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Op weg naar Pinksteren 
vijf vesper vieringen
Gert Jan de Bruin

Elk jaar hebben de vespers een thema 
of rode draad. Dit jaar is er in de 
vieringen aandacht voor enkele grote 
geloofsgetuigen, of om het anders te 
zeggen: voor oude en nieuwe heiligen. 
Hoe goed is het wanneer wij mensen 
van korter of langer geleden als een 
voorbeeld kunnen zien en als een bron 
van inspiratie.

U bent van harte welkom in één of 
meer vespervieringen, die ongeveer 
een half uur duren. U mag de gebeds
diensten beschouwen als een mooie 
voorbereiding op het feest van 
Pinksteren.

In de dagen voor Pinksteren 

zijn er vespers in vijf kerken in 

Amstelveen en Buitenveldert. 

Vroeger kende men de 

Pinksternoveen, een negental 

vieringen op de dagen tussen 

Hemelvaart en Pinksteren. Wij 

pakken het wat bescheidener 

aan met vijf vieringen en 

beginnen in de week voor 

Pinksteren op de maandagavond. 

Maandag 14 mei 19.30 uur 
over kerkvader Aurelius Augustinus 
in de Sint Urbanuskerk,  
Noorddammerlaan 124

Woensdag 16 mei 19.30 uur 
over patroon van Italië Franciscus van 
Assisi in het Gebouw van Apostolisch 
Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 140

Vrijdag 18 mei 19.30 uur 
over theoloog Dietrich Bonhoeffer 
in de Paaskerk, Augustinuspark 1

Vieringen

actueel

Dinsdag 15 mei 19.30 uur 
over bisschop Oscar Romero in de 

Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965

Donderdag 17 mei 19.30 uur 
over dominee Martin Luther King 

in de Pelgrimskerk,  
Van Boshuizenstraat 560
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Inhoud
In vogelvlucht krijgt u weer een indruk van 
wat deze Present te bieden heeft. ‘Als een 
vogel’ is het thema. Zelf fantaseer ik soms 
over de aanschaf van een buks – ja, geneigd 
tot alle kwaad, kent u die uitdrukking nog? 
– vanwege de duiven die poepen op ons 
balkon, om nog maar te zwijgen over die 
keer dat een vogel een klodder liet vallen 
op mij, terwijl ik op de fi ets onderweg was 
naar een nooddruftig gemeentelid. Sommige 
collega’s zeggen dat dat het lot is van ee n 
predikant om shit over je heen te krijgen. 
Zo niet collega Gert Jan de Bruin in zijn 
hoofdartikel; hij bezingt de vogel zoals alleen 
hij dat kan en plaatst dit schepsel in Bijbels 
en geloofsperspectief. Veel mensen houden 
van vogels. Johannes Buitenwerf is een echte 
vogelaar; lees het interview met hem. Erik 
Schouten zou ook wel een vogel willen zijn; 
in zijn column brengt het observeren van 
een merel hem tot een ontroerend inzicht: 
alles zien... en toch zingen! Marieke Bakker 
is een muzikale vogel; in een gesprek met 
Janet vertelt ze over haar geloof en werk. 
Onze ‘stadsvogel’ presenteert een nieuw 
boek: Waar ik je zoek; Dick had een interview 
met hem. En dan zijn er al die vogels van 
diverse pluimage die rondfl adderen binnen 
de Protestantse Gemeente Amstelveen
Buitenveldert; wat een rijkdom. Het thema is 
natuurlijk gekozen met het oog op Pinksteren; 
Gods Geest wordt vaak afgebeeld als een 
vogel, een duif. Als de Pinksterdag aanbreekt, 
laat u verrassen, zie ze vliegen, roep vol 
enthousiasme uit – nee, niet Holy cow, maar 
Holy Bird of Holy Spirit! De redactie wenst u 
gezegende Pinksterdagen. 
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inleveren kopij: 2 juli
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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

Do/ 10-05 
Hemelvaartsdag

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

Kruiskerk
09.30 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
09.30 uur: ds. A. Baas

De Buitenhof
10.30 uur: mw. D. Dijk

Zo/ 13-05 

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, 
Terschelling West
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumensche Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Beens, Barneveld
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 12.05) 10.30 uur: drs. R.J. Prent
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek

Zo/ 20-05 
Pinksteren

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpver-
lening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, zending, bijbelonderwijs 
op platteland Bangladesh

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen, met de cantorij  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en 
ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist
maandag 2e Pinksterdag 09.30 uur: 
ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
met de cantorij  

De Buitenhof
(za 19.05) 10.30 uur: drs. E. Leune
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Data inleveren en verschijnen Present
05 – De groene kerk
inleveren kopij: 28 mei
op de mat: 19 juni

06 – Tussen kunst en kerk
inleveren kopij: 2 juli
op de mat: 24 juli
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Zo/ 27-05

1e collecte: Diaconie, stichting Derde 
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, werk binnen de 
Classis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg; dr. R.Buitenwerf  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Noorderijk, Zetten
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist 

De Buitenhof
(za 26.05) 10.30 uur: 
ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van. Drommelen

Zo/ 03-06

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
16.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen ‘Verhaal in de Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.W. Hooydonk, 
Kockengen
Pelgrimskerk
! 10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 02.06) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 10-06

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. Sytze de Vries  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer, 
Bilthoven
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
! 10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 09.06) 10.30 uur: 
ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Zo/ 17-06

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M. Visser, Heemskerk, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
! 10.30 uur: cantatedienst, liturg: 
ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
(za 16.06) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen
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Als een vogel
Gert Jan de Bruin

Stel je voor, even vliegen boven 
Amstelveen, het stadshart van bovenaf 
eens goed bekijken. Als vogel kun je 
de gekste capriolen maken. Je hoeft 
nooit in een rij voor een toilet te staan, 
je kunt onbeschroomd iets laten vallen 
als je nodig moet. Als het waait kun je 
je heerlijk laten meevoeren op de wind. 
Choreograaf Paul Lightfoot, leider van 
het Nederlands Dans Theater, vertelde 
recent in Trouw dat hij vaak droomt dat 
hij vliegt als een vogel hoog in de lucht. 

‘Ik ben een wezen van 
de lucht en de aarde, 
als danser hield ik van 
springen.’ Hij zal niet 
als enige dromen van 
een vogelvlucht.

In het bijbels verhaal 
vliegen vogels af en 
aan. De mus en de 
zwaluw, symbolen 
voor de mens, 
vinden bij het altaar 
in de tempel plaats 

om een nest te maken. De Onzienlijke 
wordt met een adelaar of een arend 
vergeleken. Laatst was ik bezig met de 
profeet Elia en stuitte ik op raven die de 
profeet eten brachten. 
Vogels verbinden hemel en aarde; 
wordt de ziel daarom met een vogel 
vergeleken? We zijn aan de aarde 
gebonden, maar we willen onze 
zwaartekracht vergeten. Konden we 
maar vliegen...

Ook in het verhaal over Noach stuiten 
we op een vogel. Aanvankelijk is het 
een vogel die opgesloten zit. We 
kunnen ons soms voelen als een 
gekooide vogel. We willen iets maar 
het lukt ons niet of we mogen het 
niet. We worden betutteld op het 
werk, door een overheid met strakke 
regelgeving. Ouderen die betuttelend 
te horen krijgen: ‘Nee, dat kunt u 
niet meer, daar bent u te oud voor.' 
Kinderen, dan zijn het vooral meisjes, 
die in sommige landen niet naar school 
mogen, in hun mogelijkheden beknot. 
Gekooide vogels. Een mens kan zich 
op die manier vleugellam voelen. In het 
boek der psalmen lezen we over een 
vleugellam geslagen ziel. Een vogel in 
een kooi is de wereld op z'n kop. Een 
vogel hoort te vliegen. 

De duif die Noach loslaat, vliegt uit. 
Na lang wachten is er een heerlijke 

vrijheid. Hoe goed om te merken, dat 
je op eigen kracht kunt vliegen, als je 
jezelf identificeert met die vogel. Maar 
onder je bevindt zich een uitgestrekte 
watermassa en dat is wel schrikken. 
Water kan in het bijbels verhaal zowel 
positief als negatief zijn. Water lest 
onze dorst en is levensnoodzakelijk. 
Maar de aanblik van al dat water kan je 
ook doen schrikken: help, ik verdrink. 
Ons leven is kwetsbaar, het is een hele 
kunst om het hoofd boven water te 
houden. In nieuwe situaties moet je 
steeds weer leren vliegen. De vraag 
die een mens zich kan stellen luidt: 
waaraan ontleen ik m’n draagkracht? 
Wat of wie houdt mij in de lucht? Wie 
zegt ons dat we de moeite waard 
zijn, om niet te zeggen kostbaar? 
Levensvertrouwen moet groeien. 
Fijne herinneringen, goede ervaringen, 
lieve woorden en hartelijke gebaren: 
dat alles geeft een mens draagkracht, 
vertrouwen.

De vogel van Noach komt uiteindelijk 
niet naar hem terug, maar blijkt vaste 
grond te hebben gevonden. De vogel 
kan gaan rusten, de vleugels invouwen. 
Op een tak gaan zitten, met andere 
vogels wat gaan zitten 'bomen'. Naast 
de inspanning van het vliegen is er de 
ontspanning. Ons leven zal wel altijd 
iets hebben van die vogel uit het verhaal 
over de vloed. Momenten van gekooid 

Als je in een groep aan de anderen 

vraagt welk dier zou je willen zijn, 

dan zijn er nogal wat die antwoorden: 

een vogel. Vogels spreken tot onze 

verbeelding. Je zult maar kunnen 

vliegen. Wie zou dat niet willen? 
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zijn, van tegen de muren opvliegen en 
je klein voelen. Op andere momenten is 
er het angstige heen en weer vliegen, 
de rusteloosheid. Maar goddank zijn er 
ook momenten van neerstrijken, van 
ontspanning, geluk.

Wie gelooft heeft iets van een vogel. 
We hebben aan de aarde eigenlijk niet 
genoeg. Wij verlangen naar meer, naar 
lichtheid, zonder zorgen te ontkennen. 
We horen vogels zingen als de nacht 
nog donker is. Jezus komt in zijn 
zogenaamde Bergrede over vogels te 
spreken wanneer hij mensen gevangen 
ziet in zorgen, die hij ze niet gunt. Let 
toch op die vogels, ze zaaien en maaien 
niet, vullen geen schuren. Alsof de 
vogels weten van het geheim van het 
leven, van een hemel die de aarde 
omarmt. 

De evangelisten vertellen ons ieder op 
eigen manier over de doop van Jezus. 
In hun verhalen is steeds sprake 
van een vogel: Gods Geest wordt 
vergeleken met een duif die op 
Jezus neerdaalt. Net als in het oude 
scheppingsverhaal zweeft er een vogel 
over het water. Wie goed kijkt, komt 
die vogel bij herhaling tegen. Ik doel 
op wandtapijten, gebrandschilderde 
ramen en op vele schilderijen in musea. 
Onlangs zag ik die vogel op de rode 
stola van een collega in een dienst van 
bevestiging en intrede en kwamen de 
kinderen uit de nevendienst terug met 
een vogel voor hun nieuwe predikant.
In een liedje dat ik indertijd maakte over 
de vruchten van de Geest (Galaten 5), 
sloot ik aan bij het gebruik van de vogel 
als beeld voor de Geest. U leest de 
liedtekst hiernaast.

De Geest van God is als een 
vogel in de lucht,
die speurt naar mensen om 
te landen na haar vlucht.
De Geest wil inspireren, een 
nieuw bestaan creëren,
de vriendelijkheid en vreugde 
is haar vrucht.

Wij zoeken steeds naar wat 
ons in dit leven smaakt,
en denken terug aan wat ons 
eerder heeft geraakt.
In woorden die er klonken, 
liefde die werd geschonken,
vermoeden wij de Geest die 
naar ons taalt.

Zij is de wind van God die in 
de wereld waait,
 de eeuwen door als vuur in 
mensen opgelaaid 
zij komt om te verwarmen, 
onthult ons Gods erbarmen,
heeft vrede en verwondering 
gezaaid.

De Geest van God lokt 
mensen voor haar avontuur,
de schepping vraagt om inzet 
voor een lange duur.
Wie droomt van vergezichten, 
die zal niet willen zwichten
voor tegenstand, maar slecht 
de hoogste muur.

De Geest van God is als een 
vogel in de lucht,
die speurt naar mensen om 
te landen na haar vlucht.
Zij vraagt ons: durf te leven, 
met anderen verweven;
zachtmoedigheid en goedheid 
is haar vrucht.
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Een muzikale vogel
interview

Wat voor vogel ben jij? 
‘Oei, daar heb ik nog nooit bij 

stilgestaan.’ Na enig 
nadenken: ‘een 
roodborstje vind ik 
een leuk vogeltje, 
’t is niet zo groot, 
bescheiden. ‘k Heb 
niet zoveel met 
roofvogels ... musjes 
vind ik ook héél 
schattig, die zitten zo 
gezellig bij elkaar in 
het warme zand op 
het strand. Twitter, 
twitter, twitter.’

Wat voor mens jij?
Nadenkend: ‘Ik hoop een mens te zijn 
met aandacht voor anderen.’ Verlegen 
lachend: ‘ik denk ook wel dat ik dat ben. 
Ik sta graag klaar voor anderen. Soms 
ben ik ongeduldig, een karaktertrek 
die ik van mijn vader heb geërfd. Dat 
probeer ik in toom te houden, maar af 
en toe komt het bovendrijven. Ja, dat is 
de aard van het beestje. ‘k Ben redelijk 
snel, werk in een hoog tempo en daar 
lopen mensen wel eens tegen aan in 
mijn werk.’ 

Heb je naaste lief
Marieke groeide op in een muzikaal 
gezin met lieve ouders waarin de kerk 
een belangrijke plaats innam. ‘De 
kinderbijbel van Anne de Vries kende 
ik uit mijn hoofd, ik kon hele teksten 
opzeggen. Toen ik een jaar of zeven 
was, wilde ik zendeling worden. Op 
míjn lagere school leerden we geen 
versjes. Maar wel zomers in Egmond 
aan Zee, als we daar op vakantie 
waren en nog een paar weken naar 
school moesten. Daar leerde ik een 
psalm, je raadt nooit welke! Uit 
diepten van ellende. En dan huppelde 
ik met mijn zusje naar het strand, 
terwijl ik die psalm zong.’
Het geloof speelt nog steeds een 
belangrijke rol in haar leven. ‘De 
vrijheid zoals beschreven in Galaten 5 

is voor mij heel belangrijk. Daarom wil 
ik me ook niet aan een bepaalde kerk 
binden. De belangrijkste regel is voor 
mij: heb je naaste lief. Want als je je 
naaste liefhebt, heb je het goede voor 
met mensen. Ieder mens op aarde 
is evenveel waard, gelijkwaardig. Ik 
vind machtsvertoon en mensen die 
elkaar bedreigen vreselijk. En dan al 
die onverdraagzaamheid. Prima als 
mensen het niet met elkaar eens zijn, 
maar als je elkaar niet verdraagt en 
elkaar naar het leven staat en denkt: ik 
heb de waarheid in pacht en daarom 
mag ik je doden ....’

Vanaf haar negende speelt Marieke 
cello. Na een periode van twijfel 
besluit ze, na eerst de studie diëtetiek 
te hebben gedaan, toch nog naar 
het conservatorium te gaan. Ze 
studeert af met het celloconcert 
van Edward Elgar. Daarna speelt ze 
in tal van orkesten, maar ze blijkt 
blessuregevoelig en maakt begin 
2001 de overstap naar het Brabants 
Orkest, waar ze orkestinspecteur 
wordt. ‘De ene dag speelde ik zelf 
nog in een orkest en de volgende dag 
hoorde ik vanachter mijn bureau het 
Brabants Orkest spelen,’ vertelt ze 
geëmotioneerd. Als productieleider 
– zo typeert zij haar functie – bereidt 
ze orkestproducties voor, regelt ze 

Al twintig jaar behoort Marieke Bakker 

(1958) tot de harde kern van de 

cantatediensten van Linguae atque 

Cordis als celliste en later ook als 

organisator. Samen met Bert ’t Hart, 

Janny Schuijt, Irene Hillers, Sietske 

Langbroek en Harmen de Vries 

bereidt ze de diensten voor. Na een 

vijftienjarige carrière als celliste, is zij 

nu orkestinspecteur bij philharmonie 

zuidnederland, een samensmelting van 

het Brabants Orkest en het Limburgs 

Symfonieorkest.

Janet Parlevliet
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de orkestbezetting, begeleidt ze 
dirigent en solisten, heeft overleg 
over de opbouw van het podium 
en de aanlevering van muziek uit 
de muziekbibliotheek en is eerste 
aanspreekpunt voor de musici. Kortom 
alles wat erbij een orkest komt kijken, 
voordat het kan gaan spelen. ‘Het is 
een mooi vak, maar heel druk.’

Wat doet muziek met jou?
‘Het emotioneert mij, het roept 
bepaalde gevoelens op: een prettig 
of een onprettig gevoel. Muziek kan 

ook grappig zijn, je kunt er om lachen. 
Dan denk ik: hoe verzint die componist 
het! Muziek geeft een bepaalde sfeer 
en die pak je op.’ Zachtjes: ‘muziek 
geeft ook rust en evenwicht. Wat ik zo 
boeiend vind van de cantatediensten 
is, dat Bert ‘t Hart en Harmen de Vries 
heel goed kijken welke teksten passen 
bij de zondag van het kerkelijk jaar. 
Muziek en tekst verrijken elkaar in zo’n 
dienst, omdat de predikanten ook de 
tekst in hun preek gebruiken. Wat was 
het weer fi jn!, zeggen mensen vaak na 
afl oop.’

Pinksteren
We praten verder over de betekenis 
van Pinksteren: ‘De Geest Gods vliegt 
naar binnen, zo stel ik me Pinksteren 
voor. Mensen worden gegrepen door 
de Geest, gepakt door de Geest. Dat 
is ook de bedoeling geweest van 
al die brieven van Paulus aan al die 
gemeenten. Hij wijst erop hoe je je 
leven kunt verrijken. In de Bijbel zijn 
er teksten – vooral in het Nieuwe 
Testament – die je grijpen, die echt 
binnenkomen. Jezus was natuurlijk het 
summum van heb je naaste lief ...’
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Jaarrekening 2017
college van kerkrentmeesters

Tijd om u op hoofdlijnen te 
informeren over de financiële positie 
van onze kerkgemeenschap. Voor 
de geïnteresseerden wordt de 
gehele jaarrekening op de website 
geplaatst en ik licht deze tijdens de 
gemeentevergadering nader toe.

Allereerst de aanpassing van de 
vergelijkende cijfers 2016. Met ingang 
van 2017 worden onttrekkingen 
aan in het verleden gevormde 
bestemmingsreserves en fondsen in 

de resultaatbestemming 
opgenomen en 
niet meer in de 
staat van baten en 
lasten verantwoord. 
De vergelijkende 
cijfers uit 2016 zijn 
hiervoor aangepast 
waardoor het 
negatieve Resultaat 
kerkgemeenschap 
2016 is toegenomen 
met € 192.000 naar 
€ 340.000.

Zoals uit de tabel blijkt, is het tekort 
uit kerkelijke activiteiten in 2017 
uitgekomen op € 522.000. Dit is een 
verbetering ten opzichte van 2016 met  
€ 167.000 en kent een aantal oorzaken. 
In 2017 werd voor een bedrag van 
€ 121.000 meer aan schenkingen, 
legaten en giften ontvangen dan in 2016. 
De vrijwillige bijdragen waren in 2017 
€ 18.000 lager dan in 2016. De daling 
was minder dan begroot (€ 52.000). 
Het aantal bijdragende leden daalde 
met ruim 4% van 1.397 naar 1.335. De 
gemiddelde bijdrage per lid steeg met 
0,8% naar € 372.
De opbrengsten uit collecten van 
€ 37.000 waren in 2017 € 4.000 
minder dan in 2016. De opbrengsten 
uit verhuur van onze eigen 
kerkgebouwen en de pastorie steeg 
met € 4.000. De interestbaten op de 
geldmiddelen daalden met 
€ 8.000 ten gevolge 
van lager uitstaande 
bedragen en een lagere 
interestvergoeding.

De lasten namen per 
saldo af met € 61.000. 
De kosten voor het 
pastoraat, de salarissen 
en vergoedingen, de 
lasten van kerkgebouwen 
en de kosten van het 
jeugdwerk vertoonden 
alle geringe mutaties ten 
opzichte van vorig jaar.

De kosten van beheer, administratie 
en communicatie komen iets lager uit 
dan begroot, voornamelijk ten gevolge 
van het niet organiseren van het (te) 
Gekke Kerk Festival.
Aan de nieuwe posten Investeren 
in de toekomst en Vernieuwende 
activiteiten werd in 2017 € 86.000 
uitgegeven.

De resultaten uit beleggingen namen 
met € 143.000 toe tot € 492.000 (2016: 
€ 349.000). De opbrengsten uit verhuur 
namen licht toe tot € 290.000. Per saldo 
stegen de baten uit interest, dividend 
en koersresultaten met € 130.000 
waarbij de lagere interestvergoeding 
op spaarrekeningen meer dan 
gecompenseerd werd door hogere 
dividendopbrengsten (€ 53.000) en 
hogere koersresultaten op aandelen en 
obligaties (€ 83.000).

De jaarrekening over 2017 is 

opgesteld en wordt door het 

College van Kerkrentmeesters 

besproken met de Algemene 

Kerkenraad. De accountant heeft 

zijn beoordelingsverklaring 

afgegeven.  

2017 2016

Baten uit kerkelijke activiteiten 914 808

Lasten uit kerkelijke activiteiten 1.436 1.497

Saldo kerkelijke activiteiten -522 -689

Baten uit beleggingen 635 480

Lasten uit beleggingen 143 131

Saldo beleggingen 492 349

Resultaat kerkgemeenschap -30 -340

(alle bedragen in duizenden euro’s) 

Andries Smeding

Het over de jaren 2017 en 2016 behaalde financiële 
resultaat is als volgt weer te geven:
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In vogelvlucht 
uit de algemene kerkenraad

We stelden om te beginnen de 
wijkkerkenraden een aantal vragen.
• Stemt u ermee in dat de bestaande 
structuur (algemene kerkenraad 
met wijkkerkenraden) vooralsnog 
gehandhaafd blijft, maar wel dynamisch 
wordt gemaakt? (Punt A van het advies)
• Staat u positief tegenover het idee 
dat het CvK in samenwerking met 
de AK een model ontwikkelt waarin 
wijkgerichte en bovenwijkse taken 
worden onderscheiden, met de daarbij 
horende budgetten dit met het oog 
op een grotere verantwoordelijkheid 
van de wijken om hun (fi nanciële en 
bestuurlijke) levensvatbaarheid blijvend 
aan te tonen? (Punt B van het advies)

• Gaat u ermee akkoord dat het 
voorstel om Vorming en Toerusting 
gezamenlijk vanuit de wijken aan te 
bieden verder wordt uitgewerkt, zodat 
u aan de hand van deze uitwerking kunt 
beslissen of u voor deze taak inderdaad 
zorg wilt dragen in het kader van 
verdergaande samenwerking? (Punt C 
van het advies)
• Bent u het ermee eens dat de 
predikanten die verbonden zijn aan 
de wijkgemeenten hun competenties 
breder in gaan zetten dan alleen in 
de ‘eigen’ wijkgemeente en dat er 
afspraken komen om meer te rouleren 
in het voorgaan in de verschillende 
wijkgemeentes? (Punt D van het advies)

Met enige mitsen en maren stemden 
Pelgrimskerk, Kruiskerk en Paaskerk 
hiermee in. Met een kleine delegatie 
uit de vier moderamina (AK en 
wijken) is over deze punten en de 
antwoorden verder gesproken, en 
ook over hoe we nu concreet verder 
gaan. 
We spraken ook over hoe de 
gemeente de AK 
meer als ‘haar’ 
AK kan gaan 
beschouwen. Een 
idee daarover wordt 
verder uitgewerkt. 
De sfeer van 
de bespreking 
was erg goed. 
Zo gaan we dus 
welgemoed verder. 
Ik wens u allen 
een inspirerende 
Pinksteren toe.

We zijn volop aan de slag gegaan met uitvoeren van het advies dat 

we in januari ontvingen. De stand van zaken is opgenomen in een 

planversie van dit advies. Dat staat waarschijnlijk al op www.pga-b.nl, 

over ons/algemene kerkenraad/beleid. 

Zoals uit de tabel blijkt, waren de resultaten uit de 
beleggingen in 2017 niet voldoende om het tekort uit 
de kerkelijke activiteiten te dekken. Het tekort van de 
kerkgemeenschap kwam voor 2017 uit op € 30.000.

Melis Melissen

Opbrengsten Actie Kerkbalans t/m maart 2018
Begroot € 455.000
Toegezegd t/m maart € 200.840
Ontvangen t/m maart € 184.409
Spontane bijdragen t/m maart € 113.083

Dank u wel!
Wie willen u heel hartelijk bedanken voor uw 
fi nanciële bijdrage. Heeft u vragen over de 
betalingsmogelijkheden van uw kerkelijke bijdrage? 
U kunt contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau van dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 
12.30 uur telefoon 0206413648 of mailen naar 
actiekerkbalans@pgab.nl. Uw gift is en blijft van harte 
welkom op rekening NL53 ABNA 0549 316 523.
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college van diakenen

Wist u dat...

Zo’n zestig mensen waren deze 
middag aanwezig, onder wie enkele 
nieuw Amstelveners van Afghaanse 
afkomst en gezinnen uit Syrië met 
kinderen. Geanimeerde gesprekken 
werden gevoerd, spelletjes gespeeld. 
Door het mooie weer konden de 
kinderen zich ook buiten vermaken op 

het grasveld. 

... het sparen van 
postzegels en 
ansichtkaarten geld 
oplevert voor de 
landelijke Diaconie? 
Ook wij in 
Buitenveldert en 
Amstelveen doen 
daaraan mee. Op 
een centraal punt 
in Utrecht hebben 
vrijwilligers de 

kaarten en postzegels gesorteerd, 
zodat deze verkocht konden worden 
op beurzen van verzamelaars en aan 
handelaren. Dit leverde in 2017 een 
bedrag op van € 31.533 op. Met dat 
bedrag was het onder andere mogelijk 
dat Li uit China naar school kan, Kwazi 
uit Afrika aan werk is gekomen en Itje 
naailes aan vrouwen in Papoea kan 
geven. Doorsparen dus!

... ik u in het februarinummer van 
Present beloofd had om u op de 
hoogte te houden over de opvolging 
van Cindy, onze penningmeester? 
Blij en dankbaar kan ik u vertellen 
dat Cees Grootjen, kerkend in de 
Kruiskerk, het stokje overneemt. 

... de diakenen uw ogen en oren 
nodig hebben om hun werk te kunnen 
doen? Graag horen wij waar onze hulp 
wenselijk is. Ook ú kunt een diaconale 
taak op zich nemen: kijk naar uw buren 
in de straat. Is daar eenzaamheid, kan 
iemand even geen boodschappen doen, 
of is iemand niet bij machte om gras te 
maaien, schroom niet, bied uw hulp aan. 
Echt, diaconaler zijn dan dat is er niet.

... uw diakenen zich op 2 juni even 
terugtrekken? Om van elkaars verhalen 
te leren, elkaar te motiveren en 
lastige hulpaanvragen te evalueren. 

Een gastspreker zal een specifi ek 
onderwerp behandelen. Zodat wij onze 
kennis op dat deelgebied verbreden, 
wat kan leiden tot betere beslissingen.

... wij op zoek zijn naar iemand die de 
weg weet in de sociale wetgeving en 
ons kan ondersteunen bij ingewikkelde 
hulpaanvragen? Dus geen fulltime 
diaken, maar iemand die zijn kennis 
beschikbaar wil stellen.

En mocht u zich geroepen voelen: 
er is geen mooier ambt binnen de 
kerkmuren dan dat van diaken.

... er op zaterdag 14 april weer een Come 

together gehouden is? Een ontmoe-

tingsbijeenkomst voor nieuwe en ‘oude’ 

Amstelveners in de Paaskerk, georgani-

seerd door het Interkerkelijk Diaconaal 

Platform. Met volop ruimte om elkaar 

aan te horen, met elkaar de maaltijd te 

nuttigen en elkaar beter te leren kennen. 

Ginus Trof

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Burgemeester Haspelslaan 129, 
Postbus 2011, 1180 EA 
Amstelveen, email: diaconie@
pgab.nl, tel. 020  641 36 48. 
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 
t.n.v. Diaconie PGAB
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Vogelaar Johannes
interview

Hoe komt het dat jij vogels zo 
leuk vindt? 
Aarzelend: ‘Vogels zijn overal, zelfs 
als ik hier een rondje loop kan ik wel 
dertig soorten ontdekken. Dat moet 
dan wel een groot rondje zijn. Je moet 
dan een behoorlijk eind lopen. Vogels 
zijn heel mooi ... sommige.’

Waar komt die hobby vandaan?
‘Ik denk van mijn oom en tante .... 
langzaam ben ik het leuk gaan vinden. 
Eerst zag ik wel een vogel, maar toen 
wist ik er nog niets van. Op een keer 

zag ik op een camping een vogelboek, 
echt een dik vogelboek. Tjonge, dacht 
ik, wat zijn er veel soorten en toen ben 
ik er beter op gaan letten. Zo ontdekte 
ik steeds meer vogels en vond ik het 
steeds leuker. Tenminste dat was bij 
mij zo,’ nuanceert hij. 

Is er iemand die je helpt om ze 
heel goed te kennen? 
‘Niet echt ... maar het vogelboek 
helpt heel erg. Ik ga wel eens een 
week naar Vlieland op vogelkamp.’ 
Heel enthousiast: ‘dan ga je gewoon 
de hele dag vogels kijken en altijd 
laat naar bed èn je hebt hele vroege 
ochtendexcursies, om half zes, maar 
dan mag je kiezen of je meegaat. Dat 
heb ik een keertje gedaan, maar dat 
hield ik niet vol! Die dag ben ik extra 
vroeg naar bed gegaan.’ 

Wat is één van de allerleukste 
vogels die je hebt leren kennen?
‘De papagaaiduiker die ik in Wales 
heb gezien, vind ik heel cool en de 
morinelplevier.’ Hij wijst de foto’s 
aan in zijn fotoboek. Dan volgt een 
prachtig verhaal over de noordse 
pijlstormvogels die broeden op ‘t 
eiland Skomer. 
‘Overdag hoor je ze niet, je ziet 
ze niet, want ze zoeken ver op 
zee voedsel’ en tegen de avond 
ziet hij: ‘een hele lange stoet van 
pijlstormvogels, dat gaat maar 
door, honderden tegelijk, door de 
telescoop kon ik ze echt goed zien. ’s 
Nachts ben ik ze met rood licht gaan 
opzoeken om ze niet te verstoren, je 
hoorde ze overal om je heen en toen 
we terugliepen, kreeg mijn vader er 
eentje tegen zijn laars.’

Johannes Buitenwerf (13) 

zit in het eerste jaar van het 

Hermann Wesselink College. 

Met zijn kijker en zijn fototoe-

stel fietst hij dikwijls een rondje 

in de Bovenkerkerpolder. Als 

hij over vogels vertelt, spettert 

het enthousiasme van hem af. 

Nieuwsgierig als hij is, zoekt hij 

alles op èn uit en noteert zijn 

waarnemingen in zijn vogelgids. 

Zijn beste foto’s staan op zijn 

website (vogelsvanamstelveen.

jouwweb.nl/) en in zijn fotoboek. 

Janet Parlevliet
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Waar ik je zoek

Pieterse: ‘Ik wil nieuwsgierigheid 
opwekken. Ook bij mensen die 
misschien sceptisch staan tegenover 
het geloof en de Bijbel. Ik zeg tegen 
deze mensen: kom maar mee en kijk 
met me mee. Zonder dat ik claim 
dat het geloof zaligmakend is. Wel 
zeg ik: Wees onbevangen. Val niet 

constant het verhaal 
in de rede. Laat je 
verleiden. Neem de 
Bijbelse verhalen 
serieus, zoals je een 
kunstwerk serieus 
neemt.’

Woord voor 
woord
Waar ik je zoek 
is een palet van 
twaalf centrale 
Bijbelverhalen, 

die woord voor woord worden 
weergegeven. Pieterse: ‘De verhalen 
in Waar ik je zoek zijn bedoeld 
om langzaam te lezen. Ze worden 
aangevuld met commentaar en 
beelden uit de kunst voor wie de 
woorden wil zien. Elk verhaal wordt 
ook voorzien van een parafrase, 
waarin ik aangeef hoe het verhaal zich 
verhoudt tot het grotere geheel.’

‘De verhalen die opnieuw worden 
verteld gaan over de schepping, 
Kaïn en Abel, Abraham op weg 
naar Kanaän, het offer van Isaak de 
worsteling van Jakob, Mozes die uit 
het water wordt getrokken, Jozua, 
David en Batseba, de wandeling van 
Jezus over het water, Bartimeüs en de 
dood en verrijzenis van Jezus.’

‘In de Bijbelverhalen ontmoet een 
raadselachtige God een groep 
zwervers’, zo wordt het boek 
aangeprezen door de uitgever. 
‘Hij trekt met ze mee, de woestijn 
in op zoek naar nieuw land. Daar 
bouwen koningen hun paleizen en 
tempels, maar niets is voor eeuwig. 
God zoekt een moeder, een kind en 
begint opnieuw. Dit zijn verhalen die 
diep in ons geworteld zijn – overal 
keren ze terug: in de kunst, in film, 
in poëzie.’

David en Batseba
Een mooi voorbeeld van de aanpak 
van Pieterse is zijn interpretatie 
van het Bijbelverhaal over David en 
Batseba. ‘Bij het verhaal zit ook mijn 
commentaar: waar gaat het hier nu 
eigenlijk over? Ook provocerend 
commentaar: hoe kan dat nou met 
zo’n David? Een man Gods die 
zoveel liefde heeft gehad en dan 
toch zijn handen niet van Batseba 
kan afhouden, zelfs haar man laat 
vermoorden. Op deze manier neem ik 
de lezer bij de hand om de verhalen te 
lezen.’ De Bijbel daagt volgens Pieterse 

Werner Pieterse heeft als predikant van 

de Paaskerk en als Amstelveense stads-

dominee één grote missie. ‘Ik probeer 

mensen de schoonheid en volheid van 

de Bijbelse verhalen te laten ervaren.’ 

Het is ook het uitgangspunt van zijn 

nieuwe boek Waar ik je zoek, dat in mei 

wordt gepresenteerd. 

Dick Aanen

interview

Zondag 27 mei
Boekpresentatie in het Van der 
Togt Museum in Amstelveen
Borrel met bijbel, muziek en 
kunst. Tijd 15.30 tot 17.30 uur. 
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ook uit. ‘Het verhaal van David en 
Batseba is ook een individueel appèl: 
hoe doe jij dat? We kunnen het heel 
makkelijk hebben over Trump en over 
het kwaad in de wereld. ‘Maar jij in je 
huis, hoe doe jij dat?’

Er zijn ook Bijbelverhalen, waar 
Pieterse mee worstelt. ‘Het verhaal 
van Jozua lijkt wel één grote 
moordpartij. Dat vind ik moeilijk, daar 
heb ik geen antwoord op. Ik wil het 
ook niet goedpraten. Het maakt voor 

mij duidelijk dat de Bijbel ook vragen 
stelt: wat betekent dit voor ons? Wij 
zitten enerzijds in Jericho, maar staan 
ook buiten de muren. Er is geen volk 
dat vrij is van dood en moord.’

Voorzichtige openheid
Waar ik je zoek is zijn tweede door 
uitgeverij Kok uitgegeven boek. 
Pieterse: ‘In mijn vorige boek Wat 
blijft ging het ongewild toch over 
de neergang van de kerk. Met als 
centrale vraag: Wat blijft er nou nog 
over? Het boek Waar ik je zoek is 
optimistischer van toon. Dit keer ben 
ik vooral op zoek naar alles wat er wel 
is.’

Werner Pieterse bespeurt als 
stadsdominee meer en meer een 
voorzichtige openheid naar die 
Bijbelse bronnen. ‘Heel langzaam 
begint er een besef te groeien dat 
er meer is dan consumentengedrag 
en liberale economie. Het is niet zo 
dat allerlei mensen opeens staan te 
juichen. Maar je ziet het tij wel een 
beetje keren. De weerstand komt op 
de achtergrond, ebt wat weg. Een 
docent op een school zegt tegen mij: 
‘die verhalen, dat is toch wel bijzonder. 
Vertel eens. Wat is nou precies Kerst?, 
Wat is Pasen?’

Pieterse denkt dat zijn waarneming 
van een hernieuwde belangstelling 
voor de Bijbelse verhalen meer is 
dan alleen maar wensdenken. ‘Het 
betekent overigens niet dat we in de 
kerk over het dieptepunt heen zijn. 
Maar wel dat er een nieuwe openheid 
ontstaat.’

Woensdag 30 mei 
Lezing Werner Pieterse in Café Montpensier, Kruiskerk
Ds. Werner Pieterse houdt een lezing over zijn boek Waar ik je zoek. 
Verhalen over zwervers, koningen, moeder en kind.
Een bijdrage in de spaarpot wordt op prijs gesteld. Om 19.30 uur staat 
de koffi e klaar, de lezing in twee delen duurt van 20.00 uur tot 21.45 uur, 
daarna is er nog een drankje. Van harte welkom!
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column

En toch 
zingen!

Erik Schouten

‘Hij had ooit verkering met een 
meisje op zijn werk bij Van Gelder 
Papier, maar toen van hem verwacht 
werd dat hij thee zou drinken met 
zijn schoonouders op een stralende 
zondagmiddag in het voorjaar, toen 
de velden vol nesten met eieren 
die op uitkomen stonden lagen, 
was de liefde snel voorbij.’ Co 
Walters liet in 2009 bij zijn dood 
20.000 pagina’s handgeschreven 
natuuraantekeningen na.

Het fanatisme van Co Walters is 
mij volkomen vreemd. Althans, als 

het om vogels gaat. Als u mij vraagt 
welke soort vogel ik zou willen 
zijn, dan zou het waarschijnlijk toch 
de merel worden. Ogenschijnlijk 
eenvoudig, maar wel met een sjiek 
donker pak. En lees eens wat Jac. P. 
Thijsse erover schrijft in Vogelzang: 
‘... het volle lied, prachtig van timbre, 
laag en vol van toon, rustig van 
voordracht met af en toe enkele 
stoutigheidjes naar de dunne en 
driftige kant. Dikwijls komt hij de 
menselijke muziek zeer nabij, zowel 
door de duidelijke vorming van 
lettergrepen als door de zo goed als 

zuivere intervallen. Hij maakt graag 
oefeningen op het accoord do, mi, 
sol, do en weet daar soms heel 
bruikbare loopjes in te lassen.’

Op de schutting strijkt een merel 
neer. Buiten dampt het nog. Hij ziet 
mij aan het ontbijt, draait wat met 
zijn kopje, schokkerig. Dan begint hij 
te fluiten, een mooi wijsje in de stille 
ochtend. Waarom? Misschien wel 
uit welbehagen, suggereert Thijsse, 
wellicht omdat hij net een lekkere 
worm heeft weggepikt. Mooi woord 
trouwens: welbehagen. Dan denk ik 
aan de schepper, deze vogel van de 
hemel fluit vast voor de schepper!
En weg is de merel. Verdwenen in 
een boomtop. Nu weer op bezoek bij 
mensen in een andere straat. Zo’n 
beestje ziet het allemaal gebeuren 
vanuit zijn hoge positie. Alles zien... 
en toch zingen! Ontroerend.

Als ik een dier zou moeten zijn, dan zou ik kiezen voor de vogel. Veel men-

sen houden van vogels. Sommigen zijn er heel fanatiek in. Daar is zelfs 

een speciaal woord voor: vogelaar. Eind 2016 verscheen een boek over Co 

Walters, geschreven door de Amsterdamse stadsecoloog Martin Melchers: 

Meneer Walters. Al zijn tijd besteedde hij aan vogels. 
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Paaskerk
Op weg naar Pinksteren
Na allerlei activiteiten in de weken voor 
Pasen en mooie paasvieringen gaan 
we op Pinksteren aan. Hoe je het ook 
wendt of keert, Pinksteren is en blijft 
een beetje het stiefkindje onder de 
kerkelijke feesten. Terwijl het belang 
van het feest onomstreden is, want 
Pasen moet immers landen, levende 
werkelijkheid voor ons worden. Dat is 
de kracht van Pinksteren. Leerlingen 
die zich teruggetrokken hadden, 
met deuren op slot, worden uit hun 
lethargie opgewekt en de wereld in 
gezonden. Het is een beweging van 
binnen naar buiten. Gelukkig hebben 
we in de kerk de laatste tijd meer en 
meer oog gekregen voor die beweging 
naar buiten. De Geest, Gods adem 
maakt die beweging mogelijk.
Zoals we zingen: ‘Kom, o Geest en 
vuur ons aan, van oudsher weet Gij 
harten te raken. Geef ons moed uw 
weg te gaan, wees de gloed in ons 
bestaan.’
In de dagen voor Pinksteren 
zijn er vijf vespervieringen in de 
verschillende kerken, zie pagina 2. 
In de pinksterdienst op 20 mei zal 
het pinksteroratorium van Marijke de 
Bruijne klinken. Anthem, Alegría, en 
de cantorij zingen het en Leo Kramer 
dirigeert. Het oratorium bestaat 
uit muziek en gesproken teksten, 

waarvan een groot deel uit de Bijbel 
komt. Klank en Woord brengen samen 
het pinksterverhaal tot leven.

G.J. de Bruin

Verslag gemeentebijeenkomsten 
Op maandagmiddag 9 april en 
dinsdagavond 10 april waren er twee 
gemeentebijeenkomsten. 

Bijpraten
Ds. Marianne Bogaard praatte ons bij 
over de ontwikkelingen binnen de AK 
en het uit te brengen advies. De AK 
denkt na over een andere profi lering, 
om beter te laten uitkomen dat de 
wijkgemeenten samen zorg dragen 
voor het geheel. Verder komt er 
een gezamenlijk programmaboekje 
voor Vorming en Toerusting van de 
drie wijkgemeenten in Amstelveen
Buitenveldert. Ook staan de eerste 
ideeën op papier om de predikanten 
meer te laten rouleren binnen 
AmstelveenBuitenveldert. 
Besloten is even pas op de plaats te 
maken met de invulling van de vacature 
van Ellen Kok. Zij deed onderzoek naar 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder 
van wie we de pastorale behoefte 
niet kennen. Eerst zullen we in de niet 
onderzochte wijken inventariseren om 
hoeveel mensen het gaat en daarna 
een besluit nemen hoe verder te gaan. 

Ds. Werner Pieterse sprak over 
‘vernieuwing’. Hij vertelt Het Verhaal 
aan mensen voor wie het niet meer 
vanzelfsprekend is dat ze verhalen 
uit de Bijbel horen. Hij zoekt contact 
met scholen in de wijk waarbij opvalt 
dat mensen nieuwsgierig zijn naar de 
boodschap die hij te brengen heeft. 
Schoolklassen komen regelmatig in 

website www.paaskerkamstelveen.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@paaskerkamstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444, 
dspieterse@paaskerkamstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Elly MerckelTimmer, tel. 6478004. 
voorzitter@paaskerkamstelveen.nl
scriba Brigitte van StalNouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerkamstelveen.nl, 
tel: 4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. 
present@paaskerkamstelveen.nl
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de Paaskerk kijken en kinderen van 
het Palet hebben het paasfeest in de 
Paaskerk gevierd. Ook met de Willem 
Alexanderschool en met het Hermann 
Wesselink College zijn er contacten. 
Daarnaast is Werner stadsdominee. 
Zoekend probeert hij de verhalen uit 
de Bijbel meer naar buiten te brengen. 
Zo zijn er de Bijbeltafels bij Venstra 
en verzorgt hij de afsluiting bij de 
talkshow BV Amstelveen. Samen met 
andere kerkgenootschappen wordt 
bekeken of er in het Stadshart ruimte 
is voor een plek van bezinning.

Pastoraat
De taakgroep Paaskerk 2022 denkt na 
over hoe we kerk/gemeente willen zijn 
in 2022. De volgende onderwerpen 
komen daarbij aan bod: vorming en 
toerusting, vieringen, diaconaat, jeugd, 
vernieuwing, predikanten, financiën 
en pastoraat. Pastoraat is misschien 
wel het moeilijkste, mede omdat 
er minder vrijwilligers zijn. In 2013 
stelden we vast, dat pastoraat gaat 
over aandacht en ontmoeting en altijd 
tweerichtingsverkeer is. Het plan was 
om van individueel pastoraat grotendeels 
over te gaan naar doelgroepenpastoraat. 
Hoe staan we er nu voor? De term 
doelgroepenpastoraat is vervangen 
door ontmoetingspastoraat. Er zijn 
veel groepen binnen de Paaskerk 
die bij elkaar komen. Zonder volledig 
te zijn, noem ik er een paar: de 
seniorenbijeenkomsten in de wijken, 
de rouwgroep samen met de Kruiskerk, 
de dertigers, veertigers, vijftigers en 
zestigers groep, de gebedskring, de 
kring Van Damme, de community, 
buurttafel etc. Daarnaast bieden 

Ina Siepel-Petersen
Op eerste paasdag is Ina Siepel
Petersen overleden. Ina, afkomstig 
uit Groningen, kwam na haar huwelijk 
met haar man Teko in de Vuurdoornlaan 
wonen. De eerste bewoners in het 
nieuwbouwhuis. Vanaf het begin 
is ze betrokken geweest bij de 
Paaskerkgemeente. Ook toen ze 
verhuisde naar het appartement in de 
Boothlaan en tot haar verdriet steeds 
dover werd, bleef ze de kerk bezoeken. 
Ina was een sterke vrouw die haar eigen 
keuzes maakte: tegen de mores van de 
tijd in ging ze werken als telefoniste. 
Ze was creatief en belangstellend, tot 
het laatste toe betrokken bij kinderen 
en kleinkinderen. Ondanks het verdriet 
in haar leven, de dood van haar 
schoonzoon Willem en nog niet zo lang 
geleden van haar dochter Doro en haar 
man Teko, bleef ze oog houden voor het 
goede van het leven en de schoonheid 
van de schepping. Vandaar dat bij haar 
afscheid op haar verzoek lied 977 werd 
beluisterd. ‘Ga uit o mens en zoek uw 
vreugd’. Ina is bijna 90 jaar geworden. 
We wensen ieder die haar zal missen, 
de kinderen en kleinkinderen, sterkte en 
Gods kracht toe.

Ds. Werner Pieterse

Lijdia van Veldhuizen-Vet
Op 7 april is in Huize Groenelaan Lijdia 
van VeldhuizenVet ingeslapen. Zij 
verbleef daar sinds een aantal jaar, nadat 
haar man Jan was overleden. Met hem 
had ze in Ouderkerk een teruggetrokken 
leven geleid. Ze woonden in het 
dijkhuisje ‘Karma’ aan de Koningin 
Julianalaan dat ze als enig kind van haar 
ouders had geërfd. De buitenwereld 

was er ver weg, Lijdia verliet haar 
vertrouwde huis zelden.
Dat veranderde toen ze in Groenelaan 
terecht kwam. Van haar oude buurvrouw 
Janneke kreeg ze veel aandacht. Ze 
kochten nieuwe kleren, ze ging naar de 
kapper en deed mee met de activiteiten 
in het huis. Ook namen ze samen deel 
aan uitstapjes. Er ging een wereld voor 
Lijdia open. Zij bleek een levendige 
vrouw met humor. De laatste jaren 
behoorden tot de beste van haar leven. 
Zo zal zij herinnerd worden. Wij namen 
afscheid van haar op de begraafplaats 
Karssenhof in Ouderkerk aan de Amstel. 

Ds. Marianne Bogaard

Petronella Digna van Thiel-Krijger
In de vroege ochtend van 17 april is 
op 85jarige leeftijd mevrouw Van Thiel 
ontslapen, de echtgenote van ds. J.J. 
van Thiel. In oktober zouden ze zestig 
jaar getrouwd zijn geweest. Zij was 
een onderwijzeres in hart en nieren 
en stond bekend als de ‘verteljuf’, 
want ze kon goed vertellen. In alle 
plaatsen waar zij en haar man hebben 
gewoond, viel ze in op scholen, ook in 
Amstelveen. Daarnaast is zij haar man 
tot grote steun geweest in zijn werk als 
predikant. Geloof en kerk hebben altijd 
veel voor haar betekend. Sinds een 
slokdarmhernia in 2001 kende haar leven 
de nodige beperkingen; daar kwam de 
laatste jaren ook nog dementie bij. 
In een dienst van Woord en Gebed in de 
Paaskerk hebben we op 25 april afscheid 
van mevrouw Van Thiel genomen. 
Centraal stonden de lezingen Jozua 1: 
16 en Romeinen 8: 3139, en dan vooral 
hun trouwtekst Jozua 1: 5.

Sieb Lanser
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pastoraal medewerkers en predikanten 
individueel pastoraat waar dat nodig 
is. Met een aantal vragen spraken we 
hierover verder in kleine groepjes.
Conclusie: er gebeurt veel binnen de ge
meente, daarmee gaan we door en ma
ken het meer zichtbaar. Dwarsverbanden 
tussen de verschil lende groepen zijn 
nodig. Ook het tweerichtingsverkeer bin
nen de bestaande groepen is belangrijk. 
De trend is niet langer het aanbod, maar 
de vraag. 
We hadden een goede middag en 
avond en de kerkenraad wil zeker ook 
op deze manier in gesprek blijven met 
de gemeente. 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Dit jaar is weer een vrijwilligers
bijeenkomst voor àlle vrijwilligers. Dus 

zet zaterdag 16 juni om 17.00 uur alvast 
in uw agenda. 

Elly Merckel-Timmer

Avond over vrijwillig levenseinde 
29 mei
Ook in de kerk komen we het steeds 
vaker tegen: mensen die hun leven op 
verzoek willen laten beëindigen. Omdat 
zij ernstig ziek zijn en ondraaglijk lijden, 
maar soms ook vanwege een verwacht 
lijden of om een andere reden. Als 
gemeente hebben we te maken met 
de pastorale vragen die daarbij komen 
kijken, zowel voor de lijdende mens als 
voor zijn of haar naasten. 
Op deze avond willen we praten over 
al die vragen. Er wordt informatie 
gegeven over de praktijk van 
levensbeëindiging: welke criteria 

worden gehanteerd, en wie zijn 
daartoe bevoegd? Naast ds. Marianne 
Bogaard is Cynthia Kramer aanwezig. 
Zij zal als arts de medische kant 
toelichten. Aanvang 20.00 uur. 

Ds. Marianne Bogaard

Belofte van trouw 
Op zondag 22 april was er in de 
middag een speciale ceremonie in de 
Paaskerk, waarin Aswin van Kesteren 
en Michaéla Adema voor het leven met 
elkaar werden verbonden. Vanwege 
de professionele zorg die Aswin nodig 
heeft, zullen zij op twee adressen blijven 
wonen, maar dat doen zij nu als man en 
vrouw. In de dienst, waarin muzikanten 
van de voormalige band BZN de muziek 
verzorgden, beloofden zij elkaar trouw 
en ontvingen zij Gods zegen.

Terugblik ‘40 dagen: van donker 
naar licht’
Veertig dagen van Aswoensdag tot 
Paasmorgen. Met een nieuw project 
om met elkaar de veertig dagen tot 
Pasen bewuster mee te maken. Met 
de initiatiefnemers en predikanten 
is een programma opgesteld om de 
veertigdagentijd extra uit te lichten 
met activiteiten en aandacht. Bij alle 
activiteiten hebben veel mensen met 
verschillende talenten meegewerkt, of 
gevraagd of door spontane aanmelding. 
Mensen op de voorgrond en mensen 
die in stilte hun werk hebben gedaan. 
Alle dank aan iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan ‘40 dagen: van 
donker naar licht’. 

Anne Marie Dees

verschillende talenten meegewerkt, of 

mei 2018
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Verhalenmiddag voor Het Palet
Zoals u misschien weet komen de 
kinderen van basisschool Het Palet 
– de kleurrijke basisschool in de 
Benderslaan – jaarlijks allemaal per 
twee groepen naar de Paaskerk voor 
een verhalenmiddag. Afgelopen jaar 
hoorden groep 1 en 2 het verhaal 
van Noach; groep 3 en 5 Mozes; 4 
en 7 advent en 6 en 8 binnenkort het 
verhaal van de twee zonen (Lucas 15). 
Dinsdag voor Pasen vierden we in 
de Paaskerk het paasfeest met alle 
kinderen. Samen was de viering 
voorbereid. Iedere groep deed mee 
met het verhaal van de opstanding. 
Er waren gedichten van twee 
kinderen, een collage van donker 
en licht, een bloemenveld en het 
verhaal van Kikker en Pad voor de 
allerkleinsten, voorgelezen door drie 
meiden uit groep 8. Leo Kramer 
speelde orgel en vleugel, waarvoor 
hij hartelijk applaus kreeg. Met 
bloemen in de hand – van harte ter 
beschikking gesteld door Tof bloemen 
– ging iedereen huiswaarts.

Ds. Werner Pieterse

JD12+
Op 25 maart en 8 april hebben we 
jongerendienst gehad. We spraken 

over van alles. Veiligheid op internet, 
gevangenissen, rechtvaardigheid en 
de veertigdagentijd. Heel uitlopende 
onderwerpen, maar toch sloten ze 
ook weer goed op elkaar aan. Iedere 
keer is het weer spannend of het door 
gaat. Gelukkig is er een vaste kern 
die bijna altijd aanwezig is, waardoor 
één of twee extra aanmeldingen 
voldoende zijn. We hopen dat ze zo 
enthousiast zijn dat ze ook eens een 
vriend(in) meenemen, want helaas 
‘vliegt‘ er maar één dit jaar over van 
de Kinderkerk naar de 12+ en dat is 
Kirsten Terlouw, zodat de spoeling dun 
blijft.
Jammer, want naast de jongeren
diensten hebben we nog veel meer 
leuke activiteiten te bieden. Een 
voorbeeld hiervan is de Escaperoom. 
We zijn hier op 18 maart met z’n 
achten naar toe geweest en gelukkig 
ook allemaal weer terug gekeerd. 
The Passion hebben we dit jaar niet 
gezamenlijk bekeken. Wellicht omdat 
het dit jaar zo dichtbij was dat de 
jongeren ervoor kozen om er live naar 
toe te gaan.
Last but not least: het tienerweekend 
van 13 juli t/m 15 juli. Het lijkt nog ver 
weg, maar voor je het weet is het zover.

Arnold Terlouw

Agenda

Mei
Di  08 20.00 uur Community bij 

Esther Velten
Wo  09  19.00 uur Gebedskring
Wo  09 19.30 uur Vijftigers
Ma  14 20.15 uur Zestigers bij Gert 

Jan de Bruin
Di  15 10.30 uur Ontmoetings

pastoraat Bovenkerk 
(Noorddamcentrum)

Do  17 17.45 uur Buurttafel
Do  17 20.00 uur Dertigers
Do  17 20.00 uur Taakgroep Diaconie
Vrij  18 19.30 uur Oecumenische 

vesperviering over 
Dietrich Bonhoeffer

Di  22 10.00 uur Rouwgroep
Wo  23 19.00 uur Gebedskring
Vrij  25 – Zo 27  Kloosterweekend 

Heeswijk
Di  29  20.00 uur Avond over vrijwillig 

levenseinde
Wo  30 15.00 uur Ontmoetings

bijeenkomst 
(De Bolder)

Do  31 20.00 uur Veertigers

Juni
Di  12 18.00 uur Community bij Mimi 

Emmelot
Di  12  20.00 uur Dertigers
Wo  13 15.30 uur Bijbellezen met het 

oog op zondag
Wo  13 19.30 uur Vijftigers
Do  14  15.00 uur Ontmoetings

pastoraat Westwijk 
(Dignahof)

Za 16 17.00 uur Vrijwilligers
bijeenkomst
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
De laatste keer hadden we een 
korte vergadering. We bespraken de 
voorbereidingen van de paasdiensten. 
Inmiddels mogen we terugzien op 
mooie diensten in de Stille Week 
en met Pasen. Door vrijwilligers en 
beroepskrachten is weer veel werk 
verzet. Dank daarvoor.
11 maart hielden we een goede 
gemeentevergadering. Er waren zo'n 
zestig gemeenteleden. Het verslag 
staat inmiddels op de website.
We namen afscheid van Rob 
Hartman, die onze wijkgemeente 
als diaken vier jaar gediend heeft. 
Bedankt Rob!
Gelukkig is er ook weer versterking: 
Marijke van der Meulen werd 8 april 
als diaken bevestigd.

De AK vroeg onze mening bij de 
uitwerking van het rapport van de 
taakgroep. Wordt vervolgd.
Op 17 juni (vaderdag) vieren we onze 
dienst in het kader van Goede Buren 
met Elsrijk in het openluchttheater, 
waarbij ook het Apostolisch 
Genootschap meedoet. Mirjam 
Buitenwerf en Rob Weeda zullen 
ieder een aandeel hebben. Die zondag 
zal er geen dienst in de Kruiskerk 
zijn, tenzij het heel hard regent. Nog 

niet alle details zijn bekend, houd de 
de Kruispuntjes in de gaten, ook wat 
betreft de aanvangstijd.

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk
Wat geweest is: Palmpasen
Op 24 maart hebben we 
palmpasenstokken gemaakt. We 
begonnen met uitleg en een fi lmpje 
over de palmpasenstok. Daarna 
gingen ruim vijftig kinderen samen 
met hun (groot)ouders aan de slag. 
Na afl oop aten we zelfgebakken 
pannenkoeken. Tijdens de dienst 
op Palmpasen genoten we van de 
kleurige optocht van de kinderen met 
hun mooi versierde stokken. Het 
kinderkoor zong voor ons en Aleid en 
Marien speelden prachtig klarinet. 
Hartelijk dank aan alle mensen die 
er tijdens dit weekend voor gezorgd 
hebben dat het zo’n mooi feest is 
geworden! 

Wat komt: Verhaal in de Kruiskerk op 
zondag 3 juni, 16.00-18.15 uur
Creatieve viering over een 
Bijbelverhaal speciaal voor kinderen (3
12 jaar) en hun ouders. We sluiten af 
met een maaltijd. Meer informatie op 
de website en onze Facebookpagina.

Mirjam Buitenwerf

Terugblik Kringen
De gesprekskringen van dit seizoen 
zijn inmiddels afgelopen of komen 
binnenkort tot een afronding. Het was 
goed om met elkaar in gesprek te zijn 

website www.kruiskerkamstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 0621 124 567, 
contact@kruiskerkamstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerkamstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerfvan der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 0620 33 98 08,
buitenwerf@kruiskerkamstelveen.nl
kerkelijk werker Ria KeijzerMeeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 0703191938, 0650 22 82 50,
keijzer@kruiskerkamstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerkamstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 0622196510, 
scriba@kruiskerkamstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
AmstelveenBuitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerkamstelveen.nl
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over levens en geloofsvragen, aan de 
hand van de Bijbel of een (ander) boek. 
Op de Bijbelkring over het evangelie 
volgens Matteüs zijn we met elf 
deelnemers in zeven bijeenkomsten 
een aantal hoofdstukken verder 
gekomen. Er is altijd genoeg stof 
tot gesprek, dus we zijn er nog niet 
doorheen en gaan volgend seizoen 
verder. 
Met acht deelnemers verdiepten 
we ons in vijf bijeenkomsten in het 
boek Een gebroken wereld heel 
maken. Verantwoordelijk leven 
in tijden van crisis van de Britse 
emeritus opperrabbijn Jonathan 
Sacks. De meningen over het boek 
waren verdeeld, maar het was wel 
goed een keer een boek uit joodse 
hoek te bespreken, met een sterk 
ethische inzet. Sachs biedt een 
ethiek van verantwoordelijkheid, 
want leven is: door God geroepen 
worden tot verantwoordelijkheid. 
Het is de taak van de godsdienst om 
daartoe op te roepen. God nodigt ons 
mensen uit om zijn ‘partners in het 
scheppingswerk’ te zijn.
Als uitvloeisel van mijn studiereis 
naar Israël / Palestina zijn er twee 
avonden geweest naar aanleiding 
van het boekje Uitverkoren volk? 
Bijbellezen met het oog op het 
Israëlisch-Palestijns confl ict van Walter 
Brueggemann. Dat deze kwestie bij 
gemeenteleden leeft, bleek wel uit 
het aantal van zestien deelnemers en 
de stevige gesprekken die werden 
gevoerd. Wij zijn geen politici en 
hoeven geen politieke oplossing 
aan te dragen. Wel kunnen we ons 
bezinnen op welke rol de Bijbel speelt 

in het confl ict en hoe teksten worden 
gebruikt om bepaalde eisen kracht bij 
te zetten. Noties als uitverkoren volk, 
heilig land, Sion/Zionisme hebben een 
Bijbelse component, maar spelen ook 
een rol in het confl ict. 
Zelf heb ik veel plezier en voldoening 
beleefd aan de gesprekken met elkaar 
in kringen; het geeft meer interactie 
dan bijv. een preek op zondagochtend 
(wat ik overigens ook graag doe).

Sieb Lanser
 
Terugblik (herberg)activiteiten 
Henk Trommel hield een lezing over de 
Matteüs en de Johannes Passion voor 
veertig belangstellenden als onderdeel 
van Café Montpensier, dat aan een 
herstart is begonnen. 
In het Café is op 19 april een lezing 
geweest van pastor Marinus van den 
Berg en op woensdag 30 mei volgt 
Werner Pieterse met zijn nieuwe boek.
In het open huis op dinsdagmorgen 
konden de lezing van Jan Simons 
over algen en de presentatie van 
Sieb Lanser n.a.v. zijn studiereis naar 
Israël rekenen op een volle zaal. Op 
3 april moesten we met zeventig 
mensen zelfs uitwijken naar de 
kerkzaal voor de bijdrage van journalist 
Margriet Brandsma over constructieve 
journalistiek. In woord en beeld deelde 
ze haar ervaringen (als verslaggever) 
in Duitsland vanaf de Koude Oorlog 
tot nu. 
Een groeiend aantal mensen heeft 
gesprekken aangevraagd voor het 
zogenaamde document. In twee 
gesprekken komen we samen tot 
een document, dat bij iemand thuis 
bewaard wordt, met afspraken, 

gedachten en wensen over 
levenseinde en uitvaart. 
Op 3 mei kregen we vanwege 
de cultuurdag deskundigheid in 
huis van (kunst)historicus Robin 
Oomkes, die het joodse leven in 
Amsterdam besprak en een rondgang 
verzorgde langs Amsterdamse 
plekkenmetbetekenis. 
Met veel genoegen denken we 
als trio terug aan diensten voor en 
op Pasen. ‘De steppe zal bloeien’ 
heeft mij persoonlijk mooie uren van 
voorbereiding bezorgd; dank voor uw 
reacties!
De Sing Inn was dit voorjaar weer 
onverminderd gezellig. Het repertoire 
stond in het licht van Pasen. 
Goede Buren is tweemaal 
bijeen geweest. Dit is het 
samenwerkingsverband waarin 
Brentano, stadsdorp Elsrijk, het 
Apostolisch genootschap en de 
Kruiskerk hun informatie uitwisselen 
en nadenken over manieren waarop 
we kunnen werken aan een leefbare, 
veilige en actieve buurt. 
Goede Buren vergadert 
tweemaandelijks. In april hebben 
we gesproken over de waarde van 
geschiedenis. Het plan is om in 
september op originele wijze, als 
Goede Buren eens nadruk te leggen 
op wat we rond geschiedenis in huis 
hebben (kennis, verhalen, materialen, 
gebouwen...). 

Ria Keijzer

Sing Inn
Op woensdag 16 mei is er weer een 
Sing Inn, van 13.30 tot 15.45 uur. Na 
de koffi e volgt een liedprogramma, 
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samengesteld door Wim Keijzer en 
Peter van Dongen. Iedereen welkom, 
zangervaring is niet vereist. Ook 
als u niet eerder meedeed kunt u 
aanschuiven. 

Ria Keijzer 

Pinksteren
De dienst op pinksterzondag 20 mei 
wordt een bijzondere dienst. Jildou 
Kuijs wordt gedoopt, haar moeder 
Sanne Alberts doet belijdenis en wordt 
gedoopt, en vader Jelte Kuijs doet 
belijdenis.

Lezing-plus: geschiedenis en 
natuur van Amstelveen 
Op dinsdag 29 mei staat om 9.30 uur 
de koffi e klaar in de Kruiskerk en start 
om 10.00 uur een lezing: ‘Amstelveen, 
van wad en veenlandschap naar stad 
in het groen’, door Hein Koningen. Na 
de lunch vertrekken zij die dat willen 
naar het gebied van de Amstelveense 
Poel voor een wandeling in dit gebied. 
In lezing en wandeling geven Hein 
Koningen en Jan Simons uitleg over de 
landschappelijke ontwikkelingen, de 
grond, de groei tot stedelijk gebied en 

de plantenrijkdom. Tijden van veen
vorming en turf komen weer tot leven. 
Deelname aan deze dag bedraagt 
€ 12,50 (inclusief de voor ons 
verzorgde lunch, boeiende 
documentatie en een passende 
herinnering). Het is ook mogelijk 
alleen de lezing bij te wonen tegen 
een gift in de spaarpot. Informatie en 
opgave voor ‘In de natuur’: Ria Keijzer, 
06 – 50228250, keijzer@kruiskerk
amstelveen.nl. 

Hein Koningen, Jan Simons, 
Anita Pfauth en Ria Keijzer

Geertruida Adriana Feenstra-van 
Welbergen
Op 13 maart overleed Truus Feenstra, 
na een lang en gelukkig huwelijk 
van ruim 68 jaar met haar man Jari. 
Ze overleed drie dagen voor haar 
90e verjaardag. Vele tientallen jaren 
woonden ze in de Frans Halslaan. Het 
was verdrietig dat dat in de laatste 
periode van haar leven niet meer kon 
en dat ze gescheiden kwamen te 
wonen: Truus in Floriande in Hoofddorp 
en Jari in het Huis aan de Poel. Ze 
had een gelijkmatige en meegaande 
natuur, en vervulde haar rol in het 
huishouden en de zorg voor de 
kinderen Jari en Jan. 
Truus was gelovig, maar niet fanatiek. 
Ze hoorde bij de Pauluskerk en na 
het samengaan bij de Kruiskerk. Op 
de rouwkaart stond ‘De Heer is mijn 
Herder’. Psalm 23 stond ook centraal 
in de afscheidsdienst op 21 maart in 
de aula van Zorgvlied. 

Sieb Lanser

Cecilia Ida Heyligers-Gunning
Op 12 april overleed Cissy Heyligers 
en op 21 april werd zij, na een 
afscheidsdienst in de Kruiskerk, op 
Zorgvlied bijgezet in het familiegraf. 
Zij is 94 jaar geworden. Haar man 
Johannes overleed 12 jaar geleden. 
Een jaar of vier geleden begon zij 
langzaamaan achteruit te gaan. 
Dementie werd vastgesteld. Toch 
kwam zij nog regelmatig in de kerk 
dankzij haar oudste zoon, die haar 
meenam. Bijna twee jaar geleden 
moest zij opgenomen worden in Nieuw 
Vredeveld. Cissy was een bijzondere 
vrouw. Gelovig en sterk op de kerk 
betrokken. Maar juist vanuit haar geloof 
deed zij ook veel vrijwilligerswerk 
in de samenleving. Lief, verstandig, 
betrokken op de mensen om haar heen 
en altijd dankbaar voor wat zij kreeg, 
van God en de mensen. Wij geloven 
dat zij voor eeuwig geborgen is in Gods 
barmhartige handen.

Ds. Piet de Bres

Jarig Feenstra 
Onverwacht snel, precies een maand 
na het overlijden van zijn vrouw Truus, 
overleed op 13 april Jari Feensta, 
94 jaar oud. Als procuratiehouder 
was hij een harde werker, maar 
bovenal was hij een zorgzame 
man voor Truus, die een kwetsbare 
gezondheid had. Hij stond altijd 
voor anderen klaar, niet alleen voor 
zijn zoons Jari en Jan, maar voor 
iedereen die hij kon helpen. Bij veel 
mensen was hij geliefd vanwege 
zijn oprechte belangstelling voor 
anderen. Interesse had hij ook in het 
wereldgebeuren; tot het laatst toe 
las hij goed de krant en voerde hij 
gesprekken over het nieuws.
Jari vond in het geloof houvast, 
vertrouwen en was een regelmatige 
kerkganger. Op 19 april hebben we 
in de aula van Zorgvlied afscheid van 
hem genomen, waarbij de psalmen 
23 en 91 centraal stonden. 

Sieb Lanser
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lunchmetmuziek. Kijkt uw wel eens 
naar ‘Tussen kunst en kitsch?’ In 
de geest van dit programma zullen 
oude voorwerpen de revue passeren 
en werken we het thema uit in een 
keuzeprogramma. We starten om 9.30 
uur met koffi e, waarna om 10.00 uur 
het programma begint. Om 13.30 uur 
sluiten we af. We vinden het fi jn dat 
u zich vooraf opgeeft voor de lunch, 
maar ook laatstemomentbeslissers 
zijn natuurlijk welkom!

Anita Pfauth en Ria Keijzer

Gemeentefeest op vrijdag 8 juni, 
17.00 uur
Voor allen die betrokken zijn op de 
Kruiskerk is er een feest waarmee we 

Lezing Werner Pieterse in Café 
Montpensier: 30 mei, 20.00 uur
Op woensdagavond 30 mei (let op: 
de datum is gewijzigd) houdt ds. 
Werner Pieterse een lezing over zijn 
boek Waar ik je zoek. Verhalen over 
zwervers, koningen, moeder en kind.
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. Van harte welkom! Zie ook 
pagina 1415.

Open huis slotfeest op dinsdag 5 juni
Dit feest bestaat uit een mooi 
ochtendprogramma en een 

het seizoen afsluiten. Om 17.00 uur bent 
u welkom voor een drankje, waarna een 
warme maaltijd volgt. Daarna wordt op 
de zeepkist teruggeblikt op het jaar en 
volgt om 20.00 uur een voorstelling. 
Rond 21.30 uur ronden we af. Opgave 
voor de maaltijd: Marian van Leeuwen, 
koster@kruiskerkamstelveen.nl of 
06 – 42925149

Van de diaconie
Na Pasen gaan weer we vrolijk voort. 
Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van een van onze diakenen, 
Rob Hartman. We hebben hem 
bedankt voor zijn inzet en steun voor 
ons team. 
Tot onze vreugde konden we 

Kunstenaar Christo aan de slag in Amstelveen? 
Zeker niet. De Kruiskerk is vanwege 
renovatiewerkzaamheden vakkundig ingepakt. 
(foto’s Rudie van Balderen)
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld. Meer informatie in 
het boekje Activiteitenprogramma Kruiskerk 
2017 – 2018

Mei
Wo 09 14.30  16.00 Bijbelkring Matteüs
Wo 09 16.30  17.15 Kinderkoor 
Wo 09 19.15  19.45 Gebedsgroep
Do 10 09.30 Viering Hemelvaartsdag
Ma 14 20.00  22.00 Meditatief Bijbellezen
Wo 16  13.30  15.45 Sing Inn
Wo 16 16.30  17.15 Kinderkoor
Wo 16 17.00  19.30 SATmaaltijd
Do 17 20.00  22.00 Kring Vrouw en geloof
Za 19 20.15 Concert 
Zo 20 10.00 Pinksterviering
Wo 23 16.30  17.15 Kinderkoor
Wo 23 19.15  19.45 Gebedsgroep
Zo 27 10.00 Tienerdienst
Zo 27 17.00  18.00 Muzikale vesper
Di 29 10.00 ‘In de natuur’
Wo 30 16.30  17.15 Kinderkoor
Wo 30 20.00 Café Montpensier

Juni
Zo 03 10.00 Tienerdienst
Zo 03 16.00  18.15 Verhaal in de Kruiskerk: 

kinderviering
Di 05 09.30  11.30 het Open huis
Wo 06 16.30  17.15 Kinderkoor
Vr 08 17.00 Gemeentefeest
Zo 10 10.00 Tienerdienst
Zo 10 17.00  18.00 Muzikale vesper
Wo 13 16.30  17.15 Kinderkoor
Wo 13 19.15  19.45 Gebedsgroep
 
Zo 17 10.00 Tienerdienst
Ma 18 20.00  22.00 Meditatief Bijbellezen
Wo 20 16.30  17.15 Kinderkoor

Muziek in de Kruiskerk
Onder de titel Virga Jesse fl oruit 
brengt op zaterdag 19 mei het 
William Byrd Ensemble uit Leiden 
een vocaal programma met 
motetten en alleluia's van de laat
renaissance componisten William 
Byrd, Peter Phillips en Thomas 
Tallis. Het enige werk uit de 
twintigste eeuw dat het ensemble 
zingt is de mis in gmineur van de 
Engelse componist Ralph Vaughan 
Williams. Dirigent is Rozemarijn 
Kalis. Aanvang 20.15 uur, kaarten 
€ 15, (te verkrijgen aan de 
ingang). 

Zondag 27 mei, op de dag af 293 
jaar na de eerste uitvoering in 1725, 
is er een muzikale vesper rond 
cantate 176. Es ist ein trotzig und 
verzagt Ding (over ons koppig en 
angstig hart) wordt uitgevoerd door 

Linguae atque Cordis, drie vocale 
solisten en een barokconsort. De 
muzikale leiding heeft Bert 't Hart, 
organist is Henk Trommel en liturg 
dr. Rieuwerd Buitenwerf. Aanvang 
17.00 uur, collecte ter bestrijding 
van de kosten.

Zondag 10 juni is de laatste 
muzikale vesper voor de zomer. 
Sinds een aantal jaren is dat 
een Choral Evensong, een 
getijdeviering in de Anglicaanse 
traditie. Het Vocaal Theologen 
Ensemble zingt hymnen, en 
anthems en enkele liturgische 
koordelen. De muzikale leiding 
heeft ds. Hanna Rijken, organist is 
Sebastian 't Hart en de liturg zal zijn 
ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk 
(Utr.). Aanvang 17.00 uur, collecte 
ter bestrijding van de kosten.

Aart Appelhof

tegelijkertijd Marijke van der Meulen 
verwelkomen, die ons team komt 
versterken. 
De gezellige 'Come together'middag 
met oude en 'nieuwe' Amstelveners 
in de Paaskerk, een activiteit van ons 
Interkerkelijk Diaconaal Platform, is 
achter de rug evenals de kledingactie. 
We kijken al weer uit naar de 

SATmaaltijd op 16 mei, de laatste 
van dit seizoen. Daarbij zal Trineke 
de Boer ons vertellen hoe zij en 
Frederika de Bock, het elke week weer 
klaarspelen zulke prachtige liturgische 
bloemstukken samen te stellen. 
Ook Bart komt met zijn pianospel de 
gezelligheid weer verhogen.

Lamkje Sminia 
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Bij de diensten
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, 
is er geen dienst in de Pelgrimskerk. 
Wie de slotakte van de verheerlijking 
van onze verrezen Heer wil vieren in 
gemeenteverband, kan terecht in de 
Kruiskerk (aanvang 9.30 uur) of in De 
Buitenhof (aanvang 10.30 uur).
Zondag 20 mei, Pinksteren, vieren 
we de komst van de Geest over het 
veelkleurige volk van God in een 
feestelijke dienst, waaraan de cantorij 
zal meewerken.

Zondag 27 mei hopen we het heilig 
avondmaal te vieren.
Vanaf zondag 3 juni vangen de 
diensten, ook in de zomer, aan om 
10.30 uur en niet langer om 10.00 uur 
(zie beneden).
Zondag 17 juni is onze laatste 
cantatedienst voorafgaande aan 
het zomerreces. Op het program 
staat het imposante koorwerk 
‘Great is the Lord’ (Psalm 48) van 
de Britse componist Sir Edward W. 
Elgar (18571934) uitgevoerd door 
Linguae atque Cordis, solisten en 
instrumentalisten.

Op weg naar Pinksteren: 
lezing en viering
In de week voor Pinksteren hoop ik 
een lezing te houden over het werk 
van de Heilige Geest, dat in het 
bijbelse spreken breder en concreter 
is dan wij veelal beseffen. De Geest 
is de kracht achter het geschapen 
leven, maar ook de goddelijke ‘motor’ 
die ons voortstuwt op weg naar de 
herschepping. De lezing is op dinsdag 
15 mei om 15.00 uur.
Twee dagen later, op donderdag 
17 mei, wordt de een na laatste 
viering gehouden van het traditionele 
oecumenische pinksternoveen. De 
dienst begint om 19.30 uur.

Gewijzigde aanvangstijd 
zomerdiensten
De kerkenraad heeft besloten m.i.v. 
zondag 3 juni de kerkdiensten – ook in 
de zomer – om 10.30 uur te beginnen. 
Verscheidene gemeenteleden hebben 
kenbaar gemaakt dat het moeilijk 
wordt of onmogelijk is geworden om 
de dienst van 10.00 uur te ‘halen’. De 
kerkenraad is zich ervan bewust dat 
andere gemeenteleden ‘s zomers 
liever vroeger beginnen, maar wil het 
belang van de groeiende groep die 
met een latere aanvangstijd alsnog 
naar de kerk hoopt te kunnen komen, 
zwaarder laten wegen. Hopelijk kunt u 
het daarmee eens zijn.

Zomerkring: Bevrijd en toch nog 
niet gelukkig
Op 5 juni start een nieuwe zomerkring 
(vijf bijeenkomsten) met het thema 
‘Bevrijd en toch nog niet gelukkig’. 
We maken kennis met de relatief 
onbekende bijbelse literatuur uit de 
periode volgend op de Babylonische 
ballingschap – een periode van 
bevrijding en wederopbouw, maar 
tegelijk van moeite en teleurstelling. 
We lezen uit de boeken Ezra, 
Nehemia, Haggaï en Zacharia, en 
overwegen hun betekenis voor ons 
leven vandaag de dag. Data: 5 en 19 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijtter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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juni, 24 juli, 7 en 21 augustus, steeds 
van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. 
Leiding: ds. H.U. de Vries.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Mevrouw BruinsmaThemmen was 
present om de jaarcijfers over de wijkkas 
voor het jaar 2017 toe te lichten. Het zag 
er allemaal goed verzorgd uit. Er waren 
nog wel enkele vragen, maar inmiddels 
hadden we ook al het schrijven van de 
kascontroleurs, de heren Van Silfhout 
en Freijmuth, binnen. Hun conclusie 
was dat het allemaal klopte en dat we 
mevrouw Bruinsma zouden kunnen 
dechargeren over 2017, wat we ook ter 
plaatse onder dank deden. 

Thema-avonden
Voor de commissie themaavonden 
zijn twee leden gevonden, de heer 
Ojas de Ronde, die een jaar geleden 
ook betrokken geweest is bij de 
begeleiding van de afstudeerstudent 
mevrouw Karin Schoonhoven, en de 
heer Hermen Rijks, die op Bolestein 
woont. Vanuit de kerkenraad doet de 
voorzitter eraan mee. 
Het idee is dat we twee keer per 
jaar – in het voor en najaar – een 
publiekstrekkende spreker uitnodigen, 
met een aantrekkelijk thema voor 
leden van de kerk en anderen uit 
Buitenveldert in de leeftijd van dertig 
tot zestig jaar. De eerste themaavond 
vindt komend najaar plaats. 

Studentenwerker
André van der Galiën is aangesteld 
om samen met Jakob Stolk het werk 
onder studenten op Uilenstede en 

in Buitenveldert voort te zetten. Op 
8 april woonde hij met zijn vrouw en 
twee kinderen onze kerkdienst bij.

Samenwerking
Gesproken is over de toekomstige 
verhouding tussen de Algemene 
Kerkenraad en de wijkkerkenraden 
en over de verhouding tussen de 
wijkkerkenraden onderling. Het zal 
erop neerkomen dat de verhoudingen 
globaal blijven zoals ze zijn, zij het 
dat aangedrongen wordt op meer 
afstemming van de activiteiten van 
de wijkkerkenraden onderling. Verder 
zal iedere wijkkerkenraad een grotere 
verantwoordelijkheid krijgen met 
betrekking tot de fi nanciën.

Mirakel
Er lag een voorstel ter tafel van de 
kant van Mirakel voor het voor hen 
bruikbaar maken van de Kempezaal. 
Dat is het zaaltje tegenover de 
keuken, waar zondags ook de 
collectegelden geteld worden. 
We kunnen er blijven vergaderen. 
Met verrijdbare tafels kan tegen de 
avond de zaal weer voor ons gereed 
gemaakt worden. We blijven het 
behelpen vinden, maar voor ons is 
Mirakel een belangrijke bron van 
inkomsten. Met wat kanttekeningen 
hebben we ermee ingestemd.

Vluchtelingen 
Op 2 maart heeft een delegatie van 
de landelijke Raad van Kerken een 
bezoek gebracht aan vluchtelingen 
en migranten zonder verblijfsstatus 
in Amsterdam. In Buitenveldert in 
de Pelgrimskerk ging het over hen 

die van Walborg gebruik maken. Ook 
Annette van Kouwenhoven en Co 
van Melle waren hierbij aanwezig. De 
delegatie heeft ook andere locaties in 
Amsterdam bezocht.

Fruit
Er werd gevraagd of we moeten 
doorgaan met het fruit voor het 
Stoelenproject in de periode 
september tot mei. Als we doorgaan is 
het belangrijk dat er meer fruit wordt 
meegebracht en er meer bezorgers 
komen. We blijven het tot mei doen en 
overleggen met de Goede Herder.

Buitenhof
We hadden een gesprek met ds. 
Sietske van der Hoek over de 
gang van zaken in De Buitenhof. 
Men begint langzamerhand te 
wennen aan het vieren van de 
zondagsdienst op zaterdagochtend. 
Voor de bewoners was het toch 
al te verwarrend, de ene week op 
zaterdag, de andere week op zondag. 
Op vrijdag is er een aparte dienst voor 
dementerenden. Daar doen ongeveer 
zes bewoners aan mee. Het is elke 
keer een ontroerend gebeuren. Het 
kleinschalige is belangrijk voor de 
intieme en persoonlijke uitingen 
tijdens de dienst. Voorlopig zijn er 
geen bezuinigingen gepland. Wat dat 
betreft is er rust in de tent.
Wel is er een nijpend tekort aan 
vrijwilligers die de kerkgangers 
ophalen van hun kamer en weer 
terugbrengen. We nemen contact 
op met Jakob Stolk voor mogelijke 
gegadigden onder de studenten. 

Adri Lodder
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Pastorpraat
Na de laatste koude dagen overvielen 
ons opeens de warme dagen! 
Knoppen sprongen los, vogels vlogen 
heel hoog om vooral veel insecten te 
vangen. Is er al hongerig kroost? 
Als op een vrijdagmiddag bij Kannen 
& Kruiken iemand toegezongen 
wordt: lang zal zij/hij leven, luistert 
en kijkt er weleens een kind van de 
naschoolse opvang nieuwsgierig mee. 
Vraag: ‘zingen jullie voor die oude 
mevrouw?’ ‘Ja, ze wordt 95 vandaag!’ 
‘Ooh...’ hij schrok ervan en holde terug 
om het nieuws door te vertellen.
Het kinderhoekje in de Bonhoefferstraat 
is weer netjes en onder de klep van 
het bankje is allerlei materiaal voor de 
kinderen die er zondags zijn. O ja, wat 
een verrassing! Al twee keer opeens 
een gezin in de dienst. Ze vonden het 
plekje fi jn! Wie volgt? 

Activiteiten
De fl yer met het zomerprogramma 
komt half juni uit. Hieronder enkele 
activiteiten tot die tijd.

10 mei Hemelvaartsdag: 
openluchtdienst in het Beatrixpark. 
Zingen in de buitenlucht, 
samen stil zijn, staren naar de 
hemel, genieten van muziek en 
ontmoeting bij de koffi e. Om 10.00 
uur bij het pierenbadje, ingang 
Diepenbrockstraat. Meerijden? 
Bel mij: 6427703. 

We gaan op naar het feest van de 
Geest! We kunnen er meer over horen. 
Op dinsdag 15 mei om 15.00 uur 
een lezing van ds. De Vries: 
Schepping en herschepping. 
Als voorbereiding op het 
Pinksterfeest. Niet missen!

Op 16 en 17 mei heeft de 
acteur Helmert Woudenberg een 
avondprogramma over Mozes in het 
Bellevuetheater op het Leidseplein.
‘Mozes zet de door nood gedreven 
volksverhuizingen die vandaag de dag 
plaats vinden in het perspectief van 
een bijbels verhaal. Hoe is het om 
huis en haard te moeten verlaten, 
een onzekere toekomst tegemoet? 
Een verhaal over rampspoed en 
ontberingen, maar ook over vrijheid, 
hoop en verandering.’ 
Hebt u belangstelling om hier met 
elkaar naar toe te gaan? (Kosten nog 
niet bekend.) Geef u snel op!

Woensdag 30 mei is er in de Hoftuin, 
Corvershof (achter de Hermitage) om 
14.00 uur ontvangst door de dak en 
thuisloze mens. Gaat u mee? We 
nemen metro 51 richting Centraal 
Station.

Geeft u zich voor al deze activiteiten 
snel op (theater vooral) , bel en /
of spreek in: Pelgrimskerk Sicco 
6424995 of Wil 6427703. Zie ook het 
prikbord in de Ontmoetingsruimte 
Pelgrimskerk.

Gezegende feestdagen wensen wij 
elkaar toe.

Wil Kruijswijk

Agenda
Activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, 
tenzij anders vermeld. 
Zie ook www.pelgrimskerk.nu.

Iedere woensdag 9.00 uur: 
Morgengebed in De Goede Herder
Iedere vrijdag 16.30  18.00 uur: 
Kannen en kruiken

Mei
Do 10 10.00 uur Openluchtdienst, 

Beatrixpark
Di  15 15.00 uur Lezing: De Geest 

in schepping en 
herschepping, ds. De 
Vries

Wo/do 16/17  Mozes in het 
Bellevuetheater

Do  17  19.30 uur  Oecumenische 
pinksternoveen

Wo 30 14.00 uur ontvangst door de dak 
en thuisloze mens in 
de Hoftuin, Corvershof 

Juni
Vr 01 18.00 uur Kostje gekocht, kosten 

€ 7,00. Opgeven voor 
woensdag.

Di 05 14.00 uur Start zomerkring 
‘Bevrijd en toch nog 
niet gelukkig’, ds. De 
Vries

Zo 17 10.30 uur Cantatedienst
Di 19 14.00 uur Zomerkring ‘Bevrijd en 

toch nog niet gelukkig'
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High tea & Birma
Woensdag 11 april nam Henk Stok 
ons mee op reis door Birma, terwijl 
we genoten van een uitstekend 
verzorgde high tea. 

We kennen Birma vooral van de 
Birmaspoorlijn, een spoorlijn van 400 
km tussen Birma en Thailand waarbij 
honderdduizend dwangarbeiders 
onder toezicht van Japanse 
bewakers zijn omgekomen. Birma, 
tegenwoordig Myanmar geheten 
is een prachtig vruchtbaar land, rijk 
aan olie, gas, tropisch hardhout , 
edelgesteenten zoals jade en robijnen 
en landbouwgewassen. Toch leeft 
een derde van de bevolking onder 
de armoedegrens. Dit heeft alles 
te maken met de dictatuur, die 
daar heerst; de centrale overheid is 
oppermachtig.
Tot de pauze werden we overspoeld 
met prachtige beelden van 
tempelcomplexen, rijke natuur, 
schitterende zonsondergangen, 
boeddhistische monniken en rivieren, 
waarbij Henk met namen strooide 
als Piet met pepernoten. Het was 

eigenlijk teveel informatie in te 
weinig tijd. 
Er passeerden vele fraaie met goud 
bedekte tempels, gelegen in een 
prachtige natuur. Elke tempel had zijn 
eigen verhaal. 
Na de pauze met thee, koffi e en 
lekkere kleine broodjes reisden we in 
hetzelfde tempo verder. 
Henk vertelde dat ongeveer 90% van 
de bevolking boeddhistisch is, 4% 
christen, 4% moslim en dan zijn er 
nog enkele hindoes. 
Iedereen moet in haar/zijn leven een 
tijdje in een klooster wonen, waarbij 
de kinderen gekleed als prinsjes 
en prinsesjes in optocht naar het 
klooster lopen, daar hun ‘rijkdom’ 
afl eggen, kaal worden geschoren, 
ook de meisjes(!), en op blote voetjes 
het klooster betreden. Boeddha zelf 
kwam uit een heel rijke familie en 
deed ook afstand van alle rijkdom 
voor hij godheid werd. 

We zagen foto’s van boeddhistische 
nonnen, die in roze gekleed gaan met 
een bruine strook over een schouder, 
en van monniken, die bordeauxrode 

pijen dragen met de rechterschouder 
bloot. Iedereen moet er op blote 
voeten lopen, ook rond de tempel, 
want het hele complex is Heilige 
Grond. Ook de toeristen moeten 
overal hun schoenen en sokken 
uittrekken.
Een mooi verhaal is dat van de 
Gouden Rots, die heel wankel lijkt 
te hangen boven een afgrond, maar 
volgens de legende steunt op één 
haar van Boeddha en dus nooit 
omlaag kan storten. 

We sloten de bijeenkomst af met 
mandarijntjes en ik sluit af met een 
anekdote over een festival, waarbij 
vijf verschillende Boeddhabeelden in 
praalboten over het Inlemeer langs 
alle dorpen worden gevaren, maar 
waarbij het een keer mis ging. Alle 
beelden vielen overboord en na lang 
zoeken werden er vier teruggevonden 
en op hun plaats gebracht. Het 
vijfde bleek uit zichzelf op zijn plaats 
gekomen te zijn! Sindsdien mag dat 
vijfde beeld niet meer mee in de 
botenprocessie.

Henny van der Sluijs



Agenda
3 juni Verhaal in de Kruiskerk (Kruiskerk)17 juni   Speciale kerkdienst voor kinderen, 

jongeren en hun (groot)ouders 
(Paaskerk)

24 juni  Kerk op Schoot en Kliederkerk: 
Feestelijke afsluiting van het 
seizoen!

13 t/m 15 juli PJR tienerweekend
12 t/m 19 aug Taizéreis 

PJR

24 juni  Kerk op Schoot en Kliederkerk: 

Contactgegevens

Nieuw adres!

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl / 0637227676

Nienke van 
der Heiden

KLIEDERKERK
‘Op een dag kreeg Jona een opdracht van de Heer: 
Ga op reis naar Ninevé en waarschuw de mensen 
in deze stad, want ik heb ze slechte dingen zien 
doen. Maar Jona wilde niet en sloeg op de vlucht.’ 
Zondag 11 maart stond Kliederkerk in het teken 
van Jona. Tijdens het Kliederuur hebben we met 
elkaar van een tentje een hele grote vis gemaakt, 
op doeken een stad geschilderd, vissen en een boot 
geknutseld én een grote stoepkrijttekening over het 
verhaal van Jona buiten voor de kerk op het plein 
getekend. Tijdens de viering hebben we samen 
het verhaal gespeeld met Jona, de kapitein, de 
koning en de mensen uit Ninevé. Na afl oop hebben 
we heerlijk met elkaar gegeten. Het cateringteam 
had zijn best gedaan. Een gezellige en mooie 
Kliederkerk!

12 t/m 19 aug Taizéreis 

‘Op een dag kreeg Jona een opdracht van de Heer: 

op doeken een stad geschilderd, vissen en een boot 
geknutseld én een grote stoepkrijttekening over het 
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EXAMENSTRESS?! 
SUCCES! 
Voor iedereen die de komende tijd 

examen moet doen: heel veel succes!! 

We duimen voor jullie. Laat je via de app 

of via Facebook weten hoe het gegaan 

is? We zijn benieuwd!

Kerk op Schoot en KliederkerkOp zondag 24 juni wordt het activiteitenseizoen in de Paaskerk feestelijk afgesloten met een gezamenlijke middag. Het tijdstip is wat afwijkend voor beide activiteiten: we komen deze middag in de Paaskerk bij elkaar van 15.00 tot 17.00 uur (inclusief eten). Zijn jullie erbij?

Zondag 3 juni (16.0018.15 uur) is de 
laatste bijeenkomst van dit seizoen! 
Verhaal in de Kruiskerk is een creatieve 
viering voor kinderen (312 jaar) en hun 
ouders waarin een Bijbelverhaal centraal 
staat. Jullie zijn van harte welkom!

Tienerweekend
Datum: 13-15 juli 2018
Locatie: ’t Keldertje in Huizen

Met een bos, speelveld, tafeltennistafel, 
kampvuurplaats, dominee én enthousiaste 
begeleiding vanuit de Kruiskerk en 
Paaskerk willen we er samen met jullie 
een gezellig, af en toe serieus, actief en 
tegelijkertijd ontspannen weekend van 
maken. Heb je ideeën of wil je je alvast 
opgeven? Stuur een mail of appje naar 
jeugdwerker Nienke. 

TAIZÉREIS 2018 (15 - 30 JAAR) 
Ook dit jaar gaan we met een groep jongeren uit Amstelveen en 
omgeving naar Taizé (kloostergemeenschap in Frankrijk). Een week 
Taizé betekent een ontmoeting met duizenden jongeren van over de 
hele wereld en een week meeleven met de ongeveer honderd broeders 
van Taizé. Daarbij ga je mee in hun ritme: elke dag drie keer een viering 
bijwonen en leven in eenvoud. Verder heb je elke dag een Bijbelstudie 
onder leiding van een broeder en neem je deel aan gespreksgroepen. 
Naast de vieringen en Bijbelstudies ben je, net als alle andere jongeren 
die naar Taizé komen, verantwoordelijk voor een klus. Met elkaar zorg je 
er namelijk voor dat het terrein schoon blijft en iedereen een fi jne week 
heeft. Dat klinkt als een straf, maar door alle mensen die je ontmoet is het 
juist vaak heel gezellig! Tijdens je verblijf in Taizé maak je nieuwe vrienden, 
voer je goede gesprekken, doe je nieuwe ‘kampeerskills’ op, geniet je 
van rust en een stressvrije omgeving, ontdek je wat stilte is, maar kan je 
ook muziek maken, zingen en dansen. Een bijzondere week en voor veel 
jongeren een onvergetelijke ervaring!

Op 11 maart kwamen we met de groep van vorig jaar en nieuwe jongeren 
die geïnteresseerd zijn bij elkaar. Een gezellige avond! Mocht je vragen 
hebben, dan kan je altijd één van de jongeren die meegegaan zijn 
aanspreken. Zij weten precies wat je kan verwachten. Voor de zomer 
komen we nog een keer bij elkaar. Iedereen die erover nadenkt om mee 
te gaan is van harte welkom!

Dit jaar bezoeken wij Taizé van 12 t/m 19 augustus 2018. Voor meer 
informatie: neem contact op met Nienke! Opgeven kan tot 11 juni 2018 
via: www.pjramstelveen.nl.

31 mei 2018

Verhaa l in 
de Kruiskerk
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Ziel & Zaligheid is een zin-
gevingsbroedplaats 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 aan een van onze 

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

Ziel & Zaligheid Ziel & Zaligheid is een zin-
gevingsbroedplaats voor en 
door studenten op campus 

ontmoeten en broeden op 
bijzondere initiatieven gebeurt 
aan onze keukentafel, waar we 

Jakob Stolk

Op woensdag 11 april was Thomas Hontelez bij ons te 
gast. Thomas is een jonge pelgrim die werkzaam is voor de 
franciscaanse beweging. Daar doet hij prachtige dingen, zoals 
het geven van workshops ‘Pelgrimeren zonder weg te gaan’. 

Wat voor maaltijd past er bij jouw verhaal? We stelden 
Thomas Hontelez deze vraag van tevoren en hij moest 
nadenken: ‘ik weet het eigenlijk niet… als pelgrim eet je 
datgene wat er op je pad komt.’ 
Waar Thomas onze vraag lastig vond, konden wij met zijn 
antwoord wel lekker aan de slag! Wat komt er op ons pad? 
Wat is er over, wat kom je onderweg tegen? De moestuintjes 
op de campus hebben nog te weinig oogst, zo vroeg in het 
jaar. De schipholganzenkroketten van de ‘keuken van het 
ongewenste dier’, leken ons wel een mooie, aangezien wij 
iedere dag vele vliegtuigen over Uilenstede heen zien vliegen, 
maar dat konden we naar onze vegetariërs niet maken. Ook 
een interessante was ‘eigen krachtvoer’, een initiatief van 
plukkers en rapers in Amsterdam. Zij struinen Amsterdam 
af naar eetbare planten, paddestoelen, fruit en eieren die je 
in en om Amsterdam tegenkomt. Maar nog passender leek 
ons Buurtbuik: hun motto is Delen tot de laatste kruimel. Ze 
verzamelen eten van bedrijven, kantoren en supermarkten dat 
over is en daar mag de buurt wekelijks gratis van eten. Dit om 
de eenzaamheid, maar ook de geldzorgen te bestrijden. Iets 

wat op de campus zeker ook niet overbodig is. 
Toen we dit vertelden bij de mensen van Buurtbuik waren 
ze meteen enthousiast en zo kregen we de luxe lunch van 
het netfl ixkantoor mee. Die smaakte verrukkelijk en het 
verhaal van Thomas en het gesprek wat eruit voortkwam, 
zorgde ervoor dat we nog lang bleven natafelen. 
Enkele gasten overwegen zelf ook een lange voettocht, 
want ook al kun je volgens Thomas prima pelgrimeren 
zonder weg te gaan, zijn verhalen prikkelen enorm om ook 
die stok en wandelschoenen tevoorschijn te halen of aan te 
schaffen en op pad te gaan. 
Het was een hele toffe avond met vier nieuwe, voor ons 
onbekende gasten die zeker vaker willen komen! 

ZO VRIJ ALS EEN... 

PELGRIM
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Dat begon met het bezoeken van 
de cantatediensten in de Kruiskerk, 
een vorm die hij kende uit de 
Amsterdamse Westerkerk. Jelte doet 
mee met een projectkoortje van de 
3050ers groep uit de Kruiskerk. Zijn 
dochter heeft hem als vrijwilliger voor 
de kinderkerk opgegeven. Pinksteren 
wordt voor de familie Kuijs een 
doopbelijdenisfeest.

Wat zou jij willen veranderen in 
de kerk? 
‘Niets eigenlijk. Wie ben ik om iets te 
veranderen, denk ik dan. Ik ga vrolijk 
met de dingen mee. Misschien is de 
kerk ouderwets en is het over tien jaar 
weg, maar ik vind het er fi jn.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Wat me aanspreek is de muziek 

en het samen bidden. Ik ga vaak 
naar de zondagochtenddienst en de 
cantatediensten. Ook oude psalmen 
– ik ben opgegroeid met de School 
met de Bijbel – vind ik nog steeds 
heel mooi. Ik voel me er prettig en 
ben eraan gewend geraakt. Het is 
eventjes je gedachten verzetten en 
je hoofd leegmaken. Een bijzondere 
dag, een rustmoment in de week. En 
het is mooi om verhalen uit de Bijbel 
te horen waar een dominee dan iets 
over uitlegt. De Bijbel is een enorm 
dik boek, je weet niet waar je moet 
beginnen. Als je elke week een stukje 
doet, dan zorgt dat voor continuïteit en 
verzamel je door de tijd heen verhalen 
en gezichtspunten.’ 

Wat heb jij ontvangen? 
‘Ik vind dat ik een gezegend leven heb. 
Als mens heb je momenten dat je 
vastzit, maar dan gebeurt er altijd iets 
waardoor het weer goed komt. Daarop 
heb ik leren vertrouwen. Dat leerde 
ik van mijn moeder, maar zelf heb ik 
ook ervaren dat je krijgt wat goed voor 
je is. Misschien heb ik wel makkelijk 
praten, met een goede baan en 
gezondheid. Maar ik ervaar dat er iets 
van buiten op mij afkomt: betrokken 
raken bij een leuke hobby, Sanne per 
ongeluk tegenkomen, vader worden 
op mijn 43ste.. Bestaat toeval? Ik 
ervaar het als iets wat ik krijg.‘

Wat wil je doorgeven? 
‘Het vertrouwen dat je er mag zijn.’ 

Heb je een lied/tekst/verhaal/
mens/gebeurtenis die/dat jou 
inspireert? 
‘Mijn moeder, die een paar jaar 
geleden is overleden, is een 
inspiratiebron voor mij. Zij was heel 
speciaal, ìn het geloof en als mens. 
Haar levenshouding, bescheidenheid 
en overtuiging, haar geloof in goed 
doen en haar bereidheid haar best te 
doen voor andere mensen. Dat was 
de laatste jaren niet gemakkelijk voor 
haar. Ik heb altijd een goede band met 
haar gehad. Als je een druk leven hebt, 
is het fi jn om naar je ouderlijk huis 
te kunnen gaan. Daar is dan nog een 
kamertje met je eigen spullen. Daar 
kon ik op een veilige plek weer even 
kind zijn.’

Mijn kerk!
Willeke Koops

Jelte Kuijs (49) kwam zes jaar 

geleden in Amstelveen wonen 

met zijn vrouw Sanne. In 

datzelfde jaar werd hun dochter 

Jildou geboren. Een nieuwe 

familie en een verhuizing waren 

een goede aanleiding om een 

voornemen op te pakken: 

aansluiting zoeken bij een kerk. 

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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nieuws

Spiritualiteit is actueler dan ooit. Steeds meer mensen 
zoeken het niet meer in de kerk maar in alternatieven 
zoals mindfullness, pelgrimages en reizen naar India 
etc. Traditionele kerken worden vaak geassocieerd met 
dogma’s, regels, verboden etc. Terwijl in de kerk en de 
christelijke traditie juist een verrassende rijkdom aanwe
zig is aan spiritualiteit. 
Met drie publiekscolleges wil Arjan Plaisier, docent 
Spiritualiteit aan de PThU, met de deelnemers nadenken 
over belangrijke vragen zoals: Waar vind ik God? Welke 
ruimte is er voor de ziel? Hoe ben ik echt mezelf? 
Deze vragen zijn niet nieuw. Grote theologen en denkers 
zoals Augustinus, Luther en Pascal zijn er ook naar op 
zoek gegaan. Uitgaande van hedendaagse vraagstel
lingen en geïnspireerd door deze belangrijke figuren wil 
Arjan op een toegankelijke manier ingaan op het thema 
spiritualiteit en zingeving.

Interessante colleges voor iedereen…
…  die nieuwsgierig is naar wat de christelijke traditie te 

zeggen heeft over spiritualiteit en…
…  die vrijwilliger of ambtsdrager is en meer verdieping 

wil op gebied van o.a. pastoraat of missionair kerkzijn. 
In drie publiekscolleges gaat Arjan Plaisier in op het 
thema Spiritualiteit vanuit verschillende invalshoeken:
Di/ 8 mei:  De weg naar binnen
Di/ 5 juni:  Protestantse spiritualiteit
Di/ 3 juli:  Kansen voor het denkend hart

Protestants Theologische Universiteit, 
Boelelaan 1105, Amsterdam.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur. Kosten deelname: 
€ 10, per bijeenkomst. Deze prijs is inclusief koffie/thee. 
Aanmelden via www.pthu.nl/actueel/agenda

De interkerkelijke stichting voor het Kerklied (ISK) 
organiseert op 26 mei in de Bergkerk in Amersfoort 
een bijeenkomst rond het in 2013 verschenen 
'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk'. 
De dag is bedoeld om nieuwe inspiratie op te doen. 
Het zingen van allerlei liedvormen zal deze dag een 
belangrijke plaats innemen. Workshops belichten 
verschillende mogelijkheden om het Liedboek te 
gebruiken. De bijeenkomst is voor iedereen die 
zingend geloven een warm hart toedraagt. 
Van 10.00 uur tot 16.30 uur, Bergkerk, A. Kuyperlaan 
2, Amersfoort. Kosten € 10, inclusief lunch. 
Aanmelden: www.kerklied.net.

Vijf jaar Liedboek 
en verder

Spiritualiteit in Beweging 
boeiende publiekscolleges vanuit 
een breed perspectief

Volzin-schrijfwedstrijd
Volzin, maandblad voor religie en samenleving, orga
niseert in samenwerking met Tilburg University een 
schrijfwedstrijd. Kunst & religie: hemels of hels? luidt het 
thema. Wat leert kunst u over uzelf en over onze wereld? 
Welk boek, gedicht, schilderij, beeldhouwwerk, toneel
stuk, symfonie, lied, cabaretvoorstelling, draagt u met 
u mee? Wat moeten we volgens u lezen, horen, zien, 
willen we – ieder voor zich of samen – betere mensen 
worden? In welk opzicht vormt kunst voor u een aanvul
ling op uw religie of is kunst voor u een vervanging van 
religie geworden? Kunst & Religie: Hemels of Hels? luidt 
het thema van de Volzinschrijfwedstrijd 2018. Het thema 
laat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking 
en invalshoek is toegestaan mits het thema maar her
kenbaar blijft. De opdracht voor de schrijfwedstrijd luidt: 
schrijf een pakkend essay over het hemelse of helse 
verband tussen kunst en religie. De maximale lengte 
van de inzending is 1600 woorden. Inzendingen moeten 
uiterlijk maandag 3 september 2018, 9.00 uur, ontvangen 
zijn. Voor meer informatie zie www.volzin.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

 Do/ 10-05  Openluchtdienst 
 Beatrixpark
Zingen in de buitenlucht, samen stil zijn, 
staren naar de hemel, genieten van muziek 
en ontmoeting bij de koffi e. Tijd: 10.00 uur. Bij 
het pierenbadje, ingang Diepenbrockstraat.

 Ma/ 14-05  Oecumenische 
 vesperviering
Over kerkvader Aurelius Augustinus. 
Tijd: 19.30 uur. Sint Urbanuskerk, 
Noorddammerlaan 124.

 Di/ 15-05  Lezing: De Geest in 
 schepping en 
 herschepping
Bijbelstheologische lezing over het werk van de 
Geest door ds. De Vries. Aan de orde komen o.a. 
de rol van de Geest in kunst en cultuur, en de 
allesbeheersende plaats die de Geest inneemt in 
het leven van de wederopstanding. Tijd: 15.00 uur. 

 Di/ 15-05  Oecumenische 
 vesperviering
Over bisschop Oscar Romero. Tijd: 19.30 uur. 
Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965.

 Wo/ 16-05  Sing-Inn
Na de koffi e volgt een liedprogramma, 
samengesteld door Wim Keijzer en Peter van 
Dongen. Iedereen welkom, zangervaring is 
niet vereist. Tijd: 13.30  15.45 uur.

 Wo/ 16-05  Oecumenische 
 vesperviering
Over patroon van Italië Franciscus van Assisi. 
Tijd: 19.30 uur. Gebouw van Apostolisch 
Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 140.

 Do/ 17-05  Oecumenische 
 vesperviering
Over dominee Martin Luther King. Tijd: 19.30 uur. 

 Vr/ 18-05  Oecumenische 
 vesperviering
Over Dietrich Bonhoeffer. Tijd: 19.30 uur.

 Za/ 19-05  Muziek in de Kruiskerk
Motetten en alleluia's van de laatrenaissance 
componisten William Byrd, Peter Phillips en 
Thomas Tallis. En uit de twintigste eeuw de 
mis in gmineur van Ralph Vaughan Williams. 
Uitgevoerd door Het William Byrd Ensemble, 
dirigent: Rozemarijn Kalis. Tijd: 20.15 uur, 
kaarten: € 15. 

 Zo/ 27-05  Muzikale vesper
Cantate 176 ‘Es ist ein trotzig und verzagt 
Ding’ (over ons koppig en angstig hart) 
uitgevoerd door Linguae atque Cordis, 
drie vocale solisten en een barokconsort. 
Muzikale leiding: Bert ‘t Hart, organist: Henk 
Trommel en liturg: dr. Rieuwerd Buitenwerf. 
Tijd: 17.00 uur.

 Di/ 29-05  Avond over vrijwillig 
 levenseinde
Als gemeente hebben we te maken met de 
pastorale vragen die bij vrijwillig levensbeëin
diging komen kijken, zowel voor de lijdende 
mens als voor zijn of haar naasten. 
Op deze avond praten we over al die vragen en 
geven informatie. Met ds. Marianne Bogaard 
en Cynthia Kramer, arts. Tijd: 20.00 uur. 

 Di/ 29-05  Lezing-plus: geschiedenis 
 en natuur van Amstelveen
Lezing: ‘Amstelveen, van wad en veenland
schap naar stad in het groen’, door Hein 
Koningen. Na de lunch wandeling rond de 
Amstelveense Poel o.l.v. Hein Koningen en 
Jan Simons. Kosten € 12,50 of gift als u alleen 
naar de lezing komt. Informatie en opgave: 
Ria Keijzer, 0650228250, keijzer@kruiskerk
amstelveen.nl. 

 Wo/ 30-05  Lezing Werner Pieterse 
 in Café Montpensier
Over zijn nieuwe boek Waar ik je zoek. Verhalen 
over zwervers, koningen, moeder en kind. 
Vrijwillige bijdrage. Koffi e om 19.30 uur, de lezing 
in twee delen duurt van 20.00 uur tot 21.45 uur, 
daarna is er nog een drankje. Van harte welkom!

 Zo/ 03-06  Verhaal in de Kruiskerk 
Een creatieve viering voor kinderen (312 
jaar) en hun ouders waarin een Bijbelverhaal 
centraal staat. Jullie zijn van harte welkom! 
Van 16.00 tot 18.15 uur.

 Di/ 05-06  Zomerkring ‘Bevrijd en 
 toch nog niet gelukkig’
We maken kennis met de relatief onbekende 
bijbelse literatuur uit de periode volgend op de 
Babylonische ballingschap. Volgende data: 19 
juni, 24 juli, 7 en 21 augustus, van 14.00 uur tot 
ongeveer 15.30 uur. Leiding: ds. H.U. de Vries.

 Zo/ 10-06  Muzikale vesper
Het Vocaal Theologen Ensemble zingt hymnen, 
en anthems en enkele liturgische koordelen. 
Muzikale leiding: ds. Hanna Rijken, organist: 
Sebastian ‘t Hart en liturg: ds. Sytze de Vries. Tijd: 
17.00 uur, collecte ter bestrijding van de kosten.
 
 Zo/ 17-06  Cantatedienst 
Het imposante koorwerk ‘Great is the Lord’ 
(Psalm 48) van de Britse componist Sir 
Edward W. Elgar (18571934) uitgevoerd door 
Linguae atque Cordis, solisten en instrumen
talisten o.l.v. Bert ‘t Hart. Aanvang 10.30 uur.

 Zo/ 17-06  Speciale 
 kinderkerkdienst 
Feestelijke afsluiting van het activiteitensei
zoen voor kinderen, jongeren en hun (groot) 
ouders in de Paaskerk. Van 15.00 tot 17.00 uur 
(inclusief eten). Zijn jullie erbij?
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Het is al zo lang geleden.
Dat ene moment van zien, 
voelen, weten.

Nu, oud geworden 
blijven ook voor Thomas 
alleen de woorden.
Herinnering.

Hij, bladert, zoekt, leest 
ergens in de psalmen
zo te zien.

Misschien wel de eerste 
'Gelukkig de mens...'
hij weet hoe zijn lied verder gaat: 
'die niet ziet en toch gelooft.'

Werner Pieterse

Peter Paul Rubens (1577-1640), 
portret van de apostel Thomas (1611-3?), 
Museo del Prado, Madrid


