdam.nl
Meer informatie en/of aanmelding bij de secretaris: Elly 
Scherpenisse-Werkman, tel. 023 56 57265, e-mail: elly@
scherpenisse.info . Op verzoek kan een uitgebreide studiegids 
worden toegezonden.

Reis naar Ghana
In november 2016 organiseert Kerk in Actie 
samen met een Ghanese partner een 
reis naar Noord-Ghana voor volwassenen 
vanaf vijftig jaar. Er zal onder andere 
een bezoek gebracht worden aan het 
Karité-project, waarvoor veel plaatselijke 
gemeenten gecollecteerd hebben tijdens 
de Veertigdagentijd. Deelnemers krijgen 
een kijkje achter de schermen bij het Karité-
project, ontmoeten de lokale bevolking en 
delen een stukje van elkaars leven en nemen 
deel aan culturele activiteiten. Kijk voor meer 
informatie op: www.kerkinactie.nl/reizen. 
Aanmelden kan tot en met juni 2016. 

Kinderen in 
ontwikkelingslanden
Hoe kun je dakloze kinderen in 
ontwikkelingslanden het beste helpen? 
Is een kindertehuis de beste oplossing 
of zijn er alternatieven? En hoe kun je als 
vrijwilliger een positieve bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van kinderen? In acht korte 
hoofdstukken staat de gids Kinderen zonder 
‘thuis’ stil bij deze en andere vragen. De gids 
is gratis te downloaden via of in papieren 
vorm te bestellen. www.bettercarenetwork.nl
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Het materiële landschap van religieus Nederland verandert in 
razendsnel tempo. Kerkgebouwen worden massaal gesloten 
en gesloopt of herbestemd. Veel van die gebouwen worden 
omgebouwd tot appartementen of kantoren, andere worden 
overgenomen door christelijke migrantengemeenschappen 
of moslims. Tegelijk verrijzen door het land nieuwe 
gebedshuizen, waaronder zogenaamde megamoskeeën en 
refodomes. In de samenleving leiden deze veranderingen 
vaak tot verhitte debatten, gepaard met gevoelens van afkeer, 
bedreiging en verlies. 
Het is duidelijk dat deze religieuze gebouwen voor velen 
iets bijzonders hebben. Vaak wordt dit speciale karakter van 
gebouwen omschreven als ‘heilig’. Hoe kunnen we dat heilige 
nou eigenlijk begrijpen? Hoe wordt daar vanuit verschillende 
religieuze en niet-religieuze perspectieven naar gekeken? 
Stimuleert het verbindingen tussen mensen of werpt het juist 
scheidslijnen op? Over deze vragen gaat we in gesprek met 
vertegenwoordigers uit islamitische, joodse, protestantse 
en oud-katholieke gemeenschappen, monumentenzorg en 
wetenschap. 

Datum/aanvangstijd: 5 juni 2016, 13.30 uur
Locatie: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam (oud-katholiek 
kerkgebouw). 
Toegang en aanmelding: aanmelding door overmaking van 
€ 7,50 (studenten: € 5,-) op NL63INGB0005319821, t.n.v. 
P.B.A. Smit, o.v.v. “Sacrale Stenen.”

13.30  Inloop met koffie
14.00  Opening en gespreksronde I: Marianne van Praag 

(Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag), 
Mohamed Ajouaou (Universitair docent islam, Vrije 
Universiteit), Oskar Verkaaik (Universitair hoofddocent 
antropologie, Universiteit van Amsterdam) 

15.15  Pauze
15.30  Gespreksronde II: Mirjam Blott (Projectleider Agenda 

Toekomst Religieus Erfgoed), (Hans Uytenbogardt 
(Em. docent liturgiek, theologisch seminarium 
Hydepark), Mattijs Ploeger (Docent systematische 
theologie en liturgiek, Oud-Katholiek Seminarie)

16.45:  Slotwoord, Birgit Meyer, Hoogleraar 
religiewetenschap, Universiteit Utrecht

17:00  Gelegenheid tot napraten en ontmoeting 
 
Tentoonstelling
Dit debat wordt georganiseerd ter gelegenheid van de 
tentoonstelling The Urban Sacred: over zichtbare en 
onzichtbare religie in Amsterdam, Berlijn en Londen. Deze 
internationale tentoonstelling onderzoekt de zichtbaarheid van 
religie en religieus erfgoed in de steden Amsterdam, Berlijn 
en Londen. Voor Amsterdam ligt de focus op het hergebruik 
van kerkgebouwen. 

4 juni t/m 2 juli 2016, Het Ignatiushuis, Beulingstraat 11, 
Amsterdam.Voor meer informatie zie http://theurbansacred.com.

Zowel plaatselijk als landelijk staat 
armoede op de agenda van kerken 
en diaconieën. Ruim 25 jaar was de 
werkgroep Arme Kant van Nederland/
EVA actief. Deze richtte zich op de strijd 
tegen armoede en verrijking. Nu deze 
werkgroep is opgeheven, wilde de 

Raad van Kerken als alternatief een 
oecumenisch verband dat aandacht 
vraagt voor armoede in Nederland. 
Knoppunt Kerken en Armoede richt zich 
op projecten, waarbij steeds met zoveel 
mogelijk partners wordt samengewerkt. 
Het Knooppunt wil de aanwezige 

kennis en initiatieven in kaart brengen 
en delen, zodat lokale diaconieën niet 
steeds opnieuw het wiel hoeven uit te 
vinden. Het moet ook een gezamenlijk 
aanspreekpunt voor de overheid 
worden. Zie voor meer informatie 
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl.

Raad van Kerken richt Knooppunt Kerken en Armoede op

Sacrale stenen
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 Nieuw team MijnKerk.nl

Ds. Otto Grevink (Waalwijk) en ds. Janneke Nijboer 
(Noordwijk) zijn op 8 april geïnstalleerd als de 
nieuwe internetdominees van www.MijnKerk.
nl. Marrit van Luxemburg wordt eindredacteur 
van deze community. Tijdens de bijeenkomst 
werd afscheid genomen van ds. Fred Omvlee en 
mw. Adrie Stemmer, respectievelijk de eerste 
internetpredikant en de eerste eindredacteur van 
MijnKerk.nl. Zij vertrekken vanwege het beëindigen 
van de contracttijd en het aanbreken van een 
nieuwe fase in het project. 

MijnKerk.nl is een ‘online kerk’ voor mensen 
die niet of nauwelijks (meer) naar de kerk gaan. 
Gemiddeld bezoeken zo’n 15.000 mensen per 
maand de site. Sinds de start zijn er al zo’n 
4.500 digitale kaarsjes aangestoken. Er is een 
facebookpagina met ruim vijfduizend fans. Naast 
de online gemeenschap organiseert MijnKerk.nl 
af en toe ‘meet ups’ in het land waar fans elkaar 
in levenden lijve kunnen ontmoeten. MijnKerk.
nl is in 2013 van start gegaan. Het is één van 
de (momenteel vijftig) pioniersplekken van de 
Protestantse Kerk.

Bijbelexpositie in Gouda
In de Sint-Janskerk te Gouda is de tentoonstelling ‘Het 
Woord verbeeld. De Bijbel in glas en prent’ te bezoeken. 
Aanleiding is de 500e verjaardag van Erasmus’ Novum 
Instrumentum, de 
eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe Testament. 
De betekenis van deze uitgave is enorm: zij vormde de 
basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en 
de Statenvertaling. Dit feit wordt daarom nationaal en 
internationaal op vele manieren herdacht.
Het merendeel van de 72 gebrandschilderde ramen van 
de Sint-Jan dateert uit de 16e en de 17e eeuw en bevat 
Bijbelse voorstellingen en thema’s. Bij tien thema’s hieruit 
zijn geïllustreerde bijbels te zien uit onder andere de 
collecties van het Nederlands Bijbelgenootschap en het 
Bijbelmuseum te Leerdam, die samen met de stichting 
Goudse Sint-Jan, Museum Catharijneconvent en Refo500 
de tentoonstelling organiseren. Ook de beroemde 
Delftse bijbel uit 1477 wordt tentoongesteld. Uitgevers 
presenteren een keur van hedendaagse bijbels. Voor 
het voortgezet en hoger onderwijs is er een educatief 
programma beschikbaar. De tentoonstelling is te bezoeken 
tot 31 oktober 2016.

Otto Grevink Janneke Nijboer
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 Za/ 21-05  Hohe Messe van Johann 
 Sebastian Bach 
Koor en orkest van het Bach Ensemble Amsterdam 
o.l.v. Paulien Kostense. Solisten: Esther 
Kouwenhoven (sopraan), Eske Tibben (alt), Pablo 
Gregorian (tenor), Bas de Leeuw (bas).
Tijd: 20.15 uur. Toegang: volwassenen € 17,50 en 
jongeren € 10,00. Reserveren: cantate@kruiskerk-
amstelveen.nl. 

 Zo/ 22-05  Generatiegesprek voor 
 tieners en ouderen
Gesprek over vriendschap. Tijd: 10.00 uur in Nieuw 
Vredeveld. Opgave: 06 2832 0520 of scwnv@
brentano.nl.

 Zo/ 22-05  Concert Concertina’s 
Een energiek accordeonorkest uit Amstelveen. 
Tijd: 15.00 - 17.00 uur in het restaurant van Nieuw 
Vredeveld. Toegang: € 7,50. 

 Di/ 24-05  Diaconiemiddag
Tijd: 14.00 uur.

 Di/ 24-05  Swing-Sing-Inn
Voor iedereen die plezier heeft in zingen, o.l.v. 
dirigent Wim Keijzer en pianist Peter van Dongen. 
Van 13.30 tot 15.30 uur.

 Wo/ 25-05  Van S(ch)AT-maaltijd 
De laatste maaltijd van het seizoen. Met informatie 
over de vluchtelingenopvang in Amstelveen. Tijd: 
17.00 - 19.30 uur. U kunt tot zondag 22-5 infor-
meren of er nog plaats is: Annemie van Hamel 
(4412408) of Tine de Lange (6457579). Kosten: € 5. 

 Vr/27-05  Gemeentefeest
Afsluiting van het seizoen. Tijd: 17.00 - 21.30 uur. 
Meer info op pagina 26.

 Za/ 28-05  Wandelen en zoeken naar 
       eetbare planten
Met natuurgids Carla de Bruijn wandelen we door 
het Amsterdamse Bos, onderweg wijst Carla ons 
de eetbare planten en vertelt hierover. 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Verzamelen parkeerplaats 
einde Oude Karselaan. Tijdens de wandeling drin-
ken we koffi e op eigen kosten.

 Za/ 28-05  Psalmzangavond Pauluskerk 
Op diverse manieren worden psalmen ten gehore 
gebracht door Chr. gem. Koor Cum Laude, gastor-
ganist Wim de Penning, pianist Peter van Dongen 
en saxofonist Jenny Stoeckart. Algemene leiding: 
Wim van Dijkhuizen. Tijd: 20.00 uur, kerk open: 19.30 
uur. Pauluskerk Wolfert van Borsselenweg 116 te 
Amstelveen. De toegang is vrij, wel is er een collecte.

 Zo/ 29-05  Choral Evensong 
Het Vocaal Theologen Ensemble zingt o.l.v. Hanna 
Rijken anthems en hymnen in een vesper volgens 
de Anglicaanse traditie. Tijd: 17.00 uur. Kerk open 
vanaf 16.30 uur. Om 16.40 is er een korte toelich-
ting op de muziek. Vrije toegang, collecte na afl oop.

 Do/ 02-06  Bijeenkomst Dignahof voor 
 mensen uit Westwijk
Tijd: 15.00 uur.

 Zo/ 05-06  Seizoensopening open-
 luchttheater Elsrijk
Burgemeester Mirjam van ’t Veld opent een 
nieuw seizoen van het openluchttheater. Daarna 
de voorstelling 'De Vuilnismannen' en feestelijke 
afsluiting project Goede buren in Elsrijk. Tijd: 15.00 
uur. Locatie: Openluchttheater, in het park achter 
de Kruiskerk - park De Ruyschlaan. Info: www.
openluchttheaterelsrijk.nl. Kosten: € 3.

 Di/ 07-06  Open huis
Met Renger Prent over 'De kerk van mijn jeugd'. 
Tijd: 09.30 - 11.30 uur.

 Do/09-06  Krisskrosscafé (12-18 jaar)
Tijd: 19.30 -21.00 uur in de Kruiskerk.

 Vrij-Zo/ 10, 11, 12-06  (te) Gekke Kerk 
           Festival
Zie pagina 15 voor het complete programma of 
www.tegekkekerk.nl.

 Zo/ 12-06  Koffi econcert: Contrasten
Bob van der Ent (viool) en Henk Trommel (orgel) 
spelen solo en samen werken uit de Barok, 
Romantiek en Moderne tijd van Heinrich Ignaz 
Biber, Johann Sebastian Bach, Nicolò Paganini en 
Arvo Pärt. Tijd: 12.00 uur, koffi e en thee vanaf 11.30 
uur. Vrije toegang, deurcollecte na afl oop. 

 Di/ 14-06  Brentano’s Zincafé
De Kwakkelfase in eigen hand. Over de eigen regie 
in de laatste levensjaren. Lezing van en gesprek 
met onderzoeksjournaliste Stella Braam. Tijd: 
20.00 uur. ’t Huis aan de Poel, Populierenlaan 21 
Amstelveen. Kosten: € 5. Opgave: 6419351 of 
zincafe@brentano.nl.

 Wo/ 15-06  Daklozendag, Corvershof
Daklozen, thuislozen, hulpverleners en belangstel-
lenden kunnen elkaar ontmoeten. Er is muziek, 
debat en iets te eten en te drinken. Welkom vanaf 
14.00 uur in de tuin van de Corvershof, Nieuwe 
Herengracht 18. 

 Do/ 16-06  Excursie naar EYE
Gezamenlijk reizen we met metro, pont en benen-
wagen naar Eye Nationaal Museum voor een fi lm. 
In het museum en op de heen- en terugreis ont-
moeten we bezienswaardigheden. Vertrek: 10.00 
uur Station-Zuid, perron metro 51. Kosten: OV en 
wat u nuttigt. Opgave voor 15-06 bij: Wil: 6427703/ 
wilkru@xs4all.nl, Janny: 6441065/ janny.schuijt@
upcmail.nl of Irene: 6428243/ irenehillersboomsa@
gmail.com.

 Za/ 18-06  Zomeravondconcert Alegria
Koor Alegría geeft een feestelijk concert o.l.v. Nico 
Philipp Hovius. Meer info op pagina 33. Tijd: 20.00 
uur. Toegang volwassenen € 12,50/ kinderen tot 16 
jaar € 7,50.

 Zo/ 19-06  Verhaal in de Kruiskerk 
Creatieve viering voor kinderen (0-12) en hun ou-
ders, deze keer over Jakob en Ezau. Afsluiting met 
soep. Tijd: 16.00 uur in de Kruiskerk. Opgave voor 
16 juni: Mirjam Buitenwerf: buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl, 06-20339808. 

 Wo/ 22-06  Gemeentevergadering PGAB
Komt allen meepraten en luisteren! Tijd: 20.00 uur.

 Ma/ 27-06  Film: Youth
Een innemende fi m met veel muziek en door-
wrochte personages, geregisseerd door Paolo 
Sorrentino (van La Grande Bellezza). Tijd: 20.00 uur 
in De Goede Herder.

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.


