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The Passion biedt een mooie aan-
leiding om verbinding met elkaar te 
zoeken. Niet alleen landelijk, maar ook 
lokaal, zet het mensen in beweging. 
Op 11 januari vond een ontmoeting 
plaats in Kerkcentrum ‘De Nieuwe 
Stad’, in hartje Amsterdam Zuidoost 
waar maar liefst dertien verschillende 
kerkgemeenschappen een thuis 
vinden. Die avond waren mensen 
uit meer dan 35 verschillende 
kerkgemeenschappen uit Zuidoost 
aanwezig. Met enthousiasme werden 
ideeën voor gezamenlijke activiteiten 
voorgesteld: een gebedspost bij alle 
EHBO-posten, een koor na afl oop, 
klederdracht in en langs de stoet. Het 
wordt een kleurrijk geheel.
Ik kon me moeilijk iets voorstellen bij 
1 Korintiërs 12 maar die avond voelde ik 

dat heel sterk. Ghanezen, Surinamers, 
Nederlanders, protestanten, luthera-
nen, rooms-katholieken: het voelde als 
lichaamsdelen die, in één Geest onder-
gedompeld, samen één lichaam vorm-
den. The Passion brengt die verbinding. 
Onze jeugd- en studentenwerkers uit 
Amsterdam, Zuidoost en Amstelveen 
hebben die verbinding ook gezocht 
en maken gezamenlijk plannen rond 
The Passion, zoals een poptempel 
voor alle leeftijden (zie pagina 33), 
40-dagen Heilige Herrie op Facebook 
voor 12+ en 18+ en een ‘Pré Passion 
Procession’ (3P). 
Zo brengt The Passion een nieuw begin 
op weg naar Pasen. 

Kijk voor alle activiteiten op Pasen020.nl 
en Passion.nl

actueel

Het spektakelstuk The Passion van 

EO/KRO en de Protestantse Kerk in 

Nederland komt naar Amsterdam 

Zuidoost. Deze moderne vertelling 

van de laatste uren van Jezus’ leven, 

lijden én opstanding wordt op Witte 

Donderdag 29 maart om 20.30 uur 

live op NPO1 uitgezonden. Maar liefst 

achthonderd mensen lopen dan met 

het kruis in processie naar het plein 

voor de Johan Cruijff Arena, waar op 

dat moment meer dan tienduizend 

mensen zich verzamelen.

The Passion 
in Zuidoost
Yvonne Teitsma
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Inhoud
Voor deze Present sluiten we aan bij het thema 
voor de veertigdagentijd van Kerk in Actie 
‘Onvoorwaardelijke liefde’: een moeder zal haar 
kind altijd beschermen, willen zorgen dat er voor 
haar kind hoop op een goede toekomst is en 
niet opgeven. 
Dat deze liefde niet alleen in de ouder-kindrelatie 
voorkomt, maar ook tussen (broers en) zussen 
kunt u lezen in de interviews met Siska 
Plantinga en haar dochters Emyliene, Muriëlle 
en Anissa: zulke liefde stopt niet. Ginus Trof 
vertelt hoe de diaconie de kring mensen van 
onvoorwaardelijke liefde nog wijder trekt door 
zorg te dragen voor de wereld van nu, zodat 
de mens van morgen ook een plek heeft om 
te leven. Compassie, aandacht en solidariteit 
– kortom onvoorwaardelijke liefde – is dan ook 
de enige remedie om onze ‘angstsamenleving’, 
waarin we muren om ons heen bouwen te 
doorbreken, betoogt Ronald van Steden in zijn 
column. Onvoorwaardelijke liefde impliceert 
echter dat er ook voorwaardelijke liefde 
bestaat. Wat dat is, leest u in het gastartikel 
van Pieter Stuurman. Ds. Marianne Bogaard 
plaatst in het hoofdartikel een kanttekening 
bij onvoorwaardelijke liefde: het kan en mag 
niet zo zijn dat daardoor het kwaad wordt 
toegedekt en ongestraft blijft. Het gaat meer om 
verantwoordelijke dan om onvoorwaardelijke 
liefde. Het is die verantwoordelijke liefde voor 
onze gemeente die de AK (samen met ons) doet 
anticiperen op een kleiner wordende kerk: hoe 
pakken we dat het beste aan?
We hebben als redactie deze Present met liefde 
voor u samengesteld en wensen u op weg naar 
Goede Vrijdag en de ‘Passion’ – zie pagina 2 – 
veel leesgenot.
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 04-03 

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: Zending
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 03.03) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ‘t Riet

Zo/ 11-03 

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: binnen-
lands diaconaat
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
17.00 uur: muzikale vesperviering
Liturg: dr. G. Siertsema  
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
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen

De Buitenhof
(za 10.03) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: mw. E. Bruggeman en pastor 
E. Bras

Zo/ 18-03  

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: onderwijs 
in Zuid-Afrika
2e collecte: Kerk, vormings- en toerus-
tingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug, 
Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 17.03) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ‘t Riet
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Zo/ 25-03 
Palmzondag

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: steun voor 
kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongeren-
werk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
!10.00 uur: ds. S.H. Lanser, dienst van 
Woord en Tafel

De Buitenhof
(za 24.03) 10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Data inleveren en verschijnen Present

Pasen is opnieuw beginnen! 

03 - Ontzetting
inleveren kopij: 5 maart
op de mat: 27 maart

04 – Als een vogel
inleveren kopij: 16 april
op de mat: 8 mei

Yvonne Teitsma

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, wordt The Passion 
uitgezonden op NPO1 om 20.30 uur vanuit Amsterdam 
Zuidoost. De campagne Pasen020.nl sluit hierbij aan. Als 
campagnebeeld is het witte kruis van The Passion 
gekozen. Kinderen en volwassenen tekenden met 
stoepkrijt het kruis bij metrostation Kraaiennest 
in de Bijlmer. Omdat het verhaal van Pasen niet 
ophoudt bij het kruis, zijn er ook bloemen en 
andere kleurige elementen bij gekrijt. Pasen is 
opnieuw beginnen!

Doet u mee? 
Maak samen met andere kerkleden een 
stoepkrijtkunstwerk voor uw kerk, op uw eigen 
kerkplein. Maak er een foto van en stuur deze 
vóór 22 maart naar communicatie@pga-b.nl. 
De foto’s worden geplaatst op Pasen020.nl. 
Websitebezoekers kunnen stemmen op hun 
favoriete kunstwerk en een ‘Meet-and-great’ 
winnen met de cast van The Passion.

Zomertijd

In de nacht van 24 op 25 maart gaat de zomertijd in. 
De kerkdiensten in de Pelgrimskerk beginnen dan 
weer om 10.00 uur.
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Alles verdraagt ze, 
de liefde...
Marianne Bogaard

Als er één Bijbels lied is dat de 
onvoorwaardelijkheid van de liefde 
bezingt, is het wel 1 Korintiërs 13. Niet 
voor niets staat het met stip bovenaan 
de lijst ‘favoriet bij huwelijken’. 
Kerkelijken en onkerkelijken die elkaar 
het jawoord geven, herkennen zich 
in de juichende woorden van Paulus 
over de liefde. Als je dát waar kunt 

maken, wordt ieder 
samenzijn tot een 
zegen!

Van één kant
Toch moet ik altijd 
even slikken bij 
het gedeelte over 
liefde die zich niet 
boos laat maken 
en het kwaad niet 
aanrekent. Dat 
klinkt meer dan 
passend wanneer 

er sprake is van mensen die het beste 
met elkaar voor hebben. Wanneer 
geven en vergeven in balans is, kan de 
liefde geduldig zijn zonder dat één van 
de partners overvraagd wordt. Maar 
wat als dat niet het geval is? Als het 
begrip altijd van dezelfde kant komt 
en de geschiedenis zich voortdurend 
herhaalt? Betekent onvoorwaardelijke 
liefde dan dat je daar steeds weer 
overheen stapt? En dus over je 
eigen gevoelens van teleurstelling en 
boosheid?

Toedekken
Ik realiseer me bovendien dat deze 
prachtige uitspraken over de liefde 
in het verleden óók gebruikt zijn 
om misbruik toe te dekken. Van 
slachtoffers is te vaak gevraagd om 
de dader te vergeven voordat het 
kwaad werd erkend en benoemd, 
met als argument dat de liefde altijd 
met de ander verder gaat... Juist 
die redenering kan de dader echter 
een vrijbrief geven en degene die 
beschadigd is levenslang. De rekening 
wordt dan bij de persoon gelegd die 
al een hoge prijs betaald heeft en 
de roep om recht wordt geduid als 
zelfzuchtigheid. Dat kan Paulus toch 
niet bedoeld hebben. 

Liefde als kompas
Reden genoeg om nog eens goed 
te lezen wat er staat in zijn lofzang 
op de liefde. Zonder de liefde ben 
je nergens, lijkt hij te willen zeggen, 
en daar kun je hem natuurlijk alleen 
maar gelijk in geven. Paulus spreekt 
echter niet tegen verliefde stellen of 
langgehuwden. Hij heeft het ook niet 
over de loyale liefde binnen de familie, 
of de vriendschappelijke gevoelens van 
de een voor de ander. Als apostel richt 
hij zich tot de gemeente van Christus. 
Tot de groep mensen die in Hem Gods 
beeld herkent en gelooft dat Christus’ 
mens-zijn ons tot onze bestemming 
brengt. De weg die daardoor voor 
ons open ligt, zegt Paulus, kent een 
allesbepalend kompas: dat van de 
liefde.

Agapè
Nu bestonden er in de taal waarin 
hij schrijft, het Grieks, meerdere 
woorden voor liefde. Zo had je de 
eros, die opgeroepen wordt door de 
aantrekkingskracht van de ander, en 
de philia, liefde als vriendschap. Paulus 
spreekt echter over de agapè. In die 
Bijbelse vorm van liefde gaat het niet 
over een oncontroleerbaar gevoel maar 
om een manier van in het leven staan. 

De liefde is geduldig en vol goedheid. 

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 

vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze 

laat zich niet boos maken en rekent het 

kwaad niet aan.
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De agapè zoekt bewust de verbinding. 
Met de medemens én met de Ander 
met een hoofdletter.
Hoezeer beiden, God en mens, 
in elkaars verlengde liggen toont 
Paulus’ woordgebruik. ‘De liefde is 
geduldig’, benadrukt hij. Daarbij kiest 
hij voor een woord dat ook voor God 
wordt gebruikt en dat we uit oudere 
vertalingen kennen als lankmoedig. 
De liefde oordeelt niet meteen, maar 
geeft de ander de ruimte om tot inkeer 
te komen. Om te erkennen wat zijn 
of haar gedrag heeft aangericht. Die 
ruimte is ‘vol goedheid’. De liefde is 
goedertieren, klonk het vroeger.

Verantwoordelijke liefde
Door deze woorden komt in de 
liefde God in beeld. Niet zijn oordeel 

staat voorop, maar zijn mildheid. Die 
liefde leefde Christus. Ieder woord 
uit 1 Korintiërs 13 is op Hem van 
toepassing. Wie Hem wil volgen kan 
niet anders dan daar in zijn of haar 
eigen leven vorm aan geven. 
Dat wil echter niet zeggen dat kwaad 
ongestraft moet blijven. Wij worden 
hier opgeroepen tot verantwoordelijke 
liefde. Het is mijn verantwoordelijkheid 
om mij niet tegenover of boven 
anderen op te stellen, maar mij 
met hen te verbinden. Om actief 
gericht te zijn op het goede en zo in 
mijzelf plaats te maken voor Gods 
Geest. Maar de ander heeft dezelfde 
verantwoordelijkheid. Het vraagt iets 
van mij. Het vraagt echter net zo goed 
iets van de ander. 
Waar die ander daar misbruik van 

maakt mag ik mijn grenzen stellen. 
Want er staat nog iets achteraan: 
de liefde, ‘ze verheugt zich niet over 
het onrecht maar vindt vreugde in de 
waarheid’. Het kan nooit de bedoeling 
zijn dat een kwetsende waarheid 
geheim blijft omwille van de liefde. Als 
God ons onvoorwaardelijk lief heeft, 
dan is dat omdat Hij wil dat we tot ons 
recht komen. 
 ‘Alles verdraagt ze, alles gelooft 
ze, alles hoopt ze, in alles volhardt 
ze’, vervolgt Paulus. Niet omdat dat 
haar opgelegd wordt, maar omdat 
Gods liefde een bron van kracht 
aanboort. Wat zou het mooi zijn 
als alle relaties ook werkelijk deze 
liefde als basis zouden hebben. In 
wederkerigheid. In evenwichtigheid. In 
verantwoordelijkheid. 
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Toekomstige structuur 
Marianne Bogaard, scriba AK (nog steeds ad interim)

uit de algemene kerkenraad

Directe aanleiding om opnieuw naar de 
structuur te kijken is dat het moeilijk is 
om mensen te vinden die bestuurlijk 
verantwoordelijkheid willen nemen. 
Daarnaast moeten we anticiperen op 
een kleiner wordende kerk. De taak-
groep heeft erover nagedacht hoe je dat 
op een manier kunt doen die aansluit 

de bestaande moge-
lijkheden én rekening 
houdt met verwachte 
ontwikkelingen. 
In de taakgroep 
waren de verschil-
lende wijken, de 
colleges en de PJR 
vertegenwoordigd.

Vier hoofdlijnen
Op de avond werd 
de mening van de 
gemeenteleden 

gevraagd over de hoofdlijnen van het 
advies:

 De hoofdgedachte is dat de AK en 
wijkkerkenraden blijven bestaan 
maar de onderlinge verhouding gaat 
veranderen: geleidelijk wordt er 
meer samengewerkt en vertrouwen 
wijken meer taken toe aan de AK. 
Deze AK wordt zodoende ook een 
orgaan waarin wijken samenwerken.

Een aantal aanwezigen gaf aan liever 
meteen naar één kerkenraad te gaan 
voor heel Amstelveen-Buitenveldert. 
Anderen spraken juist uit dat ze het 
advies evenwichtig vonden en dat 
een wijkkerkenraad belangrijk is voor 
de herkenbaarheid in de buurt. De 
taakgroep lichtte toe dat men zich heeft 
laten informeren door gemeenten 
die de stap naar één kerkenraad wel 
hebben gezet. Het blijkt sterk van de 
omstandigheden af te hangen of dat 
een goede stap is. De gedachte achter 
het advies is dat in onze gemeente 
de beste weg is dat de wijken eerst 
naar elkaar toegroeien en samen 
verantwoordelijkheid nemen voor 
bepaalde taken. Het is dan heel goed 
mogelijk dat over een aantal jaar wel één 
kerkenraad wordt gevormd.

 Er komt een wijkbudget, 
waardoor de wijkgemeenten de 

verantwoordelijkheid krijgen om hun 
levensvatbaarheid zowel financieel 
als bestuurlijk aan te tonen. Er zijn 
diverse grote gemeenten die dit al 
enige tijd zo doen. 

Over het algemeen stemden de 
aanwezige gemeenteleden in met 
dit idee, als was er veel vraag naar 
de uitwerking daarvan. Wat voor 
verdeelsleutel komt er? Het College van 
Kerkrentmeesters vulde aan dat er in 
dit geval sprake zal zijn van budgettering 
naar rato van het aantal leden. Hoe 
dat precies gebeurt zal nog bekeken 
moeten worden. Uitdrukkelijk voegde de 
taakgroep toe dat het niet de bedoeling 
is te morrelen aan de onderlinge 
solidariteit. Wel is het belangrijk de 
financiën inzichtelijker te maken door het 
gesprek daarover dichter bij de wijk te 
brengen. Daardoor zal men zich hopelijk 
meer bewust worden van de urgentie. 

 De wijkgemeenten kennen een 
aantal taken nadrukkelijk toe aan 
de AK. In taakgroepen wordt op 
bepaalde onderdelen door de 
wijkgemeenten samengewerkt. 

In het advies worden vijf taken 
genoemd: diaconie, jeugd, 
communicatie, stedelijke vernieuwing 
en vorming & toerusting. Op de eerste 
drie gebieden wordt momenteel al 

Eind januari presenteerde de 

taakgroep die heeft nagedacht over 

de toekomstige structuur van onze 

Protestantse Gemeente haar advies aan 

de Algemene Kerkenraad.  

Tijdens de gemeenteavond op 

7 februari bespraken we dit advies. 

De zestig aanwezigen voerden een 

geanimeerde discussie.
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samengewerkt. Het gesprek op de 
gemeenteavond ging met name over 
samenwerking op het gebied van 
vorming & toerusting. Men was daar 
positief over, al werd ook opgemerkt 
dat mensen nu eenmaal niet graag 
naar een activiteit buiten hun wijk 
gaan. Iemand anders merkte terecht 
op dat niet alleen sprake zou moeten 
zijn van een gezamenlijk aanbod 
voor gemeenteleden, maar ook van 
kadervorming. 

 Predikanten blijven verbonden aan 
de wijk, maar er komen ook meer 
bovenwijkse taken voor predikanten 
waardoor hun competenties beter 

worden benut. Daarnaast gaan ze in 
de zondagse eredienst vaker voor in 
andere wijken. 

Ook dit idee kon op instemming 
rekenen, met de kanttekening 
dat mensen toch ook graag hun 
eigen dominee willen horen. Een 
evenwichtige verdeling is dus belangrijk.

Tijdpad
Vanuit de gemeente werd erop 
gewezen dat men behoefte heeft aan 
een helder stappenplan. Het wijkbudget 
(punt 2) en samenwerking op het 
gebied van vorming en toerusting 
zouden het eerst opgepakt moeten 

worden. Daarnaast moet tussen de 
wijken en binnen het ministerie van 
predikanten het gesprek gevoerd 
worden over de ‘interwijkse’ inzet van 
predikanten.

De taakgroep was blij met de 
positieve en constructieve reacties 
op haar advies. De Algemene 
Kerkenraad gaat daar nu mee verder, in 
samenwerking met de wijkkerkenraden. 
Aandachtspunten op korte termijn zijn 
vooral het tempo van de samenwerking, 
het opstellen van een stappenplan en 
de vraag waar wat besloten zal moeten 
worden om verdere stappen te kunnen 
zetten. Wij houden u op de hoogte.
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Aan de keukentafel
Janet Parlevliet

interview

Ook heeft ze nog tijd voor haar 
vriendinnen, sport en muziek en zoemt 
ze als een bezig bijtje door de kerk. Ik val 
met mijn neus in de boter, want ik ruik 
vanuit de keuken appeltaart. Lachend 
zegt Siska: ‘Ja, liefde gaat door de maag.’ 

Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Ik ben partner, moeder, (schoon)zus, 
dochter, vriendin, kennis, collega en 
vrijwilliger. In mijn leven vervul ik veel 
verschillende rollen en zo beteken ik 

voor iedereen weer wat 
anders en geniet ik van 
alle mensen om mij 
heen.’

Vertel eens wat over 
je vrijwilligerswerk? 
‘Ik draaide mee in het 
(te) Gekke Kerkfestival 
en samen met 
Cindy Kruydenhof 
doe ik al jaren de 
Wereldwinkel. 
Momenteel ben ik 

betrokken bij het veertigdagenproject 
samen met Inke Otting, Anne Marie 
Dees en Gert Jan Slump.’

Jouw ouders waren ook zeer 
kerkelijk betrokken ... was er ook 
een moment waarop je dacht: wil ik 
dit zo doorzetten? 
‘Ik ben opgegroeid in de Adventkerk-
gemeente en heb vandaar uit de 
overstap gemaakt naar de Paaskerk. 
Willem en ik èn de kerken gingen samen 
op weg. Hij geniet van zijn groep Beeld 
en Geluid en ik van de mensen met wie 
ik van alles en nog wat organiseer. Voor 
ons is de Paaskerk een plek waar je jezelf 
kunt zijn en mensen kan ontmoeten die 
je liggen. Ik oriënteer me ook op andere 
kerken zoals Crossroads, daar ontmoet 
ik meer leeftijdsgenoten. De diensten 
zijn er vrijer, bij ons ligt de liturgie vast. 
Van mij mag het wat losser. Ik ga ook 
graag naar de diensten in Westwijk. Die 
afwisseling van diensten vind ik fijn. Zo 
krijg ik op verschillende manieren mijn 
geestelijk voedsel.’ 

Wat betekent geloof voor jou? 
‘Ja,’ klinkt het aarzelend, ‘dat wisselt 
weleens, maar dan herinner ik me de 
woorden in de Bijbel om je als een kind 
open te stellen voor het geloof en dat 
helpt. De verhalen zijn voor mij een bron 
van wijsheid, ze leren mij hoe mens te 

zijn. Ieder mag er zijn, je bent goed zoals 
je bent, maak je eigen leven mooi en ook 
het leven van anderen. Dat zijn de dingen 
die ik herken in de verhalen en daar kan 
ik op terugvallen in mijn omgang met 
andere mensen.'

Wat houdt jouw werk in?
‘Ik ben personeelsadviseur en ga in 
gesprek met mensen die uit balans zijn 
qua werk en privé, want soms is het 
werk moeilijk vol te houden. Op die 
manier probeer ik ze te helpen en te 
steunen, zodat ze weer sterker in het 
leven komen te staan. Dat vind ik heel 
mooi werk om te doen.’ 
Het belletje van de oven gaat en de 
appeltaart laat zich heerlijk smaken. 

Wat voor sfeer creëren jullie thuis? 
‘We creëren een open sfeer. Toen de 
kinderen nog klein waren, vroeg ik ze 
’s avonds als ze in bed lagen: hoe vond 
je jouw dag, wat was er leuk of stom 
vandaag en zo zocht ik het gesprek. Ik 
wil mijn dochters zo opvoeden, dat ze in 
balans blijven, zichzelf zijn, zich vrij voelen 
en uiteindelijk worden wat ze willen.' 
Lachend voegt ze daaraan toe: 'en ik 
vraag ze altijd wat ze later willen worden. 
Alle beroepen heb ik al met ze doorge-
sproken tot dominee aan toe. Dat brengt 
mijn beroep met zich mee en dan ver-
zuchten ze: O, daar heb je mama weer!’

Siska Plantinga (1969) is getrouwd met 

Willem Stronkhorst. Samen hebben ze 

drie dochters: Emyliene, Muriëlle en 

Anissa. Ze combineert haar gezinsleven 

met een baan als personeelsadviseur. 
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Samen zitten de drie aan 
de keukentafel: Anissa en 

Muriëlle zitten op het VWO 
en Emyliene volgt het HBO in 

Amsterdam. Zij loopt deze week 
stage op een basisschool in 

Amsterdam. Muriëlle zit in haar 
eindexamenjaar. We praten over 

liefde, familie, vriendschappen 
èn de liefde voor voetbal. 

Waar denk je aan bij het woord 
liefde?
Anissa (15) met een glimlach: ‘Aan 
familie! Maar ik weet niet zo goed 
waarom,’ zegt ze verlegen lachend. 
Na enig nadenken: ‘Als familie 
blijf je altijd bij elkaar. Zulke liefde 
stopt niet. Vriendschappen kan je 
verbreken ... Iedereen geeft liefde 
op een andere manier, de een laat 

het meer zien dan de ander. Dus je 
moet iemand wel goed kennen om 
emoties te kunnen zien. Tegen mijn 
beste vriendin zeg ik dat ik van haar 
houd, want ik deel heel veel met 
haar.’
Muriëlle (17): ‘Iemand anders boven 
jezelf zetten, liefde is dat je zorgt 
voor iemand en de ander steunt op 
welke manier dan ook.’

V.l.n.r.: Muriëlle, Siska, Emyliene, Anissa
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interview

Zet je jezelf dan opzij? 
Muriëlle: ‘Nee, wanneer mijn 
vriendin iets moeilijks meemaakt, 
kijk ik wat zij nodig heeft, zodat 
ze verder kan. Soms vertel ik mijn 
vriendinnen de waarheid en die 
waarheid kan niet zo fijn zijn. Dan 
ben ik dus niet zo aardig voor ze. 
Maar ik doe het uit liefde, want 
ik wil dat ze zich beter voelen, of 
verder kunnen met hun doel in het 
leven.’ 
Emyliene (19): ‘Bij liefde denk ik 
aan mijn familie, want daarmee 
groei ik op, ik ga dagelijks met 
ze om.’ Ze vindt het een moeilijk 
onderwerp, maar haar zussen 
helpen haar: ‘Je hebt toch ook 
liefde voor andere dingen zoals 
liefde voor voetbal!’ Emyliene: ‘Ja! 
daar houd ik van, dat vind ik heel 
leuk om naar te kijken. Ik speel 
zelf niet, ik heb geen tijd om te 
voetballen. Ik kwam er veel te laat 
achter dat ik voetbal zo leuk vond!’

Hoe is het om in dit gezin op 
te groeien? 
Een enthousiaste Emyliene: 
‘Leuk, we kunnen heel veel 
delen, omdat we bijna dezelfde 
leeftijd hebben. We maken zo’n 
beetje hetzelfde mee, gaan 
allemaal naar school maar toch 
beleven we het anders. Ik vind 
het leuk om naar school te gaan, 
maar zij niet.’ Daar moeten de 
andere twee om lachen en ze 
nuanceren het antwoord van hun 
zus. 
Wat is de Paaskerk voor plek 
voor jullie? 
Emyliene: ‘Heel veel gezelligheid, 
mensen zien die je best wel lang 
kent, de kerk straalt tijdens de 
dienst heel veel rust uit. Dan zie 
ik de witte muren en af en toe 
een kleurig raampje.’ 
Anissa: ‘Voor mij is het een 
plek waar ik mezelf kan zijn. De 
tienergroep vond ik heel leuk, 

maar daar kom ik niet zo vaak 
meer.’ 
Muriëlle: ‘Ik zie vooral de 
vriendelijkheid van de mensen, 
de mensen zijn open, ze 
bedoelen het altijd heel goed.’ 

Alle drie kiezen ze er zelf voor 
wanneer ze naar de Paaskerk 
gaan. Het is een plek waar ze zich 
welkom voelen. 

Waaraan denken jullie bij 
onvoorwaardelijke liefde?
Muriëlle en Anissa denken aan 
de liefde die ouders voor hun 
kind hebben. ‘Liefde die altijd 
zal blijven bestaan, wat er ook 
gebeurt.’ Emyliene vult aan: ‘De 
liefde van mijn ouders én ik krijg 
ook veel liefde van mijn zusjes.’
Dus jullie vechten elkaar niet de 
tent uit?
‘Vroeger deden we dat wel hoor!’ 
Ik ben geheel gerust gesteld. 

Je zal maar moeder zijn van drie 
dochters! Hoe is dat? 
‘Toen ze klein waren kwam ik handen, 
voeten, ogen en oren te kort... nu 
zijn het drie ladies van 19, 17 en 15. 
Ik vind het mooi om te zien hoe ze 
zelfstandig worden. Ze nemen hun 
eigen beslissingen, maken hun eigen 
keuzes. Van mij mag er heel veel, ik 
beperk ze niet, maar vraag ze: wat 
vind je er zelf van? Dan gaan ze erover 

nadenken ... over wel of niet roken 
of drinken, over vriendschappen. Zo 
worden ze zich bewust: wie ben ik, 
waar pas ik bij, wat is mijn karakter en 
maken ze hun eigen vriendengroepje. 
Ik vind het belangrijk dat ze zich 
gelukkig voelen. Mijn dochters hebben 
niet zoveel sturing nodig. Ga je gang, 
zeg ik, beslis zelf en dat verloopt tot 
nu toe nog prima. Van jongs af aan 
hebben we die ruimte gegeven.’

Waar denk je aan bij 
onvoorwaardelijke liefde?
‘De ouder-kind relatie vind ik een vorm 
van onvoorwaardelijke liefde. Je moet 
er zijn voor je kinderen. Als ouder ben 
ik me heel bewust van de rol die ik 
heb. Ik probeer een goed voorbeeld 
te zijn. Als ik wil dat ze liefdevol 
en respectvol zijn, moet ik dat zelf 
uitstralen zodat zij die liefde kunnen 
doorgeven.’
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Onvoorwaardelijke liefde
Ginus Trof

Dat is ook waarom mensen zich 
zo nu en dan melden als diaken of 
zich op andere wijze willen inzetten 
voor de Diaconie. Momenteel zijn 
wij in gesprek met een kandidaat 
penningmeester. De eerste contacten 
zijn veelbelovend en er is goede hoop 
dat Cindy Kruydenhof een opvolger 
krijgt. In de volgende Present leest u 
ongetwijfeld het vervolg. 

Dankbaar
In het College is er iemand die de 
collectegelden beheert en zorgt 
dat de gecollecteerde gaven bij de 
juiste instelling terecht komen. De 
afgelopen jaren heeft Geert-Jaap 
Welsing deze taak vervuld. Na een 
lange staat van dienst bij de Diaconie 
heeft hij ervoor gekozen om zich vanaf 
nu in te zetten voor het jeugd- en 
jongerenwerk. Geert-Jaap, hartelijk 
dank voor al het diaconale werk dat 
jij gedaan hebt. We zijn dankbaar 
dat Jacob Timmermans de taken 
van Geert-Jaap heeft overgenomen. 
Jacob, welkom bij een fantastische 
groep geïnspireerde mensen.

Najaarsactie
Verder kan ik u melden dat de 
opbrengst van de najaarsactie 
nagenoeg hetzelfde is als vorig jaar. 
Wat opvalt zijn de mensen die zich 
voor langere tijd binden met een 
jaarlijks te storten bedrag. Met die 
ontwikkeling zijn wij heel blij. Dat 
vergemakkelijkt de toezegging van 
hulp aan onze medemens in nood. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Penningen
Deze tijd van het jaar staat altijd 
in het teken van het opstellen van 
jaarverslagen. De penningen moeten 
verantwoord worden en twee 
gemeenteleden zijn op dit moment 
druk in de weer om de kas te 
controleren. Een ander gedeelte van 
het verslag beslaat de verantwoording 
over de activiteiten die gedaan zijn in 
2017. Al met al een hele klus.

U bent onmisbaar
Aan u de vraag om ogen en oren 
open te houden en ons een seintje te 
geven als iemand uit de boot dreigt 
te vallen. Misschien dat wij houvast 

kunnen bieden en een weg kunnen 
wijzen naar de juiste instanties, 
naar de juiste hulp. Uw ogen en 
oren zijn onmisbaar om als Diaconie 
met onvoorwaardelijke liefde de 
medemens te kunnen helpen! 

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus 2011,
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

Uit onvoorwaardelijke liefde de medemens helpen, dichtbij en veraf. 

Uit onvoorwaardelijke liefde zorgdragen voor de wereld van nu, zodat 

de mens van morgen ook een plek heeft om te leven. Dat is wat ons 

als diakenen op het lijf geschreven staat.  

college van diakenen
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Liefde is liefde
Pieter Stuurman

Voorwaardelijke liefde
Voorwaardelijke liefde betekent dat 
liefde aan voorwaarden gebonden 
is. Voorwaardelijke liefde is liefde 
die alleen kan bestaan als er aan die 
voorwaarden voldaan wordt. Het 
betekent: ik hou alleen van jou als ...
Als we voorwaarden stellen aan 
liefde dan zeggen we dat de ander 
aan die voorwaarden moet voldoen 
om onze liefde te kunnen ontvangen. 
We gaan er daarbij vanuit dat die 
ander onze liefde wel graag wil 

krijgen. Zo graag 
dat hij of zij bereid 
zal zijn om aan 
die voorwaarden 
te voldoen. 
Voorwaarden 
stellen aan liefde 
is daarmee 
emotionele 
chantage.
We houden van 
iemand als we 
die persoon 
waarderen. Als 

we iemand hoog hebben zitten. Als 
we iemand hoogachten. Wanneer 
we denken dat de ander onze liefde 
nodig heeft, en zodanig nodig heeft 
dat hij zijn gedrag wel zal aanpassen 
aan onze wensen om die liefde maar 
te kunnen krijgen, dan getuigt dat 
niet bepaald van hoogachting.

Liefde geven/krijgen
Voor het bestaan van voorwaardelijke 
liefde is het noodzakelijk dat liefde 
iets is dat we kunnen krijgen. 
Of niet, als we ons niet naar de 
gestelde voorwaarden gedragen. 
Dat liefde iets is dat ons ook kan 
worden ontzegd. Iets dat we kunnen 
verliezen, als we ons niet gedragen 
naar de gestelde voorwaarden. 
Dat liefde überhaupt iets is dat we 
kunnen geven of krijgen. En daarmee 
dus kunnen afdwingen of ontzeggen.
Liefde is een gevoel. Een gevoel kun 
je hebben. Maar een gevoel kun je 
niet weggeven. Ik kan mijn gevoel 
niet aan jou overhandigen. Liefde 
kan daarmee noch gegeven, noch 
gekregen worden. Liefde voor een 
ander kan alleen gevoeld worden. En 
dat gevoel kun je aan de ander laten 
zien. In de meeste gevallen zal dat 
door de ander worden gewaardeerd. 
Dat we dit op prijs stellen, betekent 
nog niet dat we het kunnen 
afdwingen. We kunnen een gevoel 

niet gebruiken als handelswaar. We 
kunnen niet zeggen: als jij je naar 
mijn voorkeur gedraagt, dan krijg jij 
mijn gevoel van liefde voor jou. Er 
valt niets te krijgen. En omdat er 
niets te krijgen valt, valt er ook niets 
te geven.

Onvoorwaardelijk
Geven of krijgen van liefde is dus 
een illusie. Een illusie die gebruikt 
wordt om gedrag af te dwingen. 
Voorwaarden stellen aan liefde is dus 
onmogelijk. Voorwaardelijke liefde 
is namelijk helemaal geen liefde. 
Voorwaardelijke liefde is chantage op 
basis van een illusie. De illusie dat je 
liefde kunt krijgen. ‘Voorwaardelijke 
liefde’ is daarmee een contradictio in 
terminis.
Liefde kan niet anders zijn dan 
onvoorwaardelijk. Zodra er 
voorwaarden aan gesteld worden, 
is er geen sprake meer van liefde, 
maar van minachting. En minachting 
is simpelweg geen liefde. De 
uitspraak ‘onvoorwaardelijke liefde’ is 
daarmee een pleonasme. Het is een 
stijlfout. Net zoals een ‘ronde cirkel’, 
of een ‘grote reus’. Liefde is altijd 
onvoorwaardelijke liefde, anders is 
het simpelweg geen liefde.

Ingekorte versie van het artikel uit: 
Achter de Samenleving.

Als het om liefde gaat, wordt vaak 

gesproken over onvoorwaardelijke 

liefde. En als er onvoorwaardelijke 

liefde bestaat, dan moet er ook 

voorwaardelijke liefde bestaan.
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column

Liefde in 
tijden 

van angst
Ronald van Steden

Doe ik het eigenlijk wel goed op de 
zaak, maak ik binnenkort carrière 
of beland ik op een zijspoor? Houdt 
mijn relatie het of zit ik straks (weer) 
alleen? Wat als ik ouder word? Kan ik 
omgaan met verlies, kwetsbaarheid 
en afhankelijkheid? En hoe moet het 
verder met de samenleving? Komt 
er een nieuwe aanslag? Brengen we 
onszelf om in een allesvernietigende 
kernoorlog? Of stikt de mensheid 
voortijdig door wereldwijde milieu-
vervuiling? Ook sterven is geen optie, 
want wat gebeurt er als je dood gaat?
Als er één rode lijn door deze heel 
verschillende vragen loopt dan is het 

wel angst. Dit is tot op zekere hoogte 
een positieve emotie. Angst houdt je 
scherp en zet aan tot maatregelen. 
Maar zodra angst ons leven gaat 
overheersen, sluit de schelp. Mensen 
trekken zich terug, beperken zichzelf, 
vermijden contacten en begeven 
zich niet meer in situaties die steeds 
gevaarlijker lijken. Zo komen zij in een 
negatieve spiraal terecht. We bouwen, 
letterlijk en fi guurlijk, muren, hekken 
en wachttorens om ons heen. In 
zijn essay Liefde in tijden van angst 
(2016) ziet de Vlaamse jongerenwerker 
en fi losoof Bleri Lieshi één uitweg: 
meer aandacht voor elkaar, voor 

solidariteit, voor compassie en 
voor spirituele verbondenheid. De 
‘angstsamenleving’ moet in zijn 
ogen hoognodig worden doorbroken, 
want die leidt slechts tot burn-out, 
depressie of erger.

Onvoorwaardelijke liefde dus, daar 
verlangen mensen naar. Hier gaat 
het niet meteen om roze romantiek 
en ook is liefde geen maaltijd die we 
snel bij de afhaalchinees halen. Liefde 
kost veel moeite en lost problemen 
niet meteen op. Toch is liefde volgens 
Lieshi het enige vruchtbare alternatief 
dat we hebben. Liefde ziet mensen 
staan en laat hen bloeien. Of Bijbels 
uitgedrukt: liefde is geduldig, vol 
goedheid en verdraagzaam. Kunnen 
we onszelf en elkaar liefhebben? 
Durven we de liefde aan?

Stel dat het niets wordt met mijn studie. Vind ik dan nog een leuke 

baan? Of misschien zijn er in de toekomst helemaal geen banen 

meer? Nemen robots het over en word ik werkloos?  
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Paaskerk
Veertig dagen. Van donker naar licht.
Toeleven naar de Paasnacht. Dat deden 
de geloofsleerlingen in de eerste eeuwen 
van het christendom. In die nacht werden 
zij gedoopt. De voorbereiding op hun 
doop vond plaats in de zes weken voor 
Pasen. Veertig dagen... Tijd om na te 
denken over de keuzes die zij in hun leven 
wilden maken. Tijd om zich te verdiepen 

in Jezus’ weg op aarde. Tijd om het 
donker onder ogen te zien en de blik te 
richten op het Licht.
Deze bijzondere traditie krijgt dit jaar in de 
Paaskerk op een bijzondere manier vorm. 
Op de zondagen lezen we zes verhalen 
waarin er sprake is van een periode van 
veertig dagen. De kinderkerk ‘vangt’ die 
verhalen in zes woorden. Als u dit leest 
hebben er al twee geklonken: hoop en 
geduld. De dienst op Palmzondag, een 
week voor Pasen, wordt afgesloten met 
een agapè-maaltijd. Daarnaast is er iedere 
dinsdag een oecumenische vesper, in de 
Paaskerk of de Urbanuskerk.
Om ook op andere wijze te leren van de 
weg die Jezus is gegaan is er bovendien 
iedere week een verdiepingsavond. 
Met muziek (over de Johannes Passie), 
zonder woorden (meditatie), in beelden 
(fi lmavond) of rondom kunstwerken 
(de Kruiswegstaties). De hele periode 
tot Pasen hangen de aquarellen van 
Gerard de Bruyne in de kerk. Bezoekers 
van het (te) Gekke Kerkfestival kennen 
deze kunstenaar ongetwijfeld van het 
Kleurfeest. Op pagina 19 staat het 
programma tot aan de Witte Donderdag. 
Kijk ook in de Orden van Dienst, op 
de website en op de Facebookpagina 
voor de laatste informatie over het 
programma. Over de vieringen en de 
activiteiten in de Stille Week leest u meer 
in de volgende Present.

Wees welkom tijdens de diensten en op 
één of meerdere avonden! Mijn ervaring 
is dat de veertig dagen voor Pasen niet 
alleen een verdieping geven aan het feest 
zelf, maar aan je hele leven.

Ds. Marianne Bogaard

Uit de wijkkerkenraad
Deze keer opende Willem Nijsse de 
vergadering met een korte uiteenzetting 
over positieve en negatieve theologie. 
De positieve theologie tracht vanuit 
ons verstand het bestaan en de 
belangrijkste kenmerken van God op het 
spoor te komen. Negatieve theologie 
vraagt aandacht voor de bovenredelijke 
en onzegbare aspecten van God. 
Willem moest over dit onderwerp een 
presentatie houden voor zijn studie en 
maakte ons op deze manier deelgenoot 
van zijn kennis hierover. 

Afscheid 
In de kerkenraad namen wij afscheid 
van Pieter Licht en Jan van Schaik 
en bedankten wij hen voor de vele 
taken die zij verricht hebben. Pieter 
heeft, zeker in het begin van zijn 
ambtstermijn, een verbindende rol 
gehad tijdens het fusieproces. Vaak heeft 
hij met gemeenteleden en groepen 
gemeenteleden gesproken om zo 
duidelijker te krijgen of er problemen 
waren om die zo nodig op te lossen. En 

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
Elly Merckel-Timmer, tel. 6478004. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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natuurlijk was hij, samen met Peter van 
Leeuwen, voorzitter van de kerkenraad. 
Hij heeft dit op voortvarende wijze gedaan 
met een tempo waar sommigen van ons 
jaloers op zijn. Pieter is in de dienst van 
7 januari herbevestigd als ouderling met 
als speciale taak de eredienst. Jan is 
een echte doener, zijn uitspraak ‘we zien 
wel waar het schip strandt’ werd door 
ds. Marianne Bogaard aangehaald als 
typerend voor Jan. Gewoon aanpakken 
en niet zeuren. Als we aan Jan denken, 
denken we aan de rommelmarkt, de 
kerstboom, de kledingactie en vele, vele 
andere diaconale taken. Pieter en Jan, 
nogmaals veel dank!

Rechtspositie predikanten
In verband met wijzigingen in de kerkorde 
dachten wij met elkaar na over het advies 
dat wij aan de classis moeten geven 
over de rechtspositie van de predikanten. 
Met het steeds kleiner worden van 
kerkelijke gemeenten wordt het voor een 
predikant lastiger om een fulltime of bijna 
fulltime aanstelling te krijgen. Hiervoor 
is het soms noodzakelijk dat gemeenten 
gaan samenwerken. Tevens spraken wij 
over de termijn die de predikant krijgt 
om (gedeeltelijk) ander werk te vinden 
bij dreigende fi nanciële tekorten in de 
gemeente. 

Gemeentevergadering 
Zoals u van ons gewend bent, zal er in het 
voorjaar weer een gemeente-vergadering 
zijn, één keer op een middag en één 
keer op een avond. De data hiervoor zijn 
vastgesteld op maandagmiddag 9 april en 
dinsdagavond 10 april. Noteert u één van 
deze data alvast in uw agenda. 
Eén van de agendapunten zal zeker het 

verslag van de werkzaamheden van de 
Taakgroep Paaskerk 2022 zijn. 

Elly Merckel-Timmer

JD12+
De opkomst in de JD12 is soms wat ma-
ger, waardoor het niet altijd kan doorgaan. 
Maar als het doorgaat levert dat altijd 
weer veel stof tot praten op. Zo hebben 
we het laatst over ‘sorry zeggen’ gehad. 
Toen bleek dat er een echte checklist be-
staat om te zien of het sorry zeggen wel 
goed gebeurt, was de tijd te kort om door 
alle sorry-voorbeelden heen te gaan. 
Wat de opkomst betreft, die staat onder 
druk door het doorstromen van een grote 
groep naar de net opgerichte 16+ groep. 
Het is natuurlijk alleen maar logisch en 
goed dat dit doorstromen gebeurt. Met 
de 12+ jongeren en hun ouders zijn 
we, als u dit leest, in gesprek over hoe 
verder. Tenslotte zijn er meer manieren 
om goed bezig te zijn met jongeren in 
de kerk. Heeft u bijvoorbeeld gezien dat 
er tegenwoordig regelmatig jongeren 
achter de knoppen zitten bij de beeld- & 
geluidsdienst? 

Anko Verburg
Kring literatuur
De kring literatuur komt dit seizoen voor 
de laatste keer bijeen op donderdag 22 
maart om 15.00 uur in het benedenhuis 
van de Paaskerk, weer onder leiding van 
ds. Gert Jan de Bruin en Els van Geel. 
We bespreken dan van Koen Peeters 
De mensengenezer. Wilt u, als u het 
boek heeft gelezen en zich bij ons wilt 
aansluiten (of als u verhinderd bent, als u 
al deelneemt) dat melden voor 14 maart 
bij Els van Geel emvangeel@hetnet.nl of 
020-6471098. 

Els van Geel

Agenda

Februari
Di  27 19.30 uur Vesper (St. Urbanus)
Di  27 20.15 uur Rondgang langs 

kruiswegstaties
Wo  28 19.00 uur Gebedskring

Maart
Di  06 18.00 uur Sobere maaltijd 
Di  06 19.30 uur Oecumenische vesper
Do  08 10.00 uur Geloven op goede 

gronden
Do  08 20.15 uur Marcel den Dulk over 

de Johannes Passie
Di  13 19.30 uur Oecumenische vesper
Di  13 20.15 uur Christelijke meditatie 

met Nico Sjerps
Wo  14  15.00 uur Bijbelmeeleeskring 

Met het oog op 
zondag

Wo  14 19.00 uur Gebedskring
Wo  14 19.30 uur Vijftigers
Do  15 18.00 uur Buurttafel
Do  15 20.00 uur Dertigers
Zo  18 11.30 uur Muziek uit Jesus 

Christ Superstar
Di  20 10.00 uur Rouwgroep
Di  20 18.00 uur Sobere maaltijd 
   (St. Urbanuskerk)
Di  20 19.30 uur Oecumenische vesper
Do  22 15.00 uur Leeskring over De 

mensengenezer
Do  22  20.15 uur Filmavond (onder 

voorbehoud)
Za 24  16.30 uur Palmpasenstokken 

maken
Zo  25 11.30 uur Delen uit het Stabat 

Mater
Zo  25 12.00 uur Agapèlunch



 Di/ 27 feb  
19.30 uur Oecumenische vesper in de 
Urbanuskerk
 
20.15 uur Paaskerk: rondgang langs de 
Kruiswegstaties – ds. Werner Pieterse 
Een avond met poëzie, overdenkingen 
en gesprek rond de aquarellen van de 
Kruiswegstaties. 

 Zo/ 4 mrt  Derde zondag van de 
veertigdagentijd: Jozua en Kaleb

10.00 uur Paaskerk – ds. Marianne 
Bogaard
10.30 uur Dagcentrum Westwijk – ds. Gert 
Jan de Bruin

 Di/ 6 mrt 
18.00 uur Sobere maaltijd (vooraf 
aanmelden)
19.30 uur Oecumenische vesper

 Do/ 8 mrt  
20.15 uur Avond over Johannes Passion 
Kerkmusicus Marcel den Dulk heeft 
meerdere keren de Johannes Passion 
uitgevoerd met koor en orkest. Ook heeft 
hij de Duitse tekst in het Nederlands 
vertaald. Op deze avond vertelt hij over zijn 

ervaringen met de Johannes Passion en 
gaat hij met de aanwezigen zingen. 

 Zo/ 11 mrt  Vierde zondag van de 
veertigdagentijd: Jona

10.00 uur ds. Marianne Bogaard
12.00 uur Kind op Schoot 
16.00 uur Kliederkerk
19.30 uur Taizé-viering

 Di/ 13 mrt  
19.30 uur Oecumenische vesper
20.15 uur Avond met meditatie onder 
leiding van Nico Sjerps
Meditatie komt voor in alle religieuze en 
spirituele richtingen. Deze avond heeft 
christelijke meditatie als uitgangspunt. We 
worden stil rond woord en tekst uit onze 
eigen traditie.

 Zo/ 18 mrt  Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd: Elia

10.00 uur ds. Gert Jan de Bruin
Direct na afl oop van de dienst worden 
songs uit Jesus Christ Superstar ten 
gehore gebracht door Tijmen Veltman, 
Linde Dorenbos, Roza Scherer en Eline 
Homburg.

 Di/ 20 mrt  
18.00 uur Urbanuskerk - Sobere maaltijd 
(vooraf aanmelden)
19.30 uur Urbanuskerk: Oecumenische 
vesper

 Do/ 22 mrt  
20.15 uur Filmavond (onder voorbehoud)
 
 Za/ 24 mrt  
16.30 uur Palmpasenstokken maken en 
samen eten, voor kinderen (tot 18.00 uur)

 Zo/ 25 mrt  Zesde zondag van de 
veertigdagentijd: Jezus 

10.00 uur ds. Marianne Bogaard
De dienst begint met een Palmpasenoptocht 
door de kinderen. Tijdens en na de dienst 
worden delen uit Stabat Mater van Pergolesi 
uitgevoerd door Rianne Clerc, Fransje 
Christiaanse en Esther van Leeuwen. 
12.00 uur Agapè-maaltijd
Het Griekse woord Agapè betekent vrij 
vertaald, ‘liefde’ en ‘samenzijn met anderen’. 
De eerste christenen kwamen bij elkaar en 
brachten brood, wijn en lekkernijen mee om 
elkaar te ontmoeten, te vieren en te eten. 
Ook vandaag neemt iedereen iets te eten of 
te drinken mee en eten we met elkaar.
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40 dagen: 
van donker naar licht



Marcel den Dulk over de 
Johannes Passie
Donderdag 8 maart is Marcel den 
Dulk te gast. De avond staat in het 
teken van de Johannes Passie van 
J.S. Bach. 
Voor Marcel heeft deze passie 
een bijzondere betekenis, omdat 
hij jaren heeft gewerkt aan een 
Nederlandse vertaling van de 
Duitse tekst. In 2011 werd deze 
Nederlandse versie voor het 

eerst uitgevoerd, door een groot 
projectkoor in de Handwegkerk. 
Werken aan een Nederlandse 
tekst was voor Marcel een manier 
om vertalend, zingend en vierend 
dichtbij de geloofsbeleving van de 
tijdgenoten van Bach te komen. 
Eerder zei Marcel daarover in 
Present: ‘je kunt de inhoud van die 
zoete en gevoelige teksten een 
beetje op afstand houden, zodat 
het vooral niet te dichtbij komt. Dat 
ging me steeds meer tegenstaan. 
Afstand tussen de Boodschap en 
de gelovige, dat was het laatste wat 
Bach wilde. Dat vormde voor mij de 
motivatie om dichtbij de bedoeling 
van Bach te willen komen. Door 
een taal die ons als moedertaal 
rechtstreeks zou kunnen aanraken. 
En ik kan u zeggen dat deze jaren 

voor mij een innige kennismaking 
met het lijdensverhaal, of beter 
gezegd met het begrip ‘passie’ 
hebben opgeleverd. Hoewel ik 
van aanvang wist wat elk Duits 
woord betekende, kwam het 
hele lijdensgebeuren pas echt 
bij mij binnen toen ik mij de taak 
stelde om – met de grootste 
zorgvuldigheid voor Bachs muziek 
– de Johannes Passie zorgvuldig 
wegend in de schoot van onze eigen 
moedertaal over te dragen. Zes 
Bijbelvertalingen parallel volgend, 
op zoek naar die zinswendingen die 
zo soepel mogelijk in Bachs muziek 
zouden passen, met behoud van de 
muzikale heffi ngen en dalingen.’ 
Luister op 8 maart naar het verhaal 
van Marcel den Dulk en zing 
fragmenten mee.

In de Stille Week zijn er diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag. Zie pagina 15 van Present nummer 1.

19 februari/maart 2018
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Tijdens onze januarivergadering 
hadden we bezoek van de commissie 
De Jonge Kruiskerk en Erik Verwoerd 
van de landelijke kerk. We bespraken 

de aanvraag voor een pioniersplek 
voor de werkzaamheden van De 
Jonge Kruiskerk. Pioniersplekken 
zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor 
mensen die niet (meer) naar een kerk 
gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn 
afstemming op de context, werken 
vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op 
duurzame gemeenschapsvorming. Als 
De Jonge Kruiskerk een pioniersplek 
wordt, heeft dat voor ons als 
voordeel dat we vanuit het landelijk 
dienstencentrum ondersteuning 
en trainingen kunnen krijgen voor 
de verdere uitbouw van De Jonge 
Kruiskerk. De ondersteuning bestaat uit: 
hulp bij de beeldvorming over wat De 
jonge Kruiskerk wil zijn en het inspelen 
op demografi sche ontwikkelingen en 
vernieuwing naar jongere doelgroepen, 
de mogelijkheid professionele 
deskundigheid te ontvangen en 
uitwisseling van ervaringen met andere 
pioniers. Ook is er een fi nanciële 
ondersteuning vanuit de PKN mogelijk. 
Als nadeel wordt genoemd dat er 
afstand kan ontstaan tot de rest 
van de gemeente. Betrokkenheid 
van de gemeente is belangrijk voor 
de commissie. De wijkkerkenraad 
staat positief tegenover het plan om 
tot een pioniersplek te komen en 
besluit de aanvraag daartoe bij de 

algemene kerkenraad in te dienen. Na 
groen licht van de AK wordt er een 
gemeentevergadering gehouden waarin 
het plan gepresenteerd en besproken 
worden.
We bespraken de diensten in de 
afgelopen periode en het jaarverslag 
van de wijkdiaconie. Uit dat verslag 
blijkt opnieuw hoeveel activiteiten er 
zijn in onze gemeente.
Een groepje ambtsdragers gaat aan 
de slag om nieuwe ambtsdragers te 
zoeken. Er zijn en komen vacatures. 
Voor het voortbestaan van onze 
wijkgemeente is het essentieel dat 
die ingevuld worden. Dat hebt u 7 
februari op de gemeentevergadering 
vast ook wel gehoord. We bespraken 
de voorstellen van de derde tranche van 
de synodevoorstellen ‘Kerk 2025'. Die 
gingen vooral over de verbintenis van de 
predikant met z’n gemeente. 
Ons gebouw staat op het ogenblik in de 
steigers. Dat is nodig om onderhoud te 
verrichten aan metselwerk, kozijnen en 
dakpannen. Ook worden hardnekkige 
lekkages aangepakt en alle duizend 
raampjes gelapt. Komt u helpen?
Zaterdag 3 maart houdt de 
wijkkerkenraad een kerkenraadsdag.
Tot slot, ons gemeentefeest houden we 
op 8 juni.

Rudie van Balderen

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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De Jonge Kruiskerk
Wat geweest is: Nineve
Eind januari gingen we met een aantal kinderen en jongeren naar Nineve. In een 
gezamenlijke viering van basiscatechese en tienerdienst spraken we over het 
verhaal van Jona. Wat was er mis in Nineve dat God Jona stuurde om de stad te 
waarschuwen voor de ondergang? Een week later bezochten we de tentoonstelling 
Nineveh in Leiden, in het Rijksmuseum voor Oudheden. Daar zagen we de rijkdom 
van de stad, maar ook de oorlogen van toen en nu, het onrecht dat moest stoppen, 
en alle mensen en dieren waar God zich over ontfermde. Na de tentoonstelling 
hadden we een gezellige lunch op de Beestenmarkt.

Paula Rose
Café Montpensier: 
'Matthäus versus Johannes'
Op maandag 12 maart geeft cantor-
organist Henk Trommel een lezing in café 
Montpensier, waarbij hij in de aanloop 
naar Pasen de twee grote werken van 
J.S. Bach naast elkaar zet: de Matthäus- 
en de Johannespassion. Met toelichting, 
geluidsfragmenten en beeldmateriaal 
gaat hij in op de verschillen. Aan het 
licht komen de ontstaansgeschiedenis, 
de verhaallijn, de compositietechniek, 
de vocale en instrumentale bezetting 
en allerlei karakteristieke details. De 
lezing draagt er aan bij dat u met 
andere oren gaat luisteren en dat uw 
kennis wordt opgefrist of aangevuld. 
Een avond die u niet mag missen. Er is 
geen toegangsprijs, een bijdrage in de 
spaarpot wordt op prijs gesteld, met als 
richtbedrag € 5. Om 19.30 uur staat de 
koffi e klaar, de lezing in twee delen duurt 
van 20.00 tot 21.45 uur en daarna is er 
nog een drankje. 

N.B. Er volgen nog twee edities van Cafe 
Montpensier: op de donderdagen 19 april 
en 24 mei. In het volgend seizoen hopen 
we een 'café-nieuwe-stijl' te starten 
waarvoor deze drie lezingen op niet-
vrijdagen de proeftuin vormen.
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Open huis, dinsdag 6 maart 
9.30 uur: 'Onopgeefbaar 
verbonden...?!'
Ds. Sieb Lanser geeft een 
impressie van zijn studiereis naar 
Israël / Palestina. Het verdeelt de 
Protestantse Kerk: hoe verhoudt de 
onopgeefbare verbondenheid met 
Israël zich tot de oecumenische 
verbondenheid met Palestijnse 
christenen?

Sing-Inn op 21 maart
Wim Keijzer (leiding) en Peter van 
Dongen (pianist) maken een zang-
programma passend bij de tijd van 
het jaar. De Sing-Inn zet in op plezier 
en stelt geen eisen aan iemands 
zangkunst. Elke bijeenkomst begint 
om 13.30 uur met een rondje koffi e 
of thee en eindigt om 15.45 uur met 
een drankje. Deelname is gratis, 
opgave vooraf is niet nodig. Informatie: 
Ria Keijzer, 06-50228250, keijzer@
kruiskerk-amstelveen.nl

Wat geweest is: Bartimeüs
28 januari kwamen we met ongeveer 
veertig mensen bij elkaar om samen het 
verhaal over de blinde Bartimeüs met al 
onze zintuigen te beleven. We begonnen 
met het verhaal en een lied over 
Bartimeüs. Daarna konden de kinderen 
creatief aan de slag, proberen braille te 
ontcijferen en met een blinddoek om 
een parcours door de kerk lopen. Er 
was een korte viering waarin we het 
verhaal samen nog eens navertelden en 
we kaarsjes aanstaken waar we blij of 
verdrietig over waren. We sloten af met 
een gezamenlijke maaltijd. Het was een 
fi jne en gezellige middag, met een mooi 
verhaal!

Wat komt: Palmpasenstokken maken 
en Palmpasenviering 
Op zondag 25 maart vieren we in de 
Kruiskerk Palmpasen, het feest van 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Op de zaterdag ervoor, 24 maart, van 
16.00 tot 17.00 uur, maken we samen 
palmpasenstokken: een stok in de vorm 
van een kruis die je versiert met gekleurd 
papier, snoepjes en een broodhaantje. 
Alle kinderen en hun ouders/begeleiders 
zijn van harte welkom. Voor materialen 
wordt gezorgd. Na afl oop eten we 
samen pannenkoeken. Op zondag 25 
maart kunnen alle kinderen in de kerk 
met hun palmpasenstokken meelopen 
in de optocht. Deze Palmpasenviering 
begint om 10.00 uur. Voor de kleinste 
kinderen van 0 tot 4 jaar is er crèche. 
Voor meer informatie en aanmelding 
(uiterlijk donderdag 22 maart): 
Mirjam Buitenwerf, 06-20339808, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl

Mirjam Buitenwerf
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Adam Burggraaf
Op 16 januari is in de leeftijd van 103 
jaar Adam Burggraaf overleden. Half 
november was hij overgegaan naar een 
nieuwe woning van Klaasje Zevenster. 
Hij viel over een deurmat, brak z’n heup, 
werd geopereerd, maar na enkele dagen 
verslechterde zijn toestand snel en 
overleed hij in het Amstelland ziekenhuis. 
Hij was met hart en ziel onderwijzer en 
leraar. Na zijn pensionering genoot hij van 
de vrije tijd die hij samen met zijn vrouw 
zo goed mogelijk besteedde. In 2002 
kwamen zij in een aanleunwoning van 
Klaasje Zevenster, waar zijn vrouw in 2005 
overleed. Adam bleef nog lang geestelijk 
en lichamelijk goed voor zijn leeftijd en 
behield een opgewekt karakter. Hij bezocht 
trouw de diensten in Klaasje Zevenster, 
waar hij altijd met een lach binnenkwam 
en zowel van de dienst als van de mensen 
genoot. Hij zong met overgave, wat voor 
de bescheiden stemmen van de dames 
om hem heen niet altijd gemakkelijk was. 
Zijn enthousiasme was er niet minder 
om. In het crematorium van de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats namen we afscheid 
van hem met goede woorden van kinderen 
en kleinkinderen en met Psalm 100. Zijn 
gedachtenis is ons tot vrolijke herinnering.

Renger Prent

3 april (dinsdag na Pasen): 
Open huis
Journalist Margriet Brandsma werkt al 
meer dan veertig jaar in de journalistiek. 
Voor het Journaal bereisde ze de hele 
wereld, werkte ze tien jaar als politiek 
verslaggever en was ze jarenlang 
correspondent in Duitsland. Tijdens haar 
lezing zal ze vertellen over haar werk en 
de ontwikkelingen in de journalistiek. 
Ze staat stil bij het ‘nieuwe’ Duitsland, 
dat is ontstaan na de hereniging van 
West-Duitsland en de DDR. Ook vertelt 
ze over Angela Merkel, de Oost-Duitse 
domineesdochter: wie is ze eigenlijk, 
wat drijft haar en hoe kan het dat ze 
al zo lang bondskanselier is? En wat 
betekent het dat ook Duitsland niet 
immuun is gebleken voor populisme? 
Margriet Brandsma schreef een boek 
over Merkel: ‘Het mirakel Merkel’. 
Van haar hand verscheen in 2014 het 
vluchtverhaal van een Oost-Duitser die 
naar zijn Nederlandse verloofde wilde 
(‘Vluchtcode Vlinder’) en in 2016 een 
bundel interviews met Nederlandse 
journalisten die in Duitsland werken 
of gewerkt hebben (Was wir noch 
zu sagen hätten) evenals een 
verhalenbundel over Berlijn: Daar is de 
Muur. U bent welkom, van 9.30 uur 
tot 11.30 uur. Toegang is gratis, een gift 
in de herbergspaarpot wordt op prijs 
gesteld. 

Anita Pfauth en Ria Keijzer

Nieuw: 5 en 26 april: 
'Uitverkoren volk?'
Twee avonden over Bijbellezen met 
het oog op het Israëlisch-Palestijns 
confl ict. Het confl ict van Israël met 
de Palestijnen levert onder christenen 

veel discussie op. De Bijbel spreekt 
over Israël als Gods uitverkoren volk. 
God zelf geeft het land aan Israël. Hoe 
lezen we dit vandaag, oog in oog met 
Israëls bezetting van de Westbank? 
Geldt Gods belofte ook voor de 
Palestijnen? Is de belofte van het land 
niet onlosmakelijk verbonden met de 
opdracht om te werken aan vrede en 
gerechtigheid? Hoe beoordelen we het 
zionisme in al zijn schakeringen? 
Het is de bedoeling dat deelnemers 
het boek van Walter Brueggemann, 
Uitverkoren volk? Bijbellezen met het 
oog op het Israëlisch-Palestijns confl ict 
(Boekencentrum 2017) lezen als 
voorbereiding op de gespreksavonden. 
Het is een bescheiden boekje van 79 
bladzijden.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Informatie, 
opgave (noodzakelijk, graag vòòr 27 
maart) en leiding: ds. Sieb Lanser, 
020-4534540, lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl.

Sieb Lanser

Nieuw inlegvel bij het 
programmaboekje
Toen het seizoenboekje uitkwam met 
Kruiskerkactiviteiten konden we niet 
tot in detail het programma voor het 
voorjaar van 2018 al invullen. Dat is nu 
wel gebeurd en samengevat in een 
update. Dit inlegvel ligt in de Kruiskerk 
en is op te vragen bij de scriba of bij 
Ria Keijzer. 

Ria Keijzer

Cakejesactie 
Na de Palmpasendienst op zondag 25 
maart vindt de jaarlijkse Cakejesactie 
weer plaats! Het idee van deze actie 

is om geld in te zamelen voor een 
diaconaal doel naar keuze, door het 
verkopen van allerlei zelfgebakken 
taarten en cakejes. Dus vooral niet 
teveel eten bij het ontbijt deze zondag, 
dan kunt u na afl oop van de dienst 
zoveel taart en cake voor het goede 
doel eten als u maar wilt! 

Nienke van der Heiden
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Muziek in de Kruiskerk
Zondag 11 maart is er 's middags om 17.00 uur een 
muzikale vesper. Voor het eerst dit seizoen verzorgt Bert 
't Hart met het vocaal ensemble Linguae atque cordis, 
vocale solisten en orkest de muziek. Gekozen is voor een 
cantate van Johann Sebastian Bach (BWV 159; Sehet, wir 
geh'n auf gen Jerusalem) die gemaakt is voor de laatste 
zondag vóór de veertigdagentijd. Het is een cantate 
met beschouwingen over de tocht naar Jeruzalem: 
angst, toewijding, overgave en dankbaarheid zijn de 
kernwoorden die muzikaal verbeeld worden. 

Zondag 18 maart is er om 12.00 uur weer een 
koffi econcert met de titel Bach Solo. Het wordt gegeven 
door twee jonge musici die we graag in de Kruiskerk 
ontvangen en die beide dit seizoen al eerder geweest 
zijn. Runa 't Hart speelt de derde partita voor vioolsolo 
van Johann Sebastian Bach. Laurens de Man speelt een 
van Bachs grote orgelwerken. Samen besluiten ze het 
concert.

Van de diaconie
Tijdens de SAT-maaltijd op 7 februari heeft Lida Ruitinga ons over 
de erfgoedschatten van de Kruiskerk geïnformeerd: mooie spullen 
van onze gefuseerde kerken, waarvan nog veel in gebruik is. Verder 
is de voorbereiding in gang gezet voor de activiteiten vóór Pasen: 
op 11 maart worden kaarten met een Paasgroet voor gevangenen 
verkocht en op 18 maart worden gemeenteleden gevraagd om 
attenties te brengen aan langdurig zieken en gemeenteleden die 
niet meer naar de kerk kunnen komen. We hopen daarbij natuurlijk 
weer op uw aller medewerking om het verhaal van Pasen voor 
anderen gestalte te geven.

Lamkje Sminia 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij 
anders vermeld. Meer informatie in het boekje 
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2017 – 2018

Februari
Di 27 14.00 - 16.00 ‘Weerwoord’
Di 27 14.00 - 16.00 Studiekring 1 en 2 Petrus 

(Pelgrimskerk)
Wo 28 19.15 - 19.45 Gebedsgroep

Maart
Di 06 09.30 - 11.30 Open huis
Wo 07 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Do 08 11.00 - 12.30  Kring ‘Vreemdelingen en priesters’
Do 08 20.00 - 22.00 Kring Vrouw en geloof
Zo 11 10.00 Tienerdienst
Zo 11 10.00 Paasgroeten
Zo 11 17.00 - 18.00 Muzikale vesper
Ma 12 19.30 Café Montpensier, lezing door 

Henk Trommel
Di 13 10.00 - 12.00 Groep ‘Omgaan met verdriet’
Di 13 14.00 - 16.00  Studiekring 1 en 2 Petrus 

(Pelgrimskerk)
Wo 14 14.30 - 16.00 Bijbelkring Matteüs
Wo 14 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Wo 14 19.15 - 19.45 Gebedsgroep
Zo 18 10.00 Tienerdienst 
Zo 18 10.00 Paasattenties
Zo 18 12.00 - 13.00 Koffi econcert
Ma 19 20.00 - 22.00 Meditatief Bijbellezen
Di 20 10.00 - 12.00 Groep ‘Omgaan met verdriet’ 

(Paaskerk)
Wo 21 13.30 - 15.45 Sing-Inn
Wo 21 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Do 22 20.00 - 22.00 Kring ‘Een gebroken wereld’
Za 24 16.00 - 17.00 Palmpasenstokken maken: 

kinderactiviteit
Zo 25 10.00 Palmpasenviering
Zo 25 10.00 Tienerdienst + verkoop cake/taart
Wo 28 16.30 - 17.15 Kinderkoor
Wo 28 19.15 - 19.45 Gebedsgroep
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
De diensten in de maand maart staan 
alle in het teken van het naderende 
paasfeest, dat dit jaar valt op 1 april. 
Op 4 en 11 maart hoop ikzelf voor te 
gaan. Ik wil op deze zondagen graag 
met u stilstaan bij twee van de vier 
zogenaamde liederen over de lijdende 
dienaar van de HEER uit het boek van 
de profeet Jesaja – liederen waarin 
een raadselachtige gestalte zichtbaar 
wordt die Israël vertegenwoordigt, 
maar die tegelijk door zijn zelfovergave 
datzelfde Israël en de wereld verlost.
Zondag 25 maart is het Palmpasen. 
Ds. Lanser zal dan in ons midden 
voorgaan.

Bijbelkring brieven van Judas en 
Petrus
Onze verkenningstocht door de relatief 
onbekende brieven van Judas en 
Petrus nadert zijn einde. De negende 
bijeenkomst wordt gehouden op 
dinsdag 27 februari, de tiende en 
laatste op dinsdag 13 maart. U bent 
weer welkom in de Pelgrimskerk. 
Aanvang 14.00 uur.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Zoals u zich zult herinneren wordt sinds 
een paar jaar de januarivergadering 

vooraf gegaan door een gezamenlijk 
eten met alle leden. Het was 
weer heel geslaagd. Zo maken we 
elkaar eens mee in ongedwongen 
omstandigheden. En het is geen dure 
grap. Onze koster is een meesterlijke 
kok! In het licht van de voordracht van 
professor Grin in het najaar was het 
een vegetarische maaltijd. Heerlijk.
We hebben inmiddels één gegadigde 
als lid voor de commissie Thema-
avonden. Vanuit De Goede Herder is 
niet veel animo. We zoeken door.
Sommige raamkozijnen in de kerk 
zijn aan vervanging toe. Er komen 
dubbele ramen en de binnenkant 
van de kozijnen wordt lichter. De 
werkzaamheden beginnen in week 
10 en 11, dus in maart, en duren 
ongeveer twee maanden. Bij een 
eventuele extra kerkdienst in deze 
weken zal de koster dit doorgeven 
en zullen de werkzaamheden tijdelijk 
worden stilgelegd.
We hebben mevrouw Visser bedankt 
voor de gemaakte bloemstukken voor 
de diensten in de Adventstijd.
Hoewel het Uilenstedeproject 
sinds ruim een jaar onder de 
verantwoordelijkheid van de Algemene 
Kerkenraad valt, blijft het onze 
aandacht houden. Onze predikant 
en de studentenpredikant ds. Van 

Osnabrugge blijven Jakob Stolk 
begeleiden bij zijn werk. Er is afscheid 
genomen van mevrouw Vallery Linger 
door met haar uit eten te gaan. Ze 
heeft een nieuwe baan gevonden, 
waar ze gedetineerden begeleidt. Er 
wordt gewerkt aan het opvullen van 
haar lege plaats naast Jakob.

Mogelijk hebben we het al eerder 
gemeld, maar het kerkelijk bureau gaat 
verhuizen. Het komt wat dichter bij de 
Pelgrimskerk. Als het goed is huist het 
vanaf 1 april in De Open Hof.
Op 2 maart is er een bijeenkomst 

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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gepland van de Goede Morgen Groep 
en een delegatie van de landelijke 
Raad van Kerken in de Pelgrimskerk. 
De kledingactie is op 1 april.
Door het vertrek van mevrouw Franck 
hadden we plotseling een collectant 
minder. Het was toch al wat mager 
de laatste tijd en we zijn dolblij dat 
de heer Ad Dolfi ng, ondanks zijn 
hoge leeftijd, nog weer wil dienen. 
Daarnaast hebben we mevrouw Cora 
van Zuilekom bereid gevonden als 
collectant dienst te doen.
Mevrouw ds. Maria Berends-van Hoek 
is een nieuwe pastor voor het VUmc. 
Zij is de opvolger van mevrouw ds. 
Delver, die zich enige tijd geleden 
heeft teruggetrokken.
Tenslotte stonden enkele kerkordelijke 
zaken op de agenda. Het vloeit 
allemaal voort uit het synoderapport 
‘Kerk 2025’, dat we in de afgelopen 
tijd af en toe genoemd hebben. Een 
belangrijk oogmerk is bestuurlijke 
vereenvoudiging. Verder krijgt het 
kleiner worden van gemeenten en de 
inherente problematiek van het steeds 
moeilijker worden van het vinden 
van gegadigden voor de ambten de 
gewenste aandacht. De hoofdpunten 
zijn vorig jaar de revue gepasseerd, 
zoals de sterke reductie van het 
aantal classes, de benoeming van een 
classispredikant en de afschaffi ng van 
de reguliere visitaties. Nu resteren 
in ons beeld alleen nog wat kleinere 
punten. Wat ons betreft wordt daar 
landelijk al genoeg aan gedokterd. 
Wij hebben de voorgestelde kleine 
wijzigingen voor kennisgeving 
aangenomen.

Adri Lodder

Pastorpraat
Deze maand heeft Present een 
bijzonder thema: Onvoorwaardelijke 
liefde. Twee woorden, niet populair. 
In kranten en de media gaat het vaak 
over iets wat niet in orde is: problemen, 
zorgen enz. Terecht eens een andere 
kant van het leven op te merken? 
Onvoorwaardelijke liefde! Bestaat dat? 
Absoluut. Heel dichtbij. 
Als u door de week overdag in de gang 
van de Pelgrimskerk naar de keuken 
loopt, staat er weleens een hunkerend 
kindje voor het raam van de deur te 
lachen. Je zwaait en er wordt uitbundig 
teruggezwaaid! Even ben je uit de 
spannende buitenwereld, zelfs in die 
donkere gang! Onvoorwaardelijke 
liefde?
Kent u in eigen kring geen hoogbejaarde 
vriendschappen tussen mannen, 
vrouwen, echtparen en ziet hoe men 
elkaar liefderijk helpt! Ontroerend. 
Kindergezichtjes achter glas en moedige 
bejaarden! Onvoorwaardelijke liefde?

Dat brengt mij bij de maaltijd met de 
Straatklinkers: de deels thuislozen 
uit de binnenstad. In groten getale 
kwamen ze bij ons zingen: lopend, 
fi etsend, met openbaar vervoer en 
zelfs met de stadsmobiel. Na vijf jaar 
is het muziekaanbod uitgebreid; R: 
religieus, A: Amsterdamse liedjes, Z: 
zeemansliederen, O: overige en dan 
nog in vele talen! 
Een trouwe gast fl uisterde mij toe: na 
vijf jaar is dit een beetje thuiskomen. 
Onvoorwaardelijke liefde? 

Wereldgebedsdag, op vrijdag 2 maart 
om 15.00 uur in de Pelgrimskerk. 

Liturgie is dit jaar gemaakt door 
Surinaamse vrouwen. Welkom! 
Na afl oop is er iets te drinken en 
kunt u ook nog iets kopen bij de 
Wereldwinkel. 
Let op: om 18.00 uur kunt u pizza 
mee-eten. Opgeven uiterlijk woensdag 
28 februari. Kosten: € 7. Het eten in de 
stad, zoals in ons Winterprogramma 
staat, gaat niet door. We eten op honk.

Zondag en in de week is er in de 
maand maart steeds iets te doen in 
de Pelgrimskerk. De maand eindigt 
van Palmpasen naar Pasen met 
de Stille Week; Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en dan Paasfeest! 
Onvoorwaardelijke liefde!!

We ontmoeten elkaar zoveel mogelijk. 
Zieken en gezonden, zij die aan huis 
zijn gebonden: een gezegende tijd 
toegewenst met veel liefde om u heen.

Wil Kruijswijk

Paasgroeten
Jaarlijks wordt in de lijdenstijd actie 
ondernomen om een paasgroet aan 
gedetineerden te sturen. 
Op een geïllustreerde kaart kunt u 
een persoonlijke groet schrijven. Deze 
kaarten gaan naar geestelijk verzorgers 
in de gevangenissen, die ze aan 
gedetineerden uitdelen.
Het is gebleken dat gevangenen deze 
groet heel erg waarderen; een blijk 
van onvoorwaardelijke liefde zonder 
verdere vragen.
De kaarten zijn na de kerkdienst op 
11 maart beschikbaar met nadere 
uitleg. U doet toch ook mee?

Wijkdiaconie Pelgrimskerk 



27 februari/maart 2018

Maaltijden in de Pelgrimskerk
De maandelijkse maaltijd Kostje Gekocht op de eerste 
vrijdag van de maand wordt steeds door ongeveer veertig 
deelnemers bezocht. Meestal wordt er voor deze maaltijd 
gekookt door Irene Hillers, Wil Kruijswijk en Janny Schuijt. 
Hun inzet is geweldig.

Adventbijeenkomst
Daarnaast is er ieder jaar nog tenminste één bijzondere 
lunch en avondmaaltijd. De lunch is onderdeel van de 
adventbijeenkomst, die al meer dan dertig jaar wordt 
georganiseerd. Hierbij zitten negentig tot honderd 
deelnemers aan keurig gedekte en versierde tafels in de 
kerkzaal. De kerststukjes worden gemaakt door een aantal 
vrijwilligers. Een gastvrouw of gastheer zorgt ervoor dat 
het haar/zijn tafelgenoten aan niets ontbreekt. De lunch 
bestaat uit een voorafje, sandwiches en kerstbrood. 
Bij de voorbereidingen speelt de creativiteit van Sicco 
Doolaard op culinair gebied een belangrijke rol. Er worden 
adventsliederen gezongen en een muziekgroep zorgt voor 
muzikale intermezzo’s bij de liturgie. Met een eigentijds 
kerstverhaal wordt de bijeenkomst, die door de aanwezigen 
zeer wordt gewaardeerd, besloten.

Maaltijd met de Straatklinkers
De maaltijd met de Straatklinkers is 2 februari voor de vijfde 
keer gehouden in de Ontmoeting van de Pelgrimskerk. Er 
zijn dertig mensen van de wekelijkse bijeenkomst Kannen 
en Kruiken en twintig Straatklinkers aanwezig. De leden 
van het daklozenkoor en -orkest uit Amsterdam zetten de 
toon bij het zingen en musiceren o.l.v. de accordeonist 
Arend Driessen. De te zingen nummers van kerk- tot 
zeemansliederen in het Nederlands of Engels staan in een 
boekje dat wordt uitgedeeld zodat iedereen kan meezingen. 
De kleurrijke groep Straatklinkers heeft een aantal zangers 
met mooie stemmen, die solo’s zingen. 
We eten een nasi met saté, een gebakken eitje en 
kroepoek. En na de maaltijd zingen we nog een aantal 
vrolijke nummers, die uitnodigen tot dans en zelfs tot een 
polonaise, een vrolijke situatie. Het is gewoon gezellig 
onder elkaar, samen zingen en samen eten. Volgens alle 
deelnemers moeten er nog vele bijeenkomsten volgen van 
Straatklinkers en Kannen-en-Kruikers. 

Het zijn twee zeer verschillende bijeenkomsten zoals ook te 
zien is aan de foto’s. Beiden zijn niet meer weg te denken 
uit de Pelgrimskerk. 

Nel Velthorst

zeer wordt gewaardeerd, besloten.
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Winterprogramma
Activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld. 

Meer informatie in het Winterprogramma en op www.pelgrimskerk.nu.

Vr/ 02-03 - Wereldgebedsdag
De viering is voorbereid door De 
Goede Herder en de Pelgrimskerk. De 
liturgie is gemaakt door vrouwen uit 
Suriname. De viering begint om 15.00 
uur. De wereldwinkel is aanwezig.

Vr/ 02-03 - Kostje geKocht
Tijd: 18.00 uur. We eten pizza! 
Opgeven uiterlijk de woensdag 
ervoor. Kosten € 7,00.

Ma/ 12-03 - Film:
Oorlogsgeheimen
Nederlands drama waarin de 
vriendschap tussen twee jongens 
tijdens de Tweede Wereldoorlog op 
de proef wordt gesteld. Tijd: 14.00 
uur. In De Goede Herder.

Wo/ 14-03 - Bezoek aan het
Bijbels Museum 
In het Bijbels Museum kunt 
u kennismaken met de Bijbel 
vanuit vele perspectieven en 
hoedanigheden. U kunt zich 
verwonderen over de invloed die 
dit Boek heeft op onze cultuur, op 
de feesten die we vieren of op 

het leven en geloof van mensen 
in verleden en heden. Ook kunt u 
zich verder verdiepen in de inhoud 
en laten meeslepen door de 
rijkdom van de Bijbelse verhalen. 
We bezoeken ook de tijdelijke 
tentoonstelling. Opgave bij pastor 
Kint. Vertrek: 10.00 uur tram 5 halte 
Van Boshuizenstraat.

Di/ 20-03 - Mediapark Hilversum
Wat is daar? Hebt u dat altijd al eens 
willen zien? Radio/tv-opname? Het 
gebouw is al de moeite waard! We 
laten ons verrassen. Verzamelen om 
10.00 uur bij de infobalie op Station 
Zuid, de trein gaat rechtstreeks naar 
Hilversum. In een paar minuten lopen 
we naar het Mediapark. Kosten: OV 
kaart en wat u gebruikt. Opgeven 
voor 18 maart bij Wil of Irene. 

Zo/ 25-03 - Palmpasen 
Op deze zondag zijn alle kinderen 
(groot en klein) met hun zelfgemaakte 
Palmpasenstok van harte welkom in 
de viering. Vooraf gaan we in optocht 
door de kerk. In De Goede Herder.

Ma/ 26-03 - Boeteviering 
Op de eerste dag van de Goede 
of Stille Week bezinnen wij ons op 
het lijden van Jezus en het lijden 
van zovele medemensen in onze 
wereld. Tevens bidden wij om 
vergeving voor onze eigen fouten en 
tekorten en erkennen wij dat wij ook 
zelf oorzaak van lijden zijn van onze 
medemens en onze wereld. Wij 
zoeken in deze viering ook de stilte 
met de vraag of de Heer zich over 
ons kwetsbare mensen ontfermt. 
Tijd: 19.30 uur. In De Goede Herder.

Ieder woensdag: 9.00 uur - Morgengebed in de Goede Herder
Iedere vrijdag: 16.30 - 18.00 uur - Kannen en Kruiken
Telefoonnummers: Pastor Phil Kint: 642 08 43 / 06-13 624227, 
Wil Kruijswijk: 642 77 03, Irene Hillers: 642 82 43, Janny Schuijt: 644 10 65
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘De Pelgrimskerk is een fi jne 
gemeente, maar het zijn allemaal 
ouderen. We missen jonge mensen. 
Maar dat is nu eenmaal zo. Mijn eigen 
kinderen doen er ook niets aan. Toen 
ik jong was, in Friesland, waren er wel 
1.500 mensen in de kerk. Nu op zijn 
best zestig. Vroeger was het gewoon 
anders. Niet altijd beter hoor, er waren 
veel regels. Mijn vader was een echte 
ouderling. Ik mocht geen verkering 
hebben met een meisje van buiten de 
kerk.’

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘ik houd meer van zingen dan luisteren 

naar een preek. Maar voor oudere 
mensen zijn al die nieuwe en vaak 
zware liederen te onbekend. Ik zou 
liever wat vrolijkers van Johannes 
de Heer zingen. De diensten op 
televisie op zondagochtend vind ik 
eigenlijk mooier dan de diensten 
in Buitenveldert. Ik ben een echte 
EO-man.’

Wat heb jij ontvangen? 
‘In 1996 overleed mijn dochter, en een 
half jaar daarna mijn vrouw. Niet lang 
daarna kreeg ik vriendschap met Jet. 
Ik liep met haar mee uit de kerk. De 
week daarna kwam ik haar in het park 
weer tegen, op weg naar de kerk. Zo 
raakten we aan de praat. Later zijn we 
getrouwd. Het is een wonder dat ik 
haar heb ontmoet.’

Wat wil je doorgeven? 
‘Geloof, hoop en liefde. Dat is het.’

Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert? 
‘Het lied Veilig in Jezus’ armen van 
Johannes de Heer doet me veel. Het 
staat ook op het graf van mijn eerste 
vrouw. Het besef dat mijn vrouw en 
dochter bij Jezus zijn, sterkt me.’
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ 
hart. Daar in Zijn teer erbarmen, daar 
rust mijn ziel van smart. Hoor, ’t is het 

lied der eng’len, zingend van liefd’ en 
vree, ruisend uit ’s hemels zalen, over 
de glazen zee. Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. Daar in Zijn 
teer erbarmen, daar rust mijn ziel van 
smart.

Mijn kerk!
Willeke Koops

Jan Lolkema (88) is een vrolijke 

Fries. In 1955 vertrok hij naar 

Amsterdam, in het besef dat 

de wereld groter was dan 

Leeuwarden. Hij is al bijna 21 

jaar samen met Jet, zijn tweede 

grote liefde. Jan is vijftien jaar 

vrijwilliger in de Vreugdehof 

geweest. Nu is hij collectant, of 

zoals hij zelf zegt ‘zakkenvuller’. 

Jan fietst graag.

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. 
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11 maart Taizédienst + eerste bijeenkomst  geïnteresseerden Taizéreis24 maart Palmpasenstokken maken  (Kruiskerk en Paaskerk)

Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

10 jaar Theaterweekend
Wist je dat het Theaterweekend dit jaar voor de tiende keer georganiseerd is? Tijd voor een feestje! Op 8 april 
organiseren we een reünie waarvoor iedereen die de afgelopen jaren heeft meegedaan is uitgenodigd! De reünie 
is van 15.00 tot 17.00 uur in de Paaskerk. We hopen op een ontmoeting van oude bekenden, nieuwe gezichten, 
beelden van mooie momenten en bloopers én natuurlijk gezelligheid. Ben jij erbij? 

PALMPASENSTOKKEN MAKEN
Ieder jaar worden er in de Kruiskerk en de Paaskerk de zaterdag 

voorafgaand aan Palmpasen (24 maart) Palmpasenstokken 

gemaakt en vertelt de dominee het verhaal van Palmpasen. 

Meelopen met de Palmpasentocht (voor wie wil): zondag 25 

maart om 10.00 uur in beide kerken. 

Kruiskerk: van 16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden bij ds. 

Mirjam Buitenwerf: buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl 

Paaskerk: van 16.30 tot 18.00 uur (inclusief eten). 

Aanmelden via: kinderkerk@paaskerk-amstelveen.nl 

THE PASSION IN 
AMSTERDAM ZUID OOST

Op Witte Donderdag (29 maart 2018) is Amsterdam 

Zuidoost het decor voor deze eigentijdse en 

muzikale vertelling van het Paasverhaal. Het thema 

dit jaar is ‘ik zie jou’. Weet jij al of je naast het 

podium wilt staan of liever met een groepje samen 

eet om daarna naar de uitzending te kijken? Laat 

het Nienke weten!
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De datum is bekend! De 
Taizéreis voor dit jaar staat 
gepland van 12 t/m 19 
augustus. Ben jij tussen 
15 en 30 jaar en wil jij ook 
graag een keer ervaren hoe 
het is om een week lang 
mee te leven met de ruim 
honderd broeders in Taizé? 
Geef je dan nu op! Om een 
klein beetje van Taizé mee 
te maken en alvast wat 
ervaringen uit te wisselen 
komen we op zondag 
11 maart bij elkaar in de 
Paaskerk. We wonen eerst 
de Taizéviering bij (19.30 
uur) en ontmoeten elkaar 
daarna in de jeugdruimte. 
Van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn!

Taizéreis 
EN EERSTE BIJEENKOMST
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THEATERWEEKEND DAVID 
EN SAUL
‘In die dagen is Saul de koning van Israël. 
Koning zijn is zwaar. Vrienden worden soms 
vijanden. Wie kun je vertrouwen? Iedereen 
wil wel op de troon – toch? Alleen Michal en 
Jonathan, zijn kinderen, zij zijn er altijd. En die 
jongen natuurlijk, David die zo prachtig speelt 
met zijn harp.’

Het intro van de Theaterdienst op zondag 
10 februari, waarna de musical begon. Wat 
was het bijzonder, deze tiende editie van het 

Theaterweekend. We speelden, zongen, dansten, 
bewerkten, bouwden en versterkten met elkaar 
het verhaal van David en Saul. In één weekend 
hebben we absoluut het beste in onszelf naar 
boven gehaald. Het verhaal waar we mee aan de 
slag gingen is mooi, maar tragisch en soms best 
ingewikkeld. Misschien maakte juist dat wel dat 
we vastberaden waren om het verhaal goed neer 
te zetten en er echt iets moois van te maken. En 
dat is dubbel en dwars gelukt! 
Wat genoten we van het oefenen en opvoeren, 
het lekkere eten en de gezelligheid. Dank aan 
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Jullie 
weten wie jullie zijn! Zonder jullie was het absoluut 
niet gelukt. En tot slot, wat geweldig dat er zoveel 
mensen kwamen kijken, dat maakte het laatste 
deel van dit Theaterweekend echt tot een feestje!was het bijzonder, deze tiende editie van het deel van dit Theaterweekend echt tot een feestje!
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   Op weg naar 

 t he Passion

Waar kerken de veertigdagentijd vaak heel bewust doorlopen, 
staan wij er als zingevingsbroedplaats Ziel & Zaligheid dit jaar 
ook uitgebreid bij stil. Onze veertig dagen zijn we gestart met 
een bezoek aan de Aswoensdagviering van Taizé Amsterdam. 
Een week later, 21 februari, vertelde Jeroen Brenninkmeijer 
bij onze Meet & Eat over de Stille Omgang, een jaarlijkse 
tocht van stilte en bezinning dwars door de Amsterdamse 
binnenstad om stil te staan bij Het Mirakel van Amsterdam. 
Op 17 maart maken we deze tocht samen met de studenten 
van Taize Amsterdam. Verder zijn we nog in gesprek over 
een gezamenlijk jongereninitiatief vanuit Amsterdam en 
Amstelveen op de avond van the Passion... 

15 maart gaan we een wel heel bijzondere avond 
tegemoet, want dan komt de pioniersplek 'De Poptempel' 
met Corjan Matsinger bij ons en bij Il Caffé 
een gaaf programma en popquiz draaien 
over het lijdensverhaal en popmuziek. 
Denk aan een soort top-2000-a-gogo-avond 
rondom zingeving. Een prima manier om 
jong en oud te verbinden en dus werken 
we samen met diaconaal werker Dorien 
Keus en de ouderen van Amsterdam-Zuid. 
Jong en oud zijn van harte welkom.

Ziel & Zaligheid 

Jakob Stolk

Corjan Matsinger

...is een zingevingsbroedplaats voor en 
door studenten op campus Uilenstede. 

Op adem komen, ontmoeten en 
broeden op bijzondere initiatieven 

gebeurt aan onze keukentafel, waar 
we wekelijks met elkaar eten. 

Wil je hier of aan een van de andere activiteiten meedoen? Mail dan naar 

studentenwerkuilenstede@gmail.com of bel Jakob Stolk 06-37288215. 

Je kunt ons ook volgen via: facebook.com/Ziel-Zaligheid-858268547626225/
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nieuws

De veertigdagentijd is voor veel christe-
nen een tijd van bezinning en vasten. De 
Veertigdagentijdkalender 'Onvoorwaardelijke 
liefde' en de app van Kerk in Actie kunnen daar-
bij een gids zijn. De Veertigdagentijdkalender 
(in boekvorm) en de app van Kerk in Actie 
bieden dagelijkse inspiratie voor de veertig-
dagentijd die op 14 februari is begonnen. De 
kalender en de app sluiten aan bij het thema 
van de Veertigdagentijdcampagne 2018 van 
Kerk in Actie: Onvoorwaardelijke liefde. De 
kalender in boekvorm bevat veel materiaal in 
de vorm van gebeden, gedichten en bijbeltek-
sten met uitleg. Bestel de 40dagentijdkalender 
2018 via kerkinactie.nl/40dagentijd. Ook de app 
van Kerk in Actie geeft mensen in de veertigda-
gentijd inspiratie. Voor iedere dag is een korte 
tekst om even stil te staan. 

Veertigdagenkalender- en app

In Petrus leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in 
heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe 
nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen 

soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Petrus 
komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk. De eerste 

Petrus biedt meteen een gevarieerd aanbod aan verhalen. Zo gaan de Amsterdamse 
dominees Paul Visser (Noorderkerk) en Rob Visser (Binnenwaai, IJburg) in gesprek 

met zeezeiler Henk de Velde. Piet en Janny Sjonger vertellen wat zij hebben 
meegemaakt in hun vijftig jaar als kostersechtpaar van de kerk in Friens (FR). 
Verschillende mensen komen aan het woord over wat zij geloven en wat zij 

zoeken in de kerk. In Almere geeft de kerk een kijkje achter de schermen van de 
sociale supermarkt. Ook voor ontspanning is plek in het blad. Zo kunnen lezers een 

stadswandeling door Dordrecht maken, koken met Petrus en krijgen ze tips voor kerken om 
te overnachten. U kunt zich aanmelden voor dit gratis magazine via: petrusmagazine.nl. 

Petrus het nieuwe ledenmagazine 
van de Protestantse Kerk 
In Petrus leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in 
heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe 
nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen 

soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Petrus 
komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk. De eerste 

Petrus biedt meteen een gevarieerd aanbod aan verhalen. Zo gaan de Amsterdamse 
dominees Paul Visser (Noorderkerk) en Rob Visser (Binnenwaai, IJburg) in gesprek 

sociale supermarkt. Ook voor ontspanning is plek in het blad. Zo kunnen lezers een 
stadswandeling door Dordrecht maken, koken met Petrus en krijgen ze tips voor kerken om 
te overnachten. U kunt zich aanmelden voor dit gratis magazine via: 

Petrus het nieuwe ledenmagazine 
van de Protestantse Kerk 

Welke betekenis heeft het 
verhaal van de zondvloed anno 
nu? Negen getalenteerde 
fotografen gingen met deze 
vraag aan de slag. Hun foto’s 
zijn tot en met 17 juni 2018 
te zien in de tentoonstelling 
Zondvloed nu, in het Bijbels 
Museum te Amsterdam. 
De fotografen lieten zich 
onder meer inspireren door 
zeven ‘verhalenvertellers’ 
uit christelijke, joodse en 
islamitische tradities. In 
hun werk geven ze een 
persoonlijke, eigentijdse visie 
op het universele verhaal van 
de zondvloed.

Zondvloed nu 
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agenda www.pga-b.nl

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden. 
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie. 

Overig

 Di/ 27-02  Oecumenische vesper
Tijd: 19.30 uur. In de Urbanuskerk.

 Di/ 27-02  Rondgang langs de 
 Kruiswegstaties
Poëzie, overdenkingen en gesprek rond de aqua-
rellen van de Kruiswegstaties. Met ds. Werner 
Pieterse. Tijd: 20.15 uur.

 Vr/ 02-03  Wereldgebedsdag
Een gezamenlijke viering van De Goede Herder 
en de Pelgrimskerk. Tijd: 15.00 uur. 

 Di/ 06-03  Maaltijd en vesper
Sobere maaltijd (vooraf aanmelden) om 18.00 
uur. Oecumenische vesper om 19.30 uur.

 Di/ 06-03  'Onopgeefbaar 
 verbonden...?!'
Ds. Sieb Lanser geeft een impressie van zijn stu-
diereis naar Israël / Palestina. Tijd: 9.30-11.30 uur.

 Do/ 08-03  Avond over 
 Johannes Passion 
Kerkmusicus Marcel den Dulk vertelt over zijn 
ervaringen met de Johannes Passion. Zie pagina 
19. Tijd: 20.15 uur.

 Zo/ 11-03  Kind op Schoot 
 en Kliederkerk
Tijd: 12.00 uur en 16.00 uur in de Paaskerk.

 Zo/ 11-03  Muzikale vesper
Cantate van Johann Sebastian Bach: 
BWV 159; Sehet, wir geh'n auf gen Jerusalem 
uitgevoerd door vocaal ensemble Linguae atque 
cordis, vocale solisten en orkest o.l.v. Bert ’t 
Hart. Een cantate met beschouwingen over de 
tocht naar Jeruzalem. Tijd: 17.00 uur.

 Zo/ 11-03  Taizéviering
Tijd: 19.30 uur. Jongeren die geïnteresseerd zijn 
in de Taizéreis komen na de viering bij elkaar.

 Ma/ 12-03  Film: Oorlogsgeheimen
Nederlands drama waarin de vriendschap tussen 
twee jongens tijdens de Tweede Wereldoorlog 
op de proef wordt gesteld. Tijd: 14.00 uur. In De 
Goede Herder.

 Ma/ 12-03  Café Montpensier
Lezing door Henk Trommel 'Mattheus versus 
Johannes'. Over de ontstaansgeschiedenis, de 
verhaallijn, de compositietechniek, de vocale en 
instrumentale bezetting en allerlei karakteristieke 
details. Tijd: 20.00 uur, koffi e vanaf 19.30 uur. 

 Di/ 13-03  Oecumenische vesper
Tijd: 19.30 uur.
 
 Wo/ 14-03  Bezoek Bijbels Museum 
Bezoek aan het Bijbels Museum en de tijdelijke 
tentoonstelling. Zie pagina 28.

 Do/ 15-03  De Poptempel
De pioniersplek De Poptempel met Corjan 
Matsinger komt bij Il Caffé. Een gaaf pro-
gramma en popquiz over het lijdensverhaal en 
popmuziek. Jong en oud zijn van harte welkom. 
Opgeven: Jakob Stolk: studentenwerkuilen-
stede@gmail.com of 06-37288215.

 Za/ 17-03  Stille Omgang
Deze jaarlijkse tocht van stilte en bezinning 
dwars door de Amsterdamse binnenstad 
maken we samen met de studenten van Taize 
Amsterdam. Opgeven: Jakob Stolk: studenten-
werkuilenstede@gmail.com of 06-37288215.

 Zo/ 18-03  Muziek uit Jesus Christ 
 Superstar
Na de dienst. Zie pagina 18. Tijd: 11.30 uur.

 Zo/ 18-03  Koffi econcert
Bach Solo. Runa ’t Hart speelt vioolsolo en 
Laurens de Man een van Bachs grote orgelwer-
ken. Tijd: 12.00 uur.

 Di/ 20-03  Mediapark Hilversum
Hebt u dat altijd al eens willen zien? We laten 
ons verrassen. Zie pagina 28.

 Di/ 20-03  Maaltijd en vesper
Sobere maaltijd (vooraf aanmelden) om 18.00 
uur. Oecumenische vesper om 19.30 uur. In de 
Urbanuskerk.

 Wo/ 21-03  Sing-Inn
Samen zingen met Wim Keijzer en Peter van 
Dongen (pianist). Tijd: 13.30 - 15.45 uur.

 Za/ 24-03  Palmpasenstokken 
 maken
Voor kinderen en hun ouders/begeleiders. 
Zie pagina 30.

 Zo/ 25-03  Delen uit het Stabat Mater
Tijdens en na de dienst worden delen uit Stabat 
Mater van Pergolesi uitgevoerd door Rianne 
Clerc, Fransje Christiaanse en Esther van 
Leeuwen. Aanvang dienst: 10.00 uur. 

 Zo/ 25-03  Palmpasenoptocht
Alle kinderen kunnen met hun palmpasenstok-
ken meelopen in de optocht door de kerk.
Voor de kleinsten (0 tot 4 jaar) is er crèche. 
Tijd: 10.00 uur in de Kruiskerk.

 Zo/ 25-03  Cakejesactie
Na afl oop van de dienst kunt u taart en cake 
kopen voor het goede doel! 

 Zo/ 25-03  Agapè-maaltijd
Zie pagina 18.

 Do/ 29-03  The Passion 

 Noteer alvast!
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Vroege afbeeldingen van Christus
in bijna onbeholpen eenvoud.
Een ontroerende kracht,
die barokke beelden zo vaak 
ontbreekt.

Rome; vierde eeuw 
een zestien, nee, 
zeventien-eeuwen-oud
wonder van eenvoud.

Hij is één van ons, 
gewoon een mens
en spreekt je aan 
daar, ergens bij de put.
(Johannes 4)

Werner Pieterse


