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Met een lach
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Je deelt je leven met velen: met je 
kinderen, met je partner, met vrienden, 
met collega’s, èn met gemeenteleden. 
Je gaat relaties aan en verbindt je 
met mensen, binnen maar ook buiten 
de kerk. Zo verbind je je met de 
gemeenschap om je heen. 
Je leven delen begint klein. In het 
leven van alledag, thuis in het gezin, 
op het werk met collega’s. Maar je 
deelt je leven ook in de kerk, waar 
je met gemeenteleden in gesprek 
gaat over hun ideeën en vragen, 
over hun leven en geloof. En buiten 
de kerk, met mensen die op je pad 
komen. Met elkaar deel je vreugde 
en verdriet. Je deelt je twijfels en je 
geloof. Je deelt met mensen die je 

zelf uitzoekt, maar ook met mensen 
die je niet zelf uitzoekt, maar die jou 
nodig hebben. 

De vraag die bij mij opkomt, is: delen 
we wel genoeg? Durf ik wel te praten 
over hoe ik geloof, over mijn twijfels? 
Ben ik op zoek naar verdieping en 
vernieuwing in mijn geloofsleven, 
samen met anderen? Volg ik Jezus wel 
voldoende na in mijn dagelijks leven? 
Heb ik wel compassie voor anderen 
en behandel ik hem of haar zoals ik 
zelf behandeld wil worden? Doe ik wel 
genoeg om het leed te verlichten van 
mijn medemensen?

Aan de slag!
Het landelijk dienstencentrum heeft 
verschillende activiteiten bedacht voor 
de startzondag om Delen handen en 
voeten te geven. Ik geef een paar 
voorbeelden die op www.pkn.nl te 
vinden zijn.

Deel je beleving! Aan het begin van 
de dienst vind je een aantal vragen op 
je stoel en aan het eind zoek je iemand 
op die je nog niet (zo goed) kent en 
dezelfde kleur papier heeft. Samen 
kies je een vraag uit en luister je naar 
elkaars antwoorden. Een tweetal 
vragen zijn: Wat raakte je vandaag in 
de dienst − lied, lezing, preek, gebed, 
zegen − en kun je uitleggen waarom? 
Wat heb je van God gemerkt in de 
afgelopen week?

Deel je leven door samen, twee 
aan twee, een Emmaüswandeling 
te maken. Het eerste deel van de 
wandeling wandel je in stilte. Daarna 
praat je over: Wat vind je zo waardevol 
in jouw leven dat je het zou willen 
delen met anderen? Wanneer tover 
jij een lach op iemands gezicht? Heb 
je een lied, tekst, verhaal, mens, 
gebeurtenis die/dat jou inspireert? 

Straks is het weer september en dan 

beginnen we in onze kerken met de 

Startzondag. Het thema van dit jaar is: 

Deel je leven. 

Deel je leven
Janet Parlevliet

Fotografie: Marco Versteeg
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Het is zomer. Waar de winter ons somber en 
pessimistisch kan maken door kou en korte 
dagen, brengt de zomer met zijn warmte 
en lange licht veel sneller een lach op ons 
gezicht. Maar er zijn ook andere redenen 
die ons en anderen met een lach door het 
leven kunnen doen gaan. Neem de bewoners 
van noodopvang Kronenburg en vrijwilligers 
wanneer ze samen in huiselijke kring koken en 
eten. Yvonne Teitsma vertelt erover en zoekt 
nog vrijwilligers voor dit initiatief. Lees waarom 
kunstnijverheidslieden in Azië, Afrika en Zuid-
Amerika niet meer hoeven te lachen als een 
boer met kiespijn als wij hun producten bij 
de leukste cadeauwinkel van Amstelveen, de 
Wereldwinkel, kopen. Niet elke lach is echter 
passend weet columnist Gerben Drost die 
het lachen niet kan laten. Dat zelfs het bezit 
van huizen en andere panden – naast zorg 
en onderhoud – reden kunnen zijn voor een 
‘big smile’, schrijft Bert Slot die namens het 
College van Kerkrentmeesters contactpersoon 
is voor het gebouwenbeheer. In het interview 
vertelt Ellen Kok, kerkelijk werker in de 
Paaskerk, waarom zij haar werk met een 
lach op haar gezicht doet. De Algemene 
Kerkenraad kan het lachen wel eens vergaan, 
nu het vinden van een voorzitter zo lastig blijkt. 
Dan is het goed (weer) oog te krijgen voor 
het positieve in onze gemeente. Sommige 
mensen hebben daar geen moeite mee, 
zoals u kunt lezen in de rubriek ‘Mijn kerk’. In 
‘Lachen met God’ laat ik u zien dat God wel 
van een grapje houdt. En mocht u aan die grap 
niet genoeg hebben, dan tovert wellicht één 
van de moppen of cartoons een lach op uw 
gezicht. Veel leesplezier!

Anita Winter
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Zo/ 31-07 

1e collecte: Diaconie, 
stichting Exodus
2e collecte: Kerk, communi-
catie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 

Pauluskerk
10.00 uur: dhr. G.G. 
Schakelaar, Wapenveld
18.30 uur: ds. P. Vernooij, 
Boven-Hardinxveld
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. P. Warners, 
Utrecht 

De Buitenhof
(za 30.07) 10.30 uur:  
ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/ 07-08 

1e collecte: Diaconie, 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.W. 
Verboom, Zegveld
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent 

De Buitenhof
(za 06.08) 10.30 uur: 
RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van 
Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. 
Berendsen

Zo/ 14-08 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: kand. C.G. op ’t 
Hof, Harskamp
18.30 uur: ds. J.H. van 
Daalen, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 13.08) 10.30 uur:  
ds. H.C.M. Bouma 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 21-08 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.H. Vlijm, 
Nieuwer ter Aa
18.30 uur: ds. A.A. Floor, 
Barendrecht
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. 
Doolaard, Zeist 

De Buitenhof
(za 20.08) 10.30 uur: 
RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. 
Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

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

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
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Zo/ 28-08 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze L.S. de Vries, 
Schalkwijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.A. Mol, Katwijk
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. K.D. Goverts, 
Dordrecht 

De Buitenhof
(za 27.08) 10.30 uur: ds. P.A. de Bres 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 04-09 

1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in Amstelveen- 
Buitenveldert
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk en kerkgroei

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
17.00 uur: muzikale vesperviering. 
Liturg: ds. P. Masmeijer, Zegveld 
Paaskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Ons Tweede Thuis
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, 
Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist

De Buitenhof
(za 03.97) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 11-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen en ds. S.H. Lanser, 
startzondag
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas, dankzegging
Pelgrimskerk
10.00 uur: de heer Chr. Koldewijn, 
Badhoevedorp

De Buitenhof
(za 10.09) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 18-09 

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

Kruiskerk
10.00 uur: proponent H. Rijken, 
Utrecht
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard,  
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: cantatedienst, Liturg:  
ds. A.A. Drost 

De Buitenhof
(za 17.09) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel Vumc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Data inleveren en verschijnen Present

September – Kwetsbaarheid
inleveren kopij: 30 augustus
op de mat: 22 september

Oktober - Heiligen
inleveren kopij: 27 september
op de mat: 20 oktober
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En dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. 
Geloven is een serieuze zaak, geen 
lachertje. Lachen is meer iets van de 
duivel. Wie op internet afbeeldingen 
van de duivel googelt, vindt vooral 
(sardonisch) lachende duivels. Jezus 
staat daarentegen vaak afgebeeld 
met een smartelijk of sereen gezicht 
of op z’n best met een melancholiek 
glimlachje. En hoewel er volgens 

Prediker 3:4 een 
tijd van huilen en 
een tijd van lachen 
is, lezen we over 
Jezus wel dat Hij 
huilt - bij de dood 
van Lazarus -, 
maar niet dat Hij 
ergens om lacht. 

Uitlachen
Toch wordt er in 
de Bijbel heel wat 

meer gelachen dan wij vaak denken, 
vooral in het Oude Testament. Volgens 
Van Dale klein woordenboek van de 
Nederlandse taal (2007) is lachen niet 
alleen een uiting van blijdschap, maar 
ook van spot en leedvermaak of een 
teken dat je iemand of iets niet serieus 
neemt. Deze laatste vormen van la-
chen komen in de Bijbel heel wat vaker 
voor dan lachen van pure blijdschap: 
de Filistijnen brengen Simson als hij 
blind is naar de tempel van Dagon als 
vermakelijke attractie voor de voor-
bijgangers (Rechters 16: 25-27),  de 
Ammonieten lachen vol leedvermaak 
om het lot van Israël als het in balling-
schap wordt gevoerd (Ezechiël 25: 1-6) 
en de mensen lachen Jezus uit als Hij 
van het dochtertje van Jaïrus zegt dat 
ze alleen maar slaapt (Matteüs 9: 24).

Zelfs van God lezen we dat Hij spottend 
lacht (Psalm 2:4; 37: 13; 59: 9).  

Hij hoont de mensen die zich niet aan 
de heerschappij van zijn gezalfde willen 
onderwerpen, omdat ze denken dat 
ze zich daarvan kunnen bevrijden. Hij 
maakt zich vrolijk over mensen die 
denken met hun kwade daden weg te 
komen. Hij lacht ze vierkant uit. ‘Ja duh, 
lekker makkelijk’, zouden mijn kinderen 
zeggen, ‘Hij is God, dus Hij weet dat 
Hij zijn gezalfde de macht zal geven zijn 
onderdanen aan zich te onderwerpen 
en Hij weet dat Hij de slechteriken zal 
straffen’.
Ja, het is ‘lekker makkelijk’ om een 
ander uit te lachen als je weet superieur 
aan de ander te zijn of dat denkt te zijn. 
Geldt niet voor alle genoemde lachers 
dat ze zich sterker, beter, slimmer of 
meer geliefd weten of voelen dan 
degene(n) die ze uitlachen? Vaak is dat 
niet terecht. Of beter gezegd: het is wel 
terecht, maar God zet de zaak op z’n 
kop. God geeft Simson nog één maal 
zijn kracht terug en de voorbijgangers 
moeten hun gelach met de dood beko-
pen. God profeteert door de mond van 
Jesaja dat de Ammonieten een zelfde 
lot als Israël staat te wachten. En het 
gelach van de omstanders bij het huis 
van Jaïrus verstomt als blijkt dat Jezus 
diens dochter heeft (op)gewekt.

Omkeergrap
De ‘omkeergrap’ is Gods lievelings-
grap en kent een vast patroon: 

Niet meer dan een glimlach?

‘Een dwaas buldert van het lachen, een verstandig mens glimlacht 

hoogstens’. Deze tekst uit het deuterocanonieke boek Sirach (21: 20) 

weerspiegelt precies hoe er vaak in de kerk over lachen gedacht is. Vreugde, 

blijdschap dat mag. Vreugde – door de heilige Geest - is volgens Paulus 

zelfs een van de drie pijlers van het koninkrijk van God, naast vrede en 

gerechtigheid (Romeinen 14: 17). Maar die vreugde hoor je niet te uiten door 

schuddebuikend of dijen kletsend over de grond te rollen van het lachen.

Lachen met God
Anita Winter
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iemand in ellende heeft zijn hoop op 
God gevestigd, God laat daders en 
omstanders in de waan dat Hij niet 
ingrijpt en als iedereen er van over-
tuigd is dat het niet meer goedkomt, 
draait Hij de situatie om en wordt de 
gelovige gered en/of komt de hoog-
moed van de daders ten val. De beste 
grap die Hij ooit heeft uitgehaald is 
de opwekking van Jezus. Iedereen, 
inclusief de duivel, in de waan laten 
dat het afgelopen is met Jezus bij zijn 
dood, maar dan die hopeloze situatie 
omkeren, duivel en dood het nakijken 
geven en er het begin van maken van 
de meest hoopvolle gebeurtenis uit 
de geschiedenis. 
In de Middeleeuwen bestond daarom 

de ‘risus paschalis’, de paaslach, waar-
bij de gemeente aan het begin van 
de paasmis publiekelijk en uitbundig 
lachte vanwege de grap die God met 
de duivel had uitgehaald. De risus pa-
schalis werd gezien als een ritueel van 
bevrijding en opluchting, van genezing 
van verbroken relaties, omdat God het 
kwaad op onvoorstelbare wijze ten 
goede had gekeerd.

Diezelfde bevrijding en opluchting 
klinkt ook door in de lach van Sara als 
zij Izaäk ter wereld heeft gebracht. 
God heeft op onvoorstelbare wijze 
een einde aan de schande van 
haar onvruchtbaarheid gemaakt. 
Het ongelofelijke is werkelijkheid 

geworden. Uit haar verdorde lichaam 
is nieuw leven voortgekomen. Haar 
schampere en ongelovige lach bij de 
aankondiging van de geboorte van 
Izaäk is een aanstekelijke lach van 
blijdschap geworden.

Geloven is een serieuze zaak, geen 
lachertje. Maar geloof, vertrouwen in 
God geeft wel reden tot lachen – al is 
het vaak door ongeloof en lijden heen. 
Wie bij God hun geluk zoeken zullen 
lachen en vrolijk zijn (Psalm 70: 5a). Wie 
vertrouwt op Gods grote omkeergrap 
zal opstaan en lachen en juichen en 
leven (Lied 608). Misschien was die 
risus paschalis zo gek nog niet.



‘Mijn oom is pastoor’, pocht 
André. Iedereen zegt 

Zeereerwaarde tegen hem.’ 
‘Dat is nog niks’, zegt Peter. ‘Ik 
heb een oom die kardinaal is en 
daar moet iedereen Eminentie 
tegen zeggen.’ Fransje, die alles 
gehoord heeft, denkt even diep 
na. ‘Ik heb een oom’, zegt hij, 
‘en die weegt 150 kilo. Als hij de 
straat op gaat, zegt iedereen: 
God Allemachtig!’

Komt een man, op zoek naar een basisschool 
voor zijn kind, bij een protestants-christelijke 

school en zegt tegen de leerkracht: ‘wat fijn dat uw 
school zo veel aan computers doet’. De leerkracht 
kijkt hem met een vragende blik aan, waarop hij 
vervolgt: ‘het is toch een pc-school?’ 

Een zwerver komt op zondagochtend bij een kerk en wil 
de kerkdienst bijwonen. De koster kijkt eens naar z’n 

oude en vieze kleren en zegt: ‘zo gaan wij hier in deze 
kerk niet gekleed; kom volgende week maar terug en 
kleed je dan net als wij.’ De zwerver druipt af en bidt tot 
God: ‘God, kunt U me vertellen wat voor kleren ik aan 
moet trekken; ik weet het niet, want ik ben nog nooit in 
die kerk geweest.’ Waarop God antwoordt: ‘Ik zou het niet 
weten, want Ik ben daar ook nog nooit geweest.’ 

Lachen om...

Een zendeling was altijd bang, 
onderweg van het ene dorp naar 

het andere, leeuwen of beren op zijn 
pad tegen te komen. Op een kwade 
dag staat hij oog in oog met een beer. 
Hevig geschrokken valt de zendeling op z’n knieën 
en begint te bidden: ‘O Heer, mag het toch een 
christelijke beer zijn.’ Hij slaat zijn ogen op en ziet 
dat ook de beer op z’n knieën is gevallen en hoort 
deze bidden: ‘Here, zegen deze spijze, amen.’

8
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Paus Johannes Paulus II komt bij de hemelpoort en 
Petrus zegt: ‘Je mag eigenlijk wel van geluk spreken 

dat je hier mag binnengaan. ‘Hoezo’, vraagt de paus, ‘wat 
heb ik verkeerd gedaan op aarde?’. Petrus: ‘God was erg 

kwaad op je vanwege 
je standpunt over 
vrouwelijke priesters’. 
De paus: ‘Was Hij dáár 
kwaad over?’. Petrus: Ja, 
ze was woest!’

Na afloop van de dienst zegt een 
kerkganger: ‘Weet u dat u slimmer 

bent dan Einstein?’ De dominee 
gloeit van trots. Voorzichtig vraagt hij: 
‘Waar heb ik dat aan te danken?’ De 
kerkganger zegt: ‘Van Einstein wordt 
beweerd dat hij zo slim was dat maar 
tien mensen hem begrepen. Maar van 
uw preek begrijpt helemaal niemand iets.’

Een Nederlander komt 
bij het meer van 

Galilea en vraagt: ‘Wat 
kost het om een boot 
te huren?’ Verhuurder: 
‘50 dollar per uur.’ 
Nederlander: ‘50 dollar 
per uur, zo veel?’ 
Verhuurder: ‘Maar het is 
hier ook heel speciaal. 
Hier liep Jezus over het 
water.’ Nederlander: 
‘Dat geloof ik graag met 
zo’n huurprijs!’

Kerkdiensten zondag
10.00 uurThema: Jezus wandelt op het water. 17.00 uur

Thema: Op zoek naar Jezus.

Ik zit op de rand van haar bed. Over een 
paar uur komt de huisarts met het drankje. 

Ze lijdt uitzichtloos en krijgt euthanasie. 
We spreken af dat ze me een teken geeft, 
als ze aan gene zijde is. Ze zegt dat ze 
als winterkoninkje terugkomt. Dat heeft 
namelijk zo’n vrolijk en parmantig staartje.
Enkele dagen later kijk ik door het 
raam mijn tuin in. Voor het eerst, in 
al die jaren dat ik hier woon, zie ik 
een winterkoninkje. Opgewonden 
bel ik mijn familie, de eerste die ik 
aan de telefoon krijg, is mijn oudste 
kleinzoon, een opgeschoten puber. 
Hij is niet onder de indruk van 
mijn verhaal. ‘Oma, ik had het wel 
geloofd als jullie een giraf hadden 
afgesproken’, zegt ie.

Waarom staat er in Staphorst 
geen Ikea?

Omdat het praktisch 
onmogelijk is om een Ikea-kast 

in elkaar te zetten zonder te 
vloeken.
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Waar toekomst is, 
is een lach
Anita Winter

Van oudsher is de gemeente-
vergadering een bijeenkomst die 
bedoeld is voor alle gemeenteleden om 
hen te informeren over de financiële 
stand van zaken in onze gemeente. De 
penningmeesters van het College van 
Kerkrentmeesters en het College van 
Diakenen lopen met de aanwezigen 
de jaarrekeningen van het voorgaande 
jaar door en er is gelegenheid voor 

opmerkingen en 
vragen. ‘Nogal saai 
al die cijfers’, zult u 
wellicht denken. En 
daar hebt u gelijk 
in. Daarom hebben 
we als Algemene 
Kerkenraad 
gemeend deze 
saaiheid te moeten 
verluchtigen met 
drie presentaties, 
uit elke wijk één.

Dat was een schot in de roos! De 
wisselwerking tussen de bespreking 
van de cijfers en de presentaties was 
heel stimulerend. De geluiden uit 
het College van Kerkrentmeesters 
waren niet al te positief. Het tekort 
was kleiner dan verwacht, maar de 
verwachting voor de komende jaren 
is dat de tekorten steeds groter zullen 
worden en we steeds meer zullen 
interen op ons vermogen. Je kunt 
daarvan de neiging krijgen om op je 
geld en vermogen te gaan ‘zitten’. De 
presentaties lieten echter zien dat het 
besluit van een aantal jaren geleden 
om niet angstvallig de hand op de knip 
te houden – ondanks het toenemende 
tekort – verantwoord is, als we het 
weloverwogen besteden aan projecten 
waarmee we nieuwe mensen kunnen 
aanspreken met de boodschap van het 
evangelie.

Elke wijk heeft daarin eigen keuzes 
gemaakt en het was leuk om die eens 
van elkaar te zien. De Pelgrimskerk 
richt zich op studenten op en rond 
Uilenstede. De Jonge Kruiskerk 
heeft activiteiten ontwikkeld voor 
ouders en hun jonge kinderen. De 
Paaskerk houdt elke twee maanden 
een Kliederkerk in Ons Tweede Thuis, 
waar mensen van binnen en buiten 
de kerk op af komen, met name jonge 
gezinnen. 

De presentaties toonden ons 
vrolijk en fris kerkenwerk – dat ons 
verschillende keren een vrolijke lach 
ontlokte – met en voor mensen uit 
leeftijdscategorieën die in onze kerken 
nogal ondervertegenwoordigd zijn 
of zelfs nagenoeg ontbreken: jonger 
dan vijftig. Ander kerkenwerk dan de 
meesten van ons gewend zijn, maar 
niet minder geënt op de Bijbel dan 
reguliere kerkdiensten of kringen. Als 
de presentaties ons iets lieten zien, 
was het wel dat de kerk toekomst 
heeft.

Blij met dit perspectief, met een lach 
op mijn gezicht ga ik de zomer in, 
voorzitter of niet. 

Als ik denk aan onze moeite om een voorzitter voor de Algemene 

Kerkenraad te vinden, kan het lachen me wel eens vergaan. Gelukkig zijn 

er ook nog momenten in onze gemeente die een lach op mijn gezicht 

kunnen toveren. Eén van die momenten afgelopen maand was de jaarlijkse 

gemeentevergadering op 22 juni. 

uit de algemene kerkenraad
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college van kerkrentmeesters

Onroerend goed!
Bert Slot

De Kruiskerk, de Paaskerk en 
de Pelgrimskerk kent u. Ook de 
Handwegkerk. We zijn bezig met on-
derhandelingen om de Handwegkerk 
en de naastgelegen pastorie te verko-
pen. Daarvan wordt u via Present op 
de hoogte gehouden. 

Maar er is meer…
Wist u dat de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert over meer 
onroerend goed beschikt? Het kerk-
gebouw aan de van Boshuizenstraat 
in Buitenveldert bijvoorbeeld, al 
vele jaren in gebruik door de Bethel-
Pinkstergemeente. Ook het gebouw 
‘de Open Hof’ aan de Burgemeester 
Haspelslaan hebben wij in ons bezit. 
Dit verhuren wij momenteel aan wel-
zijnsorganisatie AanZ, die het gebruikt 
als wijkcentrum.

Uit een legaat ontvingen we een 
woning aan de Amsterdamseweg in 

Amstelveen. Deze werd in gebruik 
genomen als Dorpskerkpastorie en 
wordt nu bewoond door het gezin van 
ds. Pieterse. En we ontvingen, alweer 
jaren geleden, uit een of meerdere 
legaten een aantal panden in de 
Woestduinstraat en Leiduinstraat in 
Amsterdam. Ook deze huizen worden 
verhuurd.

Naast uitgaven ook inkomsten
Iedereen met een eigen huis 
weet… een pand vraagt om 
onderhoud. Daarvoor is het 
College van Kerkrentmeesters 
verantwoordelijk. Makelaarsbureau 
Draijer regelt voor ons de dagelijkse 
huur- verhuurperikelen, tezamen 
met het klein onderhoud. Toch 
brengen deze bezittingen voor ons 
als kerkrentmeesters best wat zorg 
en verantwoording met zich mee. 
Bijvoorbeeld als een woning leeg 
komt, wat doen we dan? Opnieuw 

verhuren? Verbouwen om het pand 
in de ‘vrije sector’ te krijgen? Dit 
kan de huuropbrengst veelal met 
enkele honderden euro’s in de maand 
verhogen. Aan nieuwe huurders geen 
gebrek. Er zijn altijd wel kandidaten 
en als we de media mogen geloven 
staan de mensen voor woningen in 
Amsterdam zelfs in de rij. 

Al met al zijn de 
huuropbreng-
sten, naast 
de opbrengst 
uit de Actie 
Kerkbalans, een 
niet onbelang-
rijke inkom-
stenbron om 
onze kosten te 
dekken en zo 
onze finan-
ciën gezond te 
houden.

Eén van de verantwoordelijkheden van het College van 

Kerkrentmeesters is het beheren van het geld van de Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Hierover informeren wij u regel-

matig in dit magazine. Het College beheert niet alleen geld, maar ook 

stenen, de gebouwen. En ook daar hebben we te maken met inkomsten 

en uitgaven. Ik ben namens het College van Kerkrentmeesters contact-

persoon voor het gebouwenbeheer en vertel u er graag meer over.
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Je bent ouderenpastor, 
uitvaartbegeleider, schrijver, 
ondernemer en geestelijk 
verzorger. Dat klinkt als een 
veelzijdig persoon.
‘Ja, ik hou van veel verschillende 
dingen, dat vind ik spannend. In 2000 
heb ik een eigen onderneming opge-
richt: Tekstbureau mevrouw Inktvis. 
Die inktvis staat voor veelzijdigheid. 
Ik heb lang gedacht dat schrijven en 
theologie totaal verschillende dingen 
waren. Maar op een gegeven moment 

ontdekte ik dat 
ze juist in elkaars 
verlengde liggen. 
Het schrijven van 
levensverhalen is 
het punt waar ze 
samen komen.’ 

Wat is jouw 
levensverhaal in 
het kort?
‘Die veelzijdigheid 
heeft misschien 

ook te maken met het feit dat ik heel 
vaak ben verhuisd. Als kind al. Ik ben 
groot geworden in het protestantse 
Zeeland en het katholieke Limburg. 
Dan ben je meteen gepokt en 
gemazeld in beide geloofstradities. 
Die breedheid van de oecumene, 
dat mensen verschillend zijn en 
op een verschillende manier in het 
leven staan, is me van jongs af aan 
bijgebracht. Ik heb altijd graag gereisd 
en hou van ontdekken.’ 

Een deel van de week werkt Ellen 
(vriend, twee uitwonende studerende 
zoons, woonachtig in de Bijlmer) in 
Purmerend als ouderenpastor en 
als geestelijk verzorger in de zorg in 
Waterland. Op donderdag en vrijdag 
werkt ze voor de Paaskerk. Haar 
functie in Amstelveen is te omschrij-
ven als ‘pastoraal onderzoekend’. Haar 
opdracht is het gesprek aan te gaan 
met onbekende mensen uit de ‘kaar-
tenbak’ om in beeld te krijgen of ze 
iets verwachten van de kerk en ze te 

attenderen op de bijeenkomsten voor 
senioren in de wijk. Ze is gestart in 
Keizer Karelpark-west. ‘De vrijwilligers 
daar – een fantastisch team dat ook de 
kerkdiensten in het Huis aan de Poel 
helpt organiseren – en de predikant 
hebben veel mensen in beeld. Een 
deel valt onder de geestelijk verzorger 
van het Huis aan de Poel. De witte 
vlekken die overblijven zijn voor mij.’ 
Dat houdt concreet in: de wijk in en 
aanbellen. Soms langs blaffende hond-
jes en deuren op een kier, soms met 
onverwachte, ontroerende gesprek-
ken. ‘Ik vraag of mensen iets afweten 
van het ontmoetingspastoraat en of 
ze iets van de kerk willen. Het is niet 
onmogelijk dat er vanuit de bezoeken 
iets nieuws ontstaat, bijvoorbeeld 
kleine gespreksgroepen, wie weet. 
Maar in eerste instantie probeer ik in 
die gesprekken te horen hoe het met 
onze gemeenteleden gaat.’ 

Zou je voor jongere generaties 
niet een zelfde aanpak kunnen 
hebben?
‘We richten ons in dit project op het 
onderlinge pastoraat. Dat betekent dat 
gemeenteleden meer met elkaar hun 
geloofsleven bespreken. Als er meer 
begeleiding nodig is komt de predikant 
in beeld. De oudere generatie is dat 
niet gewend, voor deze groep is de 
kerk de dominee. Voor veertigers ligt 

Ellen Kok is de nieuwe kerkelijk werker van de Paaskerk, aangesteld 

om het ontmoetingspastoraat voor ouderen verder vorm te geven. Op 

haar tweedehandsfiets, geschonken door een gemeentelid, bezoekt ze 

75-plussers in de wijk die niet in beeld zijn bij predikant of vrijwilligers. Zo is 

ze voortdurend op ontdekking. Een niet afgebakende klus voor twee jaar, die 

haar op het lijf is geschreven. 

Ontdekken en ontmoeten 
Willeke Koops
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dat misschien anders. Bovendien 
kunnen jongere mensen meestal zelf 
overal komen.’ 

Is het ontmoetingspastoraat 
financieel ingegeven of een 
inhoudelijk bewuste keuze?
‘Het kan door nood ingegeven zijn – 
eigenlijk vooral gebrek aan vrijwilligers 
–, maar ook iets goeds in mensen 
boven halen. De vroege kerk was 
eigenlijk niet anders. Niet iedereen 
praatte met Jezus. Hoeveel mensen 
zaten er op het veld waar het brood 
werd gedeeld, duizenden? Het was 
veel meer een gemeenschap van 
samen dingen doen.‘ 

Is er geen drempel om met elkaar 
de diepte in te gaan?
‘Ontmoetingspastoraat vraagt erom 
dat we het lef hebben om met elkaar 
het gesprek aan te gaan, om naar 
elkaar te luisteren. Misschien zijn we 
als gemeenteleden niet voldoende 
getraind in het geloofsgesprek. Je zou 
mensen erop kunnen toerusten.’

Ellen heeft inmiddels zo’n twee 
maanden bezoekwerk achter de rug 
en schetst een beeld van het type 
mensen dat ze aantreft. ‘Een paar 
mensen zeggen dat ze geen bezoek 
van de kerk hoeven. Anderen zeggen: 
ik hoef voorlopig geen bezoek want 
ik ben mobiel en ik heb geen tijd 
voor de kerk, maar wie weet als ik 
straks niet meer zo hard ga. Fijn als 
ik je dan nog eens kan bellen. We 
maken ook een lijst van mensen 
die we na een half jaar nabellen. 
Sommigen hebben nog nooit van de 

ontmoetingsbijeenkomsten gehoord, 
terwijl we toch veel PR doen. En er 
zijn mensen die niet zoveel meer 
met de kerk hebben, maar het fijn 
vinden dat er iemand langs komt. 
Of mensen die zeggen: ik wel wil 
wel met je praten, maar niet over 
de kerk. Vervolgens heb je een lang 
gesprek met ze. Er zit soms veel 
pijn en verdriet. Weer anderen zijn 
teleurgesteld: ik woon hier al jaren, 
heb altijd betaald, maar nog nooit een 
dominee gezien. Het is een mooie klus 
om grip te krijgen op de vraag waar je 
als kerk je energie in moet stoppen’, 
concludeert Ellen. ‘Ik ben nog op 
zoek naar hoe ik de gesprekken kan 
bundelen of teruggeven.’

Of een vervolg te geven? 
‘Of niet. Het is niet het doel mensen 
terug naar de kerk te praten of ze over 
te dragen aan een vrijwilliger. Het zou 
fantastisch zijn als dat kan, maar de 
ervaring heeft mij geleerd om zonder 
verwachting bij iemand binnen te 
stappen. Alles wat hier gebeurt, mag 
gebeuren in het licht van de Eeuwige. 
Het gaat om het moment. Dat wij hier 

samen zijn en elkaar ontmoeten, dat 
er misschien iets geheeld wordt. Ik 
ben door de kerkelijke gemeente in 
Amstelveen niet op pad gestuurd met 
een target. Toen ik in 1996 met dit type 
werk begon dacht ik: handen in elkaar 
en we gaan het koninkrijk van God eens 
met elkaar organiseren. Maar ik heb 
veel geleerd. En zo werkt het dus niet.’

Vanwaar eigenlijk jouw voorliefde 
voor ouderen? 
‘Elk mens is uniek en brengt zijn 
eigen verhaal mee. Mensen met een 
levensverhaal vind ik leuk. En ik kijk 
altijd naar wederkerigheid, je moet 
er zelf ook blij van worden. Dat is 
ontzettend belangrijk, anders brand 
je op in dit werk. Ouderen helpen mij 
in het leven een pas op de plaats te 
maken. Ik ben best een druktemaker, 
mijn hoofd gaat heel snel. Met 
ouderen moet je in het hier en nu 
zijn, je tempo aanpassen en geen 
haast hebben. Nou, als ik ’s ochtends 
wakker word, heb ik al haast…. Op die 
momenten met ouderen heb ik dat 
niet, dan gebeurt er iets en dat koester 
ik. Ik heb echt plezier in dit werk.’
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college van diakenen

Naar de Wereldwinkel
De Wereldwinkel is misschien wel de leukste cadeauwinkel van 
Amstelveen. Iets grappigs, iets origineels, iets verrassends? Je 
vindt het allemaal in de Wereldwinkel op de Pieter Lastmanweg 
achter C&A. Babyartikelen, (h)eerlijke levensmiddelen zoals koffie, 
thee, chocolade, broodbeleg en Aziatische ingrediënten. 
De Wereldwinkel is een winkel die je zo gemakkelijk overslaat, als 
je een cadeautje zoekt. Dus knip deze bladzijde uit Present, hang 
hem op de koelkast en loop de wereldwinkel binnen!

Goed gevoel 
Als je iets gekocht hebt, loop je met een goed gevoel naar buiten. 
Want je helpt de producenten een beter leven op te bouwen. Jouw 
cadeautjes betekenen voor hen een leven zonder armoede, een 
leven met meer kansen om zich te ontwikkelen. De wereldwinkels 
vinden dat de wereldhandel moet veranderen, zodat producenten 
die kansen ook echt krijgen. Geef ze die kans!

Wereldwinkel
Pieter Lastmanweg 4 achter C&A 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.30 uur. 
Op maandag is de wereldwinkel gesloten. 
tel. 020-6450300, wereldwinkelamstelveen@gmail.com
www.wereldwinkelamstelveen.nl 

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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Meet & eat: wie wil 
er met ons eten?
Yvonne Teitsma

Meet & eat is het eerste project 
dat wordt ondersteund door het 
interkerkelijke vluchtelingenoverleg. 
Samen met andere diaconieën in 
Amstelveen en Buitenveldert, zoals 
de rooms-katholieke diaconie ‘Caritas 
Amstelland’, de Stadshartkerk en de 
Nederlands Gereformeerde Kerk, 
bundelt de protestantse diaconie de 
krachten om zich in te zetten voor 
vluchtelingen in de noodopvang aan de 
Laan van Kronenburg. Thomas Bauer 
is betrokken bij Caritas Amstelland en 
actief in de noodopvang. Hij is er in 
het restaurant actief waar hij af en toe 
gesprekken heeft met de bewoners. 

Zo ook met Susanna en Yuouna en hun 
vier kinderen. Die bewuste dinsdag 
kopen we met elkaar de ingrediënten 
voor de maaltijd in de dichtstbijzijnde 
supermarkt. Susanna en Yuona koken 
iets wat de kinderen van thuis kennen. 

Het eten in het restaurant van de 
opvang is prima maar het is vaak 
anders dan de kinderen gewend zijn 
en dat is lastig. Voor hen is het eten 
meestal te pittig. Bovendien vinden 
de dames het heerlijk om weer eens 
zelf te koken en om voor ons te koken, 
om iets terug te kunnen doen. Niet 
massaal maar in een huiselijke zetting. 
Dat willen ze wel vaker. 

Helpt u mee om hen en de vele 
andere bewoners eens uit te 
kunnen nodigen?
We willen elke week een Meet & 
eat organiseren. Per keer zijn drie 
vrijwilligers nodig van het begin van 
de middag tot na de maaltijd. Je hoeft 
er niet elke week te zijn. Maar om 
de continuïteit te bewaren is het de 
bedoeling dat er altijd iemand is die er 
de vorige keer ook was. We hopen dat 
er steeds nieuwe mensen aanhaken 
die tenminste een paar keer voor hun 
rekening willen nemen.
Thomas regelt het eerste contact en 
de afspraken met de vluchtelingen. 
Per keer nodigen we twee of drie 
gezinnen uit. Ze worden met de auto 
opgehaald.
De voertaal bij de gesprekken is Engels 

of Nederlands als de bewoners van de 
noodopvang het Nederlands voldoende 
machtig zijn.
De locatie – een plek waar we met 
tien personen kunnen eten en waar 
gekookt kan worden – verschilt per 
keer en kan bijvoorbeeld een kerk of 
buurthuis zijn. Lijkt het u wat? Meld u 
dan aan bij meet-eat@pga-b.nl.

Het is dinsdag 21 juni: Susanna 

en Yuouna zijn blij. Zij zijn door 

Thomas Bauer uitgenodigd om 

te komen eten in het kader van 

Meet & eat. 
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De bedenkelijke kant hierbij is niet 
mals. Kerkvader en kerkleraar de 
Heilige Johannes Chrysostomus (alias: 
Sint-Jan Guldenmond, 349 – 407) en 
daarvoor al woestijnvader Efrem, De 
Syriër (ca. 308 – 373) hadden niks met 
lachen. Jezus heeft nooit gelachen. 
Geen enkele evangelist maakt er 
melding van dat Jezus gelachen heeft. 
Om Christus te kunnen navolgen moet 
je dus het lachen laten, ja haten.

De Franse filosoof Henri Bergson 
(18 oktober 1859 - 4 januari 1941, 
Nobelprijswinnaar voor de literatuur 
in 1927) schreef ‘le rire – essai sur la 
signification du comique’. Hij maakt 
duidelijk dat het lachen zijn doel zou 
missen als het in het teken zou staan 

van medeleven en goedmoedigheid.
Door te lachen worden pijn, ongemak 
en angst weggezet.

Het begint nu knap ongemakkelijk te 
worden. Vroeger zei ik wel eens: als ik 
de vijftig haal ga ik het klooster in. Het 
is er niet van gekomen. Een monnik 
die het lachen niet kan laten zou die 
vandaag de dag te handhaven zijn in 
welk klooster dan ook? Deo Volente ga 
ik op naar de 58 (ik ben van 1-9-1958). 
Wat zeggen die komische cijfers? 
Ik blijf permanent oefenen om een 
echte christen te worden. Voortgang 
onmeetbaar en onmerkbaar.

Afijn, als er straks in de Keizersgracht-
kerk weer een Gay Pride-dienst 

is, hoop ik er weer bij te zijn. Gek 
eigenlijk dat we in PG Amstelveen-
Buitenveldert nog nooit een roze 
viering hebben gehad. In de roze 
vieringen wordt vaak veel gelachen.

We weten dat de hersenen tijdens 
het lachen endorfine en dopamine 
aanmaken. Door de pijnstillende stof 
voelen we ons lekkerder.

De theologen van nu hebben zich in 
geschriften uitgeput om aan te tonen 
dat er in de Bijbel toch wel degelijk 
veel humor voorkomt. En in de 
kerk – de (te) gekke kerk – mag best 
gelachen worden. Wel blijven opletten 
op de maatvoering.

En dan heb ik een verzoek. Wil je als 
je mij hoort lachen gelijk aan mijn jasje 
trekken als je denkt: 'Dit kan niet, dit 
is/was totaal ongepast'. Ik kan daar 
hopelijk van leren, ook al kan ik het 
lachen niet laten.

column

Ik kan het 
lachen niet laten
Gerben Drost

Een collega sprak een oud studiegenoot van me. Bij toeval kwam ik ter sprake 

en er werd gevraagd: ‘heeft hij die lach nog?’ Het antwoord was natuurlijk: 

‘ja’. Die lach is mijn handelsmerk. Soms merk ik echter dat die lach op dat 

moment of in die situatie niet passend is.
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Paaskerk
Vakantie
Het is volop vakantie in onze contreien. 
Ik was weer betrokken bij een diaco-
nale vakantieweek in vakantiehotel 
‘De Werelt’ in Lunteren. Dit keer een 
grote groep: zestig gasten en twintig 
vrijwilligers. Wanneer ik in Amstel-
veen over het vakantiewerk van onze 
landelijke kerk spreek, blijkt me elke 
keer weer hoe onbekend de vakanties 
eigenlijk zijn. Dat vind ik jammer, want 

de vakantieweken op verschillende 
locaties zijn een goede mogelijkheid 
voor wie er tegen op ziet om op eigen 
gelegenheid te gaan of voor wie enige 
hulp nodig heeft. 
Voor mij betekent een diaconale 
vakantieweek het leiden van een 
dienst op zondag, veel mooie 
individuele gesprekken, enkele 
kringgesprekken, het verzorgen 
van een meditatief moment bij de 

avondmaaltijd (wanneer ik kan zingen, 
zal ik het niet laten) en het vorm geven 
aan een slotviering.
De tekst van Fum van den Ham ‘Als wij 
op reis gaan’ heb ik al meerdere keren 
gebruikt.

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297. 
Peter van Leeuwen, tel. 3456217. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
Tel: 020-4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. Janet Parlevliet, 
tel. 8890432. present@paaskerk-amstelveen.nl

Als wij op reis gaan

Als wij op reis gaan, God
is het, of wij een beetje anders worden:
wij worden mensen met tijd en ruimte voor plezier,
wij zullen blij zijn met de vrijheid om ons heen;
genieten van een ander landschap,
onbekende steden en haast vergeten stilte.
Soms zullen wij maar klein zijn
in al die vrije tijd, die verre ruimte
en het gescheiden zijn van
wie en wat vertrouwd is in ons leven.

Ook als wij blijven en niet gaan,
is het of wij een beetje anders worden.
De veiligheid in onze huizen,
de kleine en vertrouwde dingen die ons lief zijn,
staan dan zo helder ons voor ogen.
Maar ook de vrees van nóóit-meer-weg, van
achterblijven en alleen gelaten zijn;
de vraag of wie op reis ging, terug zal keren.

Doe ons dan tijd ervaren
die boven elke tijd van afscheid
en van terugkeer staat:
uw tijd, die ons bijeenhoudt, die
ons en álle leven draagt.
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Stadswandeling Amsterdam
Tijdens een themaviering in ‘Ons 
Tweede Thuis’ hadden we twee 
medewerkers van de Regenboog 
Groep in ons midden die indringend 
over hun werk in Amsterdam 
vertelden. Ze nodigden ons uit 
om een keer op een zaterdag 
mee te doen aan een ‘Amsterdam 
Underground stadswandeling’. 
De gidsen zijn (ex)daklozen. Ieder 
van hen vertelt haar of zijn eigen 
verhaal tijdens de route. We horen 
over drugs, over vroegere no-go 
gebieden, over de kunst om aan 
eten te komen. Hoe vind je een 
slaapplaats als je dakloos bent? Hoe 
overleef je in een wereld vol gevaar 
en wantrouwen? De Regenboog 
Groep is de enige non-profit 
aanbieder van deze wandelingen. 
Op deze manier wordt de gidsen 
een zinvolle dagbesteding geboden, 
alsmede een kleine vergoeding. Met 
de inkomsten uit deze wandelingen 
worden ook andere projecten voor de 
doelgroep gerealiseerd. De kaarten 
voor de wandeling kosten 10 euro 
per persoon. We combineren de 
wandeling met een bezoek aan een 
opvanghuis.

Eén van de gidsen is Sonja Groot 
Obbink. Over de rondleidingen 
merkte zij op: ‘In het begin van 
de wandeling is iedereen meestal 
muisstil. Daar word ik onzeker van. 
Dan denk ik dat ik het niet goed doe. 
Van mijn moeder, die ook verslaafd 
was, hoorde ik als kind altijd dat ik 
nergens voor deugde. Ik had zelfs 
nooit geboren moeten worden. Na 

afloop van de wandeling krijg ik juist 
heel veel complimenten en onderweg 
stelt iedereen steeds meer vragen. 
Bekenden kom ik ook tegen. ‘Hé 
Son!’, hoor ik dan. Iedereen krijgt 
van mij een knuffel. Ook daklozen. Ik 
weet hoe fijn dat is, want ik ben zelf 
van 1998 tot 2004 dakloos geweest. 
Misschien is iedereen in het begin 
van de wandeling ook wel zo stil, 
omdat ik dan mijn levensverhaal 
vertel.’ 
Op zaterdagmiddag 1 oktober staan 
twee gidsen voor ons klaar. Opgave 
voor 20 september bij Anne Marie 
Dees, amdees1966@gmail.com 
of Gert Jan de Bruin, dsdebruin@
paaskerk-amstelveen.nl. Bellen mag 
ook. U krijgt van ons informatie over 
de locatie en de tijd van vertrek.

Verhalenbundel
Elke keer blijkt weer dat mensen met 
wie we op zondag de lofzang gaande 
houden onvermoede talenten hebben. 
Recent sprak ik Robert Klaassen 
met wie ik al langere tijd in de Raad 
van Kerken zit. Hij vertelde me dat 
er een verhalenbundel van zijn hand 
was verschenen. De titel luidt: ‘De 
boekenpoort en andere verhalen’. De 
thematiek van de verhalen is heel 
divers. Van Robert begreep ik dat 
de bundel niet alleen bij hemzelf te 
verkrijgen is (voor 16,75 euro), maar 
ook bij Bruna in Groenhof en de 
webwinkel van Boekscout.

Mede namens mijn collega’s een 
hartelijke groet aan wie thuis blijven en 
aan wie op reis gaan.

G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad
Als u dit exemplaar van Present 
openslaat is het voor de kerkenraad 
een beetje vakantie en ligt de laatste 
vergadering van juni al weer een tijdje 
achter ons.

Evaluatie maaltijden
De opening van de vergadering werd 
verzorgd door ds. Gert Jan de Bruin, 
die een paar liederen en gebeden uit 
het nieuwe liedboek (vanaf p. 542) 
combineerde met de evaluatie van de 
zeven maaltijden die in de loop van het 
seizoen in de Paaskerk georganiseerd 
zijn. Deze maaltijden zijn een succes 
en daar zijn we blij mee en dankbaar 
voor. Ze worden goed bezocht door 
een combinatie van gemeente- en 
niet-gemeenteleden. Het maximum 
van vijftig deelnemers wordt telkens 
bereikt. Diverse maatschappelijke 
organisaties, zoals de Voedselbank en 
ook leden van de Heilige Geestkerk 
zijn bij de maaltijden te gast geweest. 
Daarmee voldoet deze activiteit aan de 
doelstelling van ontmoeting rondom 
maatschappelijke thema´s. Mooi is 
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ook dat de activiteit met de bijdrage 
van de deelnemers zichzelf bedruipen 
kan. Veel lof dus voor de organisatoren 
en de vrijwilligers die koken, dekken, 
serveren, afwassen, etc.

Veranderingen in de zorg
Daarna volgde een presentatie door 
ds. Arianne Geudeke, die verbonden 
is als geestelijk verzorger aan het 
Amstelland Ziekenhuis. Zij ging in 
op de veranderingen in de zorg in de 
afgelopen tien jaar en daarmee ook 
voor haar manier van werken. Met 
aangrijpende voorbeelden wist ze 

ons te boeien en te raken. Tot slot 
onderstreepte ze het belang dat ze 
hecht aan de verbinding met onze 
wijkgemeente. We zullen dit ook het 
komende jaar weer inhoud geven door 
haar als gastpredikant in te roosteren.

Wilhelmus
Vanwege vragen uit de gemeente 
hebben we gesproken over het zingen 
van het Wilhelmus in de periode 
tussen koningsdag en bevrijdingsdag. 
Dit jaar schoot deze goede gewoonte 
er door een gebrek aan afstemming 
bij in. Besloten werd de traditie van 
het zingen van de coupletten 1 en 6 na 
de zegen aan het einde van de viering 
voort te zetten. We realiseren ons dat 
niet iedereen deze traditie een warm 
hart toedraagt op basis van principiële 
argumenten t.a.v. scheiding van kerk 
en staat.

Huis-aan-huis kerstfolder
De kerkenraad stemde vervolgens in 
met een voorstel van de Taakgroep 
Pastoraat om de komende kerstfolder 
huis aan huis te verspreiden en 
accepteert de daarmee gepaard 
gaande extra kosten. De inhoud zal 
daarom ook meer gericht zijn op 
niet-gemeenteleden.

Vier speerpunten
Een van onze voornemens voor het 
afgelopen jaar was om zaken verder 
vooruit te plannen zodat niet teveel 
nog op het laatste moment geregeld 
moet worden. In dat kader werd 
aandacht besteed aan de speerpunten 
voor volgend jaar. Deze komen o.a. 
terug in de folder Actie Kerkbalans. 

Voor het komende jaar kwamen we op 
de volgende vier speerpunten:
(1) het ontwikkelen van een visie op 
vieren; (2) continuïteit in activiteiten; (3) 
vrijwilligersbeleid en (4) verdere ontwik-
keling van het ontmoetingspastoraat. 
Het eerste punt wordt aanbevolen als 
startpunt voor het nadenken over een 
eventuele (her)inrichting van de kerk-
zaal. Dat laatste willen we o.a. in het 
kader van de realisatie van een stilte-
hoek en andere stoelopstellingen. Maar 
de kerkenraad ziet ook meerwaarde 
in het ontwikkelingsproces zelf, met 
name als de gemeente daarbij betrok-
ken wordt. Ondertussen is er al een 
groep geformeerd met leden van de 
Taakgroep Eredienst, de commissie 
stiltehoek en gemeenteleden die zich 
bij de afgelopen gemeentevergadering 
hadden aangemeld. Punten 2 en 3 
hangen samen met het gegeven dat 
we met veel van onze activiteiten aan 
het plafond zitten van de vrijwilligersca-
paciteit. We moeten niet nog meer hooi 
op onze vork willen nemen, maar ons 
richten op het volhouden van waarde-
volle activiteiten, zoals bijvoorbeeld de 
eerde genoemde maaltijden. Bij het 
vierde punt kunt u denken aan de rol 
van onze nieuwe medewerker voor het 
pastoraat Ellen Kok. Zij is voortvarend 
van start gegaan met het bezoeken van 
mensen die uit beeld geraakt zijn. Haar 
terugkoppeling wordt positief ervaren 
door de vrijwilligers in het pastoraat die 
het als een last hebben ervaren daar 
niet meer aan toe te kunnen komen.

Visitatie
We hebben ook stilgestaan bij de visi-
tatie en bij het te Gekke Kerk Festival 



20

(TGKF). De visitatoren komen met de 
vraag ‘hoe gaat het met u(w gemeen-
te)’ en dit keer was er in het bijzonder 
aandacht voor de samenwerking met 
de predikanten. Het is niet de bedoeling 
van de visitatie om alleen maar proble-
men boven tafel te krijgen maar om in 
alle openheid in de spiegel te kijken. Zo 
hebben we het als kerkenraad ook erva-
ren. Het verslag van de visitatie geeft 
een goed beeld van de samenwerking 
en taakverdeling tussen de predikanten 
waarbij er ruimte is voor een eigen stijl 
en de afstemming met de voorzitter 
en de rest van de kerkenraad. Door 
te vragen naar de dromen van de 
kerkenraadsleden over de toekomst 
van de kerk ontstond een positieve en 
inspirerende dialoog. Tot slot zijn de 
complimenten die de visitatiecommis-
sie maakte over de goed bijgehouden 
website en het prachtige maandblad 
Present het vermelden waard.

Te gek festival
Het afgelopen, vierde TGKF werd ge-
roemd om de geweldige sfeer die het 
hele weekend heerste en het mooie 
programma. Veel waardering was er 
ook voor de publicatie in Dichtbij die net 
als het hele festival bijdraagt aan een 
meer realistische perceptie van onze 
wijkgemeente. Van groot belang was 
ook hier de betrokkenheid van zovele 
vrijwilligers onder wie de mensen van 
Ons Tweede Thuis: lof en dankbaar-
heid. De kerkenraad memoreerde ook 
dat het als zeer bijzonder werd ervaren 
om enkele tientallen vluchtelingen en 
dak- en thuislozen als gast te mogen 
ontvangen tijdens het festival. Al met al 
weer een geslaagd festival.

Wapperende regenboogvlag
Tot slot bogen we ons nog over 
de vraag die ds. Sieb Lanser in de 
vorige Present stelde: ‘Zal er ook 
van de Amstelveense kerken een 
regenboogvlag wapperen tijdens de 
EuroPride?’ Uw kerkenraad heeft deze 
vraag bevestigend beantwoord. Als 
het goed is, wappert er vandaag zo´n 
vlag bij de Paaskerk.

Peter van Leeuwen

24 en 25 september: startweekend
Het thema van dit jaar is: ‘Deel je 
leven’. We kunnen heel veel voor 
elkaar betekenen in en met de kerk.
Een van de speerpunten voor komend 
jaar in de Paaskerkgemeente is dat 
we met elkaar delen: we delen onze 
talenten en we delen onze tijd met 
elkaar. Dat kan in het kleine zitten: 

omzien naar elkaar. Of een taak doen 
die nodig is in de kerk. Of een ambt 
vervullen dat vacant is, zo nodig in duo.
We nemen allen onze verantwoor-
delijkheid en geven de aftrap tijdens 
het startweekend. Het thema zal 
worden uitgewerkt door een aantal ge-
meenteleden. Wat kunt u verwachten? 
We beginnen met een gemeentebar-
becue op zaterdag vanaf 17.00 uur. Een 
gezellig samenzijn met ontmoeting 
onder het genot van eten en drinken. 
Dit wordt vervolgd op zondag met 
traditiegetrouw veel activiteiten. Een 
dienst waarin we met elkaar de maaltijd 
van de Heer vieren. Daarna koffie in het 
benedenhuis. Tot zover niet zo anders 
dan de andere zondagen. De invulling 
van de activiteiten na de dienst is nog 
niet in details uitgewerkt. 
Wat vaststaat is de afsluiting. Dat zal 

Kring: Geloven op goede gronden
Voor mensen die zich door de Bijbel willen laten aanspreken.
Het derde deel van de serie ‘Geloven op goede gronden’ zal gaan over 
het slot van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ter ondersteuning van een 
Bijbelgedeelte lezen we uit het boekje ‘12 artikelen over de Heilige Geest’ 
waar onder anderen aan meewerkten Nynke Dijkstra-Algra, Arjan Plaisier, 
Bram van de Beek en Benno van den Toren. Verschillende onderwerpen 
komen aan de orde zoals: Wat moet ik mij bij de Heilige Geest voorstellen? 
De Heilige Geest en mijn geest. De Heilige Geest werkt in de wereld. 
Zonder de kerk geen geloof? De kerk; gemeenschap van heiligen? 
Vergeving van zonden. Opnieuw geboren? Uit het stof verrezen. Zonder 
eeuwig leven geen leven?
Het boekje is in de boekhandel verkrijgbaar, de hoofdlijnen van het 
onderwerp worden voor u op een hand-out gezet.
We komen op donderdagochtend bij elkaar in de Paaskerk. Data: 29 
september, 27 oktober, 24 november, 15 december. In 2017: 12 januari, 
9 februari, 9 maart; 30 maart en 20 april. Aanvangstijd: 10.00 uur. 
Begeleiding: Miep Habing, tel. 020 6473574. e-mail m.habing@planet.nl 
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een gezamenlijke lunch zijn, verzorgd 
door u en ons. 
Wij verheugen ons op een mooie 
zomer en dan het startweekend!

Christiaan, Esther en Carla

Meditatief Bijbellezen 
Mediteren is een manier om tot rust 
te komen, een manier om tot jezelf 
te komen als je jezelf dreigt voorbij te 
rennen. Een christelijke meditatievorm 
is: tot jezelf komen en je inleven 
in Bijbelverhalen en in de mensen 
die erin voorkomen. Je gaat in hun 
schoenen staan – en daardoor ontdek 
je iets over jezelf. En omdat zij altijd 
‘iets hebben’ met God, ontdek je ook 
iets over jezelf en God. 
Het komend jaar staan we stil bij de 
vraag hoe we een ‘deugdzaam’ leven 
kunnen leiden. We lezen verhalen 
die ons vertellen van zorgzaamheid 
en zorgeloosheid, moed en 
kwetsbaarheid, rechtvaardigheid en 
speelsheid. Zo hopen we geïnspireerd 
te worden voor het leven van alledag. 
De avonden worden begeleid door 
Riëtte Beurmanjer. Zij is theologe 
en dansdocente en heeft zich bij de 
Jezuïeten in Amsterdam geschoold 
in het begeleiden van meditatief 
Bijbellezen. Voor meer informatie kan 
je bellen of mailen: (020) 6654685, 
h.beurmanjer@planet.nl. 

Als je nieuwsgierig bent, kom dan 
vrijblijvend met deze meditatievorm 
kennismaken op: maandagavond 
19 september 2016, van 20.00 - 
22.00 uur, locatie: Kruiskerk. Graag 
vooraf opgave bij Marjanne Koops: 
mhkoops@planet.nl. De data van de 

bijeenkomsten daarna zijn: 24 oktober, 
21 november, 19 december 2016, 16 
januari, 27 februari, 20 maart, 10 april 
en 15 mei 2017.
De deelnemerskosten bedragen € 75,- 
voor de hele serie, te voldoen op NL05 
RABO 0392 3145 25 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
t.a.v. wijkkas Paaskerk onder 
vermelding van Meditatief Bijbellezen.

Maaltijden - buurttafel
Graag gaan we in het nieuwe seizoen 
door met de maandelijkse maaltijden 
in de Paaskerk. De buurttafel start 
donderdag 20 oktober 2016.
Ook de andere data van de maaltijden 
zijn inmiddels bekend, dus je kunt 
ze alvast noteren: 17 november, 15 
december, 19 januari, 16 februari, 16 
maart, 20 april en 18 mei.
We vinden het fijn als u iemand uit 
de buurt meeneemt. Want dat is het 
uitgangspunt van deze maaltijden: 
kennismaken met anderen die in de 
buurt of wat verder weg in de stad 
wonen. Dan laten we iets zien van een 
gastvrije gemeente. Elk nieuw gezicht 
is van harte welkom.
Ook komend seizoen nodigen we weer 
maatschappelijke organisaties uit om 
ons iets te vertellen over hun werk.
Veel vrijwilligers hebben de maaltijden 
de afgelopen tijd mogelijk gemaakt 
maar we zien uit naar nieuwe 
vrijwilligers. Sta je al te trappelen om 
mee te doen? Wil je graag groente 
snijden, tafel dekken, afruimen, 
opruimen, of koken? Laat het ons 
weten.

Janet Parlevliet, Esther Velten,  
ds. Gert Jan de Bruin en Jacqueline Meij

Agenda

Augustus
Wo  17 19.30 uur Medewerkersavond 

rommelmarkt 
Di  23  14.00 uur Bijeenkomst over 

Franciscus

September
Za  09  12-17.00 uur Open Monumenten-

dag
Zo  10 12-17.00 uur Open Monumenten-

dag
Wo  14 11-20.00 uur Inleveren goederen 

rommelmarkt
Zat  17  10-16.00 uur Rommelmarkt
Ma  19  20.00 uur Start Meditatief  

 Bijbellezen 
( Kruiskerk)

Wo  21 19.00 uur Gebedsgroep
Zat  24  17.00 uur Startweekend BBQ
Zo  25 10.00 uur Startweekend
Ma  26 20.00 uur Start repetities 

Koffiecantate met 
Anthem

Do  29  10.00 uur Geloven op goede 
gronden

Oktober
Zat  01   Stadswandeling 

Regenboog Groep 

Tweede project Bach Inside 
De tekst voor de Koffiecantate is inmiddels 
gereed en Nico Hovius zal deze in de 
zomermaanden op muziek zetten. Vervolgens 
zal het geheel worden uitgevoerd door 
projectzangers en musici die dit keer te 
gast mogen zijn bij Anthem onder leiding 
van Leo Kramer. Anthem repeteert iedere 
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maandagavond in de Paaskerk 
van 20.00-22.00 uur en voor de 
projectzangers zijn de repetitiedata 
dan ook: 26 september, 3, 10, 17 
en 24 oktober. Afhankelijk van de 
grootte van het stuk kunnen daar nog 
één of twee extra repetitiedata aan 
toegevoegd worden. De uitvoering is 
zondag 31 oktober, waarschijnlijk na de 
kerkdienst. 
Zou je wel eens een kijkje willen 
nemen achter de schermen van 
Anthem en/of lijkt het je leuk mee te 
zingen of bespeel je een instrument 
(op redelijk niveau) en lijkt het je leuk 
om mee te spelen dan kun je je alvast 
bij mij opgeven: sinnige@casema.nl.

Marieke Sinnige

Paaskerk open op landelijke  
Open Monumentendag
De Paaskerk is op zaterdag 10 en 
zondag 11 september open voor 

bezoekers van 12.00 tot 17.00 uur 
ter gelegenheid van de landelijke 
Open Monumentendag. Onze kerk, 
ontworpen door architect ir. J.B. Baron 
van Asbeck, is in de jaren 1962 - 1963 
gebouwd en dus ruim vijftig jaar oud. 
Bezoekers kunnen het gebouw van 
buiten en van binnen bekijken. Er 
worden ook rondleidingen gegeven, 
waarbij we ingaan op de architectuur 
van het gebouw, de inrichting van 
de kerkzaal, het grote glas-in-beton 
raam en het recent gerenoveerde 
en uitgebreide orgel. Het orgel zal 
op beide middagen op verschillende 
tijdstippen worden bespeeld. 

Rommelmarkt
Op zaterdag 17 september is er van 
10.00 uur tot 16.00 uur weer de 
jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk. 
Ook dit jaar ontbreekt het Rad van 
Fortuin niet. Er zijn weer vele koopjes 
en nieuw dit jaar zijn de zelf gemaakte 
jam en taarten en nog veel meer. 
En… vanaf 12 uur is er een optreden 
van de jazzformatie FiftySomething. 
Een groot deel van de opbrengst is 
dit jaar bestemd voor de Voedselbank 
Amstelveen. 
Helpt u mee om de rommelmarkt tot 
een succes te maken?  
Op 17 augustus om 19.30 uur 
organiseren we voor alle vrijwilligers 
weer een medewerkersavond. U bent 
van harte welkom, ook om alvast in te 
tekenen voor de kramen.  
Uw hulp en uw komst worden van 
harte op prijs gesteld maar ook uw 
nog bruikbare spullen. U kunt ze 
inleveren op woensdag 14 september 
van 11.00 tot 20.00 uur.

Vanuit de Jongerendienst
Op 28 en 29 mei zijn we met de 
jongeren een weekend(je) weg 
geweest. We verbleven in de Stayokay 
van Egmond. Beetje chillen, chatten 
en voetbal kijken. Lekker doorgewaaid 
kwamen ze weer terug om nog even 
gas te geven voor de laatste loodjes 
op school. Hopelijk is iedereen 'over' 
gegaan. Het was een leuk weekend 
waarbij we elkaar weer een beetje 
beter hebben leren kennen.

Op 19 juni hebben we 'De Straat-
klinkers' op bezoek gehad tijdens de 
door ons georganiseerde dienst.  
In mei zijn een paar van onze groep bij 
deze groep dak/thuislozen op bezoek 
geweest in Amsterdam en op 12 juni 
hebben een paar van deze groep onze 
JD12+ een tegenbezoek gebracht. 
Altijd interessant om de onderlinge 
verhalen te horen, om te delen met 
de gemeente en naar hun liedjes te 
luisteren en uit volle borst mee te 
zingen. Van beide kanten vonden we 
het een geslaagde dienst, we hopen 
dat u dat ook vond. 

Niet alleen het schooljaar is ten 
einde, maar ook de 12+ diensten 
voor dit seizoen. We sloten af op 
10 juli met aan het eind van onze 
dienst de onvermijdelijke trampoline 
en de nodige lekkernijen om daarna 
lekker zes weken uit te rusten van 
alle belevenissen en inspanningen. 
Wie nog gaat, wensen wij een fijne 
vakantie en voor wie al is geweest 
hopen we dat het leuk was. 

Arnold Terlouw
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In de laatste vergadering van dit seizoen 
kwam de vraag of tijdens de EuroPride 
ook een regenboogvlag van de Kruiskerk 
zal wapperen – zie vorige Present pagina 
2. Afgezien van enige aarzelingen is de 
kerkenraad voor het uithangen van de 
vlag, maar het kan niet zo zijn dat er 
elke week een andere vlag gaat hangen. 
Afgewacht wordt hoe de andere wijkge-
meenten en de AK zullen beslissen. 

Aan Pim van Dijk, vormgever aan 
ruimte voor liturgie, stilte en gebed, is 
gevraagd om met enkele voorstellen 
te komen over de herinrichting van 
de kerk. Door de huidige gebruikers 
van de ruimten zijn al wensen en 
eisen ingebracht waaruit de volgende 
uitgangspunten gekomen zijn:
Ontmoeting met God en elkaar 
tijdens eredienst en daarna; voldoende 
ruimte en faciliteiten.
Flexibiliteit in gebruik van kerkzaal 
en nevenruimten; multifunctioneel en 
doelgroep gericht.
Veiligheid voor de gebruikers; 
eisen bij ontruiming, gebruik van 
vluchtwegen.
Gastvrijheid voor leden, gasten 
en bezoekers; ‘open’ portaal/
voorhal, garderobe, ontvangst- en 
cateringmogelijkheden.

Vergroening en energiebesparing; 
materiaalkeuze, hergebruik, 
verwarming, verlichting, isolatie.
Stiltehoek; dagelijks toegankelijk.
Na de vakantie zullen zijn voorstellen 
met de klankbordgroep besproken 
worden om tot een definitief voorstel 
te komen. Als u belangstelling hebt 
om mee te doen in de klankbordgroep, 
laat dit aan de scriba weten.

De wijkraad van kerkrentmeesters 
ging akkoord met de voorgestelde 
inrichting van de Bankraszaal voor onze 
jongeren, zodat zij ook een ‘eigen’ 
ruimte hebben. Het streven is er op de 
startzondag al gebruik van te maken. 
Verder is de wijkraad op zoek naar 
hulpkosters die de huidige ploeg 
kunnen aanvullen. Hulpkosters zijn 
vrijwilligers die inspringen als de 
koster zelf niet kan of vrij is. Heeft u 
interesse of weet u iemand die dit zou 
willen doen, geef het door aan koster 
Marian van Leeuwen.

Namens de commissie kerkmuziek 
deed Henk van der Meulen verslag 
over het afgelopen jaar en de plannen 
voor komend jaar. Teruggeblikt werd 
op een mooi jaar waarin naast de inzet 
van onze cantorij, bijvoorbeeld bij het 
Paasoratorium, ook genoten werd 

van muzikale vespers en cantates. 
Gemiddeld zo’n honderd mensen 
bezoeken deze uitvoeringen, zowel 
kerkgangers als buitenkerkelijken. De 
koffie- en andere concerten trekken 
ook een flink aantal belangstellenden. 
De plannen voor komend jaar beloven 
weer veel moois, waarover t.z.t. nog 
informatie volgt. De commissie heeft 

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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met veel plezier en inzet de activiteiten 
georganiseerd en constateert dat 
het aantal niet-kerkelijke bezoekers 
toeneemt. Een teken dat de Kruiskerk 
ook hiervoor een plek is om bezocht te 
worden.
Voorzitter Sieb feliciteert de commissie 
met dit resultaat en bedankt de leden 
voor hun inzet en wenst ze Gods 
zegen.

De vacature voor notulist is ingevuld. 
Ellen de Vries zal deze taak na de 
zomervakantie van Jeike Biewenga 
overnemen. Jeike heeft dit ruim vijf 
jaar gedaan, waarvoor veel dank en 
een boeket bloemen.

Het openstellen van de kerk voor 
vluchtelingen uit Kronenburg heeft nog 
niet geleid tot grote belangstelling. In 
het Ministerie zal men hierover verder 
spreken om te bezien wat beter kan. 
De diaconie heeft een geslaagde 
maaltijd georganiseerd voor en met 
een kleine groep asielzoekers en zoekt 
hiervoor mensen die ook hun steentje 
willen bijdragen.

De voorzitter sluit tijdig de vergadering 
om daarna met een hapje en drankje 
nog na te praten.

Ton Kotterer

Activiteiten samen met 
basisscholen
In de afgelopen periode zijn er in 
de Kruiskerk drie grote activiteiten 
met basisscholen geweest (in het 
kader van De jonge Kruiskerk en de 
samenwerking met Stadsdorp Elsrijk). 
Ik doe er op deze plek verslag van.

Ontmoeten en herdenken in Elsrijk
Op vrijdag 20 mei kwamen rond de 
tweehonderd kinderen van groepen 
8 van Amstelveense basisscholen 
naar de kerk voor een bijeenkomst 
over ontmoeten en herdenken. De 
bijeenkomst was onderdeel van een 
onderwijsprogramma, geïnitieerd en 
bedacht door onderwijskundige Edu 
Dumasy uit Elsrijk. Dit programma 
is erop gericht kinderen iets te leren 
over de gevolgen van de Tweede 
Wereldoorlog, bijv. over de situatie 
in Nederland en in Amstelveen in 
WOII, in Nederlands-Indië ten tijde van 
WOII, en – als een uitvloeisel hiervan 
– over verschillen en overeenkomsten 
in de verschillende religies en 
geloofsopvattingen. 
Tijdens het ochtendprogramma in 
het Broersepark hoorden de kinderen 
o.a. verhalen van overlevenden van 
concentratiekampen in Duitsland en 
in Nederlands-Indië en van voormalig 
verzetsstrijders. Om 11.00 uur kwamen 

de kinderen naar de Kruiskerk, waar 
ze kennis maakten met drie van de vijf 
wereldgodsdiensten. Liesbeth Aussen, 
van het Liberaal Joods Landelijk 
Onderwijscentrum, vertelde over 
het jodendom en blies op de sjofar; 
Ahmed Mohamed Khaliel, moslim en 
vluchteling uit Syrië, gaf informatie 
over de islam en liet de kinderen de 
islamitische gebedsoproep horen. Ik 
sprak over het christendom, over het 
Onzevader dat we elke zondag bidden, 
en liet de kerkklok horen. Het was een 
mooie en vruchtbare ochtend.

Plek onder de zon
Op maandag 13 juni was de finale 
van het milieuproject ´Plek onder de 
zon´, een project over duurzaamheid 
en zonne-energie. Ongeveer 175 
kinderen van groepen 7 van scholen uit 
Amstelveen en omgeving kwamen voor 
deze afsluiting naar de Kruiskerk. De 
kinderen leerden tijdens dit project wat 
zonne-energie is, waar en hoe je het 
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kunt gebruiken, en hoe zonne-energie 
juist in ontwikkelingslanden het verschil 
kan maken. 
De eindopdracht was om een 
eigen, op zonne-energie werkende, 
uitvinding te bedenken en deze te 
presenteren tijdens de finale. De 
Amstelveense Kindercampus King 
(Bankraswijk) kreeg de 1e prijs voor 
de uitvinding van een ‘Wereldboom’. 
De bovenbouwleerlingen van deze 
school presenteerden hun boom vol 
zonnecellen met als motto ‘energie 
voor alle werelddelen’. Wethouder 
Kluis uit Aalsmeer, die onder meer 
duurzaamheid en milieu in zijn 
portefeuille heeft, reikte de prijs uit.
Het project ‘Plek onder de zon’ is een 
initiatief van Natuur- en Milieu Educatie 
Amstelland Meerlanden en ANMEC, 
ontwikkelingsorganisatie Picosol en 
de Amsterdamse Lutherse Diaconie. 
De Kruiskerk was gastvrouw tijdens 
de feestelijke afsluiting en ik zat als 
predikant in de jury en vertelde de 
kinderen over het christelijk geloof, 

en onze visie op duurzaamheid en 
rentmeesterschap over de aarde. De 
organisaties trokken samen op omdat 
ze het inzicht delen dat werken aan 
duurzaamheid alleen succesvol is 
als je het samen met anderen doet. 
Lerende schoolkinderen kunnen in de 
toekomst het verschil maken in de 
zorg voor onze aarde.

Speurtocht groepen 7 Roelof 
Venemaschool
Op vrijdag 1 juli was er weer de 
jaarlijkse speurtocht van de groepen 7 
van de Roelof Venemaschool in de kerk. 
In kleine groepjes konden de – in totaal 
75 – kinderen tijdens de speurtocht 
ontdekken wat er allemaal te zien is in 
de kerk. Henk Trommel liet het orgel 
zien en horen en ik liet de kinderen ons 
doopvont zien met de afbeelding van 
Jona in de vis, leerde de kinderen over 
de betekenis van de doop en vertelde 
het Bijbelverhaal van Jona. Het was een 
leuke en leerzame ochtend.

Mirjam Buitenwerf

Goede wensen voor zomerperiode
Langs deze weg wensen wij u een 
mooie en fijne zomerperiode toe. We 
hopen dat u kunt genieten van mooi 
weer, de mooie natuur, wellicht een 
leuk uitje met familie of vrienden of 
een mooie vakantie. Voor iedereen die 
van huis weg gaat: een goede reis en 
een behouden terugkomst! Op zondag 
11 september beginnen officieel de 
kerkelijke activiteiten weer. Op die dag 
vieren we onze startzondag, met het 
thema ‘Deel je leven’. Meer informatie 
hierover volgt via de Kruispuntjes. Een 
heel goede zomer voor iedereen!
Hartelijke groeten van Sieb Lanser 
en Mirjam Buitenwerf en – op de 
achtergrond – van Ria Keijzer

Van de diaconie
Naast de gebruikelijke taken hebben 
de diakenen nu ook de gedeelde 
zorg voor de vluchtelingen die in ons 
midden zijn komen wonen. Enkele 
christen-vluchtelingen hebben al 
contact met de kerk(en) gezocht. Er 
zijn oproepen uitgegaan voor hulp en 
spullen, o.a. fietsen, waarop positief 
is gereageerd. We hopen dat – tegen 
de tijd dat deze Present verschijnt 
– enkele vrijwilligers zich hebben 
aangemeld voor kleinschalige meet@
eat projectjes en eventuele andere 
contacten, op wie we een beroep 
kunnen doen. Acute oproepen komen 
‘s zondags in de Kruispuntjes of vanaf 
de kansel. 

Lamkje Sminia
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Do/ 28-07: Film Amadeus
We schrijven 1781 en Antonio 
Salieri is werkzaam als een com-
petente hofcomponist van Keizer 
Jozef II. Wanneer Mozart aan het 
hof arriveert moet een verbijsterde 
Salieri vaststellen dat de goddelijke 
muzikale inspiratie waar hij zelf naar 
zoekt, werd geschonken aan een 
losbandige, hondsbrutale nar. Gek 
van jaloezie besluit hij Mozart met 
alle mogelijke middelen ten gronde 
te richten. Kom en geniet van deze 
film met prachtige muziek. Tijd: 
14.00 uur. Plaats: Kruiskerk.

Wo/ 03-08: Uitstapje naar Edam 
We gaan met eigen auto naar Edam. 
Ook als u geen auto heeft kunt u 
mee: er zijn altijd wel extra plaatsen. 
We vertrekken vanaf de Titus 
Brandsmakerk.
Het programma ziet er globaal als 
volgt uit:

09.00 uur: vertrek naar Edam
10.00 uur:  Kerk bezoeken en koffie 

drinken
11.00 uur: Muziekkamer
12.00 uur: Lunch
13.30 uur: Bezoek aan het Fort
15.30 uur:  Eventueel 

museumbezoek
16.30 uur: Drankje ter afsluiting

In de kerk is de tentoonstelling 
‘Hoedje van papier’.
In de muziekkamer krijgen we 
een muzikale rondreis met oude 
snaarinstrumenten zoals hommel, 
strijkpsalter en draailier. Dit 
programma duurt drie kwartier. 
Het Fort bij Edam is in het begin van 
de 20e eeuw gebouwd als onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Hoofdtaak was de bescherming 
van de regio Amsterdam tegen 
aanvallen vanuit het noorden. Een 
onderdeel van die verdediging was 
tevens het onderwater zetten van het 
poldergebied ten noorden van Edam. 
Het Edams museum is in het 
oudste stenen huis van Edam(1540) 
met onder het huis een ‘drijvende 
kelder’.
Graag opgeven i.v.m. het vervoer 
bij Tonneke van der Mede of 
Renger Prent. Ook graag opgeven 
of u vervoer heeft en of u naar de 
muziekkamer wilt.

Do/ 11-08: Duinwandeling  
van 2 uur 
We vertrekken vanaf de Titus 
Brandsmakerk om 13.00 uur naar 
Vogelenzang (1e Leijweg 9, 2114 
BH). Na de wandeling eten we een 
pannenkoek in het restaurant aldaar. 
Opgave bij Renger of Tonneke.

Do/ 18-08: Afsluiting 
Zomerprogramma
Ter afsluiting van de 
zomerprogramma draaien we de 
film On Golden Pond. Norman 
en Ethel Thayer verblijven in hun 
zomerhuisje, Norman wordt 80. Hun 
dochter Chelsea komt ook met haar 
verloofde en stiefzoon. Dat brengt 
een aantal verwikkelingen met zich 
mee. Een geestige en ontroerende 
film met Henry Fonda, Kartherine 
Hepburn en Jane Fonda. 
Na de film drinken we een glas met 
elkaar en is er een gezamenlijke 
maaltijd. De kosten zijn € 10,-. Het 
is zeer gewenst dat u zich hiervoor 
opgeeft i.v.m. de bestelling van de 
maaltijd. Aanvang: 15.30 uur. Plaats: 
Titus Brandsmakerk.
 
Contactpersonen voor het 
zomerprogramma
Renger Prent:
rengerprent@gmail.com, 
tel.: 6439418
Tonneke van der Mede: 
vandermede.derooij@planet.nl, 
tel.: 6413388

Zomerprogramma 
van het Oecumenisch Beraad Amstelveen-Noord
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Pelgrimskerk
Werk in uitvoering
‘Werk in uitvoering’. Zo noemt de 
bedrijfs arts het herstelwerk dat in 
gang is gezet na mijn ongelukkige 
val met de fiets eind vorig jaar. De 
consequenties van die val bleken 
ernstiger dan aanvankelijk was inge-
schat: de opgelopen hersenschudding 
kreeg gezelschap van storende tinnitus 
(oorsuizen) en van uitingen van een 
ontwrichte energiebalans – het laatste 
als gevolg van het doorwerken na de 
hersenschudding en het opgebruiken 
van alle energetische reserves.
De hersenschudding is intussen (zo 
goed als) genezen. Aan het hanteer-
baar maken van de tinnitus wordt, 
onder begeleiding van het audiologisch 
centrum, nog steeds gewerkt. De 
energiebalans wordt beter, maar is nog 
onvoldoende om het predikantswerk 
weer te kunnen hervatten. Het ingetre-
den herstel gaat langzaam en kost tijd. 
‘Houd er rekening mee dat het tot 
het eind van het jaar kan duren voor 
u weer voorzichtig aan de slag mag’, 
zei de bedrijfsarts in juni tegen mij. 
In september hoop ik hem weer te 
ontmoeten. We zullen zien wat de 
stand van zaken dan is. 
Intussen ben ik dankbaar voor de 
verbeteringen die zich aandienen en 
weet ik me bijzonder gesteund door 

uw blijken van belangstelling en de 
voorbeden van velen.
Ik wens u een goede zomer toe 
en hoop u later dit jaar weer te 
ontmoeten.

Ds. H. U. de Vries

Pastorpraat
Wat gebeurt er veel deze zomer! 
Niet alles ‘Met een Lach’, soms een 
glimlach en/of verdriet.
Op de warme, vochtige zomeravond 
van 1 juli kwamen we met 28 per-
sonen droog aan in HOP2 in het 
Amstelpark om een overheerlijke 
pannenkoek te eten. Twee tafels voor 
vijf en drie tafels voor zes personen. 
Gemiddelde leeftijd 78 jaar! Wist men 
eigenlijk nog wel welke pannenkoek 
men had besteld? Verwarring alom. 
Twee te veel (gingen toch op) en één 
kwam toen wat laat. Stemming opper-
best, ‘met een lach of glimlach.’
Terug naar de auto’s bij het rode 
bruggetje – met paraplu in de 
stromende regen door het enge bos – 
....hek dicht, omlopen....glimlach bleef! 
Iedereen kwam veilig, vochtig thuis. 
Ook onze vier negentigjarigen. Bravo!

Verdrietig is dat wij afscheid moeten 
nemen van Corry en Coos Damman, 
grote steunpilaren van de gemeente 

in de Pelgrimskerk en De Buitenhof. 
Corry zei mij echter: ‘We deden alles 
met zoveel plezier.’ Met een lach. Ze 
gaan dichter bij hun dochter wonen. 
Het ga jullie goed, we zullen jullie 
missen. Dank voor jullie inzet!

Er zijn boekjes met het Nieuwe 
Testament in vele talen voor buiten-
landers/vluchtelingen in de kerk. De 
lezingen uit het NT zijn dan voor hen 
te volgen en dat zou ze een glimlach 
kunnen bezorgen.
Hopelijk gaan de twee gemeenteleden 

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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die nog maar pas in Beth Shalom 
wonen, steeds meer wennen en komt 
er ook bij hen na verdriet een glimlach.

Wij wensen u allen toe dat deze zomer 
u goed doet, met een glimlach.
Let op het Zomerprogramma. Door de 
week zien wij elkaar toch ook?

Wil Kruijswijk

EYE
Op 16 juni gingen we met 16 personen 
op de tram en de pont naar de overkant 

van het IJ voor een bezoek aan EYE, 
het nationale museum voor film. Het 
beheert meer dan 40.000 films uit alle 
genres.
De organisatie telt 165 medewerkers 
en vrijwilligers die zich inspannen om 
alles wat bezoekers willen weten over 
film binnen handbereik te brengen. Het 
gebouw is een ontwerp van het Weense 
architectenbureau Delugan Meissl.
Na koffie te hebben gedronken, met 
uitzicht op het IJ en het prachtig ver-
bouwde Centraal Station, vervolgden 

John Arler
Op 15 juni is John Arler begraven op 
Westgaarde, na een dienst in de aula al-
daar. Hij was een ‘reiziger’ naar de stad van 
God, vol verwachting uitziende naar een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
John kwam uit een joodse familie, althans 
zijn oma was Jodin en werd in de oorlog 
weggevoerd. In die tijd is zijn vader christen 
geworden en werd John in die geest opge-
voed. Hij trouwde in 1954 met Truus Allijn 
die hij in zijn werksituatie had leren ken-
nen. Ze kregen een dochtertje, Cathy, dat 
helaas maar twee jaar werd. Er werden nog 
twee zonen geboren, Reinoud en Onno. 
Onno bleek verstandelijk beperkt te zijn. 
Het leven in het gezin was niet gemakke-
lijk. Als een rots in de branding hield vader 
John het gezin gaande met zijn positieve 
en optimistische levensinstelling. Zowel zijn 
vrouw Truus als John woonden hun laatste 
levensjaren in Beth Shalom. Volgens zoon 
Reinoud hebben zij daar ervaren wat en-
gelen in de zorg zijn. Eind 2015 stierf Truus 
en op 9 juni kwam een einde aan het leven 
van John. Hij werd ruim negentig jaar.

Ds. Jaap Doolaard

Wilhelmina Johanna Dolk-Greive
Het is haar bijna gelukt tot het laatst toe 
thuis te blijven wonen. Na amper een week 
in het Zonnehuis stierf ze 25 juni vredig op 
91-jarige leeftijd.
Een vrolijke, optimistische, dankbare vrouw. 
Door haar doofheid kon ze de kerkdiensten 
niet meer volgen. Lang kwam ze op vrijdag 
bij Kannen en Kruiken om het gemeente-
zijn te proeven en te lachen bij een wijn-
tje. Ze voelde zich bij de Pelgrimskerk 
betrokken.
Bij alles wat haar overkwam gaf ze een po-
sitieve uitleg. Na haar 90ste verjaardag, ▸▸

Zomerprogramma

Vr/ 05-08: O Sole Mio, 
zomermaaltijd
Een mooie zomeravond in Italië, 
lekker buiten eten op een terras. 
Hebt u daar ook zulke goede 
herinneringen aan? Kunnen we dat in 
de tuin van de Pelgrimskerk midden 
in de zomer evenaren? 
Kom in ieder geval! Tijd: 17.00 uur. 
Kosten € 8,00 uur voor de maaltijd 
en twee drankjes. Opgave voor  
1 augustus bij Irene of Wil.

Di/ 16-08: 100 Jaar droge voeten
Waterland herdenkt de watersnood 
van 1916 in vijf musea. Wij gaan naar 
het Volendammuseum en bezichtigen 
daar o.a. de driedimensionale taferelen 

en ervaren de ontreddering van mens 
en dier. Daarna… een broodje paling?
Vertrek om 10.00 uur van Station-Zuid, 
perron metro 51 naar Centraal Station. 
Kosten: OV kaart voor metro en bus 
en broodje. Toegang museum € 2,50. 
Opgave voor 14 augustus bij Wil of 
Irene, ook melden waar je op de 
metro stapt!

Ma/ 22-08: Lezing en presentatie 
Marc Chagall
De heer F. van der Loo houdt een 
lezing over het leven en werk van 
Marc Chagall (1887-1985). Chagall 
is bekend als tekenaar, schilder, 
beeldhouwer en glazenier. Hij 
schilderde de plafonds van de oude 
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we onze weg naar de benedenver-
dieping. Daar is een permanente 
presentatie van historische apparatuur 

waarmee je de nostalgische film van je 
keuze kunt opvragen: van tekenfilm tot 
Bert Haanstra.
Vervolgens gebruikten we de lunch 
op het zonovergoten terras van Het 
Tolhuis. Na weer met de pont te zijn 
overgevaren, ging een ieder zijns 
weegs. Een geslaagde dag.
Toch jammer dat de lift op het Centraal 
Station kapot was, zodat het echtpaar 
met rolstoel rechtsomkeert naar huis 
kon gaan.

Toos Koenen

kon en mocht ze geen auto meer 
rijden. Opgewekt zei ze: ‘Mijn auto heb ik 
nu maar aan mijn kleinzoon gegeven, die 
heeft hem meer nodig.’
Op 2 juli leidde haar jongste broer, ds. H. 
Greive de gedachtenisbijeenkomst. Eerst 
spraken haar dochter, zoon en kleinzoon 
met grote liefde, dankbaarheid en humor 
over haar. 
Ds. Greive zei dat zij het hem makkelijk 
had gemaakt doordat zij hem enkele 
Bijbelgedeelten had opgegeven waaruit 
ze geleefd had en die hij moest voorle-
zen. Twee Psalmteksten en verder uit 
Openbaring 21: 1 t/m 7. Hij kon zelf het 
gebed doen.
We werden er allen even heel stil van. 
Haar leven was velen tot een zegen.

Wil Kruijswijk

▸▸

Opera in Parijs. Zijn voornaamste 
inspiratiebron was de Bijbel, meer 
in het bijzonder het Eerste of 
Oude Testament. Wij volgen de 
ontwikkeling van de kunstenaar. 
Daarbij komt zijn werk als resultaat 
van zijn inspiratiebron uitvoerig 
aan de orde. Tijd: 14.00 uur in de 
achterzaal van De Goede Herder.

Di/ 30-08: Bijbeltafelgesprek met 
ds. W. Pieterse
De tekst 1 Samuel 3 is een hoofdstuk 
uit de wat vreemde geschiedenis van 
1 Samuel 1-7. In deze tekst komt veel 
samen: verval van bestaand geloof 
(de tempel en de oude Eli), geloof 
in nieuw begin (het jongetje in de 
tempel), maar ook geroepen zijn (de 
stem van de ander). 
Tijd: 10.30 uur in de Pelgrimskerk.

Ma/ 05-09: Film: The Hundred 
Foot Journey
Iedereen is van harte welkom bij deze 
bijzondere komedie, geregisseerd 
door Lasse Hallström. 
Het verhaal: De familie Kadam, 
onder leiding van Papa, is uit haar 
geboorteland India verdreven 
en heeft zich gevestigd in het 
schilderachtige dorpje Saint-Antonin-
Noble-Val in het zuiden van Frankrijk. 
Hier openen ze het Indiaas restaurant 
Maison Mumbai. Wanneer de kille 
eigenaresse van een klassiek Frans 
restaurant met een Michelin-ster, er 
lucht van krijgt, begint ze actief te 
protesteren.
Tijd: 20.00 uur in de achterzaal van 
De Goede Herder.

Wo/ 07-09: Ouderentocht
08.45 uur, vergeet niet u op te 
geven

Do/ 08-09: Het Woord spreekt
20.00 uur, De Goede Herder

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.
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PJR

Het einde van het seizoen is in zicht. Er zijn 
nog wat laatste activiteiten in het jeugdwerk en er wordt nog volop 
vergaderd over het programma voor 2016-2017, maar dan is het ook 
voor de PJR vakantie. We kijken terug op een roerig jaar. Ikzelf kwam 
in januari terug van mijn zwangerschapsverlof en in mei vertrok 
Dorien naar een andere baan. 

Het was het jaar waarin de PJR samen met de vrijwilligers goed 
heeft nagedacht over wat de essentie van het jeugdwerk is. Waarom 
doen we jeugdwerk? Wat hopen we met jeugdwerk te bereiken? Dit 
resulteerde in een prachtige visie: ‘God ziet jou zitten en samen zijn 
wij op weg naar zijn goede wereld.’ Een visie die uitspreekt dat we 
geloven dat God ieder kind en iedere jongere in onze gemeente ziet 
en dat zij volledig onderdeel zijn van onze gemeente. We hopen dat 
door de activiteiten, vieringen en ontmoetingen de jongeren dit ook 
hebben ervaren. 

Aan het einde van het seizoen is het ook altijd een moment van 
vooruitblikken. Er staat weer heel wat op de agenda: startzondagen, 
oude en nieuwe diaconale acties, Kliederkerk, twintigerswerk en 
nog veel meer. Wel zal er veel veranderen in de bemensing van het 
jeugdwerk. Als de activiteiten net zijn gestart, is het voor mij tijd om 
te vertrekken. Eind september loopt mijn contract af. Wat gaan drie 
jaar snel! 
De PJR zal de komende tijd op zoek gaan naar een geschikte 
vervanger. Het goede nieuws is dat we een opvolger hebben 
gevonden voor Dorien! De nieuwe jeugdwerker zal zichzelf in de 
volgende Present voorstellen. 
We wensen jullie een fijne zomer. Tot ziens in september!

Einde in zicht!
Martine Versteeg

Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen, tel.: 643 75 96website: www.pjramstelveen.nl mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

JOP Coach Live
Wil je samen met andere 
professionals en vrijwilligers 
nieuwe kansen ontdekken voor 
het jeugdwerk in onze gemeente? 
En wil je graag eens sparren 
met andere professionals en 
vrijwilligers in het jeugdwerk? 
Kom dan in september 
naar JOP COACH Live. We 
komen op 22 september naar 
Haarlem, Ontmoetingskerk, 
Frankrijklaan 4.
Naast een middagprogramma 
voor professionals is er ook een 
avondprogramma voor vrijwilligers 
en professionals in het jeugdwerk. 

Tijdens het avondprogramma 
kun je kiezen uit twee van de 
volgende workshops:
• Vieren met alle leeftijden
• 16+ jeugdwerk 
• Kleine groepen
• Relatiegericht jeugdwerk
• Geloofsgesprek voeren

Zowel deelnemers van het 
middag- als het avondprogramma 
zijn welkom tijdens het 
avondeten. Ben jij erbij? 
Meld je aan via 
www.jop.nl/jopcoachlive
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PJR

Taize 14-21 augustus
Twee jongeren, Lianne Verburg en Geert-Jan de Man, vertellen over hun 
ervaringen in Taizé en waarom ze dit jaar weer meegaan.

Ik ben Lianne Verburg en ik ben 23 jaar oud. 
Komende zomer ga ik voor de tweede keer 
mee met de jaarlijkse reis naar Taizé. Vorig jaar 
waren we er in de drukste week sinds jaren. 
Het was vooral een gezellige drukte. Wat me 
toen erg aansprak waren de ontmoetingen met 
leeftijdgenoten van over de hele wereld. Ik heb er 
vriendschappen opgebouwd en heb veel kunnen 
lachen. Daarnaast waren de kerkdiensten (3x 

per dag) erg mooi. Wat me vooral opviel was dat  zoveel mensen van mijn 
leeftijd vrijwillig naar de diensten gingen. In de Paaskerk zie je namelijk niet 
veel twintigers in de zondagse kerkdienst. De ontmoetingen en de mooie 
diensten zijn mijn voornaamste reden om dit jaar weer mee te gaan op deze 
leuke en gezellige reis.  We zijn met een grote groep vanuit Amstelveen. 
Velen zijn vorig jaar ook mee geweest. Ik heb het volste vertrouwen dat het 
weer een ontzettend leuke en gave week gaat worden!

Ik ben Geert-Jan de Man en studeer 
verpleegkunde (HBO-V) in Amsterdam. In 2014 
ben ik voor het eerst in Taizé geweest, nadat 
ik – achteraf bezien – veel te lang met het plan 
heb rondgelopen om er heen te gaan. Een aantal 
Taizéliederen heb ik bij Ichthus Amsterdam leren 
kennen van leden die er al geweest waren. Toen 
ben ik gaan lezen over de achtergrond van Taizé. 
Wat mij aanspreekt is de regelmaat van de dag, 
met de drie gebeden, de gespreksgroepen en het werken. Dat vind ik ook 
één van de mooie aspecten van het leven in Taizé: je leeft echt samen, door 
allemaal wat werk te doen. Ondanks het vaststaande ritme is de beleving 
van de week toch iedere keer weer anders. Dus ik ben benieuwd hoe dat 
deze zomer zal uitpakken. 

Kom jij ook de jongeren uitzwaaien? Ze vertrekken zondag 14 
augustus om 7.00 uur vanaf de Handweg pastorie.

O Zomertip
Wilt u tijdens de vakantie met 
kinderen aan de slag rond 
de Bijbel? Dat kan nu met de 
zomeractie van het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG).
De zomerspecial van de 
Samenleesbijbel bevat dertien 
stappen uit de Samenleesbijbel, 
met opdrachten, puzzels en liedjes. 
Kinderen beleven de verhalen van 
Jona, het begin van de wereld, en 
wat Jezus zegt over Gods nieuwe 
wereld. Leuk om met kinderen aan 
de slag te gaan op de camping.

Vakantienummer Alef
In het extra dikke vakantienummer 
van Alef staan verhalen, 
opdrachten, proefjes, spelletjes 
en knutselwerkjes rond het thema 
reizen. Met onder andere het 
verhaal van de reis van Paulus, de 
grote reisquiz en ‘maak je eigen 
regenboog’.Bestel ze gratis via: 
www.bijbelgenootschap.nl/vakantie/
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
‘Van mij hoeft er niets te veranderen. 
Waarom doen we niet wat we altijd 
gedaan hebben?! Het mag van mij zo 
blijven: die hartelijkheid en die gemoe-
delijkheid in de Paaskerk spreekt mij 
zeer aan. Lien en ik voelen ons thuis 
in de Paaskerk. Toen we hier twaalf 
jaar geleden kwamen wonen, was het 
ds. De Liefde die ons na afloop van 
de dienst begroette en al snel bij ons 
langskwam. Nog steeds waarderen wij 
het warme gevoel waarmee we in de 
Paaskerk zijn ontvangen. ‘

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Het jongerenwerk mag beslist niet 
verdwijnen. Betrek de jongeren erbij, 
zoals dat nu gebeurt bij diensten en 
speciale gelegenheden.’

Wat heb jij ontvangen?
‘De hartelijkheid van de gemeente 
èn in de diensten ervaar ik elke keer 
in de verkondiging de liefde en het 
vertrouwen van onze lieve Heer. Dat 
geeft mij rust en zegen. Het geeft mij 
het gevoel: ik ben niet voor niets op 

deze aarde. Als lid van de gemeente 
heb ik een taak om die liefde van onze 
lieve Heer door te geven, zeker in deze 
angstige tijden. Ik vind het belangrijk 
dat mensen weer in gesprek komen 
met elkaar, dat mensen elkaar meer 
gaan vertrouwen. Onze lieve Heer 
bewaart en helpt ons. Als er problemen 
zijn bijvoorbeeld met mijn gezondheid, 
mag ik die voorleggen aan Hem.’ 

Wat wil je doorgeven?
‘De liefde van onze lieve Heer wil ik 
graag doorgeven aan anderen. Tegen 
de ander wil ik graag zeggen en 
voorleven: vertrouw onze lieve Heer. 
Zelf probeer ik een voorbeeld te zijn 
door eerlijk te zijn naar anderen.’ 

Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert? 
‘Wat de toekomst brenge moge … dat 
lied klonk toen Lien en ik trouwden. 
Dat lied spreekt ons zeer aan en als 
tekst 1 Korintiërs 13.’ 

Mijn kerk!
Janet Parlevliet

Aldert Roos (82) kwam twaalf jaar geleden samen met zijn vrouw 

Lien de Visser vanuit Schoorl, waar hij beheerder was in de Schoorlse 

duinen, naar Amstelveen. 

Mijn kerk! In deze rubriek 
komen mensen aan het woord 
die vertellen wat ‘kerk’ voor hen 
betekent. We werken daarbij 
met een aantal vaste vragen. 



35 jaargang 7 | nummer 6

nieuws 
Platenbijbel
In januari 2016 is de door Joke Slager-van den Beukel 
geïllustreerde en geschreven platenbijbel uitgekomen. De 
titel: DE BIJBEL, een helder verhaal in woord en beeld.
Het is een prentenbijbel met de bekendste verhalen uit het 
meest gelezen boek aller tijden: van het Scheppingsverhaal 
tot aan Openbaringen. 
Het resultaat is een sprekend en levendig boek dat in 
geen enkele boekenkast zal misstaan. Het is een echt 
familieboek geworden, geschreven en geïllustreerd vanuit het hart. 
De platenbijbel is voor € 39,50 te koop bij de auteur,  
e-mail: slagerjoke@gmail.com, tel.: 020-4963747.

Afscheidsbundel Arjan Plaisier
Half juni nam dr. Arjan Plaisier afscheid als scriba van generale synode. Ter 
gelegenheid hiervan verscheen een bundel met artikelen over kerk en geloof. De 
titel ‘Waar een Woord is...’ verwijst naar de visienota van de Protestantse Kerk, 
waar Plaisier als scriba een groot aandeel in heeft gehad.
De betekenis van het protestantisme loopt als een rode draad door dit boek. 
Kernthema daarbij is het belang van persoonlijk geloof. Het boek bevat 
theologische artikelen van bekende Nederlandse theologen en elf interviews 
met mensen die betrokken zijn bij de Protestantse Kerk over de vraag wat 
voor hen de blijvende waarde van het protestantisme is en hoe zij hun werk 
combineren met persoonlijk geloof.
Het boek ‘Waar een Woord is… Het protestantisme doordacht’ is te bestellen 
via webwinkel.pkn.nl tegen betaling van de verzendkosten.

Micha-themaweken
Micha Nederland bestaat tien jaar. De organisatie stimuleert kerken en gelovigen 
om gerechtigheid in de wereld na te streven. Een van de jubileumactiviteiten 
is een reeks van tien themaweken voor lokale gemeenten, over onder andere: 
‘In je wijk’, moderne slavernij, vluchtelingen, voedsel, religie, kleding, water, 
relaties, geld en macht. Alles over themapakketten, Micha Young en omgaan met 
geld is te vinden www.michanederland.nl.

Stiltemidweek 
Stil staan in de hectiek van alle 
dag? Nadenken over de rol van 
God in je leven? Ontdekken wat 
jouw persoonlijke thema wordt 
voor het komend seizoen en welke 
leefregels je helpen om dit thema 
in praktijk te brengen?

Kom dan alleen of samen met partner 
of vrienden naar de stiltemidweek 
onder leiding van Mirjam van der Vegt 
in Brandpunt Doorn! De midweek is 
geschikt voor mannen en vrouwen. 
Tijdens deze midweek aan het eind van 
de zomer krijg je tijd om te verbreden 
en te verdiepen. Aan het begin van 
een nieuw seizoen is het goed om 
stil te staan en te bezinnen op jouw 
persoonlijke doelen. In deze week 
ontwikkel je een persoonlijk doel, 
woord of zin voor het jaar dat komen 
gaat. Door middel van stille tijd met 
God, creatieve verwerking en lezingen 
kom je tot een specifiek thema met 
leefregels voor de praktijk van je 
dagelijks leven.

22 - 26 augustus 2016, Brandpunt 
Doorn. Voor meer informatie 
en aanmelden: http://www.
mirjamvandervegt.nl/agenda/22-26-
augustus-stiltemidweek-doorn 
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 Do/ 28 juli  Film Amadeus
Film met prachtige muziek. Tijd: 14.00 uur. 

 Wo/ 03-08  Uitstapje naar Edam 
Meer informatie op pagina 26.
Titus Brandsmakerk: vertrek met eigen auto 
naar Edam. Meerijden kan. Daarom opgave bij 
Tonneke van der Mede tel. 6413388 of Renger 
Prent: rengerprent@gmail.com, tel. 6439418.

 Vr/ 05-08  Zomermaaltijd
‘n Mooie zomeravond in Italië, lekker buiten eten 
op een terras. Tijd: 17.00 uur. Kosten € 8 uur voor 
de maaltijd en twee drankjes. Opgave voor 01-08 
bij Irene Hillers tel 642 82 43 of Wil Kruijswijk tel 
642 77 03 wilkru@xs4all.nl.

 Do/ 11-08  Duinwandeling van 2 uur 
Vertrek: Titus Brandsmakerk om 13.00 uur naar 
Vogelenzang. Met als slot een pannenkoek in het 
restaurant. Opgave zie wo/ 03

 Di/ 16-08  100 Jaar droge voeten
Waterland herdenkt de watersnood van 1916 in 
vijf musea. Wij bezoeken het Volendammuseum. 
Daarna… een broodje paling?
Vertrek: 10.00 uur van Station-Zuid. Kosten: 
 OV-kaart voor metro en bus en broodje. Toegang 
museum € 2,50. Opgave voor 14-08, zie vr/ 05-08.

 Do/ 18-08   Afsluiting 
Zomerprogramma

On Golden Pond. Geestige en ontroerend met 
Henry en Jane Fonda, Katherine Hepburn. Na 
afloop iets te drinken en een maaltijd € 10. Tijd: 
15.30 uur in de Titus Brandsmakerk. Opgave 
vooraf, zie wo/ 03

 Ma/22-08   Lezing en presentatie 
Marc Chagall 

De heer Van der Loo houdt een lezing over Marc 
Chagall (1887-1985). Tekenaar, schilder, beeld-
houwer en glazenier. Hij schilderde de plafonds 
van de oude Opera in Parijs. Zijn voornaamste 

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.

inspiratiebron het Oude Testament. Tijd: 14.00 
uur, achterzaal van De Goede Herder.

 Di/ 30-08   Bijbeltafelgesprek met  
ds. W. Pieterse

1 Samuel 3 vertelt de vreemde geschiedenis van 
1 Samuel 1-7. Veel dingen vallen samen: verval 
van bestaand geloof (de tempel en de oude Eli), 
geloof in nieuw begin (het jongetje in de tempel, 
maar ook geroepen zijn (de stem van de ander). 
Tijd: 10.30 uur.

 Ma/ 05-09   Film: The Hundred Foot 
Journey

Een bijzondere komedie met Helen Mirren. De 
Indiase familie Kadam met Papa als culinair genie 
opent in het zuiden van Frankrijk een Indiaas 
restaurant. Pal tegenover een klassiek Frans 
 restaurant met een Michelinster. Dat leidt tot 
actieve protesten over en weer. Tijd: 20.00 uur 
achter zaal van De Goede Herder.

 Wo/ 07-09 en 14-09  Ouderentocht 
Verkenning van Noord-Holland. Bezoek aan 
Tingieterij Holland in Purmerend, boottocht 
door natuurgebied ’t Waardje − met hapjes en 
drankjes. 

 Za/ 10-09 Zo/11-09   Open 
Monumentendag

De Paaskerk, een ontwerp van architect ir. J.B. 
Baron van Asbeck, is gebouwd in 1962 - 1963 en 
sinds kort rijksmonument. De kerk is van buiten 
en van binnen te bekijken. Er zijn rondleidingen. 
Van 12.00 - 17.00 uur. 

 Zo/ 11-09  Startzondag

 Wo/ 14-09   Inleveren goederen 
rommelmarkt

De kans om van uw overtollige huisraad af te ko-
men! Tussen 11.00 en 20.00 uur bent u welkom.

 Za/ 17-09  Rommelmarkt
Van 10.00 tot 16.00 uur heerlijk struinen op 
de jaarlijkse rommelmarkt, Rad van Fortuin en 
genieten van jazzformatie FiftySomething. Neem 
vrienden en bekenden mee! 

 Ma/ 19-09  Start Meditatief Bijbellezen 
Een christelijke meditatievorm is: tot jezelf 
komen, je inleven in Bijbelverhalen en in de men-
sen die erin voorkomen. Je gaat in hun schoenen 
staan – en daardoor ontdek je iets over jezelf. En 
omdat zij altijd ‘iets hebben’ met God, ontdek je 
ook iets over jezelf en God. 
Begeleiding: Riëtte Beurmanjer, theologe en 
dansdocente. 
Nieuwsgierig? Kom vrijblijvend kennismaken op: 
maandagavond 19 september, van 20.00 - 22.00 
uur. Opgave bij: Marjanne Koops: mhkoops@
planet.nl. Meer informatie op pagina 20. 

 Za/ 24-09 Zo/ 25-09   Startweekend 
Deel je leven! Een aantal gemeenteleden werkt 
dit thema uit. Wat kunt u verwachten? Een 
gemeentebarbecue op zaterdag vanaf 17.00 uur. 
Op zondag traditiegetrouw veel activiteiten. Een 
dienst met de maaltijd van de Heer. 

 Do/ 29-09   start: Kring Geloven op 
goede gronden

Voor mensen die zich door de Bijbel willen 
laten aanspreken. Het slot van de Apostolische 
Geloofsbelijdenis staat centraal. Vooraf lezen: ‘12 
artikelen over de Heilige Geest’, verkrijgbaar in 
de boekhandel. Start 29 september. Met Miep 
Habing, tel. 020 6473574. Zie ook p 20.

Noteer alvast!

 Za/ 01-10  Stadswandeling 
Amsterdam Underground
Meer info op pagina 18. 


