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De één is blij dat hij weer wat ruimte 
terug heeft, de ander dat hij iets ‘dat 
nog goed is’ voor een zacht prijsje op 
de kop kan tikken. Op de jaarlijkse 
rommelmarktmiddag in de Kruiskerk 
wisselen heel wat spulletjes van hand. 

Voor het zover is komen de vrijwilligers 
alle spullen sorteren. ‘Op de dag zelf 
zijn er wel zo’n vijftig of zestig’, vertelt 
Jeike Biewenga. Zij nam drie jaar 
geleden het organisatie-stokje over 
van Anthony Melissen. 
Sinds de fusie met de Bankraskerk 
kerkt Jeike Biewenga in de Kruiskerk. 
‘In de Bankraskerk deden we het 

ook al hoor, een rommelmarkt. Dat 
gebouw was functioneler dan de 
Kruiskerk. Hier staat de hele kerk 
vol rommelmarkt, alle zalen! In de 
kerkzaal allerlei spullen – glaswerk, 
speelgoed, allerhande huishoudelijk. 
In de Bankraszaal is de boekenmarkt. 
En dan is er nog het restaurant. Dat 
is gewoon heel gezellig en er zijn 
lekkere dingetjes te koop: jammetjes, 
ingemaakt zuur, koekjes, soms taart. 
Veel mensen hebben niks nodig, die 
komen voor de gezelligheid naar het 
restaurant.’

Nu u
Hebt u verkoopbare spullen? U kunt 
ze woensdag 31 oktober tussen 10.00 
en 18.00 uur in de kerk afgeven. Bent 
u zelf niet in staat om ze te brengen, 
vraag dan een familielid of goede buur 
om hulp. Grote en zware spullen zoals 

meubelen en tv-toestellen kunnen we 
niet aannemen.

Goed besteed
De opbrengst van de rommelmarkt 
is bestemd voor de Voedselbank, 
Stichting Anna Poot (opleiding van 
verpleeg- en verloskundigen in Afrika) 
en Stichting Ouderenzorg Moldavië. 
‘Niet verkochte spullen sorteren we 
en laten we ophalen door mensen 
die er verder goed mee doen. Eén 
haalt het glaswerk op, een ander de 
boeken, weer iemand anders alle 
kleding. Kom maar om zes uur, dan 
zijn die mensen er!’
Kortom, alle reden om uw huis op te 
ruimen. Alles krijgt een bestemming!

Meer weten of meehelpen?  
Bel Jeike Biewenga,  
tel. 020 - 645 0172.

Op 2 november mag het weer! 

Struinen tussen de stevige banken van 

de Kruiskerk. Met leuke oude of nieuwe 

spulletjes voor vriendelijke prijsjes. 

De hele kerk 
 rommelmarkt

actueel
Welkom in de Kruiskerktweedehands gebruiksartikelen, boeken, curiosa, restaurantLeuke koopjes, gezelligheid en lekkernijen op de jaarlijkse rommelmarkt vrijdag 2 november van 13.00 tot 18.00 uur
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Waarschijnlijk leest u in stilte deze Present. 
Stilte kan waardevol zijn, zelfs sprekend, maar 
dit nummer gaat over ‘Hardop geloven’. Nu 
hoeft u niet meteen ‘Halleluja’ of ‘Praise the 
Lord’ te roepen bij het lezen van de artikelen 
– al is dat wel mooi natuurlijk, zeker met het 
raam open -, maar wat dan wel? Hoe doe je 
dat, hardop geloven? Is dat niet iets voor de 
intimiteit van je eigen huis? Of worden we toch 
geacht met ons geloof naar buiten te treden? 
Mirjam Buitenwerf gaat in haar hoofdartikel op 
deze vragen in. Aanknopend bij Erik Borgman 
komt ze tot een antwoord: ‘hardop geloven – 
zonder schaamte, door mezelf te verbinden 
met die ander en die ander mij te laten 
redden’. Sake Stoppels stelt in zijn gastartikel 
de prikkelende vraag hoe het toch komt dat 
we binnen de kerk zo moeilijk praten over ons 
geloof. Is er sprake van innerlijke leegte? ‘Aan 
de buitenkant is er kerkelijke betrokkenheid, 
maar aan de binnenkant is het stil en leeg.’ 
Kunnen we binnen onze gemeente komen tot 
een goed gesprek over wat het geloof met ons 
doet? Werner Pieterse vertelt als stadsdominee 
hoe er buiten de muren van de kerk openheid 
is om de oude Bijbelverhalen hardop te laten 
klinken; de bronnen van geloof vragen om te 
zoeken naar nieuwe vormen. Op 15 september 
zal menigeen hardop gevloekt hebben, toen 
de Urbanuskerk in vlammen opging. Inmiddels 
is ook hardop geloof uitgesproken in de 
toekomst en ontstonden er spontaan acties 
om geld te genereren. Zo vindt u op pagina 2 
een weergave van het schilderij dat Aukje Vonk 
heeft gemaakt, samen met een gedicht van 
Gabe Wierda. De redactie hoopt dat ook dit 
nummer helpt om uw geloof te articuleren. 

Sieb Lanser
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 641 34 71

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 28-10 

1e collecte: Diaconie, stichting Derde 
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, Hervormingsdag, de 
kerk als goede buur; project in Oekraïne

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, met de 
cantorij 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, Dordrecht
18.30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-
Lekkerland
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, gedachte-
nisdienst met Linquae atque Cordis  

De Buitenhof
(za 27.10) 10.30 uur: drs. R.J. Prent
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Zo/ 04-11

1e collecte: Diaconie, stichting Stap 
Verder
 2e collecte: Kerk, Zending

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse, 
afscheid , met de cantorij  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, met de 
cantorij  
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
(za 03.11) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. Mw L. Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 11-11

1e collecte: Diaconie, binnenlands 
diaconaat
2e collecte: Kerk, jeugd- en jonge-
renwerk in onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, met de 
cantorij  

De Buitenhof
(za 10.11) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier

Data inleveren en verschijnen Present

09 – Leven naar de voltooiing
inleveren kopij: 29 oktober
op de mat: 20 november

10 – Vrede 
inleveren kopij: 26 november
op de mat: 18 december
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Zo/ 18-11

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 17.11) 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
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Hardop geloven
Ds. Mirjam Buitenwerf

Is geloven eigenlijk wel iets wat je 
hardop kunt doen? Of doe je dat liever 
in de intimiteit van je eigen huis, of 
van je eigen kerkelijke gemeente? 
Denk aan de discussie over de vraag 
of geloof al dan niet een privé-zaak 
is. In sommige politieke kringen 
wordt gesteld dat geloof maar beter 
achter de voordeur kan blijven, om te 
voorkomen dat er allerlei ingewikkelde 
religieuze discussies ontstaan, of 

dat mensen op 
een gewelddadige 
manier hardop gaan 
geloven.

Natuurlijk is het zo 
dat ik als predikant 
wel gewend ben 
om hardop te  
(s)preken over wat 
ik geloof, maar 
toch zijn er genoeg 
situaties waarin ik 
geconfronteerd 

word met een ongemakkelijk gevoel. 
Met enige regelmaat komt er een 
vriendje of vriendinnetje van één 
van onze kinderen mee-eten. Heel 
gezellig natuurlijk, maar wat doe je dan 
voor de maaltijd? Toch maar gewoon 
bidden voor het eten zoals we gewend 
zijn. Dat is voor mij een moment 
van hardop geloven. De meeste 
vriendinnen van onze dochter zijn 
er inmiddels wel aan gewend, maar 
soms leidt het tot vragen als ‘Waarom 
doen jullie dat?’ of ‘Geloven jullie echt 
in God?’ Eigenlijk ben ik wel blij als 
kinderen dat soort vragen stellen, want 
dan kunnen we erover praten.

Heeft al dan niet hardop geloven iets 
met schaamte te maken? In de Bijbel 
zijn verschillende teksten te vinden 
die gaan over geloof en schaamte. 
Paulus schrijft bijvoorbeeld in zijn 
brief aan de Romeinen: ‘Ik schaam 
me niet om te vertellen dat Jezus 
aan het kruis gestorven is. En dat de 
machtige God hem heeft laten opstaan 
uit de dood. Iedereen die dat goede 
nieuws gelooft, wordt gered. In de 
eerste plaats alle Joden, maar ook alle 
niet-Joden’ (Romeinen 1:16). Waar 
gaat het hier nu eigenlijk om? Welke 
schaamte bedoelt Paulus? Die gaat 
niet om het feit dat hij in Jezus gelooft, 
maar om het feit dat hij zou geloven in 
een man, een leider, die aan het kruis 

gestorven is. Want een leider die als 
een soort oproerkraaier aan het kruis 
is genageld, die een schaamtevolle 
dood is gestorven, kun je daar wel in 
geloven? Paulus wel. Want God heeft 
Jezus laten opstaan uit de dood.

Wij kunnen de schaamte van de 
eerste christenen over de kruisdood 
van Jezus misschien moeilijk 
meer meevoelen. Het kruis als 
martelwerktuig komen we op straat 
niet meer tegen; net als de kribbe 
hoort het kruis bij Jezus. Schaamte en 
ongemak met betrekking tot geloof 
komen bij ons voort uit iets anders. 
Bijvoorbeeld uit de waarde die we 
hechten aan individualisme: iedereen 
moet zelf kunnen weten of kiezen wat 
zijn visie op het leven is. Of het komt 
voort uit de door iedereen ervaren 
tegenstelling tussen rationalisme en 
geloof, of uit de misstanden in de 
kerk. Al dat soort dingen kunnen het 
moeilijk maken om hardop te geloven. 

Kunnen we dan tegenwoordig alleen 
nog maar binnen de muren van ons 
huis en van onze kerk geloven? Hoe 
zit het dan met ‘daarbuiten’? We 
kunnen het niet links laten liggen. 
Onze opdracht is immers om de 
naaste te zijn van die ander die ons 
nodig heeft, ongeacht zijn of haar 
uiterlijk, levensstijl en levensvisie. Als 

De woorden ‘hardop geloven’ hebben 

iets weg van ‘hardop denken’. Iets 

hardop denken, dat doe je niet zo maar. 

Hardop geloven impliceert dan ook 

dat je er bewust voor kiest om hardop 

uit te spreken wat je gelooft. Daarvoor 

moet je soms iets overwinnen.
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we onze goede werken alleen maar 
binnenshuis doen, blijft er van Gods 
goede boodschap weinig over.
Al snel kunnen we bij hardop geloven 
denken aan evangelisatie. Ik herinner 
me een kerkgebouw waar boven 
de deur naar buiten in grote letters 
te lezen stond: ‘U betreedt nu het 
zendingsveld’. Dat ging mij echt te ver. 
Maar hoe kunnen wij dan wel hardop 
geloven, en onze overtuiging met 
anderen delen?
Ik vind dat de theoloog Erik Borgman 
op deze vraag een heel mooi antwoord 
heeft. Hij is ervan overtuigd dat we als 
christenen de opdracht hebben om 

zielen te winnen. Maar niet voor de 
kerk. ‘Wel voor het niet meer kapot 
te krijgen leven in gemeenschap met 
God en de rest van Gods schepping.’ 
Vanuit je geloofsovertuiging verbind 
je je met een ander omdat je oprecht 
geïnteresseerd in hem bent, omdat 
je ervan overtuigd bent dat die ander 
jou iets te bieden heeft en de moeite 
waard is.
Borgman draait de verhoudingen 
tussen de kerk en de ander om: 
‘Wij worden gered door ons door 
anderen te laten redden, en redden 
zo die ander.’ De ware kerk is volgens 
Borgman niet per definitie te vinden 

in een kerkgebouw. Nee, de kerk 
moet naar buiten om daar op zoek 
te gaan naar de mensen en hen te 
leren kennen. De kerk moet Jezus als 
opgestane Heer zoeken op plekken 
waar hij zich laat vinden. En daar 
‘wordt de kerk opnieuw kerk’. 1 Op die 
manier wil ik graag hardop geloven 
- zonder schaamte, door mezelf te 
verbinden met die ander en die ander 
mij te laten redden. 

1 Erik Borgman, Waar blijft de kerk? 
Gedachten over opbouw in tijden van 
afbraak, Baarn 2015, in het bijzonder 
pp. 72, 124-6, 138.
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Een goed gesprek. 
Praten over je geloof...

Deze zeer persoonlijke ontboezeming 
kwam er door enige druk van de 
interviewer: ‘Ik ben huiverig om er 
over te praten, niet omdat je me 
misschien zou uitlachen, maar vooral 

omdat ik niets wil 
claimen en ook niet 
de indruk wil wekken 
dat God zich de 
hele dag alleen met 
Tijs van den Brink 
bezighoudt' (Trouw, 
8 september 2018).

Niet te grabbel…
De terughoudend-
heid van Van den 
Brink is herkenbaar. 
Praten over geloof 

en geloofservaringen is kwetsbaar en 
intiem. Bij wijze van spreken moeten 
de schoenen van de voeten, want we 
bevinden ons op heilige grond. Zonder 
veiligheid gaat het niet en daarom is 
schroom ook een goeie zaak. Intimiteit 
is niet iets voor op straat. Tegelijk 
moeten we in de kerk wel met elkaar 
over ons persoonlijk geloof durven 
spreken. Maar dat vinden we vaak 
moeilijk. ‘Hoe komt het toch dat in 
de gewone protestantse eredienst 
zo weinig persoonlijk getuigenis van 
gemeenteleden voorkomt? Waarom 
blijft het persoonlijk geloof in het 
gemeenteleven in hoge mate ‘onder 
de pet’?’ Deze prikkelende vraag van 
de theoloog Gerrit Jan van der Kolm 
vergezelt me al jaren. Het is een vraag 
die uitdaagt, want hij heeft wel een 
punt. Geloofsgetuigenissen laten 
we maar over aan evangelische en 
pinkstergelovigen. Binnen onze kerken 
praten we vaak niet zo gemakkelijk 
over ons eigen geloof. En nogmaals, 
terughoudendheid is op zich goed, maar 
openheid is belangrijk en vruchtbaar. 

Innerlijke leegte?
In de gemeente in mijn vorige 

woonplaats hadden we maandelijkse 
vespers met daarin altijd ook een 
kort credo van een gemeentelid. Ze 
vertelden dan iets over hun geloof en 
soms ook over bepaalde ervaringen. 
Daarbij hanteerden we een bepaald 
thema als richtsnoer. In de beginjaren 
hadden we als het thema ‘het lied in 
mij’. Daarbij kozen de gemeenteleden 
een lied waar ze iets mee hadden en 
vanuit die geraaktheid vertelden ze 
over hun leven en de plek van geloof 
daarbinnen. Later kozen we voor het 
thema ‘waarom ik blijf’. We lieten ons 
daarbij inspireren door Jezus’ vraag 
aan zijn leerlingen op het moment dat 
veel mensen afhaakten: ‘zouden jullie 
ook niet gaan?’ (Johannes 6: 66,67). 
We hoorden vaak heel persoonlijke 
antwoorden van gemeenteleden in 
een tijd waarin dat ‘blijven’ helemaal 
niet vanzelfsprekend is. Deze ruimte 
voor persoonlijke verhalen leverde 
prachtige credo’s op, vaak ook 
ontroerend omdat gemeenteleden 
echt tevoorschijn kwamen. ‘We 
kennen elkaar al jaren, maar nu hoor ik 
dit van jou voor het eerst, wat mooi!’ 
Dit soort reactie kwam meer dan eens 
voor. Maar er was ook een andere 

EO-presentator Tijs van den Brink 

vertelde in een interview in dagblad 

Trouw over een ervaring die hij had 

toen hij in het ziekenhuis lag voor een 

operatie. Hij was bang. De avond voor 

de operatie verscheen er een engel aan 

zijn bed om hem gerust te stellen. Hij 

voelde zich gedragen door God. 

Sake Stoppels, beleidsmedewerker bij de Dienstenorganisatie van de PKN en lector theologie aan de CHE (Ede). 
Hij woonde van 1983-1996 in Amstelveen.
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kant van de medaille. We merkten 
dat veel gemeenteleden aarzelden 
om iets te vertellen over hun geloof. 
Dat had zeker te maken met gezonde 
schroom en bescheidenheid, maar dat 
was niet het hele verhaal. Het relatief 
grote aantal gemeenteleden dat niet 
in wilde gaan op onze uitnodiging iets 
te delen tijdens een vesper verbaasde 
ons eerlijk gezegd wel wat. Lag het 
aan de setting, aan onze werkwijze 
of stuitten we toch ook op iets als 
innerlijke leegte? Daar leek het soms 
wel op. Aan de buitenkant is er 
kerkelijke betrokkenheid, maar aan de 
binnenkant is het stil en leeg. 

De doos geopend
De Protestantse Kerk wil onder de 
noemer ‘een goed gesprek’ lokale 

gemeenten stimuleren en helpen het 
geloofsgesprek aan te gaan. Daar 
ben ik blij mee, want we kunnen niet 
zonder. Het vraagt om veiligheid en 
oefening, misschien zelfs om een 
cultuuromslag. De Amstelveense 
theoloog Kuitert zei ooit dat we 
vroeger onze geloofsdoos ongeopend 
doorgaven. Je wist gewoon dat de 
inhoud deugde. Nu ligt dat anders. 
Geloven is absoluut niet meer 
vanzelfsprekend. We zullen in de doos 
moeten kijken. Wat doet het geloof met 
mij? Heb ik God ervaren in mijn leven? 
Heeft geloof mijn leven veranderd 
en vernieuwd en zo ja, waar en hoe 
dan? Vind ik steun en helpt het geloof 
me richting in mijn leven te vinden? 
De Bijbel is vol van vernieuwing, van 
een nieuwe manier van kijken en 

denken, van bekering, van groei etc. 
We vinden dat geloof weerspiegeld 
in de kerkdiensten. Daarin gaat het 
vrijwel altijd ook over omkeer en een 
andere, nieuwe manier van leven. 
Maar wat zien we daarvan terug in 
ons eigen leven en in het leven van de 
gemeente? Het is goed om daar in alle 
eerlijkheid over te spreken. Het gaat 
dan uiteraard niet om grote verhalen 
en successtory’s, maar om eerlijke 
en integere gesprekken. De landelijke 
kerk daagt lokale gemeenten uit om dit 
soort gesprekken aan te gaan. Als we 
daarvoor goede en veilige kaders weten 
aan te brengen, dan is het een diepte-
investering met een hoog rendement. 
En misschien wel met engelen die op 
meer plekken blijken langs te komen... 
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Denken + Doen = Durven
Als psycholoog werk ik vaak met 
mensen die angstig zijn. Een 
behandelprogramma dat ik dan 
gebruik, heet Denken + Doen = 
Durven. Een slogan die ons misschien 
ook in de kerk zou kunnen helpen.

Een veel 
voorkomende 
gedachte is dat 
het durven een 
voorwaarde is voor 
het doen. Maar het 
is juist andersom! 
Als je goed nadenkt 
èn gewoon begint, 
dan volgt het lef 
vanzelf en durf je 
gaandeweg steeds 
meer.

Natuurlijk heb ik goed nagedacht voor 
ik ‘ja’ zei. Gesprekken met betrokkenen 
hebben niet al mijn vragen beantwoord. 
De twijfel blijft soms. Kan ik dit wel? 
En is het niet gek dat ik als 35-jarige 
ouderling ben? In mijn vriendenkring 
weet bijna niemand wat een ouderling 
is. ‘Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luisteren naar Uw stem’, 
zongen we op mijn verzoek. Vreemd is 
het zeker, en toch ook plezierig!

Aan de slag
We vergaderden al een keer als 
Algemene Kerkenraad in de nieuwe 
samenstelling. We gingen voortvarend 
aan de slag.
Zo besloten we dat we een fulltime 
kerkelijk werker gaan zoeken voor de 
drie wijkgemeenten samen. Dit past 
heel goed bij de doelstelling van AK 
en wijkgemeenten, om meer samen 
te werken! Deze nieuwe persoon zal 
maximaal drie jaar aan ons verbonden 
worden om het pastorale ouderenwerk 
te continueren. 

Daarnaast hoorden we dat Ds. 
Mirjam Buitenwerf een beroep naar 
Leiden kreeg – en inmiddels heeft 
aangenomen. Voor ons een groot 
verlies en voor Mirjam en haar gezin 
een felicitatie waard.
Terwijl Mirjam nog gewoon aan het 

werk is, heeft de AK op verzoek van de 
Kruiskerk al besloten om een opvolger 
voor 0.8 fte te willen gaan beroepen. 
Hierdoor kan de pioniersplek die nu tot 
bloei begint te komen, hopelijk verder 
groeien! Een Regionaal College van de 
PKN moet ons nu toestemming geven 
om een vacature te mogen stellen. De 
aanvraag hiervoor gaat snel de deur uit.

Helaas kunnen we niet zomaar 
eindeloos mensen blijven aannemen, 
want jullie weten: we krimpen in 
ledental en ook de inkomsten slinken. 
Daarom heeft de AK zichzelf ten 
doel gesteld dat we voor de zomer 
van 2019 een duurzaam plan willen 
hebben, waarin we vastleggen hoeveel 
predikanten we in de toekomst in 
totaal, dus inclusief de opvolger van 
Ds. Mirjam Buitenwerf, nodig denken 
te hebben. Daarmee gaan we ook 
afspreken hoe we in de toekomst 
omgaan met nieuwe vacatures. 
Hiervoor hebben we ieders input nodig, 
zodat we keuzes maken die verstandig 
zijn en breed gedragen worden.

Het recente besluit om een 
vergoeding te vragen voor het gebruik 
van een kerkgebouw bij een uitvaart, 
heeft tot veel reacties geleid – 
negatieve en ook positieve.
Met een aantal mensen die schriftelijk 

uit de algemene kerkenraad

Op 26 augustus ben ik bevestigd als 

ouderling voor de AK. Een moment 

waarop ik hardop ‘ja’ moest zeggen 

tegen God en tegen jullie allemaal. Dat 

doe je niet zomaar. Gelukkig hebben 

jullie mij bevestigend geantwoord en 

kreeg ik een zegen mee. Bovendien 

ben ik niet alleen ouderling geworden, 

maar samen met fijne collega’s.  

Hardop ‘ja’ zeggen
Geert Jaap Welsing, ouderling AK



11 oktober 2018

hebben laten weten hiermee moeite 
te hebben, is inmiddels gesproken. 
We willen in een volgende Present 
uitgebreider ingaan op het genomen 
besluit en blijven hierover graag het 
gesprek aangaan. Daartoe zullen we 
binnenkort meer gespreksmomenten 
organiseren. Goed dat iedereen die dat 
wil, zijn of haar stem laat horen – wat 
je mening ook is.

Leven is het meervoud van lef
Nog zo’n slogan, nu meer uit de 

psychologie van de koude grond. Wel 
een toepasselijke, vind ik. We leven 
immers samen als broeders en zusters 
in hetzelfde huis. Daar moet je lef voor 
hebben! Broeders en zusters mogen 
soms flink botsen, om vervolgens – 
als het goed is – weer samen aan de 
Maaltijd te gaan.
Sommigen die bijna afhaken, 
proberen we er weer bij te halen. 
Een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal. En anderen, die hard werken 
en hun nek uitsteken in het nemen 

van moeilijke beslissingen, verdienen 
steun. 

Kritiek is welkom en bedenk daarbij, 
dat de gouden regel is dat iedereen 
tegenover één negatieve opmerking 
er echt minstens vijf positieve nodig 
heeft! Ook kerkrentmeesters, diakenen, 
ouderlingen en predikanten kunnen 
weleens een complimentje (of vijf) 
gebruiken. Ik heb het lef om dat van 
jullie te vragen. Niet voor mezelf maar 
voor ons allemaal – zodat wij leven.
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Werner Pieterse Mirjam Buitenwerf

Als stadsdominee zoek ik naar nieuwe 

vormen voor Bijbel en traditie voor heel 

Amstelveen. Op korte termijn wordt het werk 

formeel ondergebracht bij de Algemene 

Kerkenraad. Wijkgerichte 'vernieuwing' 

vindt vooral plaats in de wijkgemeente zelf. 

Vragen, ideeën, opmerkingen, ik hoor ze 

graag stadsdominee@wernerpieterse.nl. 

De Jonge Kruiskerk
Mirjam Buitenwerf

Na de zomer zijn we weer gestart met allerlei activiteiten en 
het bedenken van plannen voor de toekomst. Ik geef graag 
een korte terugblik met mooie momenten uit het afgelopen 
seizoen.

Een van de hoogtepunten ieder jaar is ons kinderkerstfeest. Dit 
jaar kreeg het een internationaal tintje. Zo zongen we samen een 
echt Peruaans kerstlied. Dat was een bijzondere ervaring, en met 
de begeleiding van onze kerstband klonk het geweldig.

We genoten van ons kinderkoor, onder andere met Palmpasen. 
Zelfs tijdens het knutselen op die zondag zongen de kinderen in 
de kinderdienst: ‘Dans en zing, hosanna voor de koning!’

Ook de Verhaal in de Kruiskerk-vieringen waren mooi. Na afloop 
van de laatste viering in juni zaten we samen gezellig te eten, 
op een kleedje op het grasveldje achter de kerk, en genoten van 
het mooie weer. Het contrast met het verhaal van die zondag, de 
storm op het meer, kon niet groter.

kerk in de stad

Elke dag melk
Mirjam Buitenwerf

Afgelopen juni gaf ik samen met Liesbeth 
Aussen, een joodse collega, een les aan 
kinderen van de Roelof Venemaschool. Ik 
vertelde dat we het in de kerk belangrijk 
vinden om met een collecte geld in te 
zamelen voor goede doelen. Er ging meteen 
een vinger de lucht in. Een jongetje meldde 
enthousiast: ‘ja, dat weet ik, want toen 
met kerst hebben we geld ingezameld 
voor een koe!’ En dat klopte: tijdens ons 
kinderkerstfeest collecteerden we voor 
een koe voor een kindertehuis in India van 
Stichting Derde Wereld Hulp. Die actie had 
duidelijk indruk op hem gemaakt. Ik kon hem 
vertellen dat de koe er is gekomen, en dat 
kinderen in het kindertehuis nu elke dag melk 
te drinken krijgen. Heel inspirerend om zo op 
onverwachte momenten het effect van ons 
werk tegen te komen!
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De uittocht
Werner Pieterse

Woensdag 26 september tijdens de studiedag voor al het 
personeel van de Onderwijsgroep Amstelland, waar-
onder alle protestantse en rooms-katholieke scholen in 
Amstelveen en omstreken vallen, ging tot slot de Bijbel 
open. 
Het eeuwenoude verhaal – oerverhaal van kerk en syna-
goge – over het volk dat uittrekt, bleek ook van toepas-
sing op het onderwijs van vandaag de dag. Heeft ons 
land van orde, rust en regelmaat, getallen en nummers 
soms niet veel weg van Egypte. Leeft het visioen nog in 

ons? Wat als er een Mozes komt? In de voormalige Joop 
van den Ende studio, waar de studiedag plaatsvond, ver-
telde ik als stadsdominee het verhaal van de uittocht. 

Maandag 1 oktober verscheen de eerste ‘70 woorden’: een 
paar woorden om even stil te staan in een snelle tijd. Ter 
inspiratie, om over te peinzen, om op te reageren, door te 
sturen, wat je wilt... U kunt zich erop abonneren via de website 
www.wernerpieterse.nl. 

70 woorden inspiratie. Een paar gedachten om de week mee 
te beginnen. Alle leven begint met inspiratie, geestkracht, 
bezieling, vertelt het eerste verhaal. Het stof van je vergankelijk 
lijf, jouw brein met voeten, ‘wordt levend’ met een zucht 
die de Allerhoogste je inademt. Je leeft van ontvangen. Vol 
geestkracht, poëzie, liefde, verlangen, inspiratie. Het geheim 
van jouw ik is je gegeven door een ander. Zullen we dat dan 
God noemen?
(Genesis 2:7) 

Het goede behouden en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 
Dit blijft het tweesporenbeleid van onze gemeente. Het kan niet 
zonder elkaar. De goede trouw van de bestaande wijkgemeente 
is ook de voeding om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
buiten de grenzen van de bestaande vormen en structuren. 
Tegelijkertijd vragen de bronnen van geloof om te zoeken naar 
nieuwe vormen, ook voor nieuwe generaties. Het is werk dat 
bij de gemeente hoort, maar daarbuiten plaatsvindt. Zoals 
afgelopen maand in de studio Aalsmeer en op internet.

Verhalendiners
Er was tevens de aftrap voor een drietal ‘verhalendiners’. Drie avonden waarin we – Nienke van der Heiden en ik –  met leerkrachten en bestuurders Bijbelverhalen lezen. In het licht van die verhalen denken we met elkaar na over de identiteit van christelijk onderwijs, levensbeschouwelijke vragen en de motivaties van leerkrachten. Er groeit een nieuwe openheid voor de oude verhalen. Er meldden zich 29 mensen aan, terwijl er maar tien plaatsen beschikbaar zijn. 

70 woorden
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college van diakenen

Come 
Together
Yvonne Teitsma

Op 29 september was er weer 

een ‘Come Together’ bijeenkomst 

in de Paaskerk. Zeventig mensen 

waren aanwezig om elkaars cultuur 

te ontdekken, te proeven van 

heerlijke gerechten en met elkaar 

in gesprek te gaan. Er waren veel 

nieuwe gezichten. Dat geeft wel 

aan dat er behoefte is aan dit soort 

bijeenkomsten. Deze keer zongen 

we Nederlandse liedjes om zo 

nieuwe woorden te leren. 

Dorcas-voedselactie
omdat we om hen geven
Marijke van der Meulen

De diaconie van de Kruiskerk doet 
mee aan de landelijke voedsel-
inzamelingsactie van Dorcas op zondag 
4 en 11 november. Het gaat om 
producten en geld voor de allerarmsten 
in Albanië, Moldavië, Roemenië en 
Oekraïne, om hen de komende winter 
een steuntje in de rug te geven.
We vragen de gevers zich aan de 
‘boodschappenlijstjes’ te houden, omdat 
er geen andere producten ingezameld 
worden. Op 21 en 28 oktober worden 
deze lijstjes uitgedeeld.
Op zondag 4 en 11 november van 

circa 11.15 - 12.15 uur kunt u de 
boodschappen inleveren, of – na 
overleg met de wijkdiaconie – op een 
ander tijdstip. Bent u niet in staat 
om producten te kopen, dan is een 
geldelijke bijdrage ook welkom in de 
collectebus of op bankrekeningnummer 
NL10 RABO 0174 9610 06, t.n.v. 
Protestantse Gemeente Wijkdiaconie, 
onder vermelding van Dorcasactie We 
hopen op een mooie opbrengst!
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marijke van der Meulen, 
telefoonnummer 020 - 645 27 05.

Najaarsactie 2018
Yvonne Teitsma

Heeft u er wel eens over nagedacht 
hoe u met een bedrag van € 50 

per week een gezin voedt 
en kleedt? Mensen in 
de schuldhulpverlening 
hebben geen keuze. 
Schulden ontstaan soms 
snel, bijvoorbeeld als je 
je baan kwijtraakt of rond 
moet komen van een lager 
inkomen dan je gewend bent. 
Of als je je huis met verlies 
moet verkopen, bijvoorbeeld 

door echtscheiding. Mensen die in 
financiële nood zitten, kunnen een 
beroep doen op de diaconie. Als 
diaconie bieden wij aanvullende 
hulp op bestaande gemeentelijke 
voorzieningen met een luisterend oor, 
advies of een financiële bijdrage. De 
financiële hulp is altijd eenmalig of in 
de vorm van een lening. Zo kunnen de 
onverwachte rekeningen toch worden 
betaald. 

Omzien naar de naaste kan alleen 

samen met u! U helpt mee door 
signalen van nood aan de diakenen 
door te geven. U helpt ook mee 
door het diaconale werk financieel 
te steunen. Heeft u een acceptgiro 
ontvangen dan kunt u deze tot 1 
november gebruiken. Daarna kunt u 
een bedrag overmaken met een eigen 
overschrijving op rekeningnummer NL 
88 FVLB 0699 7435 32 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert o.v.v. Najaarsactie en het 
16-cijferige kenmerk op de acceptgiro.

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Burgemeester Haspelslaan 129, Postbus 2011, 1180 EA 
Amstelveen, e-mail: diaconie@pga-b.nl, tel. 020 - 641 36 48. 
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 of NL32 INGB 0000 526 833  
t.n.v. Diaconie PGA-B
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column

Verlegenheid
Erik Schouten

Ach, de moderne inzichten van 2018, ik 
koop er niet zoveel voor. Volgend jaar 
is het 2019 en dan vinden diezelfde lui 
de dingen van nu zó 2018... De modes 
van dit jaar liggen volgend jaar bij het 
vuilnis.
Ondertussen hebben onze jonge 
mensen het er soms moeilijk 
mee. De natuurwetenschappelijke, 
rationele, verlichte manier van kijken 
is zó dominant, dat je het wel uit je 
hoofd laat om hardop te geloven. 
En ze is zó vanzelfsprekend dat je 
haast zou vergeten dat het maar 
één – beperkte – manier van kijken 
is. Gek genoeg hebben de kunsten 
hun eigen speelveld wél behouden. 
Iedereen realiseert zich dat voor 
poëzie andere regels gelden dan 

voor een wetenschappelijk artikel. 
Voor het geloof is dat veel minder 
geaccepteerd.
Ik herinner me een regioavond van 
de jeugdvereniging – het zal bijna 
veertig jaar geleden zijn – waarop 
ons werd voorgehouden dat 
geloof en wetenschap twee aparte 
werkelijkheden zijn, met hun eigen 
vooronderstellingen en regels. Daar is 
natuurlijk veel meer over te zeggen, 
maar ik vind het in de basis een 
behulpzaam schema.

Ik moet er op zondagochtend tijdens 
de preek wel eens aan terugdenken. 
Als we een verhaal lezen waarin iets 
geschiedt wat volgens de moderne 
inzichten niet kan, dan wordt ons 

verteld dat het ‘niet echt gebeurd, 
maar wel waar’ is, of woorden van 
gelijke strekking. Ik zit daar niet op 
te wachten, het doet afbreuk aan 
het verhaal. Ongemerkt stappen 
we dan uit het taalveld van het 
geloof naar het taalveld van de 
wetenschap. Zo dominant is de 
natuurwetenschappelijke, rationele, 
verlichte manier van kijken dus, dat we 
er zelfs in de kerk woorden aan vuil 
moeten maken.

Hardop geloven, ook in de kerk 
is het niet vanzelfsprekend. 
Geloofswaarheden van weleer zijn 
aan twijfel onderhevig of bij het oud 
papier gelegd. Gelukkig kunnen we 
er nog wel van zingen. In het voorbije 
Lutherjaar hadden we een mooie 
dienst rond de liederen van Luther. We 
zongen een lied dat stijf staat van de 
geloofstaal, ik meen gezang 402 uit 
het oude liedboek. Eerlijk gezegd deed 
het me goed.

Hardop geloven? Ik zie eerder een zekere verlegenheid. In de 

publieke ruimte heeft het gelovige standpunt het moeilijk. De 

verlichte Pauwen van deze wereld schrijven het af, met als argument 

dat we nu in 2018 leven. 
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PJR

Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl / 06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

VOOR IN DE AGENDA
Het lijkt nog heel ver weg, maar voor je het weet is het zover: het Theaterweekend! In 2019 is het Theaterweekend op 8, 9 en 10 februari. Ben jij erbij? 

Wat staat daar nou?!
Bekende Bijbelverhalen (opnieuw) lezen

Maak (opnieuw) kennis met bekende Bijbelverhalen. Ook bekende 

verhalen bevatten nog volop verrassingen als we ze langzaam en 

intensief lezen. In drie avonden laten we drie verhalen woord voor 

woord op ons inwerken. Wat staat er nu echt? Op maandag 15 

oktober hebben we met elkaar het verhaal van Kain en Abel gelezen. 

Op 29 oktober lezen we over Abraham en op 12 november over 

Mozes. Zin om met leeftijdsgenoten én andere geïnteresseerden 

Bijbelverhalen te lezen en deze met elkaar te bespreken? Schuif dan 

aan! Deze avonden zijn voor iedereen vanaf 20 jaar. Voorkennis is niet 

nodig, nieuwsgierigheid is genoeg. De avonden worden begeleid door 

ds. Werner Pieterse en jeugdwerker Nienke van der Heiden.

Agenda
29 oktober  Wat staat daar nou?! 

(Open Hof)
4 november  Kliederkerk  

(Paaskerk – 16.00 uur)
11 november  Verhaal in de Kruiskerk 

(Kruiskerk – 10.00 uur)
12 november  Wat staat daar nou?! 

(Open Hof)
18 november  Kerk op Schoot  

(Paaskerk – 12.00 uur)
24 november  Adventskransen maken 

(Kruiskerk – 16.00 uur) 
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Nieuwe website
Jawel, het is zover! De nieuwe website is in de lucht en hij is mooi 
geworden  Dus mocht je meer informatie willen hebben over de 
diverse activiteiten binnen het jeugdwerk, op zoek zijn naar de juiste 
data en tijdstippen of gewoon benieuwd zijn naar wat er allemaal 
georganiseerd wordt: neem dan vooral een kijkje!
www.pjramstelveen.nl 
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Ziel & Zaligheid is een 
zingevingsbroedplaats 
voor en door studenten op 
campus Uilenstede. Op 
adem komen, ontmoeten 
en broeden op bijzondere 
initiatieven gebeurt aan 
onze keukentafel, waar we 
wekelijks met elkaar eten. 

Wil je aan een van onze 

activiteiten meedoen? Mail dan naar 

studentenwerkuilenstede@gmail.com 

of bel Jakob Stolk 06 - 37 28 82 15. 

Je kunt ons ook volgen via: facebook.com/

Ziel-Zaligheid-858268547626225

Ziel & Zaligheid

Jakob 
Stolk

Op zondag 23 september was ZINspiration: Lazy Sunday 

Afternoon! Een middag om studenten te inspireren om ZIN te 

vinden in en voor het nieuwe studiejaar, maar ook voor  

18 plussers uit onze gemeente die niet (meer) studeren, maar wel 

geïnteresseerd zijn in zingeving en ontmoeting met anderen. 

ZINSPIRATION

door Nienke van der Heiden

Het was een zondagmiddag vol 
ontspanning, ontmoeting en zingeving. 
Zo kon je een levend boek lenen in de 
Human Library. Je levenspad bewandelen 
in het Walk of Life Labyrinth. Body&mind 
rekken tijdens een yogales. Kennismaken 
met bijzonderheden van verschillende 
levensbeschouwingen bij de Reliproeverij. 
Stil zijn in de speciale stilte ruimte 
die Taizé Amsterdam had gecreëerd. 
Plantjes en stekjes kopen van de Hortus 
Botanicus. En een goed gesprek aangaan 
met andere bezoekers.

Spreker Wout van Wengerden inspireerde 
als 'de kwetsbare held' met zijn 
energieke voorkomen en vragen als: 
‘Wat leer jij van het leven?’ ‘Op welke 
momenten ben jij het meest kwetsbaar?’ 
en ‘Laten wij aan anderen zien wie we 
echt zijn?’. 
Om verbonden te zijn met anderen, 
moeten we wel laten zien wie we zijn. En 
juist die verbinding met anderen is één 
van de belangrijkste dingen in het leven. 

André van der Galiën
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De middag werd afgesloten door zangeres Karima el Fillali 
die een voorproefje gaf op Sacred Songs – Women’s Voices, 
waarbij bijzondere stemmen uit verschillende religies en 
culturen worden samengebracht. 

Deze middag werd georganiseerd door Ziel&Zaligheid 
(zingevingsbroedplaats voor studenten op Uilenstede), New 
Connective (interlevensbeschouwelijk studentenplatform aan 
de VU), KGK Youth (jongeren van de Keizers grachtkerk) en 
Twintigers Amstelveen/de PJR. 

Samen bundelden we de krachten om 
zinvolle ontmoetingen tussen jonge 
mensen in de omgeving te verwezenlijken. 
Binnen die ontmoetingen hopen we 
betekenis en inspiratie te vinden, 
zonder aan onze eigen kernwaarden en 
levensbeschouwelijke visies voorbij te 
gaan. En samenleven in diversiteit te 

bevorderen. 

Het was een 
ontspannen begin van 
een nieuw seizoen met 
diverse activiteiten. 

ZIEN WE JULLIE DAAR?
Check www.pjramstelveen.nl/twintigers-amstelveen/ voor meer informatie!
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Paaskerk
Uit de wijkkerkenraad
De taakgroep Paaskerk 2022 heeft 
haar eindrapportage aan de kerkenraad 
aangeboden met de volgende titel: 
‘De Paaskerkgemeente vitaal en 
aantrekkelijk in 2022: aanbevelingen 
aan de kerkenraad’. In de taakgroep 
zaten Nienke van der Heiden, Peter 
van Leeuwen, Pieter Licht, Ilse 

Meester, Willem Nijsse (als stagiair), 
Werner Pieterse, Rina Ran en Carla 
Verwoerd. Er is intensief vergaderd 
en met de diverse taakgroepen in 
onze gemeente gesproken. Over 
de volgende onderwerpen zijn 
aanbevelingen gedaan: alle vieringen 
die in onze Paaskerkgemeente 
plaatsvinden, het pastoraat, het 
diaconaat, vorming en toerusting, 
jeugd, kerk in de stad, personele en 
financiële kaders. In de aanbevelingen 
is er rekening mee gehouden dat we 
in de (nabije) toekomst waarschijnlijk 
te maken zullen krijgen met een 
afnemende predikantsformatie. We 
zullen als kerkenraad en gemeente 
goed moeten afwegen welk werk 
echt bij de predikanten hoort en 
waar gemeenteleden ingezet kunnen 
worden. Nadat de kerkenraad op 
enkele punten wat toelichting had 
gekregen, is er open en op een 
constructieve manier gesproken over 
de aanbevelingen. Besluiten zijn nog 
niet genomen, er zullen eerst nog 
meer gesprekken plaatsvinden met 
name met hen die de verschillende 
soorten vieringen voorbereiden en 
daaraan deelnemen. En natuurlijk gaan 
we ook u als gemeente horen! U hoort 
er over niet al te lange tijd meer over. 
De kerkenraad heeft positief besloten 
over het aanbrengen van dimlichten in 

de grote benedenzaal. Op deze manier 
is de ruimte voor diverse gelegenheden 
beter en sfeervoller te verlichten. 
Op dit moment hebben we drie ver-
schillende soorten kerkenraadsverga-
deringen, een kleine kerkenraad, een 
grote kerkenraad en een extra grote 
kerkenraadsvergadering (twee keer per 
jaar) waarvoor ook de ambtsdragers 
voor de diensten uitgenodigd worden. 
Het verschil tussen de kleine en de gro-
te kerkenraadsvergadering qua aantal 
mensen wordt hoe langer hoe kleiner. 
Bovendien maakt het de besluitvorming 
onnodig ingewikkeld. Besloten werd 
om over te gaan tot twee vergaderin-
gen: de gewone kerkenraadsvergade-
ring en twee keer per jaar een extra 
grote (inhoudelijke) kerkenraadsverga-
dering voor alle ambtsdragers. 
In september kwam de AK in de 
nieuwe samenstelling voor het eerst 
bij elkaar. Het moderamen bestaat uit 
Nelly Versteeg (voorzitter), Pieter licht 
(scriba) en Geert-Jaap Welsing (asses-
sor). De voorzitters van de wijkkerken-
raden sluiten aan bij de vergaderingen 
en er zijn natuurlijk vertegenwoordigers 
uit het ministerie van predikanten, het 
college van diakenen en kerkrentmees-
ters, de jeugdraad en de Pauluskerk 
aanwezig. Op deze manier hopen we 
de samenwerking tussen de verschil-
lende wijken meer vorm te geven. 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 645 06 16, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 441 60 36,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 14 44, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Elly Merckel-Timmer, tel. 647 80 04. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 445 78 68
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 640 32 39. 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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We hopen u te ontmoeten bij de 
vieringen of bij één van de vele 
activiteiten die in onze gemeente 
georganiseerd worden. 

Elly Merckel-Timmer

Informatiebijeenkomst ‘Wat kan 
Participe betekenen voor de 
kerken?’
In Amstelveen blijven ouderen tot 
op zeer hoge leeftijd thuis wonen. 
Vaak willen en kunnen mensen niet 
naar een verzorgingshuis/verpleeg-
huis verhuizen. In de praktijk leidt dit 
regelmatig tot situaties, waarin thuis 
hulp en ondersteuning nodig is. We  
komen dergelijke situaties tegen 
onder onze kerkleden. We lopen aan 
tegen vragen als: Wat is er mogelijk 
aan hulp, wie kunnen we inschake-
len, wat is verantwoord?
Er zijn veel organisaties betrokken bij 
de zorg voor ouderen. Een van die 
organisaties is Participe Amstelland. 
Er zijn ouderenadviseurs die mensen 
ondersteunen om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Werkers 
van Participe willen ons informeren 
over het ouderenadvies en met ons 
spreken over de vragen waar we 
tegenaan lopen. Ewoud Holsappel 
van de Stadshartkerk en ik hebben 
samen met hen de informatiebijeen-
komst voorbereid. De avond vindt 
plaats op donderdag 15 november, 
begint om 19.45 uur op locatie 
Wijksteunpunt Dignahof, Dignahoeve 
174, 1187 LN Amstelveen. We hopen 
op een afvaardiging van alle kerken in 
Amstelveen.

Gert Jan de Bruin

Magdalena Catharina 
Bergema-Jansen
Toen haar man plotseling overleed 
verhuisde Magda Bergema naar 
Amstelveen en was ze weer terug waar 
ze zo lang met het gezin gewoond had. 
Ze wilde graag dichter bij haar kinderen 
wonen. Na actieve jaren waarin ze geen 
geheim maakte van haar opvattingen 
en veel sprak over haar liefde voor 
Israël, viel de laatste periode van haar 
leven haar zwaar. Ze werd geheel in 
beslag genomen door haar afnemende 
gezondheid. Zelfstandig wonen op de 
Dignahoeve ging niet meer, kerkgang 
was niet langer mogelijk. Op zondag 
keek Magda naar de eucharistieviering 
op de televisie. Vroeger dacht ze minder 
verheven over de katholieke kerk, maar 
nu werd ze, tot haar verrassing, geraakt. 
Zou ik bij haar uitvaart niet met een 
wierookvat kunnen zwaaien en wijwater 
kunnen sprenkelen? Op de begraafplaats 
Rhijnhof in Leiden gingen haar wensen 
in vervulling, nadat we eerst geluisterd 
hadden naar de evangelist die getuigt 
van het Woord dat mens geworden is.

G.J. de Bruin

Anna van Zadelhoff-van Poelgeest
Op 3 september is Annie van Zadelhoff 
ingeslapen. Wij namen afscheid van 
haar in de Amstelkerk in Ouderkerk in 
een dienst die in het teken stond van 
haar vertrouwen in God en haar trouw 
aan de mensen om haar heen.
Annie werd geboren om de hoek van de 
Dorpskerk. Daar ontmoette zij haar man 
Arie. Van het oude dorp verhuisde zij naar 
de polder. Zonder agrarische achtergrond, 
maar met ervaring in het leiden van een 

bedrijf. Annie was de spil in garage van 
Poelgeest, de zaak van haar vader. Met 
die ervaring, maar bovenal door de liefde 
die hen verbond, bouwden Arie en Annie 
hún bedrijf op en zorgden zij voor een 
warm gezin voor hun kinderen Marian 
en Cor. Daarbij wisten zij zich gevoed 
vanuit de bron van Gods eeuwige liefde. 
Die liefde bleef tot het einde. Vlak voor 
zij stierf lazen zij samen uit de Psalmen: 
‘Zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van 
geslacht op geslacht’.

Ds. Marianne Bogaard 
 
Mechelina Cornelia Roos-de Visser
Op 11 september overleed na een ziek-
bed Lien Roos. In de Paaskerk stonden 
wij stil bij haar leven. De cantorij zong. 
Centraal stond het lied ‘Ga met God en 
Hij zal met je zijn’. Haar hele leven heeft 
het geloof in liederen tot Lien gespro-
ken. Zij was als jonge vrouw organiste 
in Den Oever. Later verhuisde zij met 
Aldert naar Schoorl, waar hij boswachter 
werd. Ook daar zong ze in cantorij en 
koor. Daarnaast was ze boswachters-
vrouw, altijd bereid de helpende hand te 
bieden en bezig met koken of handwer-
ken. Met dochter Marianne en zoon Lex 
hadden zij het goed.
Toen ze na Alderts pensioen in 
Amstelveen kwamen wonen, wisten 
zij de kinderen en kleinkinderen om 
zich heen. En zij vonden een nieuwe 
gemeenschap in de Paaskerk. Lien 
bleef haar vertrouwen uitzingen, 
ook toen dat bijna niet meer ging. 
Geluidloos stemde zij in: ‘Ga met God…
in zijn Liefde zal Hij je bewaren’. In dat 
geloof is zij heengegaan.

Ds. Marianne Bogaard
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JD12+
Hoi, hoi, na een periode van twaalf 
jaar heb ik de leiding van de kinder-
kerk verruild voor die van de JD12+. 
In onze jongerenruimte is er eens in 
de twee weken een JD-viering die bij 
toerbeurt begeleid wordt door twee 
van onze leiders (Rianne, Saskia, Anko 
en ik). En net als bij de kinderkerk is 
het aantal kinderen dat komt niet erg 
groot. Reden te meer dus om het zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor 
de kinderen die wel komen. En dat 

proberen we ook. Samen met Anko 
mocht ik het spits afbijten dit kerkelijk 
seizoen op de tweede zondag. Terwijl 
boven de doopdienst voor Nicole aan 
de gang was. hebben wij het beneden 
met z’n vijven gehad over het thema 
‘Back2school’. Tezamen met een ge-
dicht van Ed Hoornik en een YouTube 
filmpje over verschillende types docen-
ten leverde dit een leuke, levendige 
discussie op. Ik hoop dat er veel van 
dit soort diensten mogen komen! 

Hans Wesdorp

Jaap van Hees
Op 23 september is Jaap van Hees over-
leden. Jaap, een geboren Amstelvener, 
woonde de laatste jaren aan de Salamander 
en de laatste paar maanden van zijn leven in 
Nieuw Vredeveld. Met zijn vrouw Annie be-
zocht hij altijd trouw de Dorpskerk. Jaap heeft 
zich jarenlang ingezet als ouderling en scriba. 
Hij werd geroemd om zijn punctualiteit. 
Bij het afscheid op maandag 1 oktober 
hebben we uit Jesaja 43 gelezen. Een tekst 
die Jaap heel dierbaar was en die ook is 
gelezen bij het afscheid van Annie, drie jaar 
geleden, en hun zoon Ruud in 1982. Jaap is 
85 jaar oud geworden.
Dat de liefde van God, waar wij Jaap aan 
hebben toevertrouwd, allen die hem missen 
tot troost mag zijn.

Ds. Werner Pieterse

Johan Heinrich Pape
Op 27 september overleed Joop Pape. Joop 
werd in 1934 geboren op de plek van het 
KLM-hoofdkantoor, waar zijn vader een groen-
tekwekerij had. Toen vanwege het bosplan de 
grond werd aangekocht door de gemeente 
verhuisde het gezin naar de Amsteldijk. Een 
grote tragedie was de dood van zijn oudste 
broer Hein, die sneuvelde in Indië. Nog geen 
tien jaar later stierf ook zijn vader. Daarop nam 
Joop met zijn andere broer Chris de kwekerij 
over. Hij zou er zijn hele leven blijven wonen, 
eerst bij zijn moeder, later alleen. Zeer betrok-
ken was hij op alles dat in de polder gebeurde, 
hij liet zich horen op alle inspraakavonden. 
De laatste maanden ging zijn gezondheid zover 
achteruit dat hij in huize Groenelaan terecht-
kwam. In die periode liet hij de regie steeds 
meer aan zijn twee neven over. Met hen en 
de gemeenschap van De Zwarte Kat en Nes 
namen wij afscheid van hem op Karssenhof.

Ds. Marianne Bogaard

Agenda

Oktober
Do 25 14.00 uur Filmmiddag 
Do 25 20.00 uur Taakgroep diaconie
Wo 31 15.00 uur Ontmoetings pastoraat (De Bolder)
Wo 31 20.00 uur Met het oog op zondag

November
Zo 04 10.30 uur  Themaviering dagcentrum Westwijk ‘Leven naar de 

voltooiing?’ 
Zo 04 15.00 uur Kliederkerk
Di 06 10.00 uur Rouwgroep
Di 06 20.15 uur Community bij Gert Jan Slump
Wo 07 19.00 uur Gebedskring
Do 08 15.00 uur Kring literatuur (Kruiskerk)
Do 08 20.00 uur Dertigers oost
Zo 11 12.00 uur Koffieconcert
Di 13 14.00 uur Ontmoetingspastoraat (Middenhof)
Wo 14 15.00 uur Met het oog op zondag
Wo 14 13.00 uur Middelbaar plus
Do 15 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do 15 10.30 uur Ontmoetingspastoraat (Noorddamcentrum)
Do 15 18.00 uur Buurttafel
Do 15 19.45 uur Infoavond ouderenbeleid door Participe (Dignahof)
Wo 21 19.00 uur Gebedskring
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Naar aanleiding van het artikel van ds. 
Bogaard in het juli/augustusnummer 
van Present over ‘Vergoeding gebruik 
kerkgebouwen, kosten van huwelijken 
en begrafenissen’ hebben vier leden 
van de Kruiskerk een brief naar de 
AK gestuurd. Het onderwerp is in de 
wijkkerkenraad wel genoemd maar 
niet besproken. Dat moet nog wel 
gebeuren. De briefschrijvers hebben 
inmiddels een gesprek over deze 
kwestie gehad met de voorzitter en de 
oud-scriba van de AK. 

De voorzitter feliciteert ds. Mirjam 
Buitenwerf met het beroep naar 
Leiden.
Naar aanleiding van haar vertrek 
heeft de kerkenraad de AK gevraagd 
een predikant voor 0,8 fte te mogen 
beroepen, met dezelfde taakverdeling 
als nu voor Mirjam geldt: 0,5 fte voor de 
Jonge Kruiskerk en het pionierswerk, 
0,3 fte voor het reguliere werk. We 
moeten een actueel profiel van de 
gemeente opstellen. Dat zal dicht bij 
ons beleidsplan liggen. Binnen de 
stuurgroep van De jonge Kruiskerk (DjK) 
is ook over het vertrek gesproken. Ze 
willen graag doorgaan met alles wat in 
gang is gezet en meedenken over het 
profiel van de nieuwe predikant.

Mirjam zal niet meer betrokken zijn 
bij de voorbereiding en de uitvoering 
van de twee kinderkerstdiensten. Het 
team eromheen is bereid dit te doen. 
Het kinderkerstfeest gaat sowieso 
door. Ds. Marianne Bogaard zal beide 
kinderkerstfeestvieringen leiden. 
Verheugd kan ik u meedelen dat onze 
aanvraag voor een 0,8 fte predikant 
is goedgekeurd, maar nog afhankelijk 
is van een ‘geen bezwaar’ van het 
Classicaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken.
Ook onze aanvraag, samen met de 
Paaskerk, voor een ouderenwerker is 
goedgekeurd. We gaan op zoek naar 
een voltijds ouderenwerker die 40% 
van zijn/haar tijd voor de Kruiskerk, 
40% voor de Paaskerk en 20% voor de 
Pelgrimskerk zal werken. In de hoop dat 
ook zo de samenwerking zal groeien.
We roepen iedereen op om ds. Sieb 
Lanser waar mogelijk te ondersteunen 
nu hij in de komende periode tijdelijk 
de enige pastor in onze gemeente is.
De voorbereidingen voor het afscheid 
van Ria op zaterdagmiddag 27 oktober 
en de afscheidsdienst op 4 november 
zijn in volle gang.

We bespraken een helder verslag en 
voorstel van de commissie voor de 
beamerdiensten.

Op de zondagen in oktober en novem-
ber zetten we ons experiment voort om 
de hele orde van dienst via de beamer 
te projecteren. Na die twee maanden 
houden we weer een enquête. 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX  
Amstelveen, tel. 06 - 20 33 98 08, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070 - 319 19 38, 06 - 50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen, 
tel. 645 05 65, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06 - 22 19 65 10,  
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 645 23 46, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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zoeken een opvolger, voor de wijken 
westelijk van de Beneluxbaan. Wie wil 
dat op zich nemen?
Omdat behalve Mirjam ook Rieuwerd 
weggaat, zoeken we een nieuwe 
medewerker voor de tienerdiensten. 
Geert-Jaap blijft betrokken. Rieuwerd 
blijft nog wel betrokken bij de muziek 
in de aanstaande kinderkerstdiensten.
We stelden de doelen voor de 
rommelmarkt vast: Stichting Anna 
Poot, Ouderenhulp in Moldavië, en de 
Voedselbank Amstelveen, ieder voor 
een derde deel.
Als het koor ‘beneden’ zingt, dan is het 
mooi als de vleugel ook lager staat. 
Vanwege het gewicht van de vleugel 
heeft een gespecialiseerd bedrijf die 
verplaatsing uitgevoerd.

Tegelijk met de zeventig stoelen 
voorin, zo heeft de kerkenraad 
besloten, worden de achterste banken 
bij gewone diensten afgesloten. 
Want we willen ook in vieringen 
uitdragen dat we gemeente zijn en 
niet een verzameling losse individuen 
die her en der in de kerkzaal zitten. 
Voor onze voorgangers is het ook 
weinig inspirerend over een groot 
gat in het midden heen te moeten 
preken. Even praktisch: de koorden 
geven de afgesloten banken aan. De 
tieners zitten op de nieuwe achterste 
bank, evenals de mensen van de 
deurontvangst en de boekentafel. 
De stoelen voorin zijn op proef, dus 
komt u ze eens een (of meer) keer 
uitproberen.

We spraken over de effecten van het 
Goede burenproject. Wat merken 

we ervan? We moeten denken 
aan de communicatie met de wijk, 
bijvoorbeeld voor de advent- en 
kerstactiviteiten.
Gevraagd wordt wanneer we weer 
met klokgelui welkom worden 
geheten. Lodewijk zegt dat het 
probleem ingewikkeld is en duur om 
op te lossen.
De scriba bericht het bestuur van de 
Urbanuskerk dat zij voor activiteiten 
een beroep kunnen doen op onze 
ruimten.
In de nieuwe opzet van de AK zijn 
de voorzitters van de wijkkerkenraad 
automatisch lid van de algemene 
kerkenraad (AK). Mijn eerste 
vergadering is inmiddels geweest.
Er is besloten telefonisch contact te 
leggen met mensen die (dit jaar) nog 
niet hebben bijgedragen aan de kerk.

De startzondag is geanimeerd verlo-
pen. Ongeveer vijftig mensen namen 

Barend Braam
Op 5 september overleed Barend Braam. 
Hij werd 89 jaar. Samen met zijn echtgenote 
Rie woonde hij aan de Margriete van 
Clevelaan 19. Barend groeide op in een 
boerenfamilie en leidde later samen met zijn 
broer het familiebedrijf aan de Amsteldijk. 
Nadat het bedrijf verschillende keren 
getroffen was door de varkenspest, besloot 
hij een andere werkkring te zoeken en werd 
conciërge bij het Snellius Lyceum. Hij was 
een hard werkende man, betrokken bij 
de leerlingen op school. De vier kinderen 
hebben hem ervaren als een behulpzame 
en zorgzame vader. Barend en Rie waren 
meelevend lid van de Pauluskerk. Door 
spierreuma kon Barend in de laatste jaren 
de kerkdiensten in de Kruiskerk niet meer 
bezoeken. Barend is thuis, in de nabijheid 
van zijn vrouw en kinderen, overleden.
Wij hebben zijn leven in dankbaarheid 
herdacht op donderdag 13 september in 
uitvaartcentrum Bouwens in Uithoorn; 
daarna hebben we hem naar zijn laatste 
rustplaats gebracht. 

Mirjam Buitenwerf

De orde van dienst zal ook verkort in 
de Kruispuntjes worden opgenomen. 
Hiervan wordt ook een aantal 
exemplaren in grote letter afgedrukt 
voor mensen die de teksten op 
het scherm niet kunnen lezen. De 
liedboeken blijven voor hen (en voor 
wie dat wil) beschikbaar. Daarnaast 
wordt de orde van dienst nog steeds 
op de website gezet, zodat iedereen 
die thuis kan mee-of nalezen.

Dick Labohm wil stoppen met het 
bezoeken van nieuw-ingekomenen. We 
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deel aan de programmaonderdelen. 
Lida Ruitinga bood ons een door haar 
samengesteld boek aan met alle kunst-
schatten van de Kruiskerk. Prachtig, een 
aanrader voor € 5 bij de boekentafel. 
Lida (en Cees) heel veel dank voor al 
het werk. 
Daarna spraken we in groepen over 
de naaste toekomst van onze wijk-
gemeente. Goed om regelmatig te 
doen.

Rudie van Balderen
Aftellen
Het aftellen is begonnen, van trio naar 
duo naar mono. Als deze Present 
verschijnt, staat het afscheid van Ria 
Keijzer voor de deur. De afgelopen 
vijf jaar (nog een half jaar langer als je 
de gedwongen onderbreking van een 
half jaar meetelt) was Ria als kerkelijk 
werker een fijne en inspirerende 
collega. Zij heeft een flinke impuls 
gegeven aan het vernieuwend 
ouderenwerk, dat met name in de 
herbergactiviteiten gestalte kreeg. 
Daarnaast was zij ook ondersteunend 
in het reguliere pastoraat en het 
vormings- en toerustingswerk. Ria, 
heel erg bedankt voor je inzet en de 
fijne samenwerking. Ik wens je Gods 
zegen toe op je verdere levensweg, 
op waarschijnlijk nog wel een nieuwe 
werkplek en in je leven met Wim en 
de (klein)kinderen. 
Mirjam hebben we nog een maand 
langer in ons midden, maar ik wens 
haar geluk met het beroep naar de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap 
De Regenboog in Leiden. Volgende 
maand volgt meer. 
Terugkijkend op de startzondag op 30 
september, besef ik dat dit de laatste 

keer was dat we als trio gezamenlijk 
voorgingen. Wat was het fijn, ook 
voorgaande keren, om dit samen te 
kunnen doen. 

Sieb Lanser

De jonge Kruiskerk
Zondag 11 november, Verhaal in 
de Kruiskerk op zondagochtend: 
Sint Maarten en de barmhartige 
Samaritaan
Deze keer vieren we het Verhaal 
in de Kruiskerk op zondagochtend 
om 10.00 uur op 11 November, de 
naamdag van Sint Maarten. Met 
jong en oud(er) gaan we creatief 
aan de slag met de verhalen over 
Sint Maarten en de barmhartige 
Samaritaan. Zo willen we 
iedereen laten ervaren hoe mooi 
en bijzonder een ‘Verhaal in de 
Kruiskerk-viering’ is. We sluiten af 
met een eenvoudige lunch. Meer 
informatie hierover volgt in de 
Kruispuntjes en op de website.

Alvast voor in de agenda: 24 
november, 16.00-17.00 uur, 
Adventskransen
Op zaterdagmiddag 24 november 
kun je in de Kruiskerk een 
adventskrans voor thuis op 
tafel (met vier kaarsjes) komen 
maken. Voor kinderen (3-12 jaar) 
en hun (groot)ouders.

Herbergactiviteiten - Open huis 
Op dinsdag 6 november is Heleen 
Smits, uitvaartverzorger bij Bouwens, 
te gast. Zij vertelt over haar vak en er 
is ruimte voor vragen.
Welkom! Deelname is gratis 

en opgave vooraf is niet nodig. 
Aanspreekpunt voor het open huis is 
Anita Pfauth, tel.: 06-14612726.

Afscheid 
Zoals u vast al wel gehoord heeft 
heb ik een beroep gekregen naar de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap De 
Regenboog in Leiden. Ik heb dat beroep 
inmiddels ook aangenomen. Natuurlijk 
ben ik blij met het beroep naar Leiden, 
maar ik vind het tegelijkertijd moeilijk om 
afscheid te moeten nemen van de ge-
meente van de Kruiskerk. In de komende 
maanden doe ik mijn best om mijn werk 
zo goed mogelijk over te dragen en te 
zorgen voor continuïteit, in samenwer-
king met collega’s, de kerkenraad, met 
de stuurgroep De jonge Kruiskerk en 
vrijwilligers. De afscheidsdienst is op 
zondag 2 december om 13.30 uur, na 
afloop is er een borrel. De intrededienst 
in Leiden is op zondagmiddag 16 decem-
ber. Meer informatie hierover volgt.

ds. Mirjam Buitenwerf

Van de diaconie
Op zaterdag 29 september was de 
gezellige middag ‘Come Together’. 
Ongeveer zestig oude en nieuwe 
Amstelveners van alle leeftijden ont-
moetten elkaar, zongen onder begelei-
ding Nederlandse liedjes, deden spel-
letjes, hadden goede gesprekken en 
deelden elkaars meegenomen voedsel. 
Op zondag 14 oktober was de viering 
geheel door de diakenen verzorgd in 
het kader van het Werelddiaconaat. Op 
woensdag 14 november is onze eerste 
SAT-maaltijd. Meer hierover t.z.t. in de 
Kruispuntjes.

Lamkje Sminia
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Dorcas-voedselactie – omdat we 
om hen geven
De diaconie van de Kruiskerk doet 
mee aan de landelijke voedselinzame-
lingsactie van Dorcas op zondag 4 en 
11 november. Er worden producten en 
geld ingezameld voor de allerarmsten 
in Albanië, Moldavië, Roemenië en 
Oekraïne om hen de komende winter 
een steuntje in de rug te geven. Zie 
pagina 14 voor meer informatie.

Rommelmarkt 
vrijdag 2 november
Zie de actualiteit op pagina 2.

Septembertocht: Wat een geluk!
Wat een geluk, dat de ouderentocht de 
nieuwe naam ‘Septembertocht’ heeft 
gekregen, nu kan ik mee zonder dat ik 
mijn echte leeftijd hoef te onthullen.
Wat een geluk, dat we met een 
historische treintje van Hank naar 
Dussen gaan rijden, want ik ben dol op 
oude stoomlocomotieven.
Wat een geluk, dat het KNMI een 
mooie nazomerdag in het vooruitzicht 
heeft gesteld.
Wat een geluk, voor Leni dat ze toch 
nog meekon. Ondanks haar recente 
val, waarbij ze haar handen bezeerde, 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje Activiteitenprogramma Kruiskerk 2018 – 2019

Oktober
Wo  24 10.00  Herberg: ‘In de natuur’
Wo  24 19.15 Gebedsgroep
Za 27 14.00 Afscheidsmiddag Ria Keijzer
Zo 28 12.00 Koffieconcert Bach Solo
Di 30 20.00 Gesprekskring over het christelijk geloof
Wo 31 01-10 Inleveren spullen voor rommelmarkt

November
Vr 02 13.00 Rommelmarkt
Zo 04  Voedselinzamelingsactie
Di 06 10.00 Open Huis
Wo 07 20.00 Kring 3050
Do 08 20.00 Vrouw & Geloof
Zo 11  Voedselinzamelingsactie
Zo 11 10.00 Verhaal in de Kruiskerk
Wo 14 14.30 Bijbelkring ‘Matteüs’
Wo 14 17.00 SAT-maaltijd
Wo 14 19.15 Gebedsgroep
Za 17 20.00 Concert William Byrd Ensemble
Wo 21 16.30 Kerstkinderkoor

nota bene bij het uitoefenen van haar 
diaconale taak: het bezorgen van een 
boeket bij een jubilerend bruidspaar.
Wat een geluk, dat er geen honden 
mee mogen in de bus.
Wat een geluk, dat Paul zich niet 
heeft bezeerd bij zijn koprol met de 
driewieler, toen hij deze tegen de 
schuine oprit van de Kruiskerk ging 
parkeren.
Wat een geluk dat we perfect op tijd 
vertrokken zijn en daarbij geen rollators 
zijn vergeten.

We reden eerst via allerlei binnen-
weggetjes van Amstelveen naar 
Haarzuilens voor koffie met een 
heerlijk stuk gebak. Dat kwam goed 
uit, want we waren echt toe aan 
een bakkie troost, na deze rit door 
troosteloos weer.
Wat een geluk, dat Leni en Tine 
een warme lunch voor ons hebben 
gearrangeerd in het etablissement 
‘Onder de pannen’.
Na de koffie bracht de bus ons dus 
naar Leerbroek voor een heerlijke 
warme lunch, waarbij we één drankje 
naar keuze mochten bestellen.
Wat een geluk, dat ik het menu nog 
weet: 
Heldere groentesoep vooraf.
Met als hoofdgerecht:
Warme beenham met een smakelijk 
sausje, daarbij een stukje quiche en 
zachte sperzieboontjes,
Gegratineerde aardappeltjes of wat 
gefrituurde aardappelschijfjes.
Compleet gemaakt met een portie 
verse rauwkost en appelmoes.
Het dessert was ook gelukt, namelijk: 
Vanille ijs met warme kersen.
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Wat een geluk, dat het personeel 
van de tent niet in paniek raakt, bij de 
zoveelste bus met eters, maar ons 
alles soepel voorzet.
Wat een geluk, dat bijna iedereen 
lekker heeft gegeten, wat de hond 
gekregen heeft weet ik niet en dat we 
nu met de bus naar het ‘station van 
Hank’ gaan.
Wat een geluk, dat de ‘trein’ ons naar 
een klompenmakerij brengt, waar we 
een duidelijke demonstratie van het 
ambacht te zien krijgen.
Na afloop hiervan krijgen we koffie 
met boerencake en kunnen we 
klompen kopen, die in alle maten en 
kleuren te verkrijgen zijn.
Wat een geluk, dat ze ook mijn maat 
hebben. 
Wat een geluk, dat dit stukje nu op zijn 
eind loopt....
Wat een geluk, dat we een ervaren 
chauffeur van Oskam Reizen in onze 
bus hebben, die ons op de heenweg 
veel bezienswaardigheden aanwijst 
en op de terugweg toch de snelweg 
verkiest.
Wat een geluk, dat 
ik dit stukje mag 
schrijven, want het 
is toch nog een 
mooie dag geworden, 
met dank aan Leni 
en Tine, nadat we 
eindelijk onder een 
enorme regenbui zijn 
doorgereden.
Wat een geluk, dat 
dit toch een perfect 
chronologisch verslag is 
geworden.

Haijo Hemminga

Zondag 28 oktober krijgen we voor de tweede keer dit seizoen een 
koffieconcert in de serie Bach Solo, deze keer verzorgd door Christian 
Hacker, cellist bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest en door organist 
Peter Ouwerkerk. 
Christian zal de Eerste Suite voor Cello Solo van Johann Sebastian Bach 
spelen (BWV 1007 in G-groot). De eerste cellosuite is de bekendste van de 
zes suites geworden. De prelude klinkt vaak op televisie en in films. Peter 
speelt variaties op orgel op het koraal ‘Sei gegrüsset, Jesu gütig’. Het zijn 
prachtige bewerkingen, waarbij de veelkleurigheid van het Kruiskerkorgel 
volop tot zijn recht zal komen. Samen spelen ze als besluit van het concert 
de elegie ‘Saïdjah’ voor cello en orgel van de Nederlandse componist 
Richard Hol. Aanvang 12.00 uur, collecte na afloop.

Aart Appelhof
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Bij de diensten
Zondag 28 oktober gedenken wij dege-
nen die in de twaalf maanden daarvoor 
overleden zijn. Zoals gebruikelijk in 
onze gemeente gebeurt dat tijdens een 
cantatedienst. Het muziekstuk dat deze 
zondag centraal staat, is de ‘Funeral 
Anthem for Queen Caroline’ van G.F. 
Händel. Hij maakte deze compositie in 
1737 na het overlijden van de muzi-
kale en met Händel bevriende prinses 
Caroline van Brandenburg Ansbach, 
echtgenote van koning George II van 
Groot-Brtittannië en Ierland. De teksten 
die de componist gebruikte komen alle 

uit het Oude Testament.
Zondag 18 november, de een-na-
laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
zal de cantorij meewerken aan de 
dienst. We richten in deze tijd van het 
kerkelijk jaar onze aandacht traditioneel 
op de ‘laatste dingen’, de wederkomst 
van de Heer, het laatste oordeel en 
de herschepping van hemel en aarde. 
‘Liederen van de Voleinding’ is het 
muzikale thema van de dienst.

Bijbelkring Hosea, Amos en Micha.
De bijbelkring rond de profeten Hosea, 
Amos en Micha komt opnieuw bijeen 
op dinsdag 23 oktober en dinsdag 13 
november. Beide keren lezen we uit de 
laatste hoofdstukken van de profeet 
Hosea. Aanvang 14.00 uur.

Dank
Na een korte ziekenhuisopname is 28 
september mijn moeder overleden. 
Ze werd 86 jaar, maar was nog altijd 
zeer betrokken op het leven van haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
We missen haar zeer. Van harte wil 
ik u danken voor de vele blijken van 
medeleven die mijn partner en ik van u 
mochten ontvangen. Het is fijn om te 
ervaren dat er in de gemeente zoveel 
onderlinge betrokkenheid is.

Ds. De Vries 

Adventsviering
De Adventsperiode komt weer 
in zicht. Ook dit jaar houden we 
een Adventsbijeenkomst in de 
Pelgrimskerk en wel op zaterdag  
15 december vanaf 11.00 uur.
De uitnodiging geldt voor gemeente-
leden, niet-gemeenteleden, familie, 
vrienden, buren, kortom iedereen is 
welkom.
Begin november liggen de inschrijf-
formulieren klaar op de ronde tafel 
bij de ingang van de kerk. Graag 
uw opgave voor 1 december. Wij 
verheugen ons op uw komst!

Brita Veldhuizen en Gina Visser

Pastorpraat
Het winterprogramma loopt gestaag 
door. Op zondag 30 september startte 
het met de prachtige cantatedienst, 
goed en zorgvuldig voorbereid door ds. 
De Vries en Bert ’t Hart. Zeer bemoe-
digend, zeker ook voor ds. De Vries 
op afstand. Hij was in dagen van rouw 
na het overlijden van zijn moeder. Hij 
kon helaas de dienst niet zelf leiden. 
Bijzonder was de vervanging door mw. 
Nelly Versteeg, alles werd zeer goed 
uitgevoerd, ook door de musici en 
zangers.

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, Missisippi 
24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 644 25 70, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 642 45 67,  
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 644 10 65, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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Nieuwtjes 
Ruña ’t Hart, violiste, slaagde onlangs 
cum laude voor het conservatorium. 
Wij genieten al lang van haar spel, 
bijvoorbeeld tijdens cantatediensten. 
De Straatklinkers zingen elk jaar met 
ons bij de wintermaaltijd (Zie ook het 
Winterprogramma). Er is nu een heuse 
film gemaakt (vanaf medio december 
in de bioscoop). De titel: The Disciples. 
Misschien kunnen we met een groepje 
eens gaan kijken. Hoor ik het als u 
belangstelling daarvoor heeft ?

Let op! 
In de winter nu iets meer middag-
activiteiten. Een greep eruit: de 
maandelijkse (goede) films in De Goede 
Herder zijn weer begonnen: maandag 
29-10 om 14.00 uur. Ds. Lanser komt 
op woensdag 21-11, om 15.00 uur. Wij 
hopen op een goede opkomst.

We weten ook dat er mensen zijn die 
maar wat graag komen maar het echt 
niet meer kunnen. We wensen allen 
veel kracht en moed en hopen dat u 
het reilen en zeilen van de gemeente 
toch een beetje bij kunt houden (velen 
ontvangen ook de preek elke week). In 
gebed verbonden. Elke zondag.

Wil Kruijswijk

Hardop geloven! Inspirerend? Ja!
Graag wil ik met u delen waaraan 
dit thema mij deed denken. 25 jaar 
geleden kwam maandelijks een oude 
heer ‘s avonds bij ons eten. Hij was 
alweer vijf jaar alleen na een huwelijk 
van 55 jaar.
Eerst bezocht hij het graf van zijn vrouw 
op Zorgvlied. Zoals hij telkens deed, 

wandelde hij daarna over twee 
– voor hem nieuwe – lanen 
terug. Onderweg las hij de 
Bijbelteksten op de grafstenen 
en schreef ze op een blaadje. 
Daarna kwam hij naar ons. 
Stormde naar binnen, groette 
nauwelijks en liep direct op 
de huisbijbel af. Zette zich 
aan de grote tafel, zocht 
de teksten op en las ze mij 
hardop voor. 
Hij knikte instemmend, 
peinsde even en zette 
dan de Bijbel weer op zijn 
plek. Plofte vervolgens 
in de leunstoel en vroeg 
vriendelijk: ‘Nu héél graag 
een kop koffie, vond je het 
ook mooi?’
Dit ritueel heeft hij ruim zes 
jaar vol kunnen houden. Mijn 
huisbijbel is nog bezaaid 
met losse blaadjes. Hardop 
geloven: Psalm 116 :7, 8, 9; 
Spreuken 20: 21, Filippenzen 
1: 9, enzovoort. Inspirerend!

Wil Kruijswijk

Septembertocht
We keken er naar uit: de september-
tocht. Aan alles was gedacht, er kon 
niets mis gaan.
Maar het werd woensdag en na maan-
den heerlijk zomerweer kwam er geen 
eind aan de regen die dag. Ons uitje 
viel, letterlijk, in het water.
Maar toen gebeurde het wonder. Nee, 
de zon ging echt niet schijnen, maar de 
mensen zelf waren ons zonnetje. Wat 
was iedereen positief en blijmoedig, 
dat redde de dag.

En dat geldt zeker niet in het minst 
voor de mensen die via de Goede 
Herder deelnamen, dat was een ver-
rijking. Die samenwerking moeten we 
zeker voortzetten.
Na afloop hoorde ik alleen maar posi-
tieve reacties. Kennelijk was het wat 
lichtere programma geen beletsel om 
samen een gezellige dag te hebben.
Dus op naar het volgende jaar! Beste 
mensen hartelijk dank.

Anke de Koning
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Ma/ 29-10  Film: Truman
Julián is een acteur en levensgenieter 
die de vijftig is gepasseerd. Hij is 
terminaal ziek en accepteert dat 
sterven deel uitmaakt van het leven. 
Daarom organiseert hij zijn laatste 
afscheid. Zijn jeugdvriend Tomás uit 
Canada bezoekt hem. Ze hebben 
elkaar jaren niet gezien. Samen 
zullen ze vier onvergetelijke dagen 
beleven. Ondertussen proberen ze een 
oplossing te vinden voor de grootste 
zorg waar Julián mee worstelt: een 
nieuw thuis vinden voor Truman, zijn 
hond. Om 14.00 uur in De Goede 
Herder.

Vr/ 02-11 Kostje geKocht 
Om 18.00 uur, direct na Kannen en 
Kruiken is de maandelijkse maaltijd 
Kostje geKocht. Kosten € 7,00. Eet u 
mee? Geef dit voor woensdag door 
aan Wil. 

Vr/ 02-11 Allerzielen 
Op Allerzielen, gedenken wij in 
het bijzonder onze dierbaren die 
het afgelopen jaar van ons zijn 

heengegaan. Wij weten ons over de 
dood heen verenigd met onze lieve 
doden. In de viering bidden wij ook 
tot Onze Heer voor allen die al langer 
uit ons midden zijn. Na afloop van 
de viering zullen de kruisjes van de 
overledenen worden teruggeven aan 
de nabestaanden. Om 19.30 uur in De 
Goede Herder.

Do/ 08-11 Het Woord spreekt
Om 16.00 uur in De Goede Herder.

Di/ 13-11 Kring ds. De Vries 
Om 14.00 uur.

Wo/ 21-11 Onopgeefbaar 
verbonden…?!
Begin dit jaar heeft ds. Sieb Lanser 
met collega’s uit de Protestantse Kerk 
een twaalfdaagse studiereis gemaakt 
naar Israël - Palestina. Het thema was 
‘Onopgeefbaar verbonden..?!’ Deze 
woorden zijn ontleend aan de kerkorde 
van de Protestantse Kerk in Nederland: 
‘De kerk is geroepen gestalte te 
geven aan haar onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël.’ 

Deze uitdrukking is niet onomstreden, 
verdeelt de kerk en leidt soms tot 
felle discussies. Hoe verhoudt zich 
de verbondenheid van Kerk en Israël 
tot de oecumenische verbondenheid 
met de Palestijnse christenen? Hoe zit 
het met de (diaconale) verbondenheid 
met slachtoffers van onrecht en 
onderdrukking, in casu de Palestijnse 
bevolking? In ontmoetingen met 
zowel Joden als Palestijnen hebben ze 
geprobeerd iets meer zicht te krijgen 
op deze complexe problematiek. 
Gemakkelijke antwoorden bestaan 
niet, maar ds. Lanser hoopt zijn 
ervaringen te delen gedurende deze 
bijeenkomst om 15.00 uur in de 
Pelgrimskerk.

Winterprogramma

Alle activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld.  
Iedere woensdag 9.00 uur: Morgengebed in De Goede Herder. 

Opgeven voor activiteiten bij: Wil Kruijswijk, 642 77 03, wilkru@xs4all.nl, 
Irene Hillers: 642 82 43 of Janny Schuijt: 644 10 65, janny.schuijt@upcmail.nl.

Kannen en Kruiken
Iedere vrijdag van 16.30 - 18.00 uur 
bent u welkom in de ontmoetings-
ruimte van de Pelgrimskerk, voor 
een praatje en een glaasje.

12

2019
januari 
vr  04  18.00  P  Kostje geKocht 

di  08  14.00  P  Kring ds. De Vries

do 10  16.00  G  Het Woord spreekt 

ma 21  14.00  G  Film: Guernsey

zo  27  10.30  P  Gezamenlijke dienst

di  29  14.00  P  Kring ds. De Vries

februari
vr  01 18.00  P   Wintermaaltijd met 

Straatklinkers 

di  05  14.30  G  Lezing dhr. Tromp

do 07  16.00  G  Het Woord spreekt

za   ?  12.00    De Nieuwe Poort, 
Valentijnsdag 

di  19  14.00  P  Kring ds. De Vries

maart
vr  01 15.00 P Wereldgebedsdag

vr  01  17.30  P  Kostje geKocht 

di  05  14.30  G   Lezing door Frank van 
der Loo

wo  06  19.00  G  Aswoensdagviering 

di  12  14.00  P  Kring ds. De Vries

do  14  16.00  G  Het Woord spreekt 

ma 18  14.00  G Film: Maria Magdalena

di  19  14.30  P  Liederen zingen

 
april
di  02  14.00  P  Kring ds. De Vries 

vr  05  18.00  P  Kostje geKocht 

do  11  16.00  G  Het Woord spreekt 

zo  14  10.30  G  Palmpasen
ma 15  19.30  P  Oecumenische 

boeteviering 

mei
vr 03 18.00  P  Kostje geKocht 

di  07  14.30  P   Bezinningsmiddag o.l.v. 
ds. De Vries

do 09 16.00  G  Het Woord spreekt

do  16  15.00  P  Film: ‘La Fille Inconnue’

di  21  15.00  P  High Tea
 
juni  
vr 07 18.00  P  Kostje geKocht

zo  09  11.30  G  Gezamenlijke dienst

do 13 16.00  G  Het Woord spreekt 

3

Activiteitenprogramma van  

De Goede Herder en de Pelgrimskerk

Winterprogramma

2018-2019

Telefoonnummers en e-mailadressen

Dr. Harmen U. de Vries: tel. 686 91 41

Pastor Phil Kint: tel. 642 08 43 / 06-13 624227

Wil Kruijswijk: tel. 642 77 03, wilkru@xs4all.nl

Irene Hillers: tel. 642 82 43
Janny Schuijt: tel. 644 10 65,  janny.schuijt@upcmail.nl
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doodvermoeid, zwaar, loodzwaar
hij heeft gezeuld aan de last waar hij nu op zit, 
uitrust maar in de holte van zijn handen

een geheim dat hij net heeft gevonden
klein en kwetsbaar iets
als een vogeltje dat nog niet vliegen kan

Grzegorz Gwiazda (1984) - Secret, 2015.

Werner Pieterse
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Van Letter tot Leven
Van 26 oktober tot en met 24 november exposeert 
een veertigtal kunstenaars uit het hele land in de 
Wilhelminakerk, Blekersdijk 41 in Dordrecht. Dan 
is er de derde landelijke expositie van Platform 
Kerk en Kunst, een stichting die eigentijdse kunst 
een plek wil geven binnen de veelkleurigheid van 
leven en geloof. Het thema van de expositie is ‘Van 
Letter tot Leven’.
Dit thema is geïnspireerd op 400 jaar Synode van 
Dordrecht, toen de Statenbijbel voor het eerst 
werd uitgebracht. Gewone mensen kregen de 
beschikking over een Bijbel in gewone taal. Deze 
‘Letter’ komt tot op de dag van vandaag tot ‘Leven’ 
in geloof en cultuur. Zo'n veertig kunstenaars 
brengen deze ‘Letter’ op hun geheel eigen manier 
tot leven. Met verwijzingen naar tekst en geloof, 
de Bijbel en haar verhalen. In schilderijen, beelden, 
objecten, installaties etc.
De expositie is geopend op woensdag t/m zondag, 
van 13.30 - 17.00 uur. 
Voor meer info: platformkerkenkunst.nl/
expositie-2018-van-letter-tot-leven

nieuws

Straatopera The Disciples 
Dak- en thuislozen spelen de hoofdrol in de film `The 
Disciples – een straatopera’. De première was op vrijdag 28 
september op het Nederlands Film Festival in Utrecht. `The 
Disciples – een straatopera’ is geproduceerd door DOXY in 
co-productie met KRO-NCRV. De muziek is gecomponeerd 
door Boudewijn Tarenskeen en Ramón Gieling schreef het 
libretto voor de opera. De film zal vanaf 13 december te zien 
zijn in de Nederlandse bioscopen.

Preek van de Leek 2018

Met een preek over de liefde opent journalist Femke van der 
Laan, op zondagmiddag 4 november de serie Preek van de 
Leek 2018. 

Voor de Preek van de Leek worden personen gevraagd die in de 
samenleving van zich hebben laten horen: van theater tot politiek, 
van dichtkunst tot muziek. Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt 
hebben ze nog nooit. Vanaf de kansel leiden ze een eredienst met 
alle liturgische handelingen die daarbij horen, van votum en groet, het 
zingen van liederen, verkondiging, gebed tot de zegen. Met de inbreng 
van hun persoonlijke ervaringen en het kiezen van een Bijbeltekst 
kunnen ze een stempel drukken op de dienst, maar het samen vieren 
in de protestantse traditie blijft centraal staan.

De lekenprekers zijn:
4 november:  Femke van der Laan, weduwe van Eberhard van der 

Laan,
11 november: Noraly Beyer, oud-NOS-nieuwslezer
18 november: Wietze de Jager, radio 538-dj

Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 1017 AW  Amsterdam
17.00 – 18.00 uur, borrel na afloop, deur open 16.30 uur
Info: preekvandeleek.amsterdam
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nieuws

C.O.V. Amstelveen met  
“Die Schöpfung” van Joseph 
Haydn in de Kruiskerk
Op vrijdag 9 november, 20.00 uur geeft de Christelijke Oratorium vereniging 
Amstelveen haar jaarlijkse concert in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A 
te Amstelveen. Op het programma staat de integrale uitvoering van het 
oratorium “Die Schöpfung van Joseph Haydn.
Medewerkenden zijn de sopraan Elma van den Dool, de tenor Matthew 
Smith en de bas Palle Jørgensen. De begeleiding wordt verzorgd door 
Philharmonia Amsterdam. Susanna Veerman bespeelt het klavecimbel.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Corné Mooibroek.

Het oratorium ‘Die Schöpfung’ naar het scheppingsverhaal uit het 
Bijbelboek Genesis is één van de meest bekende werken van Joseph 
Haydn en heeft zich altijd van grote belangstelling kunnen verzekeren. De 
COV Amstelveen had dit werk voor het laatst in 2011 op het repertoire 
staan en verheugt zich nu op de hernieuwde kennismaking.

Kaarten kosten € 20,00 (65+ € 17,50) inclusief koffie of thee in de 
pauze en kunnen worden gekocht bij de leden, ’s avonds bij de kerk, of 
telefonisch worden gereserveerd via 020 - 6452705 en 020 - 6934516.

Meezingen als projectzanger?
Wilt u als projectzanger meezingen bij de uitvoering van Die Schöpfung, 
meld u zich dan snel aan (www.covamstelveen.nl).

Koorlid worden bij COV?
Alle stemmen zijn van harte welkom. Zie voor nadere informatie  
www.covamstelveen.nl.

St. Urbanuskerk
De hevige brand die woedde op  
15 september legde grote delen van 
de St. Urbanuskerk in de as. Naar de 
precieze toedracht van de brand wordt 
nog gezocht. 
Wij voelen ons verbonden met onze 
broeders en zusters van deze gemeente. 
Vanuit solidariteitsgevoel kwam er al snel 
beweging in onze gemeente. 
Aukje Vonk maakte een schilderij naar 
een foto van T. Vonk. Ze drukte deze af 
op ansichtkaart en posterformaat en 
verkocht ze in de Kruiskerk voor de pot 
van de Urbanuskerk.
Gabe Wierde schreef een gedicht, dat u 
op de achterzijde kunt lezen. Predikanten 
vanuit onze kerken bezochten 
gemeenteleden uit deze buurkerk. 
Pastoor Eugëne Jongerden heeft 
vertrouwen in herbouw van de kerk. 
De vieringen gaan door in het 
Noorddammcentrum.
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nieuws

Prijsvraag Stille 
Nacht Heilige Nacht 
2018
In Oostenrijk loopt iedereen zich warm voor de 
herdenking van het 200-jarig bestaan van het 
kerstlied bij uitstek: Stille Nacht Heilige Nacht.
Het lied werd geschreven door parochiepriester 
Joseph Mohr en voor de melodie tekende 
componist Gruber. Het lied is oorspronkelijk 
bedoeld om te zingen - met gitaarbegeleiding - 
ná de nachtmis voor de kerststal en die traditie 
bewaart de stad Salzburg nog steeds. Daar 
klinkt Stille Nacht, Heilige Nacht echt voor het 
éérst op kerstavond.
In dit herdenkingsjaar schrijven het KRO-NCRV 
radioprogramma Zin in Weekend en Museum 
Catharijneconvent een wedstrijd uit. Iedereen 
is uitgenodigd eraan mee te doen. De opdracht 
luidt: schrijf een nieuwe kersttekst op de 
melodie Stille Nacht, Heilige Nacht. Maximaal 
drie coupletten.
De inzendingen worden beoordeeld door een 
deskundige jury:
-  Wilfred Kemp, presentator KRO-NCRV, 
voorzitter

-  Tanja Kootte, conservator Museum 
Catharijneconvent

- Hanna Rijken, theoloog en musicus
- Kalien Blonden, programmamaker KRO-NCRV
- Stef Bos, tekstschrijver en zanger
De prijsuitreiking is op zondag 9 december in de 
live radio uitzending van Zin in Weekend (Radio 
5,18-19 uur) in Museum Catharijneconvent, 
Utrecht. De winnaar ontvangt een exclusieve 
trofee en de winnende tekst wordt dan ten 
gehore gebracht. Stuur je tekst vóór 31 oktober 
naar zininweekend@kro-ncrv.nl en vermeld ook 
je persoonsgegevens en geboortedatum.

Herdenking 
omgekomen 
vluchtelingen 
aan grens 
Europa
Bij de jaarlijkse herdenking 
nemen verhalen over overleden 
migranten een belangrijke 
plaats in. Voorgangers uit 
verschillende kerken bidden, 
o.a. Gerhard Scholte van de 
Keizersgrachtkerk, en er wordt 
gezongen. Een indrukwekkend 
onderdeel is het voorlezen van 
namen van de overledenen en 
het opnoemen van wat in 2018 
met & rond hen gebeurde. 
Na de herdenking worden de 
bezoekers uitgenodigd om  
bloemblaadjes uit te strooien 
over de Amstel.
Mozes en Aäronkerk - 
Waterlooplein 207, Amsterdam, 
zondag 4 november 2018, 15.00 
-16.00 uur.

Advents-
kalender
In de adventstijd leven we toe 
naar Kerst, het feest van God 
die mensen niet aan hun lot 
overlaat. Wij vieren dat Gods 
licht het wint van de duisternis. 
De adventskalender daagt u uit 
hoopvol toe te leven naar dit 
prachtige feest. Een dagelijkse 
Bijbeltekst en quote, recept, 
verhaal of gedicht brengen 
u steeds een stapje dichter 
bij Kerst. ´Hoop´ is de rode 
draad door alle dagen van de 
adventskalender 2018. U kunt 
een gratis exemplaar van de 
adventskalender 2018 aanvragen 
via www.protestantsekerk.nl/
adventskalender.
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agenda www.pga-b.nl
Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden. 
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie. 

 Zo/ 28-10  Cantatiedienst
Centraal staat de ‘Funeral Anthem for Queen 
Caroline’ van G.F. Händel. Hij maakte deze 
compositie in 1737 na het overlijden van de 
muzikale en met Händel bevriende, prinses 
Caroline van Brandenburg Ansbach, echtge-
note van koning George II van Groot-Brtittannië 
en Ierland. De teksten die de componist 
gebruikte komen alle uit het Oude Testament. 
Aanvang 10.30 uur.

 Zo/ 28-10  Muziek in de Kruiskerk 
Koffieconcert in de serie Bach Solo. Aanvang 
12.00 uur, collecte na afloop.

 Ma/ 29-10  Film: Truman
Julián, een vijftiger, is terminaal ziek en accep-
teert dat. Hij organiseert zijn laatste afscheid. 
Samen met zijn jeugdvriend Tomás uit Canada, 
die hij jaren niet heeft gezien, beleeft hij vier 
onvergetelijke dagen. Om 14.00 uur in De 
Goede Herder.

 Ma/ 29-10  Wat staat daar nou?! 
20+ Ook bekende verhalen bevatten nog volop 
verrassingen als we ze langzaam en intensief 
lezen. In drie avonden laten we drie verhalen 
woord voor woord op ons inwerken. Wat staat 
er nu echt? Zin om met leeftijdsgenoten én an-
dere geïnteresseerden Bijbelverhalen te lezen 
en deze met elkaar te bespreken? Schuif aan! 
Nog twee avonden te gaan: 29-10 en 12-11.
De avonden worden begeleid door ds. Werner 
Pieterse en jeugdwerker Nienke van der 
Heiden. Locatie: Open Hof, Burgemeester 
Haspelslaan 129, Amstelveen.

 Wo/ 31-10   Inbrengen spullen 
rommelmarkt

Tussen 10 en 18.00 wacht een klein legertje 
vrijwilligers u met open armen op om uw spul-
len aan te nemen.

 Vr/ 02-11  Rommelmarkt
Kom van 13.00 tot 18.00 uur!

 Zo/ 04-11 en 11-11  
Dorcas-voedselactie 
Er worden producten en geld ingezameld 
voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, 
Roemenië en Oekraïne om hen de komende 
winter een steuntje in de rug te geven.
 
 Zo/ 04-11  Kliederkerk 
Kom kliederen en vieren! Om 16.00 uur in de 
Paaskerk.

 Di/ 06-11   Herbergactiviteiten - 
Open huis 

Heleen Smits, uitvaartverzorger bij Bouwens is 
te gast. Zij vertelt over haar vak en er is ruimte 
voor vragen.

 Zo/ 11-11  Verhaal in de Kruiskerk
Met jong en oud(er) gaan we creatief aan de 
slag met de verhalen over Sint Maarten en de 
barmhartige Samaritaan. Van 10.00 – 11.00 uur. 
We sluiten af met een eenvoudige lunch.

 Zo/ 11-11  Koffieconcert
Tijd: 12.00 uur.

 Ma/ 12-11  Wat staat daar nou?! 
Zie 29-10.

 Do/ 15-11  Informatiebijeenkomst 
In Amstelveen blijven ouderen tot op zeer hoge 
leeftijd thuis wonen. In de praktijk leidt dit tot 
situaties waarin thuis hulp en ondersteuning 
nodig is. Dergelijke situaties zien we ook bij onze 
kerkleden. We lopen tegen vragen aan als: Wat 
is er mogelijk aan hulp, wie kunnen we inschake-
len, wat is verantwoord? Werkers van Participe 
Amstelland, een ouderenorganisatie die erop 
gericht is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 

te laten blijven wonen, informeren ons over het 
ouderenadvies en behandelen onze vragen. 
Ewoud Holsappel van de Stadshartkerk en Gert 
Jan de Bruin hebben deze informatiebijeen-
komst voorbereid. Aanvang: 19.45 uur. Locatie: 
Wijksteunpunt Dignahof, Dignahoeve 174, 1187 
LN Amstelveen. We hopen op een afvaardiging 
van alle kerken in Amstelveen.

 Zo/ 18-11  Kerk op Schoot 
We luisteren naar een verhaal. Om 12 uur in de 
Paaskerk.

 Wo/ 21-11   Onopgeefbaar 
verbonden…?!

Begin dit jaar maakte ds. Sieb Lanser met col-
lega’s uit de Protestantse Kerk een twaalfdaagse 
studiereis naar Israël – Palestina. Het thema was 
‘Onopgeefbaar verbonden..?!’ 
Deze woorden zijn ontleend aan de kerkorde 
van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘De kerk 
is geroepen gestalte te geven aan haar onop-
geefbare verbondenheid met het volk Israël.’ 
Deze uitdrukking is niet onomstreden, verdeelt 
de kerk en leidt soms tot felle discussies. Hoe 
verhoudt zich de verbondenheid van Kerk en 
Israël tot de oecumenische verbondenheid met 
de Palestijnse christenen? Hoe zit het met de 
(diaconale) verbondenheid met slachtoffers van 
onrecht en onderdrukking, in casu de Palestijnse 
bevolking? In ontmoetingen met zowel Joden 
als Palestijnen hebben ze geprobeerd iets meer 
zicht te krijgen op deze complexe problematiek. 
Gemakkelijke antwoorden bestaan niet, maar 
ds. Lanser hoopt zijn ervaringen te delen gedu-
rende deze bijeenkomst om 15.00 uur. 

 Za/ 24-11  Adventskransen maken
Kom je in de Kruiskerk een adventskrans voor 
thuis op tafel (met vier kaarsjes)? Voor kinderen 
(3-12 jaar) en hun (groot)ouders. Van 16.00 – 
17.00 uur.
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Ramptoerist 2018

uitgebrand -- ligt de urbanuskerk
in het polderlandschap -- zwart 
verkoold en ontzield

alleen de toren staat er nog
verloren als een vergeten kaars
een vingerwijzing die achterblijft
in een bocht langs de weg

gabe wierda

geschilderd door Aukje Vonk, 
naar een foto van T. Ban


