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Gods verborgenheid



Je kind blijft immers je kind en is 
voor altijd in je hart en gedachten! De 
wereld wordt op deze dag letterlijk 
even wat lichter voor mensen die 
een kind verloren hebben. Zij mogen 
weten dat ze niet alleen zijn met hun 
verdriet.

Ook in Amstelveen staan we – net als 
vorig jaar – stil bij Wereldlichtjesdag. 

Dat doen we op zondagavond 
11 december. Om 19.30 uur is er een 
bijeenkomst in de Kruiskerk, met 
muziek en gesproken woorden. De 
pijn van het gemis wordt gedeeld; dat 
is de kracht van Wereldlichtjesdag. 
Ieder die dat wil kan de naam van zijn 
of haar kind laten noemen en een 
kaarsje aansteken ter nagedachtenis 
aan haar of hem. 

Deze bijeenkomst heeft een open 
karakter en is bedoeld voor wie een 
overleden kind wil gedenken. Mocht u, 
om welke reden dan ook, niet kunnen 
komen op deze avond maar wel de 
naam van uw kind genoemd willen 
hebben, dan kunt u dat aangeven.

Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. 

Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter 

nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe 

oud het kind was of hoe lang het al geleden is. 

 Wereldlichtjesdag
    zondag 11 december 

Gert Jan de Bruin

Meer informatie
Mirjam Buitenwerf, tel. 020-3312456, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl 
of Gert Jan de Bruin, 020-6450616, 
dsdebruin@paaskerk-amstelveen.nl.

 Wereldlichtjesdag
    zondag 11 december 
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Gods verborgenheid
Nu rampen en ellende uit de hele wereld 
elk moment van de dag via een scherm ons 
leven kunnen binnenkomen, vraag je je wel 
eens af: ‘Waar is God in dit alles? Waarom 
grijpt Hij niet in en verbergt Hij zich?’ Maar 
is het God wel die zich verbergt? Of zijn 
wij het die ons verborgen houden? In het 
hoofdartikel verkent ds. Werner Pieterse de 
relatie tussen Gods verborgenheid en die van 
ons. Ds. A. Baas ziet eveneens een relatie 
tussen ons menselijk handelen en Gods 
verborgenheid: in de Bijbel verbergt God zich 
als reactie op afgodendienst of eigenwillige 
godsdienst. Verootmoediging en verlangen 
Gods wil te leren en te doen was destijds 
het antwoord van mensen. En nu? In de 
interviews vertellen Marleen Jongeneel en 
Freja Slot over het zoeken en vinden van Gods 
verborgen omgang in de gebedsgroepen 
in de Kruiskerk en Paaskerk. Terwijl ik het 
in mijn column ‘Verstoppertje spelen’ juist 
heb over de ervaring dat God onvindbaar is, 
ja, er helemaal niet lijkt te zijn. De AK wil 
graag dat er activiteiten als het (te) Gekke 
Kerkfestival georganiseerd blijven worden in 
de overtuiging dat God ook en misschien wel 
juist via dit soort activiteiten in het verborgene 
werkt in mensen. Ook in de gemeente 
gebeurt veel dat aan ons zicht onttrokken is. 
Verborgen voor onze ogen heeft het CvK de 
begroting van 2017 opgesteld en verlenen 
diakenen hulp aan wie geen andere helper 
heeft. 

We hopen dat ons werk niet voor u verborgen 
blijft en dat u het resultaat ervan, deze 
Present, met veel plezier zult lezen.
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Zo/ 20-11 

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

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser. Gedachtenisdienst met 
de cantorij 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin en  
ds. W.T. Pieterse, gedachtenisdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen

De Buitenhof
(Za/ 19-11) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J.A. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst 

Zo/ 27-11
1e adventszondag

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk en kerkgroei 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: (in Goede Herderkerk)  
ds. L.C. van Drimmelen en pastor  
PH. Kint, oecumenische viering

De Buitenhof
(Za/ 26-11) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 04-12 

1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, landelijk pastoraat

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen, doopdienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Locatie Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Beens, Barneveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist 
cantatedienst 

De Buitenhof
(Za/ 03-12) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. van Zaalen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet

Locatie Westwijk
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/ 11-12 

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, vormings- en toerustingswerk 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
dienst van Woord & Gebed 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. D.J.H. Wolse, Lelystad

De Buitenhof
(Za/ 10-12) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Data inleveren en verschijnen Present

December - Verwachting
inleveren kopij: 22 november
op de mat: 15 december

Vespervieringen in de Paaskerk

Net als vorig seizoen zijn er drie vespervieringen in de Paaskerk. We kozen voor 
de dinsdagavonden 6, 13 en 20 december (aanvang: 19.30 uur) en gaan met 
elkaar voor in de kerk in een halve cirkel zitten. We reiken naar wat komen gaat, 
horen woorden over een koninkrijk dat komt.

Adventsbijeenkomsten van het 
Oecumenisch Beraad Amstelveen-Noord

Op de woensdagen 30 november, 7 en 14 december in de Titus Brandsmakerk.
15.30 – 17.00 uur: Adventsprogramma met beeld en muziek 
 door Renger Prent. 
17.15 – 18.00 uur: Vesper met overwegingen uit de 12e eeuw (Bernard van 
 Clervaux), de 16e eeuw (Maarten Luther) en een 
 kerstsprookje uit de 20e eeuw (Huub Oosterhuis).
18.15 – 19.15 uur: Maaltijd met brood en soep 
Opgave bij Tonneke van der Mede: vandermede.derooij@planet.nl, 020 - 6413388.

Februari - Verbinding
inleveren kopij: 9 januari
op de mat: 31 januari
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De grote denker Blaise Pascal (1662-
1692) haalt Jesaja's woorden meer-
malen aan in zijn beroemde 'gedach-
ten'. Het boek is een opeenvolging 
van stormachtig, verwarrend zoeken, 
'bezwerende formuleringen van een 
slapeloze' noemt Willem Jan Otten 
het. Pascal schrijft net als de profeet, 
tussen overweldigende geloofstaal, 
aarzelende zinnetjes als deze. Grootse 
vergezichten en ineens ben je terug 
bij - wat geloof ik nu? Waar dan? Hoe 
dan? Is mijn geloof niet te zwak voor 
de wereld? Pascal was wiskundige. In 
abstractie en analyse probeert hij vat 
op het mysterie te krijgen. Maar net 
als de profeet zoekt hij zich bijna ver-

loren in het rumoer 
van het volle leven 
dat zich aan alle 
analyses onttrekt. 
Zoals in de profe-
tieën heftige beel-
den van alles wat 
vecht en verwoest 
kwetsbare visi-
oenen van hoop 
opvolgen, wis-
selen bij Pascal 
bezwerende 

lofzangen op diepe verzuchtingen. 
Misschien is dit ene zinnetje juist 
daarom wel de meest adequate 
samenvatting van al het zoeken en 
vinden: 'Waarlijk u bent een verborgen 
God'. 

Of is het omgekeerd? Zijn wij het die 
ons verborgen houden? Afgelopen 
zomer las ik een preek van Meister 
Eckhart (ong. 1260-1328). Sindsdien 
keer ik daar regelmatig naar terug. Het 
zijn soms de kleinste boekjes die je 
het meeste zeggen. 

In een heel korte overdenking over 
Lukas 21:31 'Het koninkrijk van God is 
nabij' schrijft hij: 'Als wij God alleen op 
bepaalde plaatsen kunnen vinden is 
het onze gebrekkigheid. God is op alle 
plaatsen dezelfde en is, als het aan 
Hem is, overal bereid zich te geven. 
God is ons nabij; wij zijn hem ver'. Een 
mooie gedachte die ons moderne ver-
wijt – Geloof is zo moeilijk, God is zo 
ver, God zo verborgen – omdraait. Wíj 
zijn het die moeilijk doen. God is niet 
verborgen. Onze blik is vertroebeld. 
Door het vele, het niet-wezenlijke, het 
oneigenlijke.

Af en toe lees je een boek dat je bijna 
omverblaast. Mijn heldere afgrond 
van Christiaan Wiman is voor mij zo'n 
boek. 'Overpeinzingen van een moder-
ne gelovige' is de ondertitel. En dat is 
precies wat het zijn. Als een moderne 
Pascal en Eckhardt in één beweegt 
Wiman zich in zijn korte 'overpeinzin-
gen' steeds in de spanning van Gods 
verborgenheid en zijn eigen onvermo-
gen tot geloof. Het boek begint met 
een gedicht dat Wiman, in ongelovige 
jaren, maakte.
Mijn God mijn heldere afgrond
alle verlangen verdwijnt niet in uw 
zwarte gat
weer nader ik van wat ik weet de rand 
niets kan ik geloven en toch geloof ik 
dat:
Ook jaren gelovig zoeken hebben het 
niet kunnen voltooien. 

In de hoofdstukken die volgen neemt 
hij ons mee langs deze 'heldere af-
grond'. Het is een eerlijk boek. Wiman 
is een zieke man, die op momenten 
langs de afgronden van het leven gaat. 
Hoe gelovig ook, daar is niets. God 
is er zelfs niet verborgen. Het boek, 
dat ten diepste een 'getuigenis' is, 
wordt nergens drammerig bekeerderig 
('dit moet ook jij geloven'). Het doet 
evenmin aan hippe vaagheid ('dat 
kunnen we als moderne mensen toch 
niet meer enz....'). 'Geloof in God 

'Waarlijk u bent een verborgen God'. De uitroep van Jesaja (45:15) klinkt nogal 

onverwacht. De profeet heeft net de verlossing uit de ballingschap en Gods 

grootsheid bezongen en dan ineens, zomaar tussendoor lijkt het, dit zinnetje. 

Verborgen God
Werner Pieterse
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is ten diepste geloof in het leven', 
zegt Wiman ergens. Nergens is dat 
geloof een vanzelfsprekendheid. Gods 
verborgenheid en onze verborgenheid 
hangen op een mysterieuze manier 
met elkaar samen. 

Zouden Gods zichtbaarheid en onze 
zichtbaarheid net zo samenhangen? 
God laat zich immers zien in de mens 

die uit de verborgenheid komt. Als 
de opgestane uit het graf. Ezechiël, 
die andere grote profeet, lag onlangs 
open tijdens een Bijbelmiddag in de 
Paaskerk. Na alle grootse beelden 
waarin God met moeite te ontwa-
ren is – een en al verborgenheid en 
duisternis – klinkt tot slot een stem: 
'Mensenzoon, sta op je voeten. Ik wil 
met je spreken' (Ezechiël 1).

Na alle overpeinzingen, volgt aan 
het einde van Wimans boek nog één 
keer zijn openingsgedicht. Nu is het 
voltooid:
Mijn God mijn heldere afgrond
alle verlangen verdwijnt niet in uw 
zwarte gat
weer nader ik van wat ik weet de rand
niets kan ik geloven en toch geloof ik 
dat.
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Verootmoediging…
bekering!
Ds. A. Baas, predikant van de Pauluskerk in Amstelveen

In veel religiositeit staat niet de 
God boven ons centraal, van wie 
wij afhankelijk zijn en aan wie wij 
verantwoording schuldig zijn. Het gaat 
veel meer om God in ons, waarbij er 
ten diepste geen scheiding is tussen 
God en mens. ´Ik ben een god in het 
diepst van mijn gedachten´.

Het is de hoogste 
tijd voor een 
tegengeluid. Barth 
zag religie, ook 
veel christelijke 
religie, als 
een uiterst 
geraffineerde 
menselijke 
poging om zich 
de God van de 
Bijbel van het 
lijf te houden. Ik 

kan absoluut niet alles wat religieus 
is omhelzen. Hoe moeilijk ik het ook 
vind om een brug te slaan tussen de 
taal van de Bijbel en de taal van de 
mensen vandaag, zorgen heb ik over 
de kerk die veel te veel haar best 
doet het evangelie aan te passen en 
zo het evangelie verraadt. Wat is dat 
voor een kerk die zich rijk rekent door 
buitenkerkelijke religiositeit te zien als 
een manier van geloven in dezelfde 
God? 

Wat heeft God ons te zeggen?
Lijden we nog aan het feit dat de 
God van de Bijbel voor steeds minder 
mensen in onze samenleving iets lijkt 
te betekenen? Onwillekeurig denk ik 
aan Paulus die een wandeling maakte 
door Athene. Zijn geest raakte in hem 
geprikkeld vanwege de afgodsbeelden. 
Religie genoeg. Maar kennis aan de 
Ene, de Eeuwige, de God van Israël 
ontbrak. 
Godsverduistering hangt naar mijn 
overtuiging samen met dat God Zich 
verbergt. In het licht van de Bijbel 
heeft deze verberging meestal te 
maken met menselijke schuld en 
verantwoordelijkheid. Daarom moeten 
wij de vraag eens echt serieus 

nemen: wat heeft God ons hierin te 
zeggen? Hier moeten lessen geleerd 
en schuld beleden worden. Waarom 
leidt Gods verborgenheid zo weinig tot 
zelfonderzoek?
Ik mis in het spreken over de afbraak 
van de gevestigde kerken bezinning 
en verlangen te leren. Ik mis 
verootmoediging en verlangen naar 
nieuw onderwijs van God. Ik mis besef 
van nood, roepen uit ´diepten van 
ellende´. Ik mis dat, omdat dat zaken 
zijn die mij in de Bijbel in tijden van 
crisis treffen.

In het Oude Testament is 
afgodendienst en vermenging van 
de dienst aan God met die aan 
de afgoden één van de grootste 
problemen van de ellende. God 
kwam met Zijn oordelen. Israël kwam 
in de duisternis. God verborg Zijn 
aangezicht.
In het Nieuwe Testament wordt 
de eigenwillige godsdienst, waarin 
geen plaats is voor de vrije genade 
van God in Jezus geopenbaard, als 
de grote belemmering gezien. De 
waarschuwing klinkt dat Christus de 
kandelaar zal wegnemen als er geen 
bekering plaatsvindt. 

´Godsverduistering´. Eens een 

modewoord. Het kwam op en ebde 

weer weg. Was het probleem opgelost? 

Is God terug? Terug van weggeweest? 

Religie mag wel weer. De vraag is wel 

om welke religie het gaat. 
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Wanneer we deze zaken 
confronteren met ons heden en 
verleden valt er wel wat te leren. 
Welke ongerechtigheden zijn het 
waarom God zich verbergt?
Als het gaat om afgodendienst dan 
staat de god van de Mammon voor 
ons. God is vervangen door hebzucht. 
Is dit niet een wortel van kwaad in 
onze moderne westerse cultuur? Onze 
welvaart ten koste van tweederde 
van de wereld? Ons bekeren van ons 
materialisme zou het begin van een 
reformatie in de 21e eeuw kunnen 
zijn, opdat God niet langer voor ons 
en onze tijdgenoten verduisterd zal 
blijven. Waar bankgebouwen verrezen 
zijn, hoger dan de hoogste kerktoren 
en christenen in die ontwikkeling 
ongemerkt zijn meegegaan, wordt God 
letterlijk onzichtbaar. 

De schrift als betrouwbare 
getuigenis
Vermenging van de dienst aan 
God met die aan de afgoden. 
De Reformatie van de 16e eeuw 

was een botsing van de vrijheid 
van Gods Woord en een kerkelijk 
machtsbolwerk en oud-heidense 
bijgelovige praktijken. Men maakte 
bezwaar tegen alles wat in de loop 
van de geschiedenis van Jezus 
gemaakt was. Terug naar de bronnen. 
Naar wat de apostelen over Jezus 
verkondigden. We moeten in de 21e 
eeuw af van alles wat mensen van 
Hem hebben gemaakt en ons houden 
aan de Schrift als het betrouwbare 
getuigenis over Hem. Het gaat niet 
om de Christus van ons hart en ook 
niet van ons verstand, maar om de 
Christus van de Schriften. Reformatie: 
blijvende opdracht! Dan zal bekering 
niet ontbreken. Samen bidden, Bijbel 
lezen en stil worden voor God. De 
kerkelijke verdeeldheid in eigen huis 
te boven komen, Rome tot jaloersheid 
verwekken en met haar het gesprek 
(blijven) voeren! In dit alles spreekt mij 
het gebed van Pascal bijzonder aan: 
God van Abraham, God van Izak, God 
van Jakob, niet die van de wijsgeren 
en de geleerden… 

Eigen regie
Als het gaat om eigenwillige 
godsdienst is dan bij ons niet het grote 
probleem dat we de ware dienst aan 
God in eigen regie hebben genomen? 
Achter hoeveel conservatisme zit 
eigenwillige godsdienst? We willen 
ons thuisblijven voelen in onze eigen 
kerkelijke cultuur. Achter hoeveel 
progressiviteit zit eigenwillige 
godsdienst? We willen met onze tijd 
mee, bij anderen in de smaak vallen 
en vooral niet voor dom of ouderwets 
worden versleten.
Ik kan het niet laten te wijzen op het 
feit dat we na zoveel eeuwen met het 
evangelie geleefd te hebben er nog 
zo weinig van terechtbrengen. Ik denk 
hierbij aan de zes miljoen joden die 
vermoord zijn in Europa.
Verootmoediging… bekering. 
Misschien dat God zich dan weer naar 
ons gaat keren.
Wanneer dat individueel zo is, dat je 
geen contact met God hebt, wanneer 
je je zonden niet belijdt, zou dat dan 
collectief niet net zo zijn?
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Te gek zaad
Anita Winter

De eerste editie kwam voort uit de 
vraag ‘wat kun je doen met een lege 
(Handweg)kerk?’. Een maand lang 
optredens, workshops, high tea’s 
en voorstellingen was het resultaat. 
Deze activiteiten op het snijvlak van 
samenleving en kerk brachten ons in 
aanraking met een nieuwe manier van 
kerk-zijn én met mensen – bezoekers 
en artiesten – die anders buiten ons 
blikveld gebleven zouden zijn. 

Op dat eerste festival volgden er nog 
drie, nu in een kerk vol in bedrijf. Na 
deze vier festivals stoppen twee van 
de vijf leden ermee. Als Algemene 

Kerkenraad zien 
we onszelf in de 
huidige kwetsbare 
samenstelling – 
geen voorzitter 
en binnenkort 
misschien geen 
scriba – niet in 
staat zo’n groot en 
tijdrovend project 
als het (te) Gekke 
Kerkfestival op 
te pakken. De 

vraag of we het niet bij vier geslaagde 
festivals moeten laten kwam bij ons 
op, maar hebben we ook weer terzijde 
gelegd.

Juist de festivals zijn een manier 
gebleken voor nieuwe contacten met 
mensen buiten de kerk. Veel contacten 
zullen eenmalig geweest zijn, maar 
dat betekent niet dat we er als kerk 
niets aan hebben. Sommige mensen 
zetten voor het eerst van hun leven 
een voet over de drempel van een kerk 
of kwamen er sinds lange tijd weer 
eens binnen. Niet om naar een preek 
te luisteren, maar misschien wel om 
gemeenschap te ervaren of aan het 
denken gezet te worden. We weten 
niet hoe God daar in het verborgene 
mee verder werkt.

Daarom willen we nadrukkelijk de 
mogelijkheid open laten voor een 

of meer (kleinere) festivals. Op de 
begroting voor 2017 – die we in 
onze oktobervergadering hebben 
goedgekeurd – is daarvoor hetzelfde 
bedrag als dit jaar gereserveerd. 
Nu nog de mensen die goede 
ideeën hebben om geloof/kerk en 
samenleving/cultuur met elkaar te 
verbinden en tijd en energie om iets, 
groot of klein, te organiseren. De 
overige drie kernteamleden zijn bereid 
met raad en waarschijnlijk ook wel wat 
daad te ondersteunen.

De leden van kernteam, Gert Jan 
Slump, Inke Otting, Siska Plantinga, 
Aletta Dijkhuis en Anne Marie Dees 
bedanken we heel hartelijk voor alle 
tijd en energie die zij de afgelopen 
jaren in de festivals hebben gestoken 
en voor alles wat ze daardoor in 
onze gemeente in beweging hebben 
gebracht!

In de afgelopen vier jaar begon rond 

deze tijd het kernteam van het (te) 

Gekke Kerkfestival met de organisatie 

van het festival. 

uit de algemene kerkenraad

Visitatie
Op maandag 28 november vindt visitatie plaats van de Algemene 
Kerkenraad door mw. ds. J.H.M.E. Broeyer-Bogers en dhr. J.P. Wiesenekker 
in de Pelgrimskerk. Visitatie is een gesprek over het geestelijk leven van de 
gemeente, waarbij de vraag ‘hoe gaat het met u’ centraal staat. Van 19.00 
- 20.00 uur is er voor gemeenteleden gelegenheid met de visitatoren 
in gesprek te gaan. U hoeft zich niet van te voren voor een gesprek – dat 
strikt vertrouwelijk is – aan te melden. Om 20.00 uur wonen de visitatoren 
(een deel van) de AK-vergadering bij om met zijn leden te spreken.
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college van diakenen

Begroting 2017
Cor Waringa

Er zijn positieve en minder positieve 
berichten te melden. Positief is dat 
de huidige stand van de kerkelijke 
bijdragen volgens de begroting en vol-
gens uw toezegging is. In totaal hebt u 
€ 407.000 toegezegd. Er was op 
1 oktober € 323.660 binnen. Dit is bij-
na hetzelfde als vorig jaar. Als wij deze 
trend volgen dan zal op 31 december 
2016 het toegezegde bedrag van 
€ 407.000 gehaald zijn. Het bedrag van 
spontane bijdragen is lager dan vorig 
jaar. € 83.000 is er tot 1 oktober 2016 
binnengekomen, vorig jaar was dat 
€ 91.300. Alle gevers hartelijk bedankt! 

Dit brengt ons bij de minder positieve 
berichten. Het aantal betalende leden 
daalt gestaag, waardoor de totale 
bijdragen dalen. Ook is het resultaat 
van de kerkelijke activiteiten opnieuw 
negatief. Met het resultaat van de 

kerkelijke activiteiten bedoelen wij 
het verschil tussen de inkomsten uit 
kerkelijke bijdragen plus giften en de 
uitgaven aan het kerk zijn, dat wil zeg-
gen alle kosten die we maken om als 
kerk te functioneren zoals pastoraat, 
administratie, (onderhoud) gebouwen. 
Dit saldo was in 2015 € 336.000 
negatief, in 2016 zal dit meer dan 
€ 500.000 negatief zijn. 

De afgelopen jaren werden deze 
negatieve resultaten gecompenseerd 
door de opbrengsten van het vermo-
gen van de PGA-B. Echter, het mag 
bekend zijn dat door de historisch 
lage rente de opbrengsten van het 
vermogen ook steeds minder gewor-
den zijn. Dit was in 2015 ook het ge-
val. Toen waren de opbrengsten van 
het vermogen € 312.000, dus sloten 
we het jaar af met een totaal negatief 

saldo van € 24.000. Voor 2016 wordt 
verwacht dat dit echter meer dan 
€ 300.000 negatief zal zijn. Dit zal 
van het vermogen af gaan, zodat we 
daar in de toekomst ook weer minder 
opbrengsten van zullen krijgen.

Volgens de meerjarenraming neemt 
dit tekort bij onveranderd beleid toe 
tot meer dan € 600.000 per jaar in 
2021. Uiteraard geeft dit te denken. 
Daarom hebben de AK met het CvK 
zich tot doel gesteld om op dit vlak 
een nieuw beleid uit te werken. Wat 
gaan we doen aan de inkomsten-
kant? Hoe kunnen we u bewegen 
tot een hogere kerkelijke bijdrage? 
Kunnen we meer uit gebouwen 
halen? Aan wie verhuren we en voor 
hoeveel? Wat moeten we met de 
beleggingen en de verhuurpanden? 
Hoe kunnen we het 
beste investeren in 
de toekomst, zowel 
qua pastoraat als 
qua bezittingen? Wat 
zou u als lid daarbij 
waarderen?

Al met al spannende 
ontwikkelingen, 
waarvan wij u via 
deze weg op de 
hoogte houden. 

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011,1180 EA Amstelveen. 
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

Afgelopen maand is de penningmeester druk geweest met het maken 

van de begroting van 2017, de vooruitzichten voor de komende vijf jaar 

en een eerste inschatting van de resultaten van 2016. Volgende maand is 

dit afgerond en geeft de penningmeester daarvan een overzicht. 
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De psalmdichter schrijft over ‘Gods 

verborgen omgang vinden’. Maar 

hoe doe je dat? Present vroeg het 

aan Freja Slot-Koelbloed en Marleen 

Jongeneel, beiden actief in een 

gebedsgroep, Marleen in de Kruiskerk 

en Freja in de Paaskerk. 

Samen 
bidden
Willeke Koops en Janet Parlevliet
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Voor Freja is het ervaren van God nauw 
verbonden met haar persoonlijke ont-
wikkeling. ‘Ik ben altijd met geloof be-
zig geweest, al heel jong. Maar pas na 
mijn veertigste kreeg ik een persoon-
lijke relatie met God. Ik was altijd on-
zeker, steunde erg op mijn moeder en 
koos de verkeerde man uit. Als je je zelf 
niet kent, is alles mistig en kan je ook 
Gods stem niet horen.’ Het huwelijk is 
kapot gegaan. ‘Pas na mijn scheiding 
leerde ik mezelf kennen. Door Bert, 
mijn tweede man, leerde ik mezelf ac-
cepteren en heb ik Gods liefde erva-
ren. Ik kan er erg van genieten dat ik 
Gods stem beter kan horen en laat me 
minder leiden door kritiek, meningen 
of roddels. Alle onrust van negatieve of 
rottige gedachten breng ik bij God, en ik 
vraag om een zegen. Voor mij was het 
een worsteling om die vrede te ervaren 
en ik denk wel eens: waarom heeft het 
zolang moeten duren? Maar Mozes 
was ook veertig jaar in de woestijn. Het 
is een groeiproces.’

Houvast
‘Ik heb God leren vinden door me te 
laten leiden door de Heilige Geest en 
door de Bijbel te lezen. Niet als een 
historisch boek, maar als een brief aan 
jezelf. Sinds mijn pensioen maak ik daar 
meer tijd voor. Soms lees ik maar tien 
minuten en als ik meer tijd heb hele 
stukken. Als ik wakker word, begin ik al. 
Bert speelt een spelletje wordfeud en 
leest het nieuws, ik lees uit de Bijbel. 

We zijn in het geloof heel verschillend, 
maar we zijn wel een hecht stel hoor. 
Dat lezen geeft me houvast. Ik heb 
Gods leiding voor de dag nodig.’ 

Vijf vingers
Ook de gebedsgroep heeft al twin-
tig jaar een belangrijke plek in haar 
leven. ‘In 1996 ben ik met iemand in 
de Paaskerk begonnen met bidden. In 
onze kerk wisten ze eerst niet zo goed 
wat ze ermee aan moesten, maar ge-
leidelijk heeft de gebedsgroep een plek 
gekregen. Het is ondersteunend voor 
de gemeente.’ 

De gebedsgroep komt iedere twee 
weken op woensdagavond bij elkaar. 
Hoewel Freja de bijeenkomst voorbe-
reidt, dragen de leden van de groep ‘de 
gebedsgroep’ gezamenlijk. De liturgie 
is opgebouwd rondom de vijf vingers 
van het gebed.

‘De wijsvinger wijst omhoog – dat is 
God loven en prijzen. De middelvinger 
wijst vooruit, naar het Koninkrijk van 
God – dat is de voorbede. De ringvin-
ger wijst op intimiteit, op je relatie met 
God. De pink vertelt iets over schuld-
belijdenis en groei. De duim houdt al 
die vingers vast, dat is de dankzeg-
ging’, legt ze uit. ‘We zingen tijdens die 
gebedsbijeenkomsten ook liederen, 
uit het liedboek of een evangelische 
bundel en lezen een stuk tekst uit 
het Oude of Nieuwe Testament. We 
spreken een verlangen voor de hele 
wereld uit en bidden voor mensen 
uit onze gemeente. Mensen die om 
gebed hebben gevraagd of namen die 
de predikanten aan ons hebben door-
gegeven. Mensen vinden het fi jn dat 
er voor ze gebeden wordt. Ik stuur ze 
ook een kaart, en we bellen ze op. Het 
kost best tijd maar de gebedsgroep 
heeft mijn hart.’ ▸▸
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▸▸

Hoe werkt dat zo’n gebedsgroep?
‘Twee keer in de maand komen we met 
een paar mensen een half uur bij elkaar 
om te bidden. Om de beurt beginnen 
we met een kleine inleiding, dat kan 
een Bijbeltekst, een gedicht of overden-
king zijn. Daarna bidden we hardop of 
zacht of zijn we samen stil. Als we op 
deze manier bij elkaar zijn, verwachten 
we dat God in ons midden is. We be-
gonnen met de gebedsgroep niet lang 
nadat de Bankraskerk en de Kruiskerk 
fuseerden. Een kwetsbare periode 
voor onze nieuwe gemeente, waarin je 
elkaar zo gemakkelijk kunt misverstaan. 
In ons gebed vragen we Gods hulp en 
zegen voor alle veranderingen in onze 
gemeente, want na de fusie volgde de 
keuze voor een gastvrije en missionaire 
gemeente. Die ontwikkelingen willen 
we begeleiden met gebed. Je kunt wel 
heel hard rennen met elkaar, maar het 
is ook belangrijk daar rustig bij stil te 
staan en het bij God te brengen. De 
gebedsgroep wil graag dat alles wat er 
gebeurt, gezegend mag zijn.’ 

Wat wil je dat er gezegend wordt? 
'Je wilt dat zo’n keuze goed uitpakt, 
want het blijft mensenwerk. Het is 
mooi als mensen elkaar weten te 
vinden en missionaire activiteiten voor 
mensen uit de buurt zoals concerten en 
de herberg en kringen goed uitpakken, 
dat mensen daar baat bij hebben. Als 
kerk wil je gastvrij zijn, een plek creëren 
voor vriendelijkheid, vreugde en plezier, 
een plek om God te ontmoeten. Ook 

bidden we voor de kerkenraad en de 
predikanten voor kracht èn voor inspira-
tie en dat inspireert mij'. 

Hoe inspireert het jou? 
‘Samen bidden brengt me dichterbij 
God, het tilt me op, ik voel me gedra-
gen. Als ik iets op mijn hart heb, en 
een ander bidt daarvoor, dan deelt die 
ander het en dat voelt krachtig.’

Is God verborgen?
‘Ja, inderdaad is God heel vaak ver-
borgen. Er gebeuren zo veel dingen 

dichtbij of in de wereld om ons heen 
die we niet begrijpen of die ons de 
adem benemen. Daarvoor bidden wij 
en dat willen we voor God neerleggen. 
Soms als klacht, protest of harten-
kreet: hoe kan het nu dat als God er 
is … ? Die vormen van gebed kom 
je ook tegen in de Bijbel, vooral in de 
Psalmen. Als je samen in gebed bent, 
biedt dat tegenwicht aan de momen-
ten waarop je denkt: waar is God? 
Bidden is een intieme omgang met 
God. Ja, ik ga graag naar de gebeds-
groep toe.’
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De hoofdrol 
van mijn leven
Sieb Lanser

Welke rol kan ik spelen in het verhaal 
van God en de mensen? Als het straks 
Kerst is, hoe reageer ik dan op Jezus, 
op zijn geboorte? Juich en klap en zing 
ik alleen maar, of kom ik ook in bewe-
ging en doe ik mee? Ik las ergens het 
volgende verhaaltje.
Er was eens een koorddanser in een 
groot circus. Gespannen ging hij naar 
de touwladder. Diepe stilte in de tent. 
Tree voor tree klom hij naar boven...
En boven gekomen, in de nok van het 
circus, riep hij de mensen toe: ‘Kan ik 
met een evenwichtsstok in beide han-
den over dit koord lopen?’ ‘Ja, ja’ rie-
pen de mensen vanuit hun luie stoelen. 
‘Dat kun jij... loop er maar overheen.’
En terwijl hij schijnbaar moeiteloos de 
lange weg ging, hoorde hij de massa 
beneden roepen: ‘Geweldig, jij kunt 
het!’ Aan de andere kant gekomen 
nam hij een kruiwagen, zette die op het 
koord en riep: ‘Denken jullie dat ik met 
kruiwagen en al over dit koord kan lo-
pen?’ Het volk schreeuwde nog harder: 

‘Natuurlijk kun jij dat!’ en daar ging hij. 
En het lukte.
Toen hij weer aan de andere kant was, 
viel er een dodelijke stilte. Iedereen 
staarde naar boven, benieuwd wat 
er zou gebeuren. De man keek naar 
beneden alsof hij iemand zocht en riep 
toen: ‘zou ik ook over dit koord kun-
nen lopen, als iemand van jullie hier 
in de kruiwagen kwam zitten?’... Het 
bleef muisstil beneden. Niemand gaf 
antwoord. En iedereen zag hoe de dan-
ser bedroefd naar beneden kwam. Hij 
ging naar huis en zei tegen zijn vrouw: 
‘Er was vandaag weer niemand die 
omhoog wilde komen... Iedereen bleef 
maar zitten waar hij zat.’

Ik wil geen toeschouwer zijn, maar in 
beweging komen, meedoen. Mezelf 
toevertrouwen aan de hoofdrolspeler 
die geboren is en mijn eigen rol op me 
nemen als volgeling, als medewerker 
van Jezus Christus. De hoofdrol van 
mijn leven.

Groots en meeslepend wil ik leven... Dat was een mooie droom in 

mijn tienerjaren, toen ik op de middelbare school zat. Maar ja, goed 

voetballen kan ik niet; zingen kan ik alleen heel vals. So, you think 

you can dance... No. Heel Nederland bakt, maar ik niet. 
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Nadat ik het eerste spel de zoeker was 
geweest, zocht ik het tweede spel 
een goede verstopplaats. Aangezien 
ik met kop en schouders boven 
mijn vriendinnetjes uitstak, was ik 
bij verstoppertje spelen altijd in het 
nadeel. Maar deze keer had ik een 
prachtplaats gevonden achter wat 
dichte bosjes voor een muurtje. Met 
m’n groene jurk viel ik helemaal niet 
op, terwijl ik zelf juist goed kon zien 
of er iemand aankwam. Een paar keer 
zag ik de zoeker voorbij komen. Daarna 
zat ik maar te wachten. Uiteindelijk 
ben ik maar tevoorschijn gekomen, 
maar m’n vriendinnen waren weg. 
Toen ik de volgende dag op school 

vroeg waarom ze me niet gezocht 
hadden, zeiden ze: ‘We zagen je 
nergens en dachten dat je al naar huis 
was gegaan. Toen zijn we zelf ook 
maar weggegaan’.

Er kunnen momenten in ons 
leven zijn dat God voor ons net zo 
onvindbaar, zo verborgen lijkt als ik 
voor mijn vriendinnetjes, dat je er 
aan begint te twijfelen of Hij er ooit 
wel geweest is. Sommige mensen 
houden na een poosje op met 
zoeken en keren zich van het geloof 
af. Waarschijnlijk is God er helemaal 
niet. Het is ook moeilijk om te blijven 
zoeken als je niets vindt.

We leven momenteel in een tijd, 
waarin we steeds meer aan ons gevoel 
en onze ervaring afmeten. Als we maar 
ervaren dat iets ‘goed voelt’, wordt het 
uitgangspunt. Als we God niet ervaren 
als aanwezig, menen we dat Hij zich 
verbergt of er helemaal niet is. Maar is 
dat terecht? Waarom zou het bestaan 
van God moeten afhangen van het feit 
dat wij Hem ervaren? Mijn vriendinnen 
hadden de ervaring dat ik er niet was, 
maar ik was er wel degelijk. Ik was 
behoorlijk teleurgesteld dat ze van me 
dachten dat ik – zonder iets te zeggen 
– naar huis was gegaan.

Gods naam is ‘Ik ben die Ik ben’. 
Daarin zit zowel de belofte dat Hij er 
voor ons zal zijn als zijn verborgenheid, 
zijn mysterie besloten. Harder zoeken 
als je het gevoel hebt dat God zich 
verbergt, helpt niet om Hem te vinden. 
Vertrouwen is de enige remedie.
Zalig wie gelooft en vertrouwt dat God 
er is zonder Hem te ervaren.

column

Verstoppertje 
spelen
Anita Winter

Een jaar of tien was ik. Met een paar vriendinnetjes speelde ik buiten 

verstoppertje. We spraken af binnen welk gebied we ons mochten 

verstoppen. Het mocht niet te groot zijn, anders zou iemand veel te 

gemakkelijk ‘de hele pot’ kunnen ‘vrijbuten’, maar zeker ook niet te klein, 

anders waren alle verstopplaatsen na één keer gebruikt. 
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Verstoppertje 
spelen

Paaskerk
Nieuwe gezamenlijkheid
Tot mijn eigen verbazing werd ik 
gevraagd als gastspreker op een IZB-
conferentie (Vereniging voor zending 
in Nederland, voorheen de Hervormde 
Bond voor Inwendige Zending) over 
de preek afgelopen 28 oktober. 
'Verbazing' want de IZB is een orgaan 
van de gereformeerde bond; nooit 
mijn 'club' geweest. Ik ben predikant 
geworden in een sfeer van polarisatie. 
In de opleiding en ook daarna nog wel 
werd elkaar soms tot vervelens toe de 
maat gemeten. Of het nu ging over de 
Gereformeerde Bond, de evangelische 
beweging, de Gereformeerden, of 
de Hervormden, (O samen-op-weg, 
weet u nog?) de nieuwe Bijbelvertaling 
– of toch de oude, of nee, míjn 
eígen vertaling! – de evangelische 
liedbundel, de evangelische beweging 
(bij God op schoot! schreef iemand 
dan weer smalend). Er is wat 
afgepolariseerd en -geruzied. 
Ik was blij met de uitnodiging. Eén van 
de niet te onderschatten voordelen 
van deze tijd van kerkkrimp is dat we 
die polarisatie nu wel gehad hebben. 
Ik zei dus ja. En ik besloot het over 
een nieuwe gezamenlijkheid te 
hebben. Want terwijl ik mijn preekje 
voor dominees voorbereidde, merkte 
ik al denkend en schrijvend hoe beu 
ik het denken in kerkelijke clubs 

ben geworden. We staan allemaal, 
links of rechts, orthodox, vrijzinnig, 
uitbundig evangelisch of beschroomd 
reformatorisch voor dezelfde vragen: 
hoe geven we een kleiner wordende 
gemeente vorm, hoe laten we aan 
elkaar en de wereld de pracht van het 
evangelie zien en horen, hoe geven 
we het geheim van geloof door aan 
de komende generatie? Hoe houden 
we vast wat ons lief is, zonder te 
verkrampen in wat voorbij is? Deze 
grote vragen lopen dwars door alle 
gemeentes heen en verbinden ons, 
al die veelkleurige gemeentes van 
Christus. 
De enorme veelkleurigheid geeft 
ook onrust, net als de krimp. Ook de 
Paaskerkgemeente is zo breed dat 
het soms lijkt of er geen grenzen 
zijn. Tegelijkertijd voelen we haar 
ook slinken. Voor je het weet raken 
we in een kramp. Van verlammende 
somberte: 'Alles is voorbij'; van 
uitputtende dadendrang: 'Alles moet 
anders en eigentijdser en wel nu', 
of van starre behoudzucht: ‘Iedere 
verandering is verlies; als je met iets 
stopt komt het nooit meer terug dus: 
doorgaan tegen beter weten in'. Voor 
je het weet is de vreugde verdwenen.
Daarom vraagt na alle polarisatie 
uit het verleden deze tijd een 
gezamenlijke concentratie op de 

kern. Daar kun je heel ingewikkeld 
over doen. Dikke beleidsstukken over 
schrijven, avonden over vergaderen, 
maar als ik erover denk keer ik steeds 
terug bij de teksten van Oude en 
Nieuwe Testament die ons inspireren 
tot vieren, leren en dienen. 

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
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Natuurlijk zijn de vormen steeds 
anders. Als het evangelie ons werkelijk 
lief is kunnen we dat niet opsluiten 
in onze kerkelijke gemeentes en 
kerkgenootschapjes.
De komende maanden zullen we ons 
in de kerkenraad gaan bezinnen op de 
toekomst van de Paaskerkgemeente. 
Het aantal vrijwilligers neemt af. Ook 
het aantal ambtsdragers. We willen 
dat niet alleen pragmatisch oplossen, 
maar het ook beschouwen als een 
mogelijkheid tot bezinning. We zullen 
ons vieren, leren en dienen onder 
de loep nemen en ons afvragen: 
wat behoort tot de kern van ons 
Gemeentezijn en hoe geven we die op 
een eigentijdse manier vorm? 
Het zou een verkeerde keus zijn om in 
dagen van krimp meer en meer naar 
binnen te keren. Daarom is er naast 
aandacht voor het behouden van het 
goede ook aandacht voor het zoeken 
naar nieuwe vormen. Bijbeltafels in 
het stadshart; verhaalmiddagen voor 
scholen in de Paaskerk; inspiratie 
zoeken op de Zuidas; buurttafels in de 
Paaskerk en ontmoetingspastoraat. 
Het zou mooi zijn als u mee zou 
willen denken en doen. U weet ons te 
vinden. Als u niet mee kunt doen zijn 
uw gebeden ons tot steun. 
Advent begint weer. Profetenteksten 
bezingen een onmogelijk nieuw begin. 
Alles is alleen nog maar woord in deze 
dagen. Tot er iets gebeurt wat niemand 
heeft verwacht en alleen ergens 
achteraf door herders in een veld 
wordt verstaan.
U allen een goede adventstijd 
toegewenst,

Ds. Werner Pieterse

Verborgenheid van God
Die zegt god te zijn
laat hij tevoorschijn komen,
wat hebben wij aan een naam alleen
laat hij opstaan dat wij hem zien.
Stem uit het vuur wolk in de verte
zijn niet genoeg
voor deze aarde van scherven en rook
waar ons geen leven gegund wordt.

Woorden en wonderen zijn er genoeg
en goden van goud en beloften
maar niet een god als een hand die 
bevrijdt
iemand die doet wat hij zegt

Het thema van dit nummer van 
Present maakte onmiddellijk het 
bovenstaande lied van Huub Oosterhuis 
in mij wakker. Vroeger heb ik het vaak 
gezongen. Hoe hartstochtelijk wordt 
er op heel veel plekken in onze wereld 
verlangd naar een hand die bevrijdt. 
Het uitblijven van die bevrijding kan 
mensen ertoe brengen om hun 
geloof vaarwel te zeggen of op z’n 
minst afstand te nemen van bepaalde 
geloofsvoorstellingen. Maar misschien 
moet je ook wel bepaalde beelden 
van de Ene loslaten om te kunnen 
groeien in het geloof. En aanvaarden 
dat de verborgenheid van God niet te 
vermijden is op je geloofsweg. 

Vespervieringen in Advent
Net als vorig seizoen zijn er drie 
vespervieringen in Advent. We kozen 
voor de dinsdagavonden 6, 13 en 20 
december (aanvang: 19.30 uur) en gaan 
met elkaar voor in de kerk in een halve 
cirkel zitten. We reiken naar wat komen 
gaat, horen woorden over een koninkrijk 

dat komt. Niet dat die verwachting 
altijd een krachtig iets in ons is. We 
weten van de aanvechting als het om 
verwachten gaat. Hoe houd je dan vol?

Er was een dorp dat nogal geïsoleerd 
lag. Je kon er slechts komen over een 
smal, hobbelig pad. De bewoners 
vonden het niet erg om zo afgelegen 
te wonen. Er was geen druk verkeer, er 
waren geen fabrieken en kantoren. Voor 
alles wat de mensen nodig hadden, 
konden ze in hun eigen dorp terecht. 
Er was een bakker die heerlijk brood 
bakte, een boer die aardappels, eieren, 
kaas en groente verkocht. Er was een 
timmerman die ook smid en loodgieter 
was. En er was een schooljuffrouw 
die de kinderen leerde lezen, rekenen 
en zingen. Er was alleen geen 
klokkenmaker in het dorp. 
Zo kwam het dat na verloop van tijd 
niemand meer wist hoe laat het was. 
Sommige klokken deden het niet meer; 
andere liepen te vlug of te langzaam. 
Geen enkele klok gaf nog de juiste tijd 
aan. Niet dat de mensen daar veel last 
van hadden. Als de haan 's morgens 
kraaide, stond de bakker op om het 
deeg te gaan kneden. De geur van 
vers brood wekte zijn buurman, de 
timmerman. En als die er vrolijk op los 
hamerde of zaagde, vond de schooljuf 
het tijd worden om naar school te gaan. 
Een deuntje op de blokfluit was voor 
de kinderen het signaal om in de benen 
te komen. De mensen werkten tot de 
klussen voor die dag gedaan waren. 
Dan haalden ze aardappels en groenten 
bij de boer. Na het eten gingen ze met 
de kippen op stok. Sommige mensen 
dachten bij zichzelf: waarom zou ik nog 
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moeite doen om elke dag mijn klok op 
te winden? Dat is toch nergens voor 
nodig? Al gauw stonden hun klokken 
stil. Maar er waren anderen die hun klok 
bleven opwinden, ook al liep die klok 
misschien wel een eind voor of achter. 
Op een goede dag gaat het verhaal 
door het dorp dat er een klokkenmaker 
is gearriveerd. De mensen zijn blij met 
zijn komst. 'Nu kunnen we onze klokken 
laten repareren.' Vele klokken worden 
bij de nieuwe dorpsgenoot gebracht. 
Die worden nauwkeurig bekeken. 
De klokken die nog tikken omdat de 
mensen ze waren blijven opwinden, kan 
hij repareren. De klokken die een tijd 
stil hadden gestaan, waren vastgeroest. 
Die zijn niet meer te maken. 
Aan ons de uitdaging om in de dagen 
van advent niet vast te roesten maar 
'opgewonden' te blijven.

G.J. de Bruin

Stilte vinden in de kerstdrukte
Even je gedachten tot rust brengen…
Tijd maken om tot jezelf te komen…
Ruimte scheppen om God te 
ontmoeten…
In de Paaskerk bieden we in de 
adventstijd een middag aan vol ruimte 
en rust, onder begeleiding van ds. 
Marianne Bogaard. Het thema van 
deze middag is: Stilte-Wachten-Uitzien. 
Na een inleidend deel aan de hand 
van een Bijbeltekst en andere teksten 
gaan we de stilte in. We sluiten de 
middag af met een maaltijd en een 
vesperviering. Ieder is welkom op 
dinsdag 13 december, 15.00 - 20.00 uur. 
Info en opgave (voor 9 december) via 
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl of 
06 12280405.

Koffi e met een cantate erbij
Het was een vrolijk, moraliserend spektakel op zondag 30 oktober, dit 
tweede project van Bach Inside. Met Wendy Kramer als verslaafde 
dochter en Nico Hovius als strenge vader, een groot koor en diverse 
muzikanten. De tekstschrijvers staan ondertussen al in de aanslag voor 
Bach Inside nummer 3.Bach Inside nummer 3.



20

Uit de kerkenraad
Naar buiten gerichte activiteiten
In de kerkenraadsvergadering van 
oktober ruimden we extra tijd in voor de 
onderwerpen pastoraat en vernieuwing. 
Werner Pieterse deed verslag van 
zijn activiteiten op het gebied van 
vernieuwing of liever gezegd: naar 
buiten gerichte activiteiten. Daarin ligt 
ook de reden dat u hier wellicht nog niet 
veel van hebt gezien of gehoord, wat 
communicatie over dit onderwerp des 
te belangrijker maakt. 
Werner is samen met anderen 
namens de Algemene Kerkenraad 
(AK) bezig met een onderzoek naar 
het opzetten van een stiltecentrum 
op het Stadshart in Amstelveen en 
werkt in de Nieuwe Poort op de 
Zuidas mee aan de zogeheten Tafels 
van 12 en Bijbeltafels, ontmoetingen 
rondom zingevingsvragen. Daarnaast 
organiseert hij samen met boekhandel 
Venstra een zestal Bijbeltafels in het 
komende half jaar op het Stadshart. 
Zoals in de vorige Present al vermeld, 
zoekt hij ook de samenwerking met de 
christelijke basisscholen Palet Zuid en 
de Willem-Alexanderschool en met het 
Hermann Wesselink College. Met Palet 
Zuid is een jaarprogramma opgesteld. 
Iedere jaargroep van leerlingen bezoekt 
komend schooljaar de Paaskerk. 
Ook gaat Werner meedraaien in de 
kerstcommissie van deze school 
die de kerstviering in de Paaskerk 
voorbereidt. Verder biedt hij inhoudelijke 
ondersteuning aan het team van de 
Kliederkerk. Dit laatste is cruciaal om 
dit succes te kunnen voortzetten nu 
de initiatiefneemster Martine Versteeg 
afscheid heeft genomen.

Ondergrondse wandeling
Professionals van de Regenboog Groep waren dit jaar te gast bij een 
viering in Westwijk. Op een zaterdagmiddag in oktober bracht een grote 
groep belangstellenden een tegenbezoek. Michel en Sonja, twee ex-
drugsverslaafden en betrokken bij Amsterdam Underground, verzorgden 
een rondleiding door de binnenstad en vertelden hun aangrijpende 
levensverhaal. levensverhaal. 
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Last but not least was Werner vanwege 
het vernieuwend karakter vanuit de 
kerkenraad het meest betrokken 
bij het (te) Gekke Kerk festival. Die 
betrokkenheid kon echter niet optimaal 
worden ingevuld, omdat enerzijds 
de organisatie van het festival al een 
rijdende trein was en hij anderzijds 
maar een beperkte hoeveelheid tijd 
beschikbaar had. Het kernteam van 
het festival heeft ondertussen aan 
de AK een evaluatie gepresenteerd 
over het afgelopen festival. Ook onze 
wijkkerkenraad had een overwegend 
positieve reactie over dit festival 
gestuurd naar de AK. Maar na deze 
succesvolle vierde editie van het 
festival trekt het kernteam zich terug, 
waarbij wel drie van de vijf leden 
beschikbaar blijven voor advies voor 
en ondersteuning van een eventuele 
nieuwe ploeg die een dergelijk festival, 
in wat voor vorm dan ook, zou willen 
organiseren. Voor de kerkenraad is 
het nu de vraag: hoe verder? Voor de 
beantwoording van deze vraag nemen 
we de tijd. 

Beleid en prioriteiten
De vraag sluit namelijk aan bij een 
meer algemene vraag waar de 
kerkenraad zich over buigt en die ook 
naar voren kwam uit de presentatie 
van Werner: waar leggen we de 
prioriteiten? Soms wordt die vraag 
verwoord in termen van ‘Wat is het 
beleid van de kerkenraad?’. Dat is niet 
geheel terecht want de kerkenraad 
heeft een duidelijk beleid gevoerd, 
namelijk door het samengaan van 
de drie kerken in 2013 mensen en 
middelen vrij te maken om het goede 

in stand te houden en tegelijkertijd 
te vernieuwen. De resultaten van 
dit beleid zijn ook duidelijk zichtbaar 
als we kijken naar het pastoraat 
met de transitie van individueel naar 
groepspastoraat, met daarbij de 
extra inzet van Ellen Kok. Ook valt 
te denken aan de voortzetting van 
de kinderkerk en het jeugdwerk met 
ondersteuning van de Protestantse 
Jeugdraad en de uitbreiding daarvan 
met Taizéreizen en de Kliederkerk, de 
jaarlijkse rommelmarkt, startzondagen, 
liturgische projecten en de uitbreiding 
met buurtmaaltijden. De afgelopen 
jaren hebben we meer hooi op onze 
vork genomen en het gevoel is dat we 
momenteel aan slagkracht inboeten. 
Als dan de vrijwilligers van het eerste 
uur na jaren van inzet een stap 
terug doen, rijst de vraag hoe we de 
activiteiten voortzetten en, in geval er 
onvoldoende opvolging is, waar we de 
prioriteiten leggen. Uiteindelijk kunnen 
we als gemeenschap slechts dat doen 
wat we met zijn allen bereid zijn (bij) 
te dragen. Als kerkenraad zijn we aan 
deze discussie begonnen en die is 
zeker nog niet afgerond. 
Voor het (te) Gekke Kerk festival doet 
de kerkenraad bij deze een oproep: 
mocht u het festival ook waardevol 
vinden en heeft u de passie, tijd en 
energie om het als kernteamlid voort te 
willen zetten, meld u zich dan bij ons. 
Er is zeker ruimte voor eigen inbreng 
en een deel van het oude kernteam 
ondersteunt u graag.

Invulling scribaat van de AK
In de vorige Present meldden we al dat 
de kerkenraad positief had gereageerd 

op de vraag van de AK of ds. Marianne 
Bogaard voor een deel van haar tijd vrij 
gemaakt kon worden voor het scribaat 
van de AK. Wel gaven we toen aan nog 
in gesprek te zijn over de duur en de 
specifi eke taakstelling. Als kerkenraad 
zijn we het met het ministerie van 
predikanten eens dat een predikant als 
scriba geen structurele oplossing moet 
zijn. Maar gegeven het belang van een 
goed functionerende AK hebben we 
ingestemd met een tijdsduur van een 
jaar. Marianne heeft daarbij als specifi eke 
taakstelling om in nauwe samenwerking 
met de drie wijkkerkenraden te 
onderzoeken wat de rol en positie 
van de AK binnen de besturing van de 
Protestantse Gemeente in Amstelveen-
Buitenveldert zou moeten worden voor 
de komende jaren. 

Aanspreekpunt voor de kosters
De afwezigheid van een voorzitter 
in de AK heeft er toe geleid dat Cor 
Waringa, ouderling-kerkrentmeester in 
onze kerkenraad en tevens scriba van 
het College van Kerkrentmeesters en 
als zodanig lid van de AK, gaandeweg 
een grotere rol in de AK op zich heeft 
genomen. Daarmee kwamen taken die 
hij vervulde, waaronder het functioneel 
leiding geven aan het kostersteam, 
enigszins in de knel. De kerkenraad is 
daarom zeer blij dat Reinier Ran bereid 
is gevonden om kerkrentmeester te 
worden met als specifi eke taak het 
functioneel leiding geven aan het 
kostersteam. Reinier wordt daarmee 
het eerste aanspreekpunt voor en 
naar de kosters. Voor alle duidelijkheid, 
Reinier wordt geen ouderling en is dus 
geen lid van de kerkenraad.
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Agenda

November
Do  17 18.00 uur Buurttafel
Wo  23 19.30 uur Kring vijftigers
Do  24 10.00 uur Geloven op goede gronden
Zo  27 12.00 uur Koffieconcert
Zo  27 16.00 uur Kliederkerk (OTT, Westwijk)
Di  29 19.30 uur Vesperviering
Wo  30 19.00 uur Gebedskring

December
Do  01 20.00 uur Dertigers in gesprek
Di  06 19.30 uur  Vesperviering
Wo  07 15.00 uur Bijbellezen met het oog
   op zondag
Zo  11 10.00 uur Adventspakjesactie
Zo  11 19.30 uur Wereldlichtjesdag 
   (Kruiskerk)
Ma  12 19.30 uur Taakgroep diaconie
Di  13 15.00 uur Stiltemiddag
Di  13 19.30 uur Vesperviering
Di  13  20.00 uur Kleine Kerkenraad
Wo  14 19.00 uur Gebedskring
Wo  14 19.30 uur Vijftigers in gesprek
Do  15 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  15 18.00 uur Buurttafel
Zo  18 14.30 uur Sing In
Di  20 19.30 uur Vesperviering

Werving van vrijwilligers
In de vorige Present meldden we al 
dat de kerkenraad initiatieven heeft 
ontwikkeld om meer vrijwilligers te 
werven voor de vele uiteenlopende 
taken binnen onze gemeente. Op 
zaterdag 24 september heeft Pieter 
bij de start van de BBQ-maaltijd een 
eerste oproep gedaan, die helaas 
tot een mager resultaat heeft geleid. 
Op zondag 23 oktober heeft hij in 
aansluiting op de ochtendviering 
opnieuw een oproep gedaan, eigenlijk 
twee oproepen. 
Oproep één heeft betrekking op 
het ambt van ouderling of diaken. 
Geef een signaal af in de richting 
van de kerkenraad als u eventueel 
beschikbaar bent voor het ambt van 
ouderling of diaken. 

Oproep twee heeft betrekking op 
de invulling van beperktere taken 
binnen onze gemeente. Geef in de 
richting van de kerkenraad aan wat 
u leuk vindt om te doen of waar 
u goed in bent en hoeveel tijd u 
hiervoor beschikbaar hebt. Dan zoekt 
een kleine commissie binnen onze 
gemeente daar een bij u passende 
taak bij. 
Ondanks deze oproepen kan het zijn 
dat we niet alles bemenst krijgen 
en dat de kerkenraad zal moeten 
besluiten om bepaalde zaken anders 
te doen of niet meer te doen. Om dat 
soort besluiten tot een minimum te 
beperken, doen wij een beroep op 
uw medewerking. We respecteren 
natuurlijk als mensen weinig of niets 
kunnen of willen doen en accepteren 
dan ook dat we als gemeente slechts 

dat kunnen doen wat we met zijn 
allen bereid zijn te doen.

Wat de voorzitter doet
Ook wij zijn inmiddels begonnen 
aan ons vierde en laatste jaar als 
voorzitter(s). Met het oog op de 
opvolging leek het ons zinnig om 
een kijkje in de keuken te geven en 
per keer een aspect te belichten 
hoe wij aan het voorzitterschap 
inhoud geven. Deze keer gaat het 
over beleidsspeerpunten. Aan het 
begin van een nieuw seizoen, dus in 
september, komen ondergetekenden 
met een voorstel voor speerpunten 
naar de kerkenraad. De afgelopen 
jaren was het algemene kader voor 
deze speerpunten steeds: 1. behoud 
van het goede, voortkomend uit 
onze drie oorspronkelijke kerken; 2. 
vernieuwing zowel binnen onze kerk 
als vernieuwing gericht naar buiten en 
3. de jeugd. Elk jaar doen we dan een 
voorstel voor het leggen van accenten 
binnen dit algemene kader. 
Voor het seizoen 2016-2017 gaat het 
dan om: a. werven van vrijwilligers, 
nodig om bepaalde activiteiten te 
kunnen behouden en te kunnen 
vernieuwen; b. ontwikkelen van een 
visie op vieren als onderwerp van 
vernieuwing binnen onze gemeente; 
c. verstevigen en uitbreiden van 
onze relaties met scholen als 
onderwerp voor vernieuwing 
naar buiten; d. opbouwen van 
een goede samenwerking met 
de nieuwe jeugdwerkers binnen 
de Protestantse Gemeente van 
Amstelveen-Buitenveldert. 

Peter van Leeuwen en Pieter Licht

Bijbellezen op woensdag
Woensdag 7 december is er weer een 
meeleeskring. Onder leiding van ds. 
Marianne Bogaard verdiepen we ons in een 
Bijbelgedeelte dat op zondag 11 december 
in de middagdienst aan de orde komt. 
Iedereen is van harte welkom. Informatie 
bij Gera Stronkhorst, tel. 645 0139.
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
In oktober hadden we een korte 
vergadering, dat mag ook wel eens. 
We bespraken het Contact Kruiskerk. 
De opzet hiervan was om van aanbod-
gestuurd pastoraat - ‘Mag ik op bezoek 
komen’ - te veranderen naar vraag-
gestuurd pastoraat - ‘Wilt u bij mij op 
bezoek komen’. Die vraag komt nog niet 
zo veel binnen. Wel veel andersoortige 
vragen die het Contact toch waardevol 
maakt. Punt blijft hoe we mensen 
bereiken die wat verder afstaan van de 
kerk. Zou extra info in de Kruispuntjes 
kunnen helpen of een fl yer iets zijn?
We bespraken een verschil van inzicht 
tussen onze wijkkerkenraad en het 
College van Kerkrentmeesters. Vanuit ons 
missionair verlangen hebben we contact 
gezocht met bijvoorbeeld het stadsdorp 
Elsrijk en de Roelof Venemaschool. Bij 
de dan georganiseerde activiteiten is het 
niet altijd helemaal duidelijk of er wel of 
niet huur betaald moet worden. Over dat 
grijze gebied praten we verder met het 
College van Kerkrentmeesters. Ria Keijzer 
is weer aan het werk gegaan. Welkom 
terug Ria! Een woord van dank voor allen 
die gedurende het afgelopen half jaar 
taken van haar hebben overgenomen, 
met name Renger Prent en Anita Pfauth. 
Tijdens de Open Monumentendagen 
was er weer veel belangstelling voor ons 

gebouw, zo’n 130 bezoekers, van wie 
een deel de toren beklom. Dank aan de 
mensen die dat mogelijk maakten. We zijn 
verheugd dat in de dienst op  4 december 
vier kinderen uit één gezin de heilige 
doop zullen ontvangen. De minitraining 
gastvrijheid was goed en voor herhaling 
vatbaar. Het onderwerp ‘Hoe stel je je op 
als je een voor jou nieuw iemand in de 
kerk ziet’, werd met rollenspel geoefend.

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk
Wat komt: In de jonge Kruiskerk zijn in 
de komende tijd weer een aantal mooie 
en leuke activiteiten voor kinderen (4-12 
jaar) en hun ouders:

Alvast voor in de agenda
Kinderkerstfeest, zaterdag 24 december, 
16.30 of 19.00 uur. Een mooi verhaal, 
bekende kerstliederen, voor jong en oud. 
Wees welkom in de sfeervol versierde 
Kruiskerk!

Mirjam Buitenwerf

Workshop adventskransen maken
Advent is een periode van vier weken 
waarin we toeleven naar Kerst. Elke 
zondag steken we een extra kaarsje aan. 
Op zaterdagmiddag 26 november om 
16.00 uur kunnen kinderen van 4 tot 12 
jaar en hun ouders in de Kruiskerk een 

adventskrans met vier kaarsjes voor thuis 
op tafel maken. Wil je meedoen? Geef 
je op, voor donderdag 24 november, bij 
ds. Mirjam Buitenwerf, buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl, 06-20339808.

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. 06-20 33 98 08,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938, 06-50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij 
anders vermeld.
Meer informatie in het boekje Schatgraven in de 
Kruiskerk.

November
do  17  14.00 - 17.00 uur  Tentoonstelling Jackie Howard
za  19 14.00 - 17.00 uur  Tentoonstelling Jackie Howard
za  19  15.00 uur  Inleiding/rondleiding 

tentoonstelling door 
kunstenaar

zo  20  10.00 uur  Viering rond herdenken
ma  21  20.00 - 22.00 uur  Meditatief Bijbellezen 
wo  23 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
wo 23 19.15 - 19.45 uur  Gebedsgroep
do 24 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
za 26 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
za 26 16.00 - 17.00 uur Adventskransen maken: 

kinderactiviteit
zo 27 10.00 uur Tienerdienst
wo 30 16.30 - 17.30 uur Kerst-kinderkoor
wo 30 20.00 - 22.00 uur Leerhuis Advent en Kerst (2)

December
do 01 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
za 03 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
di 06 09.30 - 11.30 uur Open huis
wo 07 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
wo 07 16.30 - 17.30 uur Kerst-kinderkoor
do 08 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
do 08 20.00 - 22.00 uur Kring Vrouw en geloof 
za 10 14.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Jackie Howard
zo 11 10.00 uur Tienerdienst
zo 11 10.00 uur Adventspakjesactie
zo 11 19.30 uur Wereldlichtjesdag
wo 14 16.30 - 17.30 uur Kerst-kinderkoor
wo 14 19.15 - 19.45 uur Gebedsgroep
wo 14 20.00 - 22.00 uur Leerhuis Advent en Kerst (3)
do 15 14.00 - 16.00 uur Adventmiddag met 

Kerst-kinderkoor
do 15 20.00 - 22.00 uur  Kring Liberaal Christendom 

Kerstkinderkoor 
Houd je van zingen? Doe dan mee met het 
kerstkinderkoor! Onder leiding van Henk Trommel, dirigent 
en organist van de Kruiskerk èn ervaren kinderkoordirigent, 
gaan jullie een aantal leuke en mooie kerstliedjes 
instuderen. Tijdens de adventsmiddag voor ouderen op 
donderdagmiddag 15 december mogen jullie laten horen 
wat je kunt. Ouders en grootouders zijn natuurlijk van 
harte welkom. Bij voldoende aanwezigheid mogen jullie 
ook zingen tijdens de viering op kerstochtend op 
25 december, 10.00 uur.
Doe je mee? We hebben minimaal tien kinderen van 
4 t/m 12 jaar nodig om het door te laten gaan. Het oefenen 
is woensdagmiddag 30 november, 7 en 14 december, van 
16.30 tot 17.15 uur in de Kruiskerk. 
Het optreden is op donderdag 15 december rond 15.30 
uur, ook in de Kruiskerk. Informatie en aanmelding: 
uiterlijk vrijdag 25 november bij ds. Mirjam Buitenwerf, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl 06-20339808
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Terug van weggeweest
Als u dit leest ben ik weer aan 
het werk in de Kruiskerk. Ik keek 
er naar uit u terug te zien en het 
werk te hervatten. Toen ik drie jaar 
geleden begon, waren er zeven 
kennismakingsbijeenkomsten met 
groepen ouderen waaraan ik de 
plannen heb ontleend die u intussen 
kent uit de praktijk. Zo bont maken 
we het nu niet, maar ik hecht ook 
nu aan de wederkerigheid van vraag 
en aanbod: ik wil zoeken naar de 
aansluiting op behoeften. Werken aan 
verbinding. Waardevolle bijdragen 
leveren in geloof en leven van ouderen. 
Daarvoor span ik mij in, maar het is van 
belang dat u meedenkt. En dat er af en 
toe (ook iets jongere) mensen opstaan 
die zich wijden aan dit projectwerk. 
Het is leuk, boeiend en leerzaam. 
Het brengt voldoening. Het voedt je 
kerkgevoel maar brengt je ook in de 
boeiende wereld van Goede Buren. 

Werk(dagen)
Ik zal als vanouds aanwezig zijn op 
de maandag. Daarnaast wisselen de 
dinsdag, woensdag en donderdag 
elkaar af, afhankelijk van noodzaak en 
afspraken. Wilt u met mij praten of 
langs komen, dan is een telefoontje 
de beste weg. Pastorale zorg loopt 
in principe via Sieb Lanser, maar wie 
persoonlijk met mij wil praten of dingen 
wil bespreken over de herberg mag 
dat natuurlijk direct aan mij zeggen. 
Ik heb per week 16 uur te besteden. 
November en december zijn gericht op 
het programma van 2017 en daarover 
verschijnt begin januari een overzicht.

Ria Keijzer

Jacoba van der Veen-Guillaume
Op 15 oktober overleed Jacoba (Cootje) van 
der Veen-Guillaume in de leeftijd van 83 jaar. 
Zij verbleef de laatste tijd in verpleeghuis 
Vreugdehof in Amsterdam.
Cootje was een lieve en zorgzame vrouw, 
ze groeide op in een domineesgezin. Haar 
moeder overleed toen ze drie jaar oud was. 
Vlak na haar huwelijk, met Jaap van der 
Veen, vertrok haar vader met de rest van 
het gezin naar Canada om daar een nieuw 
bestaan op te bouwen. Jaap en Cootje 
kregen samen zes kinderen.
Cootje hield erg van de kerk en in het 
bijzonder van zingen. Ze is jaren lid geweest 
van het Bankraskerkkoor en zong daarna 
met veel plezier in de Kruiskerkcantorij. 
Haar man Jaap overleed in 2012. Cootje had 
hem daarvoor lange tijd verzorgd, omdat hij 
dementerend was. De periode van Jaaps 
ziekte en overlijden was zwaar voor haar. 
Een aantal van Cootjes broers en zussen 
wonen in Canada. Daar ging ze dan ook met 
enige regelmaat naar toe. Tijdens de laatste 
reis naar Canada werd ze erg ziek en werd 
na thuiskomst opgenomen in het ziekenhuis 
en later in het verpleeghuis. De laatste tijd 
was moeilijk voor haar, omdat ze niet meer 
mobiel was, intensieve zorg nodig had en 
heel graag in haar eigen huis wilde zijn. 
Ze genoot nog wel van kleine dingen, een 
wandeling door de tuin, een fi jn gesprek 
met familie of vrienden. Ze was dankbaar 
voor alle aandacht die ze vanuit de kerk 
kreeg.
De dankdienst vond plaats op vrijdag 21 
oktober in de Kruiskerk. Voorganger was ds. 
Gert Jan de Bruin. Er werd gelezen uit het 
boek der Psalmen en in wisselzang met de 
cantorij werd Cootjes lijfl ied ‘De steppe zal 
bloeien’ gezongen. 

Mirjam Buitenwerf
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De herberg 
Wat komt: in december zijn er 
twee bijzonder activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid vallen van het 
ouderenwerk:

Open Huis in decembersfeer
In de morgen maken we een vrolijk 
programma dat we afsluiten met een 
lunch. Wie daarna nog een spelletje 
wil doen kan blijven. We stellen 
opgave vooraf op prijs als het om de 
lunch gaat, maar last minute bent u 
evenzo goed welkom. Want… we 
delen wat we hebben. Dinsdag 6 
december 9.30 uur.

Adventsmiddag: 
Een geschenk uit de hemel
De Adventsmiddag is in een 
formule terecht gekomen die wordt 
gewaardeerd en die we ook dit jaar 
voortzetten en wel op donderdag 
15 december. Om 14.00 uur is 
de ontvangst met koffie, thee en 
lekkers. Om 14.45 uur begint het 
podiumprogramma en om 16.00 
uur een gezellige nazit. De middag 
is ingesteld op ouderen, maar als u 
jonger, geïnteresseerd of begeleidend 
gezelschap bent: weet u welkom! 
We zorgen voor een origineel 
muzikaal voorprogramma in de kerk 
door jonge musici. Zij verzorgen ook 
een gedeelte van het programma 
daarna. We verheugen ons verder 
op de komst van het kinderkerstkoor 
o.l.v. Henk Trommel dat rond 15.30 
uur optreedt.
 
Uitnodigingen
Dit jaar krijgen alle 70-plussers een 

persoonlijke uitnodiging voor deze 
middag. Voor het rondbrengen van de 
brieven is echter wel een beetje hulp 
nodig. De brieven liggen met adres 
klaar voor verspreiding op zondag 
27 november (eerste Advent).

Aanmelding voor deelname 
Via intekenlijsten in de kerk of door 
te bellen met Anna Uiterwijk, 
020 - 6473020. Ook vervoer kunt u 
daar ter sprake brengen.

Mocht u het leuk vinden een 
handje te helpen bij de catering 
of de ontvangst, meldt u zich dan 
bij mij voor 24 november. Over 
organisatorische aangelegenheden 
is een bespreking gepland op 
dinsdagmiddag 29 november, om 
13.30 uur.

Ria Keijzer

Van de diaconie
Met een blij gevoel kijken we 
terug op de collecte in het kader 
van het Werelddiaconaat en de 
Wereldvoedseldag tijdens onze 
diaconale zondag van 9 oktober 
waarin we brood, wijn/ druivensap 
deelden. Zelfs de kinderen weten 
dat de ‘D’ op het collectezakje 
niet alleen voor Dienen, Doen en 
Delen staat, maar ook voor Doe-
er-wat-in: € 877,00! Dat betekent 
voor vijf gezinnen een geit en een 
os (zonder horens weliswaar) en 
een landbouwtraining voor de 
boeren in Nepal. Geweldig dat onze 
gemeenschap zo diaconaal is. Alle 
gulle gevers hartelijk dank! 

Lamkje Sminia

Hermina Johanna Christina van Driel
Op maandag 17 oktober is overleden Hermina 
Johanna Christina (Miep) van Driel. Zij is 
85 jaar geworden. Miep werd in 2012 lid 
van de Kruiskerk en bezocht regelmatig de 
kerkdiensten. Ze woonde de laatste jaren in 
Klaasje Zevenster.
Miep was alleenstaand en voelde zich ook 
vaak alleen. Ze was op zoek naar vriendschap, 
naar schoonheid, naar God. Ook kerkelijk 
gezien was ze een zoeker. Van oorsprong 
was ze oudkatholiek, later verpandde 
ze haar hart aan de Anglicaanse traditie, 
tijdens haar werk als verpleegster in Groot-
Brittannië. In Amstelveen bezocht ze de Titus 
Brandsmaparochie en later dus de Kruiskerk. 
In haar werkzame leven was Miep 
verpleegkundige, werk dat ze met grote 
toewijding deed. Miep hield veel van 
klassieke muziek en speelde zelf fluit, ook in 
ensembles. Omdat haar zicht steeds minder 
werd, lukte dit tot haar grote verdriet op 
een bepaald moment niet meer. Ze genoot 
van de natuur en maakte prachtige foto’s 
van de natuur in de Amstelveense parken. 
Van de foto’s maakte ze kaarten, die ze aan 
familie en vrienden verstuurde. In september 
van dit jaar werd Miep opgenomen in 
verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp 
vanwege een ernstige blaasontsteking. Op 
zondag 16 oktober werd zij met een ernstige 
longontsteking opgenomen in het Spaarne 
ziekenhuis. Daar is ze in de nacht van zondag 
op maandag overleden.
Op maandag 24 oktober hebben we afscheid 
van Miep genomen in Uitvaartcentrum 
Bouwens in Uithoorn. Pastor Guido Smit ging 
voor in deze dienst. We luisterden o.a. naar 
muziek van Mahler, het lied ‘Licht dat ons 
aanstoot in de morgen’ van Huub Oosterhuis, 
een Anglicaanse hymne, en lazen Psalm 114.

Mirjam Buitenwerf 
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Pelgrimskerk
Inwoning
Begint u al te wennen aan de inwoning 
van al die kinderen (0 tot 12 jaar) in de 
kerk? Het kan niet missen of het is 
iedereen opgevallen, ballonnen bij de 
ingang van de zijdeur en posters aan de 
voorkant. ‘Moet dat nou?’ zei iemand 
die eerste zondagmorgen onder de bal-
lonnen. ‘Wat vrolijk’, lachte een ander. 
Ja, ja...steeds overvalt ons weer wat. 
Maar de hoofdingang aan de voor-
kant. Daar stap je nog als vanouds ons 
Heiligdom binnen!
De heerlijke tuin wordt ook wat aange-
past, maar blijft wel tuin. Wie weet krij-
gen we eens een rondleiding als alles af 
is. Dat willen we graag. Door de week is 
het een gezellig gekwetter van kinderen 
en niet virtueel, ze zijn er gewoon! Net 
als de Kerkzaal en het Stiltecentrum, 
de Ontmoeting en de Bonhoefferstraat, 
waar hopelijk snel de predikantskamer 
komt. En dan krijgt de koster Sicco ook 
een kamer! Dat moet echt!
De bed-bad-brood vluchtelingen, die op 
Walborg wonen en graag zondagmor-
gen nog koffi e/thee komen drinken, 
hebben het helemaal niet makkelijk. Ze 
moeten met steeds meer personen op 
één kamer slapen. De diaconie hoopt er 
wat aan te doen in samenwerking met 
Amsterdam. Wordt vervolgd!

Wil Kruijswijk

Gedachtenisdienst
Op zondag 30 oktober was de gedach-
tenisdienst waarin wij degenen die ons 
in het afgelopen jaar ontvallen zijn ge-
denken. Het vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis bracht cantate 106 van 
Johann Sebastian Bach ten gehore: 
‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’. Bij 
de liturgische bloemschikking voor deze 
zondag, hoorden de volgende woorden: 
In de spiegel zien we de glans van 
de herinneringen. De kapotte stuk-
ken geven het verdriet weer vanwege 
de gebrokenheid van ons bestaan en 
het moeten missen van hen die ons 
dierbaar waren. In de spiegel zien we 
het licht dat niet dooft. De verschillende 
bloemen in verschillende kleuren geven 
de veelkleurigheid van mensen weer.

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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Sinterklaascadeautjes
Ieder jaar brengen wij vanuit de 
Pelgrimskerk Sinterklaascadeautjes 
naar de daklozen van het 
Stoelenproject. Dat wordt zeer ge-
waardeerd. Ook dit jaar verzamelen 
wij weer zoveel mogelijk artikelen om 
de mensen blij te maken. Een familie-
lid van een van onze gemeenteleden 
heeft het hele jaar gebreid; 25 sjaals 
maar liefst maakte zij voor ons project.
U kunt uw mutsen, sjaals, hand-
schoenen, maar ook: tandenborstels, 
tandpasta, zeep of chocoladeletters 
inleveren. 
Kost u dat te veel moeite, maar wilt u 
toch meedoen, dan is een (kleine) gel-
delijke bijdrage natuurlijk ook welkom. 
De cadeautjes kunnen tot 30 novem-
ber in de kerk worden ingeleverd.

Janny Schuijt

Pastorpraat
‘Wat heb je aan die virtuele wereld? Je ziet er niks van. Kijk nou die kin-
deren, onrustig gedoe.....wat een denkbeeldige wereld’, zuchtte een oma 
naast mij op een terrasje in de zon, in de herfstvakantie.
De kinderen wrongen zich zelfs onder mijn stoel en holden toen weer 
weg. ‘Nee, nee, dat is niks, daar zit niks... ha, ik heb er één, weer een 
Pokémon!’
Ook hun taal: woorden, namen werden steeds raadselachtiger maar ze 
hadden veel pret. Zoeken. Pokémon zoeken, dat was/is de hype!
Zoeken: wat een Bijbels woord. Zoekt en gij zult vinden. De weduwe die 
zoekt naar die éne munt. We zingen ‘Gods verborgen omgang vinden’ in 
psalm 25: over het blijven zoeken.
Met acht dames en twee heren liepen wij onlangs in de St. Jans 
Kathedraal in Gouda en genoten van de Goudse Glazen. Een groot deel 
reeds in 1555 vervaardigd: niks virtueel, een Bijbels stripverhaal in glas. 
Al eeuwen lang. We herkenden de verhalen. Ga ook eens kijken als u in 
Gouda komt. Wie o wie heeft die prachtige brochure meegenomen over 
dit geheel? Hij lag in de kerk in de Ontmoeting op de vensterbank. Graag 
terug als u hem uit heeft. Na afl oop hadden we een late lunch in een bruin 
café met de toepasselijke naam TOF! Gaat u ook eens mee met onze 
uitstapjes.

Allen aan huis gebonden en zieken: hartelijke groet en veel sterkte en 
moed toegewenst.

Wil Kruijswijk

Pastorpraat
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Adventsviering 
De adventsviering wordt gehouden op 
zaterdag 10 december vanaf 11.00 uur 
in de Pelgrimskerk. 
De muzikale intermezzo’s, wor-
den verzorgd door de bekende 
violist de heer Tony Rous van het 
Concertgebouworkest, zijn dochter 
Suzan en de kleinkinderen Katka 
en David. Traditiegetrouw verzorgt 

mevrouw Coby van Zanten het 
kerstverhaal.

De inschrijfformulieren waarmee u zich 
kunt aanmelden liggen in de kerk klaar. 
Neemt u ook een formulier mee voor 
belangstellenden uit uw omgeving. 
Deze uitnodiging geldt voor gemeen-
teleden, niet-gemeenteleden, familie, 
vrienden, buren: u bent allen van 

harte welkom. 
In de kerk, bij de ingang, staat een 
kistje klaar waarin u de deelname-
strookjes kunt deponeren. Wij verzoe-
ken u vriendelijk om u voor 1 decem-
ber op te geven.

Wij verheugen ons op deze dag en 
zien uit naar uw komst. 

Gina Visser en Brita Veldhuizen

November
Ma/ 21-11 Film: Now is Good 
Tessa, een zeventienjarig 
levenslustig meisje, besluit – 
nadat bij haar een ongeneeslijke 
ziekte wordt vastgesteld – een 
wensenlijstje samen te stellen van 
alles wat een doorsnee tiener nog 
zou moeten doen. Met hulp van 
een vriend begint ze de lijst af te 
werken. Terwijl haar ouders en broer 
in angst leven om Tessa te verliezen, 
ontdekt zij zelf juist een heel nieuw 
leven waarin ze vastbesloten is 
om elke dag zo intens mogelijk te 
genieten. Aanvang 14.00 uur in De 
Goede Herder.

December
Do/ 01-12 Het Lam Gods
Over de betekenis en de lotgevallen 
van dit grote altaarstuk van de 

gebroeders Van Eijck. Het Lam 
Gods (1432) geldt als één van de 
hoogtepunten in de West-Europese 
(kerkelijke) kunstgeschiedenis. 
Naast de mooie beelden die veel 
détails laten zien, wordt ook muziek 
ten gehore gebracht die ermee 
verbonden is. Leiding: mw. ds. 
Geertien Morsink. Van 14.00 tot 
16.00 uur in de Pelgrimskerk.

Do/ 08-12 Het Woord spreekt
Tijd: 16.00 uur in de Goede Herder.

Za/ 10-12 Adventsbijeenkomst
Zie elders. Aanvang 11.00 uur. 

Wo/ 14-12 Liederen voor de 
advents- en kersttijd
We zingen liederen uit het nieuwe 
liedboek voor de advents- en 
kersttijd. Nieuwe liederen en liederen 

op bekende melodieën in een nieuw 
jasje onder de vertrouwde leiding 
van Nelly Versteeg. Aanvang 14.30 
uur in de Pelgrimskerk.

Winterprogramma

Kannen en Kruiken: vrije inloop, 
elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur: 
ontmoeten, verbinden en een praatje 
onder het genot van een drankje.

Kostje geKocht: iedere eerste vrijdag 
van de maand gezamenlijke maaltijd om 
18.00 uur in de Pelgrimskerk. Kosten € 
7,00. Opgave: uiterlijk woensdag ervoor.

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

Kijk verder op www.pelgrimskerk.nu 
of in het winterprogramma.
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Zondagmiddag 18 september was de eerste Kliederkerk van 

dit seizoen. Het verhaal dat deze middag centraal stond was de 

gastvrijheid van Abraham. En om te ontdekken wat gastvrijheid 

is en hoe gastvrij Abraham voor zijn gasten was, hebben wij 

eerst lekker met elkaar gekliederd, geknutseld, gebouwd en 

gegeten. Abraham woonde in een tent, dus er kon een tent 

gemaakt worden, je kon een houten welkomstbord voor bij je 

voordeur maken of buiten broodjes bakken bij de vuurkorf.

Na het kliederen was er een viering waarin we naar het verhaal 

van Abraham geluisterd hebben en we met elkaar gezongen 

hebben. Tot slot hebben we samen gezellig met elkaar gegeten 

van een rijk gevulde tafel met eten geïnspireerd op de tijd en 

leefomgeving van Abraham. Het was een fi jne middag!

PJRPJR
Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van der Heiden Zondag 27 november is het thema van Kliederkerk 
‘Het lichaam van Christus’. In de Bijbel in gewone taal 
staat: ‘Het menselijk lichaam is één geheel, maar het 
bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen 
vormen samen één lichaam, want we horen allemaal bij 
Christus.’ 
Stel je voor dat je alleen handen zou hebben, hoe zou 
je dan moeten lopen? Of dat je alleen oren hebt en dus 
geen ogen om te kijken? Dat zou behoorlijk ingewikkeld 
zijn! Ieder deel van je lichaam is belangrijk, want samen 
vormt het één geheel. 

En zo is het ook in de kerk, iedereen heeft iets waar hij 
of zij goed in is en al die talenten hebben wij nodig. Er is 
niet één iemand belangrijker dan de ander. 
We gaan met elkaar al kliederend en vierend het verhaal 
ontdekken en als afsluiting met elkaar eten. Kom je 
ook? Opgeven kan voor 24 november bij jeugdwerker 
Nienke.

Waarom Kliederkerk?
Kliederkerk is voor kinderen van 0 – 99 jaar die 
samen door creatieve, sportieve en gekke activiteiten 
Bijbelverhalen willen ontdekken. Wij willen voor 
kinderen en de mensen om hen heen een plek zijn 
waar ze op een ontspannen manier samen mogen 
ontdekken wat de Bijbelverhalen ons vandaag de dag te 
zeggen hebben. Samen ontdekken wat geloven in God 
en Christus navolgen kan betekenen. Deelnemers van 
Kliederkerk zijn dan ook een bonte verzameling mensen, 
die al dan niet een gelovige achtergrond hebben. 

Meer info: www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen 
 of via nienke@pga-b.nl / 06-37227676
Tijd:  16.00 - 18.15 uur (inclusief maaltijd)
Locatie:  Augusta de Witlaan 2, Amstelveen

Kliederkerk
Het lichaam van Christus

Kliederkerk
Gastvrijheid
van Abraham
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PJR

Agenda
27 november 2016 Kliederkerk 
11 december 2016 AdventpakjesActie 2016

11 & 12 februari 2017 Theaterweekend 

    (noteer het alvast in je agenda!)

Het duurt nog even, maar op zondag 11 december wordt 
voor de 23ste keer de AdventPakjesActie georganiseerd. Op 
deze zondag kunnen in de Kruiskerk, Paaskerk en Pauluskerk 
weer spullen ingeleverd worden. Met die spullen worden 
verrassingspakketjes gemaakt voor bezoekers van inloophuis 
Makom en de nachtopvang Stichting Stoelenproject.

Meehelpen? Dat kan!
Als je mee wilt helpen om pakketjes te maken, dan zien we 
je graag om 11.30 uur in de Paaskerk. Helpende handen zijn 
zeer welkom. 

Iets bijdragen voor de pakketjes of het inloophuis en de 
nachtopvang kan natuurlijk ook. We ontvangen voor de 
pakketjes graag verzorgingsproducten, zoals: kleine fl esjes 
shampoo, doucheschuim of scheerschuim, kleine tubes 
tandpasta, tandenborstels, kleine kammen en sokken, 
wanten, mutsen, sjaals en ondergoed (geen gebruikte 
kleding). 

Voor het inloophuis en de nachtopvang zijn dingen nodig 
als: houdbaar broodbeleg (zoals pindakaas, chocopasta 
en jam), blikken en pakjes soep, maar ook kleurpotloden, 
viltstiften, papier, dam- of schaakspellen, dominostenen, 
kaartspelen en fi lms op dvd. 

Een fi nanciële bijdrage is ook welkom en kan overgemaakt 
worden op gironummer: NL32 INGB 0000526833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
onder vermelding van AdventPakjesActie 2016. 

Informatie: Selma van Ee (020 – 641 70 51 / selmavanee@
gmail.com), Nienke van der Heiden (PJR) 06-37227676 / 
nienke@pga-b.nl 

Advent
PakjesActie!

Nu ik ruim twee maanden in de gemeente 
aan het werk ben, merk ik dat het handig 
zou zijn om een fi ets in Amstelveen te 
hebben. Mocht er iemand in de gemeente 
zijn die nog ergens een tweedehands fi ets 
heeft staan waar ik gebruik van kan maken, 
dan hoor ik dat graag!

Fiets gezocht
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
'Als ik iets zou willen veranderen, 
is dat de inrichting van de kerkzaal. 
Daar kwam ik achter op een inspire-
rende kerkenraadsdag. Het liturgische 
centrum in de Paaskerk voelt voor mij 
ver weg en door te spelen met de 
zaalindeling kun je dat dichterbij halen. 
De ruimte voelt dan kleiner, waardoor 
je meer het gevoel krijgt een gemeen-
schap te zijn. In de toekomst kun je op 
die manier in een kleinere setting bij 
elkaar komen.'

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
'Muziek! Ik vind het heerlijk om te 
zingen, want dan blijven de woorden 
van een mooi lied lang bij mij hangen. 
Met die woorden kan ik de week door. 
Soms als ik fiets of tennis komt ineens 
dat lied in mij op.'

Wat heb jij ontvangen? 
'Ik heb vooral liefde ontvangen en 
omzien naar elkaar, van mensen die 

we de afgelopen twintig jaar leerden 
kennen en nu onze vrienden zijn. Die 
liefde hebben wij vooral gevoeld bij 
de keuze die we maakten om zonder 
kinderen verder te gaan. Mijn vrienden 
had ik toen heel hard nodig voor dat 
stil verdriet.' 

Wat wil je doorgeven?
'Een moeilijke vraag. Ik ben een blij 
mens. In mijn werk zeggen mensen 
vaak: jij kan blijven stralen!' 

Heb je een lied/tekst/verhaal/mens/
gebeurtenis die/dat jou inspireert? 
'De zegen van St Patrick, een Ierse mon-
nik uit de 7e eeuw. Die kregen Dick en ik 
mee toen we onze eerste reis naar India 
maakten naar het kindertehuis van de 
St. Derde Wereldhulp. Die zegen gaf en 
geeft me veel rust en zegt alles over God 
die met je meereist waar je ook bent.' 
 

Mijn kerk!
Janet Parlevliet

Selma van Ee (45) nam onlangs afscheid als diaken en neemt nu ‘een gepaste 

pauze’. Samen met man Dick, Marjo Valkier en Arjan Steur bezoekt ze 

regelmatig een kindertehuis van de St. Derde Wereldhulp in India en werkt 

daar een aantal weken mee. In het dagelijks leven is ze te vinden op de 

Zuidas waar ze voor AkzoNobel werkt als teamleidster van het receptieteam. 

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. 

De Heer zij voor je 
om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast je 
om je bij de hand te nemen.

De Heer zij achter je
om je in Zijn armen te sluiten en
om je te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder je 
om je op te vangen wanneer je 
dreigt te vallen.

De Heer zij in je, 
als een beschermende muur, 
wanneer anderen over je heen 
willen vallen.

De Heer zij boven je 
om je te zegenen.

Zo zegene God jou vandaag, 
morgen en in de eeuwigheid.
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Mee naar Zuid-Afrika?

Sinds 2016 organiseert Kerk in Actie twee keer per jaar 
een reis voor vijftigplussers. Zo kunnen gemeenteleden 
en donateurs kennismaken met het werk dat zij via Kerk 
in Actie steunen. In 2017 staan er twee reizen gepland 
naar projecten, die in de Veertigdagentijd 2017 centraal 
staan. 
Van 21 februari tot 2 maart 2017 kunnen vijftigplussers 
tien dagen mee naar Zuid-Afrika. De kosten liggen rond 
de € 1700,-. Tijdens deze reis wordt onder andere een 
bezoek gebracht aan de christelijke Sozo Foundation, die 
zich inzet voor kinderen en jongeren uit de sloppenwijken 
rond Kaapstad. In de Veertigdagentijd kunnen reizigers 
hun ervaringen delen in hun kerk. 
In november 2017 volgt een reis voor donateurs naar 
Myanmar.
Informatie: www.kerkinactie.nl/reizen

Tanach, Bijbel en Koran
De heilige boeken van de drie monotheïstische 
wereldreligies Jodendom, Christendom en Islam 
zijn nauw aan elkaar verwant als gevolg van hun 
gemeenschappelijke wortels. Dat blijkt uit de 
tentoonstelling ‘Heilig Schrift’ die tot en met 8 januari 
2017 is te bewonderen in Museum Catharijneconvent 
in Utrecht. Getoond worden eeuwenoude 
handschriften, boekbanden en kostbare attributen. 
Aan de hand van topstukken worden verschillen 
en overeenkomsten in schoonheid, gebruik en 
verering uitgelegd. De hedendaagse invloed van de 
Tanach, Bijbel en Koran komt aan bod in de vorm van 
persoonlijke verhalen van verschillende Nederlanders, 
onder wie Job Cohen, Annemiek Schrijver en 
Abdelkader Benali. Voor de tentoonstelling zijn 
topstukken geleend van musea uit heel Europa.
Informatie: www.catharijneconvent.nl.

Maarten Luther in strip

De Klokkenluider van Wittenberg vertelt het verhaal 
van Maarten Luther in stripvorm. Wie was hij en wat 
wilde hij toen hij de Reformatie in gang zette? De 
leuke tekeningen zijn van Veerle Biesbrouck en de 
tekst is van Raymond Hausoul en Michael Verpeut. 
Zie voor meer informatie www.jesvorjou.nl.
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Reformatie-verhalenbus 
toert door Europa
Deze maand is de Verhalenbus van de Evangelische 
Kirche Deutschland aan een lange reis door Europa 
begonnen. In bijna zeventig steden organiseert een 
plaatselijk comité een programma over de betekenis 
van de Reformatie en het protestantisme voor de 
eigen stad. De plaatselijke verhalen worden verzameld 
en vormen onderdeel van de slotmanifestatie in 
Wittenberg in mei 2017. 

De bus trekt langs steden waar duidelijke sporen van 
de reformatiebeweging zijn terug te vinden. In april 
volgend jaar doet de bus Nederland aan. Deventer en 
Dordrecht zullen op respectievelijk 1 en 5 april een 
plaatselijk programma aanbieden. 
www.r2017.org/europaeischer-stationenweg

Can i be farsighted by 
looking back?

Uit uw verborgenheid  
Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen.

Uit uw verborgenheid hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan uw woord van welbehagen.

Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten.

Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen –
voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen.

Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen.

Tekst: Sytze de Vries
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Symposium 
Dicht op de huid
Op dit symposium wordt het thema 
‘lichamelijkheid en ouderdom’ verkend 
vanuit de fi losofi e, theologie, kunst en de 
zorgethiek. 
Désanne van Brederode spreekt over het 
gegeven dat wij niet alleen een lichaam 
hebben maar ook een lichaam zijn. Is er 
een fi losofi e denkbaar waarin lichamelijk-
heid doordacht wordt?
Sytze de Vries onderzoekt of er een 
theologie van tederheid mogelijk / 
wenselijk is. Hoe resoneren deze inzichten 
in de ouderdom?
Els van Wijngaarden verbindt 
lichamelijkheid met zorgethiek. Hoe 
verhouden nabijheid en distantie zich in 
een zorgrelatie? 
René Rosmolen laat de verbeelding van 
de huid in de schilderkunst zien. Hoe geven 
schilders als Lucian Freud en Sam Drukker 
vorm aan lichamelijkheid en ouderdom?
Theater Draad sluit de dag af met een 
terugspeel theatervoorstelling over ‘dicht 
op en onder de huid’.
Ouderen van harte welkom! Daarnaast 
iedereen met belangstelling voor deze 
levensfase. Opgave en aanmelding (incl. 
lunch en afsluitend hapje / drankje): door 
overmaking van € 65,- (studenten € 45,-) 
op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 
2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse 
Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de 
Vijgenboom 25 november”. 
Info: Bergkerk (033 - 4617917), ds. Jan van 
Baardwijk (033 - 4613767, jvbaardwijk@ 
kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 - 
4801553, r.rosmolen@casema.nl.) 

Openingstijden: woensdag, donderdag en zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur 
(m.u.v. woensdag 30 november)
Rondleiding door de kunstenaar: zaterdag 19 november om 15.00 uur

www.jackiehoward.nl

Openingstijden: woensdag, donderdag en zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur 

Nog te zien tot 11 december
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agenda www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk Locatie Westwijk

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

 Do/ 17-11  Buurttafel
Schuif aan, eet mee! Tijd: 18.00 uur. 
Opgave (uiterlijk maandag ervoor): 
Jacqueline Meij, 06-48750078 
of buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl.

 Za/ 19-11  Rondleiding Expositie
Jackie Howard verteld over haar werken. Om 
15.00 uur. Zie ook pagina 35.

 Ma/ 21-11  Film: Now is Good 
Aanvang 14.00 uur in De Goede Herder.

 Di/ 22-11  Brentano’s Zincafé: Helpen 
 bij verlies en verdriet
Lezing van en gesprek met Prof. dr. Manu Keirse. 
Tijd: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Locatie: 
’t Huis aan de Poel, Populierenlaan 21, 
Amstelveen. Kosten: € 5. Aanmelden: 
020 6419351 of zincafe@brentano.nl.
 
 Za/ 26-11  Adventskransen maken
Tijd: 16.00 uur in de Kruiskerk. Zie pagina 23.

 Zo/ 27-11  Kliederkerk 
Kom kliederen, luisteren en meedoen! 
Tijd: 16.00 - 18.15 uur (inclusief maaltijd). 
Locatie: OTT, Augusta de Witlaan 2, Amstelveen.

 Wo/ 30-11  Repetitie Kerst-kinderkoor
Tijd: 16.30 - 17.30 uur in de Kruiskerk.

 Do/ 01-12  Het Lam Gods
Het Lam Gods (1432) geldt als één van de hoog-
tepunten in de West-Europese (kerkelijke) kunst-
geschiedenis. Beelden en muzikale omlijsting. 
Leiding mw. ds. Geertien Morsink.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur in de Pelgrimskerk.

 Do/ 01-12  Hatikva – Herboren hoop
Wat is het geheim van het Israëlische volkslied 
Hatikva? De Israëlische concertpianiste Astrith 
Baltsan brengt een mix van muziek, verhalen 
en beelden neemt u mee op een boeiende reis. 
Liberale Synagoge, Zuidelijke Wandelweg 41, 
Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.15 
uur. Het concert is Engelstalig. Kaarten: € 12,50/ tot 
25 jaar: € 7,50. www.christenenvoorisrael.nl/hatikva

 Vr/ 02-12  Kannen en Kostje geKocht
Dè vrijdagmiddagborrel van Buitenveldert! Tijd: 
16.30 - 18.00 uur. Aansluitend gezamenlijke 
maaltijd. Kosten: € 7. Opgave (voor de maaltijd) 
uiterlijk woensdag ervoor. 

 Wo/ 07-12  Bijbellezen met het oog 
 op zondag
Onder leiding van ds. Marianne Bogaard verdie-
pen we ons in een Bijbelgedeelte dat op zondag 
11 december in de middagdienst aan de orde 
komt. Informatie: Gera Stronkhorst, tel. 645 0139.

 Wo/ 07-12  Repetitie Kerst-kinderkoor
Tijd: 16.30 - 17.30 uur in de Kruiskerk.

 Za/ 10-12  Adventsbijeenkomst
Luisteren naar het kerstverhaal, verteld door 
Coby van Zanten, samen eten en muzikale 
intermezzo’s. Aanvang 11.00 uur. Allen welkom! 
Opgave zie pagina 29.

 Zo/ 11-12  AdventspakjesActie 
Zie de PJR pagina’s.

 Zo/ 11-12  Wereldlichtjesdag
Een nagedachtenisdienst voor overleden kinde-
ren. Om 19.30 uur. Zie ook pagina 2.

 Di/ 13-12  Stilte vinden in de 
 kerstdrukte
Een middag vol ruimte en rust, onder leiding van 
ds. Marianne Bogaard. Na een inleidend deel over 
een Bijbeltekst en andere teksten gaan we de 
stilte in. We sluiten de middag af met een maal-
tijd en een vesperviering. Ieder is welkom! Tijd: 
15.00 - 20.00. Info en opgave (voor 9 december) 
via dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl 
of 06 12280405.

 Wo/ 14-12  Liederen voor de 
 advents- en kersttijd
We zingen liederen uit het nieuwe liedboek voor 
de advents- en kersttijd. Leiding: Nelly Versteeg. 
Aanvang 14.30 uur.

 Wo/ 14-12  Repetitie Kerst-kinderkoor
Tijd: 16.30 - 17.30 uur in de Kruiskerk.

 Do/ 15-12  Adventsmiddag 
 met kerst-kinderkoor
Zie pagina 26 voor informatie en aanmelden.

 Do/ 15-12  Buurttafel
Schuif aan, eet mee! Tijd: 18.00 uur. 
Opgave: (uiterlijk maandag ervoor) 
Jacqueline Meij, 06-48750078 
of buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl.

 Za/ 17-12  Kerstzangavond
Kom luisteren en meezingen met koren en 
solisten. Liturg: ds. A. Baas. Aanvang: 20.00 
uur. Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116, 
Amstelveen.

 Zo/ 18-12  Sing-in
Tijd: 14.30 uur.


