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Denk met ons mee!
www.protestantsekerk.nl
Moet lidmaatschap van de kerk
verplicht zijn? Mogen vrijwilligers
dopen of moet een predikant dat
doen? Vragen die boven komen nu
nieuwe vormen van kerk-zijn binnen
de Protestantse Kerk volwassen
aan het worden zijn. Vanaf januari
kunt u meedenken over dit soort
fundamentele vragen, op een van de

De huidige kerkorde geeft echter
organisatorische grenzen aan. Om
zorgvuldig om te gaan met de vragen
en knelpunten die boven komen,
is begin 2018 in opdracht van het
moderamen onderzoek gedaan.
Momenteel wordt gewerkt aan
een rapport over deze vragen en
knelpunten. In januari 2019 kan op
vier bijeenkomsten in het land worden
meegedacht. Tijdens de synode van
april worden dan besluiten genomen.

vier bijeenkomsten in het land.
Uw inbreng is belangrijk
Nederland is steeds diverser
geworden. Om het evangelie met onze
samenleving te delen, zijn daarom
nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan.
Pioniersplekken, kliederkerken,
leefgemeenschappen en monastieke
initiatieven vormen samen een
mozaïek van kerkplekken.
Bij een deel van de initiatieven groeit
de behoefte aan zelfstandigheid.

Martijn Vellekoop, coördinator
Missionair Werk, vindt het belangrijk
dat er vanuit alle hoeken van het land
kan worden meegedacht. ‘Door ruimte
te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn zijn we als Protestantse Kerk als
het ware al met één been uit de boot
gestapt. De vraag is of we ook met
het andere been op het water durven
te gaan staan. Het gaat nu raken aan
onze kerkstructuur. Nieuwe stappen
zullen op z’n minst onwennig zijn,
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maar zolang we richting Jezus lopen
nemen we – wat mij betreft – die
onwennigheid op de koop toe.’

Denk mee
In januari en februari 2019 worden
de vier bijeenkomsten in de ronde
‘Mozaïek van kerkplekken’ gehouden.
Ook in uw regio wordt er een avond
georganiseerd.
Drachten, 10 januari
(De Arke, Flevo 161)
Amsterdam-Zuidoost, 22 januari
(De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11)
Dordrecht, 5 februari
(Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19)
Apeldoorn, 7 februari
(De Hofstad, Hofveld 52)
Alle avonden starten om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur.
Aanmelden kan via:
www.protestantsekerk.nl/
themas/missionair-werk/
mozaiek-van-kerkplekken
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Hoe vaak worden Kerst en vrede niet aan elkaar
gekoppeld? Vrede op aarde… Kerstbestanden
om elkaar daarna weer overhoop te schieten.
Toch wagen we het erop: ‘Vrede’ als thema
voor het kerstnummer. Maar we blijven met
beide voeten in de realiteit staan. Edwin
Ruigrok van PAX stelt het gezichtspunt van
de slachtoffers centraal: ‘Het lezen van het
kerstverhaal vanuit het perspectief van armen
en migranten helpt ons om opnieuw te kijken
naar onze geprivilegieerde situatie of ons te
herkennen in het slachtoffer dat zijn of haar
stem weer vindt.’ ‘Vrede is niet alleen de
afwezigheid van geweld of onderdrukking’,
zegt krijgsmachtpredikante Corine Sloots in
een interview; het is voor haar ook: leven met
het leven zoals het nu is. ‘Eigenlijk is vrede: in
goede verbinding staan met elkaar.’ Er is binnen
de kerk heel wat afgevochten. Tegenwoordig is
dat minder, maar – zo vraagt Kees Camfferman
zich af in zijn column – ‘Ben ik van de lieve
vrede, en gaat het me er alleen maar om
dat ik geen zin heb in pijnlijke gesprekken of
moeilijke discussies? Of ben ik van de vrede
uit liefde, die alles verdraagt en alles hoopt?’
Om de ‘lieve vrede’ – zo stellen Gert Jan de
Bruin en ondergetekende - ging het blijkbaar
de synode van de Protestantse Kerk, die een
onderscheid tussen inzegenen van huwelijken
tussen man en vrouw en zegenen van overige
levensverbintenissen in de kerkorde laat
bestaan. Als redactie namen we, vanwege
verhuizing, met veel dank afscheid van Janet
Parlevliet, die vanaf het allereerste begin bij
Present betrokken was. Wij wensen Janet en u
als lezers vrede toe, (in)gezegende kerstdagen
en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.
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
Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen
Pauluskerk
W. van Borsselenweg 116
06 – 51 794 420
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95
De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand
Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 23-12

Ma/ 24-12

Di/ 25-12

Zo/ 30-12

Ma/31-12

Zo/ 06-01

Zo/ 13-01

Zo/ 20-01

Zo/ 27-01

1e collecte: Diaconie,
stoelenproject
2e collecte: Kerk, vormingsen toerustingswerk in onze
gemeente

1e collecte: Diaconie,
kinderen in de knel
2e collecte: Kerk, wijkwerk

1e collecte: Diaconie,
kinderen in de knel
2e collecte: Kerk,
jeugd- en jongerenwerk
in onze gemeente

1e collecte: Diaconie,
kledingbank
2e collecte: Kerk, kerkenwerk
totaal in onze gemeente

1e collecte: Diaconie,
Stichting Derde Wereldhulp
2e collecte: Kerk, kerkenwerk
totaal in onze gemeente

1e collecte: Diaconie,
zorg- en hulpverlening in
A’veen-B’veldert
2e collecte: Kerk, communicatie in onze gemeente

1e collecte: Diaconie,
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, wijkwerk

1e collecte: Diaconie,
wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijke
oecumene

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.H. Vlijm,
Nieuwer ter Aa
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. W.T. Pieterse

Kruiskerk
16.30 en 19.00 uur:
ds. M.M. Bogaard,
kinderkerstvieringen
22.00 uur: ds. S.H. Lanser,
met de cantorij
Paaskerk
17.00 uur: ds. W.T. Pieterse,
kinderkerstviering
21.30 uur: ds. W.T. Pieterse
Pelgrimskerk
21.00 uur: oecumenische
Taizéviering

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser,
met een ad-hoc zanggroep
Paaskerk
09.30 uur: ds. G.J. de Bruin,
met de cantorij
11.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
! wo 26-12 2e kerstdag
10.00 uur: kinderkerstviering
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer,
Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E. de Mots,
Rijssen
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk aan Zee
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P. Warners,
Utrecht

Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
19.00 uur: ds. A. Baas
! di 01-01 Nieuwjaarsdag
10.30 uur: ds. A. Baas

Kruiskerk
10.00 uur: mw. A.C. Winter
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A.J. Pater,
Noordwijk
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis,
Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische
Taizéviering
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. S.H. Lanser

Kruiskerk
10.00 uur: ds. B. Kozijn,
Aalsmeer
17.00 uur: muzikale
vesperviering, liturg: ds. B.
Griffioen, Badhoevedorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse,
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.P. Nap,
Hoevelaken
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
16.00 uur: mw. Nienke van
der Heiden ‘ Verhaal in de
Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
en pastor E. Jongerden,
oecumenische viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.
Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: Pastor Ph. Kint en
ds. H.U. de Vries,
oecumenische viering

De Buitenhof
! za 22-12 10.30 uur:
ds. C. Sloots

De Buitenhof
10.30 uur: de heer M.
Hofman, kerstviering
Vreugdehof
14.30 uur: kerstviering
Ziekenhuis Amstelland
20.00 uur: ds. A.A. Geudeke,
kerstviering

Kerst

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berendsvan Hoek
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier en
de heer E. de Rooij

Oudjaarsdag

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent

2019

De Buitenhof
(za 05.01) 10.30 uur:
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ’t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Kapel Vumc
10.00 uur: ds. N. de Reus

De Buitenhof
! za 12-01 10.30 uur:
ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Data inleveren en verschijnen Present
01 - Profeten
inleveren kopij: 7 januari
op de mat: 26 januari
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De Buitenhof
(za 19.01) 10.30 uur:
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berendsvan Hoek
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H.
Dornseiffen

De Buitenhof
(za 26.01) 10.30 uur:
ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

02 – Ja, jij
inleveren kopij: 11 februari
op de mat: 02 maart
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‘Vrede’ dichtbij brengen
Mirjam Buitenwerf

Zo’n twee jaar geleden begon ik met
schrijven van columns voor Oase,
een tijdschrift met dagopeningen
voor leerlingen van het middelbaar
onderwijs. Als auteur schrijf je per
nummer vijf korte verhalen/columns
van elk 280 woorden over een
voorgeschreven thema. De column
moet een link hebben met een
bijbelverhaal: in elk verhaaltje moet
een klein bijbelcitaat de kern vormen.
Het mag nadrukkelijk geen navertelling
zijn. Die navertellingen worden ook
geschreven, maar zijn voor een jongere
doelgroep.
Het onderwerp waarover je schrijft
moet passen bij de
belevingswereld van
jongeren van vijftien
jaar en ouder. Het
taalgebruik mag
niet te ingewikkeld
zijn, maar ook weer
niet te makkelijk. Er
moet een verbinding
met de Bijbel zijn,
op zo’n manier
dat jongeren zich
kunnen inleven in
wat je schrijft. Je

moet ervan uitgaan dat de bijbelkennis
van de meeste jongeren beperkt is, dus
een beetje inleiden is handig. Schrijven
over het reilen en zeilen van de kerk
is niet aan te bevelen, dat zegt veel
jongeren nog maar weinig.
Twee maanden geleden was het thema
waarover ik mocht schrijven ‘vrede’, in
verband met de vredesweek afgelopen
september. Toen ik nadacht over mijn
artikel voor deze Present dacht ik aan
het schrijven van die columns.
Ik weet dat ik het moeilijk vond om te
bedenken hoe ik zou beginnen. Het
begrip ´vrede´ kan voor mijn gevoel
nogal massief overkomen. Vrede in
de betekenis van ´wereldvrede´ is iets
waar we als mensheid naar streven,
maar wat tegelijkertijd zo ongrijpbaar en
onbereikbaar lijkt te zijn. Hoe breng je
zo´n groot thema nu dichtbij jongeren,
en hoe verbind je het met bijbelse
thematiek?

Schietpartij
Ik begon met een column over de
schietpartij op een middelbare school in
de staat Florida, afgelopen februari. Een
gebeurtenis die op veel mensen grote
indruk maakte en op jongeren in het
bijzonder. Een school moet een veilige
omgeving bieden aan leerlingen en zo’n
schietpartij maakt van die veiligheid
plotsklaps een illusie.
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De leerlingen van die school deden
echter iets heel bijzonders. Ze hielden
protestmarsen tegen wapenbezit.
Ze hielden toespraken, waarvan je
het koud kreeg. Zij gaven het goede
voorbeeld, ondanks het feit dat zij
zo hard getroffen waren door het
overlijden van vrienden en docenten.
Hun kracht en moed heeft nog niet
geholpen om de wapenwetgeving in
de VS te veranderen, maar ze lieten
wel zien dat het mogelijk is om van
vergelding af te zien, en geweld met
vredig protest te beantwoorden.
Eigenlijk brachten ze in praktijk wat we
in een van de Psalmen kunnen lezen:
‘Doe geen kwaad, maar wees goed.
Probeer in vrede met elkaar te leven,
elke dag weer’. (Psalm 34:15) Zo kan
vrede bij jouzelf als individu beginnen.
En het is essentieel om je dat te
realiseren, hoe jong of oud je ook bent.

Kerst
Wie vrede zegt, denkt natuurlijk ook
aan Kerst. En dat was het thema van
een andere column. Kerst is de tijd,
waarin voor even wapenstilstanden
worden gesloten. De tijd waarin het
voor even vrede moet zijn.
Dat geldt in het groot, maar ook in het
klein, bijvoorbeeld in je familie of je
gezin. Met kerst vinden veel mensen
het dan ook belangrijk om als familie
vredig bij elkaar te zijn, om samen te

genieten van een gezellig feest en
eten.
Toch kent iedereen wel het voorbeeld
van het kerstdiner dat verre van
gezellig is. Opa is ontevreden over de
tafelmanieren van zijn kleinkinderen.
Die ene schoonzus ligt weer in de
clinch met haar zwager en de rest van
de familie ergert zich of verveelt zich te
pletter. Het overvloedige kerstdiner dat
met zoveel goede bedoelingen was
georganiseerd, valt in het water.
In bijbelse tijden wisten de mensen al
dat het organiseren van een copieuze
maaltijd geen garantie was voor
een vredige sfeer. In het bijbelboek
Spreuken lezen we bijvoorbeeld:
‘Beter een stuk droog brood en vrede

dan een huis vol met voedsel en ruzie’
(Spreuken 17:1).
Vrede kun je niet afdwingen. Die moet
ontstaan. Denk maar aan de soldaten
in de eerste Wereldoorlog die in de
modder van de loopgraven samen
kerst vierden. Met het weinige dat ze
hadden konden ze even vrolijk zijn, en
vergeten dat ze eigenlijk aartsvijanden
waren.

Gegroet
In de Bijbel lees je vaak dat mensen
elkaar vrede wensen als ze elkaar
begroeten of als ze weggaan. Jezus
gebruikt bij het afscheid nemen van
zijn leerlingen vaak de woorden ‘Ik
wens jullie vrede’ (Johannes 20:19) of
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‘Ga in vrede’ (o.a. Marcus 5:34).
We zeggen het misschien niet vaak
meer tegen elkaar, maar het is toch
wel een heel mooie en inhoudelijke
groet. Je wenst elkaar toe dat je in
vrede mag leven, veilig en rustig,
tevreden en in vrede met God en met
de mensen om je heen.
Omdat dit mijn laatste artikel voor het
mooie Present is, zeg ik jullie – ook
hier – gedag, en bedank ik jullie voor
de mooie jaren die ik als predikant in
Amstelveen heb gehad. En omdàt
het voor het laatst is, vind ik het wel
kunnen... ik wens jullie vrede en alle
goeds!
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Oorlogsslachtoffer
in het midden
Het Armeense gezin Tamrazyan woont
al negen jaar in Nederland. Dochter
Hayarpi, broertje en zusje mogen niet
in Nederland blijven. Ze komen niet in
aanmerking voor het kinderpardon.
Buurt-en-kerkhuis Bethel in Den
Haag begint in oktober 2018 een
kerkasiel. Vanaf die tijd gaan honderden
voorgangers voor in een doorlopende
eredienst. Tijdens een eredienst mag
de overheid niet binnentreden. Dit
burgerlijk geweldloos verzet voorkomt
uitzetting. Het is zwaar voor het gezin,
dat ook voortdurend
in Bethel aanwezig
is. Ze kunnen niet
naar buiten. Zullen
zij het volhouden?
Bezoekers vertellen
hoe diep ze geraakt
zijn door de lezingen
van de psalmen en
de klaagliederen.
De woorden lijken
voor deze situatie
geschreven. Mijn
ogen zijn dof van

ellende, ik roep u aan, Heer,... en strek
mijn handen naar U uit (ps 88,10). Ik
ervoer hetzelfde, toen ik regelmatig
in Zuid-Soedan was en met mensen
die vaak hun hele leven al in oorlog
leefden ook de psalmen las en zong. De
psalmen verwoordden hun verlangen
naar hulp en naar recht. De psalmist gaf
de Zuid-Soedanezen stem.

Het gezichtspunt van het
slachtoffer
Het doet ertoe vanuit welk perspectief
we verhalen lezen en horen. Het
kerstverhaal laat zich vanuit het
perspectief van slachtoffers van
oorlogsgeweld en vanuit het perspectief
van vluchtelingen anders lezen. De
Cubaanse theoloog Miguel de la Torre
neemt heel bewust dit perspectief van
de arme Latijns-Amerikaanse boer. De
ouders van Jezus zijn dan gedwongen
onderweg vanwege een vernederende
belastingmaatregel. Hun armoede blijkt
uit het duivenoffer dat zij brengen. Dit is
een armeluisoffer, terwijl van de rijken
verwacht wordt een ram te offeren. Dat
ze arm zijn blijkt eerder ook al bij de
geboorte van Jezus, want ze hebben
geen geld voor de herberg en nemen
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genoegen met een plek waar de dieren
verblijven. Juist in een cultuur waar
gastvrijheid hoog in het vaandel staat
lijkt dit buitengewoon vernederend.
De stal is dikwijls een romantisch
plaatje in ons hoofd, maar een stal is
smerig en stinkt gewoon naar urine
en stront. Jezus is geboren als een
vluchteling en vertrekt naar Egypte om
pas na jaren terug te reizen.
Dit perspectief van het slachtoffer is
leidend voor PAX. In gewelddadige
conflicten botst regelmatig het
perspectief van de staat en dat van
de burger. Zeker in landen met een
onderdrukkend bewind als dat van
de stroman Herodes, en vandaag de
dag in Syrië. PAX kiest altijd voor het
perspectief van de slachtoffers met het
oog op de menselijke waardigheid en
het algemeen welzijn.

En een droom van broederschap
Deze focus op het gezichtspunt van de
slachtoffers werd ook duidelijk tijdens
de Assemblee van de Wereldraad
van Kerken in 2013 in Busan. De Sri
Lankaanse Anglicaanse bisschop
Duleep de Chickera vertelde ons met

Foto: Andreas Stahl

Edwin Ruigrok, werkt voor PAX als identiteitsmedewerker waar hij de betrekkingen met
kerken en de Raad van Kerken onder zijn hoede heeft

veel overtuiging hoe Jezus invoelend ‘ja’
zegt tegen de vele ongeziene mensen
aan wie hun toekomst wordt ontzegd.
Hij leest vanuit het perspectief van de
vele armen en migranten in Sri Lanka
en India. Hij merkt op hoe Jezus in
de vele verhalen de mensen aan de
rand - de prostituees, de migranten, de
kinderen - in het midden zet. Dit mag
ons inspireren tot onze diaconale taken
zegt hij, maar het is ook een profetische
omkering. Jezus geeft het slachtoffer
een stem. Het slachtoffer dat ophoudt
slachtoffer te zijn confronteert ons met
ons eigen gedrag. Wij moeten zelf aan
de slag. Het slachtoffer kruipt uit zijn
slachtofferrol en geeft ons een droom
dat ‘hij eens aan dezelfde tafel zal zitten
als de verlichte dader’, aldus Duleep.
Deze droom doet ons direct denken
aan die droom van die zwarte dominee
in Washington DC: Ik heb een droom

dat op een dag op de rode heuvels
van Georgia de zonen van voormalige
slaven en de zonen van voormalige
slavenhouders in staat zullen zijn samen
aan te schuiven aan een tafel van
broederschap.

In het vredeswerk

verzoeningscommissie in Zuid-Afrika.
De daders worden geïdentificeerd en
aangesproken, hun verplichtingen en
behoeften gehoord. Er ontstaat ruimte
voor berouw en vergeving, waarheid
en genade en het herstel van de
gemeenschap. Het begin van een weg
naar gerechtigheid en vrede.

In het vredeswerk in de conflictgebieden
zijn er ook steeds pogingen om het
slachtoffer weer terug te duwen naar
de randen. Als zij de straat opgaan en
roepen om rechtvaardigheid, worden
zij door onderdrukkende overheden
weggezet als terroristen. Mensen
met een afwijkende mening worden
dissidenten. Vredeswerk zet zich in
om slachtoffers juist in het midden
te zetten en hen stem te geven.
Vanuit het slachtoffer in het midden
kunnen processen van verzoening
beginnen. Zoals in de Waarheids- en

Met kerst worden we herinnerd
aan onze eigen pelgrimage van
gerechtigheid en vrede. Het lezen van
het kerstverhaal vanuit het perspectief
van armen en migranten helpt ons
om opnieuw te kijken naar onze
geprivilegieerde situatie of ons te
herkennen in het slachtoffer dat zijn of
haar stem weer vindt. Uiteindelijk gaat
het om die droom waar voormalige
tegenstanders als herboren mensen
met elkaar aan tafel gaan. Die nieuwe
gemeenschap wens ik ons allen.
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college van kerkrentmeesters

Begroting 2019
Andries Smeding

Ook dit jaar ben ik in oktober
druk geweest met het maken
van de begroting van 2019, een
prognose van de cijfers over
2018 en een meerjarenraming
tot en met het jaar 2025.
Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van
diverse bronnen van informatie: het blad
Kerkbeheer, een herziene versie van de
meerjarenbegroting van de verwachte
kosten van groot en klein onderhoud
van de gebouwen, een begroting van
de externe communicatiekosten en een
begroting van de kosten voor het jeugdwerk. Als laatste heb ik gebruik gemaakt
van de cijfers van onze kerkgemeenschap tot en met september 2018.
Het financiële resultaat voor de jaren
2019, 2018 en 2017 is
in de tabel hiernaast
weergegeven:
Het tekort uit kerkelijke activiteiten
over 2018 komt naar
verwachting uit op
€ 794.000. Dit is
nagenoeg gelijk aan
de begroting 2018
(€ 797.000). In dit
geringe verschil
worden lagere

baten uit kerkelijke bijdragen en eenmalige kosten voor de verbouwing van ‘t
Open Hof in verband met de verhuizing
van het kerkelijk bureau, de jeugdraad
en de communicatie, gecompenseerd
door ontvangen erfenissen en legaten
en lagere kosten betreffende Investeren
in de toekomst. In de prognose 2018 is
onder de baten beleggingen een incidentele bate van € 2 miljoen begrepen
ten gevolge van de verkoop van het
complex aan de Handweg.
Naar verwachting loopt in 2019 het
tekort op naar € 820.000. Dit tekort kent
een aantal oorzaken. De post vrijwillige
bijdragen zal ook in 2019 dalen. Deze
daling wordt veroorzaakt door een verwachte daling van het aantal bijdragende
leden ten gevolge van demografische

Omschrijving

ontwikkelingen. De baten uit erfenissen,
legaten en giften zijn niet in de begroting
opgenomen.
De lasten uit kerkelijke activiteiten zijn
begroot op basis van de huidige bezetting van predikanten (5,4 fte), kosters,
organisten, medewerkers van het kerkelijk bureau en de drie door ons gebruikte
kerkgebouwen. Hierbij is gebruik gemaakt van de door de Beheercommissie
centrale kas predikantstraktementen
aangedragen informatie over de hoogte
van deze kosten voor 2019.
In de begroting 2019 is ervan uitgegaan
dat er in dat jaar geen Te Gekke Kerk
festival zal worden gehouden.
Voor de kosten die voorheen uit het
opgeheven Durffonds werden geput, is
in de begroting 2019 een aparte tijdelijke
post van € 70.000 opgenomen.

Begroting

Prognose

Werkelijk

2019

2018

2017

572

661

899

1.392

1.455

1.421

Saldo kerkelijke activiteiten

-820

-794

-522

Baten uit beleggingen

437

2.459

635

Lasten uit beleggingen

150

147

143

Saldo beleggingen

287

2.312

492

Resultaat kerkgemeenschap

-533

1.518

-30

(alle bedragen in duizenden euro’s)
Baten uit kerkelijke activiteiten
Lasten uit kerkelijke activiteiten
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Een deel van de opbrengst van de verkoop van het complex aan de Handweg
is geïnvesteerd in aandelen, obligaties
en alternatieve beleggingen. De rentebaten zullen naar verwachting in 2019
per saldo licht stijgen door hogere uitstaande saldi, een lage rentestand en de
financiering van de verwachte tekorten.
Zoals gebruikelijk is bij het opstellen van
de begroting, en ook bij het opstellen

van de prognose uitkomsten 2018,
geen rekening gehouden met mogelijke
koerswinsten en/of –verliezen op effecten, tenzij deze reeds gerealiseerd zijn.
De hierboven geschetste ontwikkelingen rondom baten en lasten heeft tot
gevolg dat de tekorten uit kerkelijke
activiteiten niet gedekt worden door de
opbrengsten van beleggingen. Per saldo

Adventscollecte in plaats
van Eindejaarscollecte
Yvonne Teitsma
Na de belactie heeft de Nieuwe Aanpak Kerkbalans weer iets
nieuws. Dit jaar geen eindejaarscollecte maar een adventscollecte. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het totale
kerkenwerk. Per wijk is een herkenbaar doel uitgekozen om
aandacht voor te vragen. Op die manier laten we zien wat er
onder andere in de kerk gebeurt met uw bijdrage. Doordat u een
bijdrage levert voor onder andere onderhoud van het kerkgebouw
maakt u ook een adventsmiddag of kinderactiviteit mogelijk. Uw
bijdrage is en blijft van harte welkom op NL00 ABNA 0549 316
523. t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert.

Uw bijdrage is onmisbaar!
Ook in 2019 gaan we verder met deze Nieuwe Aanpak
Kerkbalans. De actie start zoals we gewend zijn eind januari. We
hopen dat we dan weer een beroep op u mogen doen om de
enveloppen rond te brengen. Verder vragen we in 2019 nog twee
keer om een extra bijdrage met een brief waarin een specifiek
doel wordt toegelicht. Daarmee laten we zien wat er momenteel
allemaal mogelijk is. Maar voor hoe lang nog? Zoals u hiernaast
kunt lezen vertoont de begroting van 2019 een tekort van ruim
een half miljoen euro en de verwachting is dat het de jaren
daarna niet beter wordt. Daarom is uw bijdrage onmisbaar.
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verwachten we voor 2019 een negatief
resultaat voor de kerkgemeenschap als
geheel van € 533.000. Dit bedrag zal
worden onttrokken aan de algemene
reserve.
Uit de meerjarenramingen blijkt dat bij
ongewijzigd beleid de tekorten verder
zullen oplopen en uiteindelijk tot volledige uitputting van de algemene reserve
zullen leiden.

College van
Kerkrentmeesters
zoekt collega’s
Het College van Kerkrentmeesters van
de Protestantse Gemeente Amstelveen –
Buitenveldert zoekt drie nieuwe leden. Kunt u
goed organiseren? Heeft u affiniteit met projectmanagement (in de bouw of vastgoed) of
met personeelsmanagement? Uw talenten zijn
onmisbaar. We hebben u graag in ons team.
Eens per maand vergaderen we, de rest van de
tijdsinvestering is zelf in te delen. Schroom niet
en informeer vrijblijvend naar de werkzaamheden bij Johan Stuij (Kruiskerk), Cor Waringa
(Paaskerk) of Gerrit Oud (Pelgrimskerk). Ook
Gerjan van Schaijk, Andries Smeding, Henk van
Silfhout of Bert Slot kunt u benaderen of e-mail
naar kerkelijkbureau@pga-b.nl. Een uitgebreide
beschrijving van de functies en hoe hier invulling te gegeven is vindt u op www.pga-b.nl.
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Om de lieve vrede?
Kerstgroet 2018
onze kerstgroet is een ballet van dronen
sterren die dansten boven het IJ
een zwerm van spreeuwen klaar voor hun trek
naar het geheim van warmere streken
waar verwachtingen in vervulling gaan
het stille geluk in een heilige nacht.
georiënteerd -- brengen wij onze schatten
Gabe Wierda
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Gert Jan de Bruin
Sieb Lanser

Recent ging het op een bijeenkomst
van de synode van de Protestantse
Kerk over zegenen of inzegenen van
mensen die hun leven met elkaar
willen delen. In 2004 werd bij de
fusie van de drie kerkgenootschappen
afgesproken dat als twee lesbo’s
of twee homo’s gaan trouwen hun
verbond wel kan worden gezegend,
maar niet ingezegend. Over inzegening
wordt in de kerkorde gesproken bij een
huwelijk van vrouw en man.
Dat onderscheid was toen een gebaar
naar de behoudende vleugel binnen
de Kerk. Velen binnen de kerk hadden
van meet af aan grote moeite met dit
onderscheid. Is een wezenlijke kern
van de christelijke traditie niet dat er
geen onderscheid wordt gemaakt
tussen mensen? De apostel Paulus
heeft het krachtig verwoord in een
van zijn brieven: Er zijn geen Joden of
Grieken meer, slaven of vrijen, mannen
of vrouwen – u bent allen één in
Christus Jezus (Galaten 3:28).
Hoogste tijd dat het onderscheid
in 2018 zou verdwijnen in de
kerkorde. Maar de synode besloot
in meerderheid anders. Een pijnlijke
verrassing vonden wij de uitkomst van
de beraadslagingen: in de kerkorde
blijven de woorden zegenen en
inzegenen staan. Landelijk is er het

nodige onbegrip over deze beslissing,
die vooral ingegeven lijkt door de
behoefte om de orthodoxe vleugel van
de kerk te paaien. Zoals een collega
schreef: ‘Zegenen of inzegenen: ik
geloof niet dat er een predikant is
die uit kan leggen hoe je staand voor
zo’n paar dat onderscheid zou moeten
maken’. In ‘Trouw’ lazen we over
een ouderling uit Abcoude die had
deelgenomen aan de synodezitting
en ongelukkig was met de uitkomst.
Hij zei met zoveel woorden: hoe
kan ik in vredesnaam het gemaakte
onderscheid tussen hetero’s en
homo’s in de kerkorde uitleggen aan
mijn dochter van achttien. Hij zal niet
de enige zijn die zich schaamt voor het
genomen besluit.
Het thema van Present
is deze keer ‘vrede’.
Een woord om verliefd
op te zijn. Immers,
hoe wordt er in onze
wereld op talloze
plaatsen gesnakt naar
vrede, naar een einde
aan de strijd. Hoe kan
er niet vol verlangen
worden uitgezien
naar vrede in een
familie, in een club
of vereniging als er

13

onenigheid is? Maar in de synode ging
het blijkbaar om de ‘lieve vrede’ en dat
is een vrede die sust en zaken onder
het vloerkleed schuift, die mensen te
kort doet.
Op 30 november hebben veel
predikanten en kerkelijk werkers in de
Protestantse Kerk middels een 'Open
brief aan de Nederlandse samenleving'
in Trouw een positief signaal willen
afgeven. Met deze open brief spreken
zij uit dat zij staan voor een inclusieve
kerk, die geen onderscheid maakt
tussen verschillende relatievormen.
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In goede verbinding staan
Willeke Koops

Corine Sloots is krijgsmachtspredikante
in dienst van Defensie. Dat betekent voor
haar: daar zijn waar de militairen zijn.
In januari vertrekt ze voor drie maanden
voor een missie naar Litouwen.’
In 1914 stelde koningin Wilhelmina
bij Koninklijk Besluit de geestelijke
verzorging binnen de krijgsmacht
in. De Eerste Wereldoorlog was net
uitgebroken en zielzorgers moesten
zich ontfermen over gewonde en
stervende soldaten. Nu, 104 jaar later,
zijn er 145 geestelijk verzorgers, in zes
denominaties van wie 45 predikanten.
Corine Sloots is een van hen. Eerder
werkte ze in een ziekenhuis. Door een
presentatie van een collega werd haar
nieuwsgierigheid gewekt en begon
ze in 2010 bij de
krijgsmacht. Eerst
werd ze bij de luchtmacht geplaatst,
later kwam ze bij de
Marechaussee op
Schiphol terecht.

Onderdeel zijn
‘Als predikant bij de
krijgsmacht zoek
je mensen op hun
werkplek op. Door
aanwezig te zijn en

onderdeel te zijn, win je hun vertrouwen. Daar waar militairen zijn, ben jij
ook’, vertelt Corine. Die presentiebenadering, zoals het in vaktermen heet,
is de kern van haar werk. ‘Iemand zei
eens tegen me: ‘dominee, je moet gewoon met je fietsje de kazerne over en
overal koffiedrinken’. Dat doe ik dus!
Nu op Schiphol probeer ik ook overal
te zijn, van Vreemdelingenzaken tot
Schiphol Plaza tot de grensbewaking.’
Die aanwezigheid betekent ook
meegaan met een oefening of uitzending. ‘Vorige week was ik mee naar
Duitsland. Dan cross ik met de infanterie in zo’n voertuig mee over de hei.
Ik mag geen wapen mee, zij moeten
mij beschermen als het nodig is. Ze
vinden het wel leuk als je je verdiept
in hun wereld. Defensie is een beetje
samen dingen doen. Als mensen
weten wie je bent, komen ze makkelijker naar je toe. Op zondag was er een
viering met zo’n veertig mensen in een
tent. Na de dienst kwamen er twee
jongens naar me toe, de een met
verdriet, de ander met grote interesse
in levensvragen. Zo’n jongen heeft
dezelfde vragen als mijn kinderen.
Bijvoorbeeld: waarom heeft God een
haai geschapen, een beest dat andere
beesten opeet? Ik kom mensen van
allerlei pluimage en levensbeschouwingen tegen, sta midden in een wereld
die niet per se om geloof draait en
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moet elke dag uitleggen wat ik doe.
Dat maakt mijn werk leuk en anders
dan het werk van een predikant in een
kerkelijk gemeente.’
In januari vertrekt Corine voor drie
maanden naar Litouwen, geen oorlogsgebied maar een plek waar Defensie
een bijdrage levert aan versterkte
militaire aanwezigheid van de NAVO.
Door het optreden van Rusland wordt
de oostkant van Europa extra bewaakt.
‘Je bent bij zo’n uitzending in het leven
daar gedompeld en in een andere
wereld. Intussen wordt het leven thuis
ook geleefd, met een eigen schema.
Het gaat een beetje langs elkaar heen.
Ik probeer contact te houden en mee
te leven met thuis. En ook ontspanning en bezinning te zoeken door een
boek te lezen of te mediteren.’

Vragen
Werken voor Defensie betekent werken voor een politieke organisatie die
niet altijd makkelijke besluiten neemt.
‘De meeste mensen zijn heel loyaal,
maar soms wringt het. Dan moet
iemand een gezin uitzetten naar een
land waarvan hij weet dat het niet zo
veilig is. Of iemand probeert weg te
kijken en zichzelf te troosten met de
gedachte dat het wel zal meevallen.
Maar ik ken ook iemand die sportinstructeur is geworden, juist omdat hij
al die vragen wel stelde.’

Over militair ingrijpen wordt niet
lichtzinnig gedacht. ‘Defensie is geen
cowboyland, wapens worden alleen gebruikt als het verantwoord is.
Laatst vroeg iemand mij tijdens een
oefening wat ik vond van het gebruik
van wapens. Soms is er power nodig
om iemand op andere gedachten te
brengen, soms is actie nodig om groter
kwaad te voorkomen. Uiteindelijk is het
bedoeld om vrede bewerkstelligen. Ik
praat er over met militairen. Zo heb ik
helicopterpiloten die naar een missie in
Mali gingen voorbereid op situaties die
ze daar tegen zouden kunnen komen.
Wat doe je als je ziet dat jonge kinderen meevechten in de strijd? Er zijn

daar twee piloten overleden. Met de
nabestaanden heb ik de reis naar Mali
gemaakt, hebben we gezien waar ze
woonden. Dan komen bij mensen ook
vragen boven of het het allemaal waard
was. En op die momenten is er ruimte
om over die vragen na te denken.’
‘Vrede is niet alleen de afwezigheid van
geweld of onderdrukking. Het is voor
mij ook: leven met het leven zoals het
nu is. Maar wat is vrede in Litouwen
of Mali? In Litouwen zijn mensen bang
voor de inval van een grote macht,
wanneer die angst verdwijnt weet ik
niet. In Mali leven allerlei groepen mensen met elkaar in onmin. Er zijn smokkelroutes, er is ongelijkwaardigheid
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en ongelijkheid. Ook daar is vandaag
of morgen geen vrede te verwachten.
Eigenlijk is vrede: in goede verbinding
staan met elkaar.’

Muziek
Een Kerstfeest met militairen in het
buitenland heeft Corine nog niet
meegemaakt. ‘Maar ik ben van plan
om met Kerst op Schiphol te zijn, waar
van alles te doen is. Op Kerstavond
organiseert het Schipholpastoraat voor
toeristen een dienst in het stiltecentrum, te midden van alle hectiek en
mensen van allerlei nationaliteiten op
de luchthaven. Met muziek van de
marechaussee.’
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Krachtig Kind: Kerst020
Alfard Menninga
Raphaël, Hannah en Yentl zijn dit jaar kerststerren. Dit jaar heeft de campagne Kerst020
de titel ‘Krachtig Kind’. Met deze campagne vragen we in Amsterdam en Amstelveen
aandacht voor het kerstfeest met posters en een social media campagne. Wie zijn eigenlijk die kinderen die de show stelen in deze campagne en zijn ze zelf een beetje krachtig?
Alfard Menninga, de adviseur jeugd van de Protestantse Kerk Amsterdam, vroeg het hen.

Raphaël (10)
Voor Raphaël (10) is het de eerste keer
dat hij als filmacteur optreedt. Een beetje wennen is dat wel, met al dat wachten en steeds weer opnieuw overdoen.
Keer op keer stapt hij stoer het zebrapad
op en helpt een oud dametje naar de
overkant, terwijl er een ongeduldige
motorrijder komt aanscheuren. Het is
een gekke rol: ‘Ik heb nog nooit gehoord
dat iemand dat deed, je ziet het eigenlijk
nooit gebeuren,’ vertelt Raphaël. Maar
als er een ouder iemand een bus of een
tram in komt, staat hij wel op: ‘dat dan
weer wel, maar dat is toch iets anders.’
Het is een drukke dag voor Raphaël.
Na de opnames gaat hij naar Nijmegen
waar zijn broer in een groot accordeonorkest speelt en vlak voor de opnames
stond hij nog als keeper op het voetbalveld, waar hij een paar belangrijke
reddingen heeft verricht. ‘Twee ballen
waren er ineens, dat waren ook wel hele
grote kansen en die had ik alle twee. De
ene tikte ik net over de lat en de andere
haalde ik uit de hoek.’ Niet voor niets
staat zijn team eerste.

Dat doet toch iedereen?

Raphaël
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Toch zijn opstaan in de bus of
eerste staan met voetbal niet
de momenten waarop hij zich
het meest krachtig voelt. Dat is
misschien wel meer het geval
op school als hij voor zichzelf
opkomt. ‘Als iemand uit je klas
bijvoorbeeld vervelend zit te doen
en je een beetje plaagt. Dan ga je
naar de juf of meester, of je negeert ze heel erg. Maar meestal
lukt dat niet, want mijn klas is
enorm druk en vorig jaar werd er
ook wel gepest. Negeren is dan
wel echt moeilijk, want ze blijven
dan alleen maar praten, zelfs
door de juf heen tijdens toetsen.’
Ondertussen vraagt Raphaël zich
wel af of voor jezelf opkomen en
voor een ouder iemand opstaan
nou echt zo bijzonder zijn: ‘want
dat doet toch iedereen?’

Hannah (7)
Hannah (7) heeft misschien wel de spannendste rol
van allemaal. In haar filmpje danst een meisje op de
muziek van een straatmuzikant bij het Rijksmuseum.
En zij speelt dat meisje! Gelukkig houdt ze heel erg
van dansen en zou ze wel op balletles willen. En ook
toneelspelen kan ze al. In een voorstelling van de
buitenschoolse opvang mocht zij een rol spelen! In
de liedjes moesten ze zelfs twee keer heel hard ‘hou
je bek!’ zingen, iets dat normaal nooit zou mogen.
Net als bij Raphaël mag er ook bij Hannah in de klas
wel eens een kind niet meedoen. Maar daar hebben
ze een goede oplossing voor bedacht. ‘Twee kinderen gingen met zijn tweetjes spelen. En eerst mocht
ik helemaal niet meedoen en de andere kinderen
ook niet. En de kinderen die allemaal niet mochten
meedoen, gingen toen samen spelen. En daarna
gingen we het eigenlijk koppelen, zodat we allemaal
met elkaar gingen spelen.’

Hannah

Het plagen stopte
Een andere keer die ze zich
herinnert is toen ze samen uit
gym terugliepen naar school.
Eén meisje liep alleen achter
en werd door twee jongens geplaagd. ‘Ik zei toen tegen mijn
vriendin: laten we even wachten
dat kan ze met ons meelopen.’
Haar klasgenootje kon aansluiten en het plagen stopte, want
tegen drie meisjes durfden de
jongens niets te doen. ‘Ik vind
het zelf ook veel leuker om niet
alleen te lopen. Samen is veel
gezelliger, ook voor haar!’

Yentl (8)

Yentl

Op de ochtend van de opnames speelde Yentl
(8) nog een potje Monopoly met haar vader.
Maar ineens kreeg ze een telefoontje dat de
hoofdrolspeelster van dit filmpje ziek was
geworden. Natuurlijk wilde ze best invallen,
want Yentl speelt graag toneel. Behalve dat ze
op school toneelles krijgt en ook zelf nog op
musicalles zit, is ze ook de grappigste van de
klas. ‘Als iemand verdrietig is, ga ik opeens iets
doen en dan vindt de ander dat grappig. Maar
ik begrijp eigenlijk niet echt waarom.’
In het filmpje speelt Yentl een meisje dat met
Kerst twee vluchtelingen uitnodigt om mee te
eten. Ze hebben geen geldige verblijfspapieren
en daardoor geen huis. Zelf zou ze dat niet
zo snel doen. ‘Want dat zouden mijn vader
en mijn moeder niet zo leuk vinden. Kerst is
namelijk voor het hele gezin en dan willen we
wel echt even met het hele gezin zijn. En in
onze straat komt dit ook nooit voor.’
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Ik heb ze ook geholpen met
hun huiswerk
‘Maar deze zomer zijn we met het hele
gezin naar Tanzania geweest naar weeshuiskinderen. De oom van mijn moeder
heeft daar namelijk een weeshuis en wij
wilden de kinderen opvrolijken, want ze
zijn daar heel arm. Ik heb bijvoorbeeld
spelletjes met ze gedaan, zoals tikkertje
en verstoppertje. En ik heb ze ook geholpen met hun huiswerk. De kinderen daar
moeten namelijk om vijf uur op, terwijl
hun school pas om acht uur begint. En ze
zijn al om drie uur klaar, maar ze komen
pas om zes uur thuis en soms zelfs nog
later. Want ze moeten heel lang in de
schoolbus zitten, die heel ver omrijdt.’
Eigenlijk vindt Yentl dat deze kinderen
een eigen schoolbus moeten krijgen.
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De drie wijzen uit Oost
tekst Karel Eykman, tekeningen Alex de Wolf
Ze stonden met zijn tweeën wat te
hangen bij het hek van het Oosterpark.
Ze schopten de hele tijd een gedeukt
bierblikje naar elkaar toe, maar echt
voetballen wilde dat niet worden. Een
klein, maar stoer Surinaams meisje
kwam langs. ‘Hoi Kimberley’, zeiden
de jongens. ‘Ik wil me nergens mee
bemoeien’, zei Kimberley, ‘maar
volgens mij staan jullie je te vervelen.’
‘Nou èn’, zei de één. ‘Mogen we
soms? Het is toch kerstvakantie!’
‘Van vervelen word je vervelend’, vond
Kimberley. ‘Daar moet je iets tegen
doen. Snoep kopen bijvoorbeeld.’
‘Daar heb je geld voor nodig en dat
heb ik niet’, zei de andere jongen.
Dat was inderdaad een probleem en
daar moesten zij over nadenken. Ze
waren al sinds groep drie dik bevriend
met zijn drieeën. Kimberley Melchior,
de Surinaamse, Balt Azart, een
eigenwijze, van huis uit Turkse boy en
Kasper de Koning, de kaaskop van het
stel. Ze waren het altijd gloeiend met

elkaar eens en wisten precies wat hun
te doen stond. Maar dit keer viel dat
niet mee. Spijtig stak Balt het laatste
stukje van zijn chocoladeplak in zijn
mond om daarna de wikkel van goud
zilverpapier weg te gaan gooien.
‘Wacht eens even, geef eens hier’,
zei Kasper. ‘Ik heb het gouden idee.’
Hij frommelde en scheurde wat aan
het goudpapier tot het een soort van
ster was. Dat prikte hij op een tak die
op de grond lag. ‘Ziezo’, zei hij. ‘Het
winstgevend Kerst-gebeuren kan
beginnen!’
Kimberley en Balt begrepen hier niets
van.
‘Kijk’, zei Kasper, ‘met de kerst lopen
er altijd drie koningen achter een ster
aan om het kindeke Jezus te zoeken.
De Wijzen uit het Oosten worden ze
ook wel genoemd. En wij, wij zijn drie
wijzen uit Oost, ja toch?’
‘Wat heb ik daarmee te maken’, zei
Balt. ‘Bij mij thuis doen we niet aan
kerst of Jezus.’
‘Daarom kan je er nog wel aan
verdienen’, zei Kimberley. ‘We
verkleden ons gewoon als de Wijzen
uit Oost en halen dan geld op voor het
Kindeke, zogenaamd. Kat in ’t bakkie’,
zo gepiept.’
‘We moeten er wel een goede slogan
bij hebben’, zei Kasper. ‘Dat verkoopt
beter. Bijvoorbeeld: “Geef maar een
heleboel. En dan… eh…want Jezus is
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ons goede doel”. Zoiets. Je kan dit nog
rappen ook.’
Op die manier vond Balt dit ook een
prachtig plan. Naast de glasbak op de
hoek vond hij een oude lap die een
koningsmantel kon zijn. En een lege
eierdoos zette hij als kroon op zijn hoofd.
Kimberley deed haar sjaal om haar hoofd
bij wijze van tulband en Kaspar liep
voorop met de verfromfaaide ster in de
ene hand en het gedeukte biekblikje in
zijn andere hand,
als collectebus. Zo gingen ze op weg.
Het zag er schitterend uit. Overal waar
ze kwamen rammelden ze met het
blikje en zongen uit volle borst:
‘Geef maar een heleboel,
want Jezus is ons goede doel!.’(bis)
Eerst wilde het niet goed lukken, de
meeste mensen deden net of ze niet
bestonden en liepen door. Maar toen
ze de brug over gingen en op de Albert
Cuypmarkt kwamen, liep hun gebedel
als een trein. Er waren daar genoeg
mensen die om hen moesten lachen en
zo haalden ze wel vijf euro tachtig op.
Alleen zat er op de hoek een klein
vrouwtje met een dikke buik en al
haar piekharen in de war. Zij was nogal
chagrijnig. ‘Doe me een lol, jongens,
en donder op!’, riep ze. ‘Ik heb wel
andere sores aan mijn kop dan jullie
kindeke Jezus.’
Ze wilden een eindje verderop gaan
zingen, maar daar stond een slordig

uitziende kerstman jingelbel, jingelbel
te zingen, een rood mutsje met een
witte bontrand schuin op zijn kale kop.
‘Opzouten, jongens,’, riep hij, ‘Ik sta
hier professioneel kerstliedjes te
zingen en daar wil ik geen oneerlijke
concurrenten bij hebben. Dus: moven
en wegwezen! Jingelbel, jingelbel,
jengel all ze wee!’
Opeens hoorden ze aan de overkant
vreselijk gehoest en gekreun. De
chagrijnige vrouw met de piekharen
moest erg overgeven en zat daar te
spugen. De kerstman ging er direct
op af. Balt, Kimberley en Kasper er
achteraan.
‘Ria, wijffie, wat is er?’ vroeg hij
bezorgd.
‘Ik weet het niet, Jos’, zei zij. ‘Maar ik
voel het opeens zo naar samentrekken
in mijn buik. Pijn in mijn rug ook.’
‘Je wou toch niet beweren dat je
zwanger bent, Ria?’
‘Een beetje wel. Ik weet niet door wie
dat gekomen is. God mag weten wie
de vader is. De baby is uitgerekend
voor 6 januari, Jos, en het is nu pas 24
december, dus hoe kan het dat ik nu
al…’. Met een pijnlijk gezicht greep ze
naar haar rug.
‘Meid, volgens mij sta jij op het punt
van bevallen’, riep Jos. ‘Vlug, kom
mee! Mijn oude autootje staat hier om
de hoek fout geparkeerd op het Gerard
Douplein. Hup, vooruit! Naar het
ziekenhuis, naar Onze Lieve Vrouwe.
Nu!’
De drie jonge wijzen uit Oost hielpen
mee haar tas te dragen. Zij mochten
ook mee in de roestige Volkswagen
van Jos om de weg te wijzen en het
ambulance geluid te verzorgen.

Jos scheurde meteen fullspeed boven
de maximum snelheid door de straten,
terwijl de drie achterin door de open
raampjes voortdurend tadie-tadaa!!
schreeuwden. Het was werkelijk super
spannend, alsof ze in een misdaadserie
op t.v. zaten. Ze kwamen aanrijden tot
vlak voor de draaideur van het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis, pal tegenover
het Oosterpark. Jos duwde Ria zo snel
mogelijk naar binnen en naar boven
met de lift. De kinderen mochten niet
mee, die moesten in de hoge hal
beneden zitten wachten. Dat duurde
wel erg lang. Er lag daar op tafel alleen
een Privé met Patricia Paay erop. Dat
moest dus een heel oud nummer zijn.
Ze keken maar wat rond in de giftshop
aan het einde van de gang. Van hun
opgehaalde geld kocht Kimberley een
knuffel ezeltje voor de nieuwe kleine.
Balt vond baby spulletjes maar niks en
kocht een marsreep. Wat hij zelf het
lekkerste vond wilde hij het kindeke
geven, de schat. Kasper kocht een
monsterflesje nep-parfum van nepChanel. ‘Tegen de stank’, zei hij, ‘als hij
een vieze luier heeft.’
Het was al avond geworden toen Jos
eindelijk grijnzend de lift uit kwam.
‘Bingo!’, riep hij. ’t Is een jongetje
geworden. Kom gauw mee!’ Zo brutaal
als ze anders waren, zo verlegen
waren ze nu ze de kraamkamer
binnenkwamen. Op een hoog bed lag
Ria moe en trots te wezen. Naast haar
een ijzeren bedje waar een enorm
geblèr uit kwam. ‘Wat een herrie maakt
die goser hè’, zei Ria. ‘Die is niet op zijn
mondje gevallen. De mensen zullen
nog veel van hem horen. Zeker weten.
Laten de hoge heren maar uitkijken. Dit
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sterke kind komt er aan!’
Ze keken alle drie dat bedje in en
zagen alleen maar een klein rimpelig
koppie. Kimberley legde haar ezeltje
erbij. Balt stond zijn marsreep af
en Kasper gaf zijn parfum plus
daarbovenop de verkreukelde ster.
Dit waren geen cadeautjes meer, dit
waren geschenken, een ezel, lekker
hapje, lekker geurtje en wat goud van
de onwijze wijzen uit Oost.
‘Krijg nou wat’, riep Kimerbley en ze
wees naar buiten. ‘Daar boven de flats
staat een ster te knipperen!’
‘Welnee joh’, zei Balt. ‘Da’s het
knipperlicht op de Rembrandt-kantoortoren om vliegtuigen te waarschuwen.’
‘Evenzogoed is het een mooi gezicht’,
zei Ria.

Dit verhaal is speciaal geschreven voor de
campagne Kerst020.nl. Op deze website staan
naast dit verhaal meer dan 200 kerstvieringen in
Amsterdam en Amstelveen. De kerken trekken de
aandacht met een filmpje waarin kinderen laten zien
hoe krachtig zij zijn: Krachtig Kind Kerst020.nl. Kerst
draait om het Kind van Bethlehem, dat krachtig
bleek. Ook nu kunnen kinderen krachtig zijn

december 2018

evens
Contactgeg
an 129,
er Haspelsla
Burgemeest
.
Amstelveen
22 76 76
b.nl / 06 - 37
ag
p
@
ke
n
ie
n
stelveen.nl
www.pjram

Photography

PJR

Met jong en oud vieren we het kerstfeest in de kerk!
Met kerst vertellen, zingen, spelen en vieren we de
geboorte van Jezus. Iedereen is op 24 december
welkom in de Kruiskerk. Er is een viering om 16.30 uur
en nog een keer om 19.00 uur. In de Paaskerk begint de
viering om 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig!

Nienke van
der Heiden

Agenda
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24 december	Kinderker
(16.30 en 19.00 uur)
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kinderen, jongeren en hun
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We kunnen het niet vaak genoeg
zeggen: iedereen die zich het afgelopen
jaar op welke manier dan ook ingezet
heeft voor het jeugdwerk, heel hartelijk
bedankt!! Zonder jullie is het niet
mogelijk om alle leuke, inspirerende,
creatieve en mooie activiteiten en
bijeenkomsten te organiseren.

Hartelijke groet, de PJR en Nienke
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IN HET NIEUWE JAAR..

Ook in 2019 worden
er weer heel veel
activiteiten georganis
eerd! Kom een
keer langs bij Klied
erkerk, Verhaal in de
Kruiskerk, Kinderke
rk, Kerk op Schoot,
basiscatechese, Tie
nerdienst, 16+ en 17
+
groep of Twintigers
Amstelveen! Alles
op
een rij? Check dan
www.pjramstelvee
n.nl

Een Ontembare Kracht X Krachtig Kind =
kunstwedstrijd voor kinderen van 4 - 12 jaar.
Het thema van de kerstcampagne Kerst020 dit jaar is:
Krachtig Kind. In dezelfde tijd loopt in het Cobra Museum
in Amstelveen ‘Een Ontembare Kracht’, een grootschalige
kunsttentoonstelling die de creativiteit, spontaniteit en
puurheid van kinderen toont, onderzoekt en kritische vragen
stelt bij de mythes hierover. Deze thema’s zijn gecombineerd
in een kunstwedstrijd om ons op die manier door krachtige
kinderen zelf te laten inspireren. In de kerstvakantie, van 22
december tot en met 7 januari zijn de winnende kunstwerken
in het Cobra Museum te bewonderen en te vinden op de
website Kerst020.nl en social media.
21
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kerk in de stad

Kruiskerk

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.
Werner Pieterse

Nienke van der Heiden

Het eerste woord
Werner Pieterse

Verhalendiners Onderwijsgroep Amstelland
Nienke van der Heiden

Ieder verhaal begint met een ander. Een stem die
leest, een hand die schrijft, een boek dat je krijgt,
een bericht dat je hoort. Een verhaal is nooit van
jou alleen. Het eeuwenoude kerstverhaal van de
geboorte in de nacht al helemaal niet. Eindeloos is
het voorgelezen, getekend, geschilderd en verteld.
Van moeder op zoon, van vader op dochter, vele
generaties en eeuwen lang. Steeds opnieuw werd
het oude verhaal tot leven gebracht. Met gedragen
stem uit een bijbel met grote sloten; door priesters
vanachter bewierookte altaren, door vaders en
moeders rond gourmetstellen en fonduepannen,
door oma bij de kerstboom, door kleuters in
schapenvacht. Door W.G. van de Hulst, Dick Bruna,
Bach. Altijd was het anders en toch steeds weer
hetzelfde: En het geschiedde in die dagen...'
Zo begint het Amstelveens Kerstcadeau getiteld
- hoe kan het anders: 'Kerst' . Als stadsdominee
schreef ik het voor boekhandel Venstra en
Onderwijsgroep Amstelland. Het zal ook worden
uitgedeeld in een aantal kerkdiensten in Paas-,
Kruis- en Pelgrimskerk, aan de buurttafel en door de
diaconie. Het boekje is bedoeld om te inspireren en
door te geven. Voor ieder die het kerstverhaal weer
opnieuw wil lezen en zoekt naar betekenis van het
oude geboorteverhaal voor vandaag de dag. Een deel
van de opbrengst is in overleg met Scholengroep
Amstelland bestemd voor onderwijsondersteuning
in Zuid Afrika. Zie: www.palsouthafrica.com

De eerste, met enthousiasme ontvangen pilot van de ‘Verhalendiners’ heeft plaatsgevonden. In drie avonden zijn wij, ds. Werner
Pieterse en ondergetekende, met leerkrachten, bestuurders,
directeuren en leden van de raad van toezicht van Onderwijsgroep
Amstelland, aan de hand van Bijbelverhalen met elkaar in gesprek
gegaan over identiteit, zingeving en christelijk onderwijs.
Tijdens deze drie avonden, iedere keer op een andere locatie (Brede
school Omnibus, de Triangel en de Roelof Venemaschool) kwam er
telkens een ander verhaal aan de orde. Adam en Eva, Abraham en
de 'verloren' zoon. De achtergrond van de verhalen, de tradities maar
vooral de relevantie van de teksten voor vandaag de dag leverden
mooie gesprekken op. Kortom: drie bijzondere en inspirerende
avonden, die op korte termijn een vervolg krijgen.’

70 Woorden van maandag 3 december, week van de eerste advent
Werner Pieterse
'Gisteren de ster opgehangen. De eerste van vier kaarsen aangestoken.
Donald Duck Adventspocket gekocht. Vier zondagen - tweeëntwintig dagen
nog. Het is niet zomaar kerst. Oude verhalen vertellen over een engel en
een meisje, een ster aan de hemel, de roep van een profeet. Het meisje
wordt zwanger. Drie koningen gaan op weg. De profeet bezingt 'een nieuw
begin; vrede'. Alles is nog belofte, maar het verlangen is al geboren.'
(Lucas 1; Matteüs 2; Jesaja 2)
Abonneer u op: wernerpieterse.nl
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Uit de kerkenraad
In de novembervergadering bedankt
Mirjam ons voor de fijne samenwerking en hartelijkheid en wenst ons
Gods zegen. Mirjam ziet terug op een
plezierige en leerzame tijd in onze
gemeente. Van pastoraat in Bankras tot
jonge g
 ezinnen en jeugd, samen met
een enigszins zakelijke kerkenraad. Ze
heeft zich ontspannen gevoeld, voelde
vrijheid en ruimte voor nieuwe ideeën.
De samenwerking met Sieb en later
ook met Ria werkte stimulerend. Zij
wenst ons enthousiasme voor de toekomst, een pioniersplek voor De jonge
Kruiskerk, geloof in de boodschap en
bemoediging daardoor, verbinding tussen jong en oud, interesse voor elkaar
en dat we mooie momenten mogen
vieren. Sieb bedankt haar voor haar inzet en samenwerking. Hij wenst haar in
haar nieuwe gemeente veel goeds toe.
11 november hadden we een speciale
dienst voor jong en oud, Verhaal in de
Kruiskerk: een nieuwe ervaring met
goede opkomst. Er werd enthousiast
aan de verschillende workshops
meegedaan waarbij de interactie tussen
oud en jong opvallend was. Een groot
feest, ontwapenend om te zien hoe de
kleintjes zich thuis voelden. Pluimen
voor Aart Appelhof, Erik Schouten en
de workshopleid(st)ers. Voor Mirjam

de laatste keer, maar een vervolg komt
met mogelijk een vrouwelijke heilige als
centraal figuur.
We kijken met groot genoegen terug
op het afscheid van Ria. Lodewijk en
Ton hebben de herbergcommissie met
een bloemetje bedankt voor hun inzet
daarbij. De dienst op 4 november gaf
goed de sfeer weer waarin Ria hier
gewerkt heeft en hoe ze gewaardeerd
werd. De halfronde opstelling van de
stoelen bleek een verbetering.
De groep ‘Jong volwassenen’ is
gestart, zij willen zondags na de dienst
bij elkaar komen voor uitwisseling van
meningen en gesprekken.
Henk Trommel organiseert weer een ad
hoc zanggroepje voor de kerstdienst.
We bespraken een aantal ideeën voor
de diaconale zondag volgend jaar.
De rommelmarkt heeft ruim € 6.000,opgebracht, te verdelen over de
Voedselbank, de Stichting Anna Poot en
het ouderenwerk in Moldavië.
Het repareren van het luidmechanisme
van de klok blijkt meer tijd te kosten
dan wij leuk vinden. Dat betekent ook
dat we op 1 december om 2 voor 12 de
klok twee minuten handmatig moeten
luiden. We doen namelijk mee aan de
actie van Greenpeace om de noodklok
te luiden voor het klimaat aan de
vooravond van de klimaattop in Polen.
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Er zijn extra exemplaren van het erfgoedboek via de boekentafel te koop.
Anna Uiterwijk is gestopt met haar
werk voor het Contact Kruiskerk.
Zeer bedankt daarvoor. In haar plaats
benoemde de kerkenraad Loes
Oostenrijk.
Rudie van Balderen

Kerstdiensten
De afgelopen jaren was er een soort
natuurlijke verdeling van de vieringen
met Kerst. Mirjam leidde de twee
website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67,
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser,
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen,
tel. 453 45 40, lanser@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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Mathea Selma Brand-Baye
Op 21 november overleed Thea Brand op
81-jarge leeftijd. Ze was sterk betrokken
op de kerk maar jarenlang kon zij – door
gebrek aan mobiliteit door MS – slechts bij
uitzondering meedoen aan kerkelijke activiteiten. Ondanks eigen beperkingen wist zij
aandacht op te brengen voor anderen in een
breed netwerk. Met haar sterk ontwikkelde
intuïtie, haar Godsbesef en haar bijzondere
spirituele gaven heeft zij velen geraakt en
geholpen. We dankten God voor haar leven
in een dienst voorafgaande aan haar crematie in De Kwakel. Centraal stond de ode aan
de liefde uit 1 Korintiërs 13. We zongen ‘Ga
maar gerust, want Ik zal met je meegaan’,
een lied dat eindigt met: ‘En kom je thuis, de
laatste mist verdwenen, ben Ik je hand die al
je tranen wist’. Dat perspectief had Thea zich
eigen gemaakt; het heeft haar geholpen om
in vrede de mensen los te laten die ze liefhad
en die haar lief hadden. Met respect denken
we terug aan we ze was en wat ze gaf.
Ria Keijzer-Meeuwse

kinderkerstfeesten en Ria en ik
rouleerden jaarlijks met de kerstnachten de kerstmorgendienst. Dit jaar
leidt collega Marianne Bogaard de
kinderkerstfeesten. Het voorbereidende
werk wordt gedaan door de vrijwilligers
uit onze gemeente, waarvoor alvast
hulde, want het is veel werk.
Zelf hoop ik voor te gaan in zowel de
kerstnachtdienst als de kerstmorgendienst. De kerstnachtviering heeft als
thema ’Stille nacht’. Het wereldwijd
bekende kerstlied ‘Stille nacht, heilige
nacht’ werd gecomponeerd en voor
het eerst uitgevoerd op kerstavond
1818 in een dorpje in Oostenrijk en is

Op zondag 20 januari wordt een van Bachs Epifaniecantates uitgevoerd
onder leiding van Henk Trommel. De Vesperscantorij brengt het
ingewikkelde openingsmotet, drie vocale solisten zingen de recitatieven
en aria's, en tot het barokorkest behoren behalve strijkers en continuo
ook een jachthoorn en twee hobo's. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
(BWV 14) is een koraalcantate uit 1735, gebaseerd op een kerklied van
Luther over psalm 124. De boodschap is dat wij zonder Gods hulp en
bescherming kansloos zijn tegenover onze vijanden en tegenover alles
wat ons bedreigt. Ds. Bert Griffioen uit Badhoevedorp is liturg. De vesper
begint om 17.00 uur, maar degenen die geïnteresseerd zijn in de muziek
raden we aan om al om 16.40 uur te komen als Henk Trommel over
enkele muzikale bijzonderheden kort iets zal vertellen.
Het eerste koffieconcert van 2019 is een week later. Op zondag 27 januari
speelt het strijktrio Amsterdam-Berlijn, bestaande uit Susanne Niesporek,
viool, Eric van der Wel, altviool, en Anja- Susann Hammer, cello. Zij spelen
het prachtige strijktrio in Bes-groot van Franz Schubert (D 581), dat hij als
twintigjarige schreef. Op zijn 28e schreef Beethoven ook strijktrio's. Zijn
opus 9 bevat drie trio’s die hij zelf beschouwde als het beste wat hij tot
dat moment gecomponeerd had. In dit koffieconcert wordt opus 9 nr. 2 in
D-groot gespeeld. Aanvang 12.00 uur.
Aart Appelhof

dus tweehonderd jaar oud. We zullen
daar bij stilstaan. Maar was die oorspronkelijke kerstnacht, de nacht van
Jezus’ geboorte, wel zo stil? En hoe zit
dat met de nacht van de wereld waarin
wij leven? De cantorij en een hoboïst
verlenen hun medewerking. Vooraf
is er samenzang van enkele bekende
kerstliederen; na afloop kunnen we
genieten van glühwein en kerstbrood.
Het thema van de kerstochtend knoopt
aan bij de campagne Kerst020.nl en
heeft als thema ‘Krachtig kind’. We
doen vaak heel sentimenteel over een
baby in een voederbak, maar is dat
wel terecht? Van oudsher is Psalm 2
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de psalm voor de kerstnacht, met de
bekende woorden ‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt’. Wat daar
over de koning wordt gezegd, ging men
steeds toepassen op de te verwachten
messias. Is het kerstkind inderdaad
een krachtig kind? Aan de viering
werken een projectzanggroep en een
trompettist mee en hopelijk ook een
kerstkinderkoor. Vooraf is er samenzang
van enkele bekende kerstliederen en
na afloop kunnen we elkaar ontmoeten
onder het genot van koffie, thee, fris en
kerstkrans.
De oudejaarsavonddienst voor
de hele protestantse gemeente

Amstelveen-Buitenveldert is in de
Paaskerk en begint om 19.30 uur.
Voorganger is collega Gert Jan de Bruin.
Sieb Lanser

Goede wensen
Beminde gemeenteleden, u en jullie
allemaal wens ik gezegende kerstdagen
toe, met een krachtige inspiratie om het
Kerstkind te volgen, ook op zijn volwassen levensweg. En veel heil en zegen
voor het nieuwe jaar; ook 2019 zal een
Annus Domini, een jaar van onze Heer
zijn. Wat er ook allemaal gebeuren mag,
we zijn daarin niet zonder God.
Sieb Lanser

Van de diaconie
De afgelopen weken heeft de diaconie
niet stil gezeten: Met de opbrengst van
de collecte van 2 december konden
we kinderen in Nederlandse AZC's wat
meer Vrolijkheid bezorgen. De collectes

tijdens de andere adventszondagen
waren bestemd voor zorg en hulp in
onze eigen omgeving. Op 16 december
hielpen we de tieners bij hun pakjesactie en collecteerden voor daklozen in
Amsterdam. Rond de Kerstdagen staan
kinderen wereldwijd centraal, in vluchtelingenkampen, oorlogssituaties of
levend in armoede. Door middel van uw
bijdrage in de collectes en kaarten om
mee te nemen en te versturen, kunt u
meehelpen om 'Kinderen in de knel' een
beetje licht te brengen. Na de kerstdagen zullen we uw bijdrage vragen voor
onder meer de Kledingbank, Stichting
Derde Wereldhulp, de Regenboog en
andere doelen die onze steun nodig hebben om hun diaconale werk te kunnen
blijven voortzetten. Laten we ons ook in
2019 samen blijven inzetten voor onze
medemensen in nood!
Lamkje Sminia

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

December
ma 24 16.30 / 19.00 Kinderkerstfeest

Januari
di
wo
wo
do
do
wo
zo
wo
wo

08
09
09
10
10
16
20
23
23

10.00 uur
14.30 uur
19.15 uur
15.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
19.15 uur
20.00 uur

do 24 15.00 uur
zo 27 12.00 uur

Open Huis
Bijbelkring 'Matteüs'
Gebedsgroep
Kring poëzie (Paaskerk)
Vrouw & Geloof
Sing-Inn
Muzikale Vesper
Gebedsgroep
Avond over vrijwillig
levenseinde (Paaskerk)
Kring romans
Koffieconcert

Lied bij het afscheid van Mirjam Buitenwerf als predikant van de Kruiskerk op 2 december 2018
Melodie: lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’ – tekst: Sieb Lanser
Ons Mirjam gaat vertrekken, naar Leiden zo bekend,
dat is toch van de gekke, zo’n onvoorzien moment.
De Kruiskerk wordt verlaten, verruild voor Regenboog;
niet tegenin te praten, geen zee gaat haar te hoog.

Grootouders, ouders, kind’ren, Verhaal in de Kruiskerk –
zij konden hier veel vinden: vieren, creatief werk.
Veel schoolkinderen kwamen, ook voor een paasontbijt;
palmpasenstokken maken en een mooi tafelkleed.

De dank mag overheersen voor zeven jaren trouw;
je wilde hier niet heersen, bent een dienstbare vrouw.
Wij gaan je zeker missen als mens en predikant;
je gaat nu mensen vissen vanaf een and’re kant.

Daarnaast waren er groepen, gezamenlijk gesprek
over boeiende boeken, voor iedereen was plek.
Een kring over Mintijteer, Liberaal christendom,
ook Tim Kellers geloofsleer – variatie alom.

De jonge Kruiskerk bloeide door jouw inzet, zo groot;
een pioniersplek groeide door al wat jij ons bood.
Veel jonge ouders komen met kind’ren groot en klein,
zij spelen, zingen, dromen, zo samen is het fijn.

In duo en in trio was jij collegiaal –
dat is niet overal zo, ons trio was speciaal.
Jou komt al onze lof toe, wat in ’t Latijn heet: laus –
daarom zingen wij jou toe: Mirjam, voor jou applaus.
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Literatuurkring

Paaskerk
Bij de diensten
Kerst kent dit jaar een driedaagse: op
zondag 23 december is het vierde
zondag van Advent. Wij lezen uit
Openbaring 14, over het nieuwe lied
dat voor het lam gezongen wordt. Een
intrigerende lezing om de overgang te
maken naar de feestdiensten waarin het
gloria weer voluit gezongen zal worden.

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 645 06 16, dsdebruin@paaskerkamstelveen.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

De kerstnacht wordt ingeluid met
het kinderkerstfeest, dat dit jaar om
17.00 uur begint. Ds. Werner Pieterse,
een voorbereidingsgroep en de
kinderkerk zijn bij dit feest betrokken.
Ongetwijfeld draait alles om een mooi
verhaal. De stal staat centraal in de
kerk. Zelf ben ik vanwege het vertrek
van ds. Mirjam Buitenwerf bij het
kinderkerstfeest in de Kruiskerk.
Ook in de kerstnachtdienst (om 21.30
uur) gaat ds. Pieterse voor. Het orkest
‘Viribus Initis’ uit Wilnis zorgt voor
de muzikale begeleiding. In de nacht
klinkt het evangelie van een nieuw
begin. Op de kerstmorgen zet die toon
zich door. Het koor Anthem zingt in
de eerste dienst, om 9.30 uur, waarin
ds. Gert Jan de Bruin voorgaat. Om
11.00 is er een dienst met de focus
op oudere kinderen en tieners, waarin
jeugdwerker Nienke van der Heiden en
ikzelf voorgaan. Het thema van deze
dienst is ‘Krachtig kind: over je zwak
voelen en sterk zijn.’ Weet u/je echter
welkom in álle diensten op deze drie
dagen! Rekenen we daarbij ook nog
de maaltijd op Tweede Kerstdag, dan is
er zelfs sprake van een vierdaagse…
De kerstperiode omvat ook 30 en 31
december. De liturgische kleur in de
morgendienst en de oudejaarsdienst is
nog steeds wit, de kleur van het feest.
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Dat blijft zo op de eerste zondagen van
januari. Op 6 januari, Driekoningen,
lezen we traditiegetrouw uit Mattëus.
Over de drie wijzen, en over hoe
het verder ging… Deze zondag is
de eerste zondag van Epifanie, wat
‘verschijning’ betekent. De lezingen
in deze periode vertellen hoe Jezus
in de wereld verschijnt. Het verhaal
van het kind in de voederbak gaat zich
ontvouwen. 6 januari is ook de eerste
zondag van 2019. Natuurlijk is er alle
gelegenheid elkaar na de dienst heil en
zegen toe te wensen!
De vierde zondag van Epifanie, 27
januari is een bijzondere zondag. In
een oecumenische dienst, waarin
pastoor Eugène Jongerden en ds. Gert
Jan de Bruin voorgaan, wordt Loes
Berloth gedoopt op haar belijdenis. De
cantorij van de Paaskerk verleent haar
medewerking.
In de tijd na Kerst is het even wat
rustiger in de kerk. Zowel predikanten
als kosters zijn even wat minder actief.
Voor dringende pastorale gevallen
zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar. Wij
wensen u een vredige, vreugdevolle
kersttijd en een goede overgang van
2018 naar 2019. In het nieuwe jaar
hopen wij op mooie ontmoetingen en
zinvolle gesprekken.
ds. Marianne Bogaard

Op donderdag 24 januari bespreken
we de recent verschenen roman
‘Rivieren keren nooit terug’ van Joke
Hermsen. U bent, als u het boek
hebt gelezen, van harte welkom
in de Kruiskerk. Aanvang: 15.00
uur. Als u niet eerder aan de kring
deelnam, graag even opgave bij
Gert Jan de Bruin (tel. 6450616).

Uit de wijkkerkenraad
In november was er weer een extra
grote kerkenraadsvergadering, de inhoudelijke kerkenraadsvergadering waarvoor
alle ambtsdragers uitgenodigd worden.
Het thema was dit keer ‘herdenken en
verwachten’ met als ondertitel einde
en begin van het kerkelijk jaar. Vanaf
Pinksteren tot Advent is de langste
‘feestloze’ periode van het jaar, dat wil
zeggen zonder grote feesten, want
wij vieren natuurlijk iedere zondag.
Herdenken deden wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de Paaskerk
door alle namen te noemen van gemeenteleden die het afgelopen jaar
overleden zijn. Door het noemen van hun
namen blijven zij in gedachten bij ons.
In de weken hiervoor worden vanuit de
traditie teksten gelezen over het eind der
tijden en het doorbreken van Gods rijk.
Hierna spraken we over de namen en de
betekenis van de vier adventszondagen
en de psalmen die daar bij horen. Zo
heet de derde adventszondag Gaudete,
naar de tekst uit Filippenzen 4: 4-5.
‘Verblijd u in de Heer te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: verblijd u! Uw
vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
De Heer is nabij.’ Het is de ‘roze’ zondag
onder de adventszondagen. En hierbij

hoort Psalm 85 met de schitterende
woorden: ‘Gij waart goedgunstig voor
uw land.’ Ook spraken wij met elkaar wat
onze verwachting nu eigenlijk is, wat
wij aan de adventstijd en het kerstfeest
beleven. En tot slot hoorden wij
stukken uit het Bijbelboek Openbaring,
de lezingen die voor de adventstijd
op het leesrooster staan. Teksten vol
beelden en visioenen, misschien wat
lastige teksten voor deze tijd, maar de
predikanten van Amstelveen hebben
hier toch voor gekozen, omdat ze op het
rooster staan.
Het zijn goede vergaderingen, waarop
we elkaar op een andere manier
ontmoeten en spreken. Wij hopen u
zo iets te laten meebeleven van deze
bijzondere kerkenraadsvergaderingen.
In januari zal een aantal ambtsdragers
aftreden, we nemen afscheid van
Christiaan Sijnen, Arjan Steur, Willem
Stronkhorst en Cor Waringa. Ook
op deze plaats willen we ze graag
bedanken voor al het werk dat ze
gedaan hebben. Ginus Trof en Hans van
Leeuwen zullen herbevestigd worden,
Ginus als diaken met als speciale
opdracht het voorzitterschap van het
College van Diakenen en Hans van
Leeuwen als ouderling kerkrentmeester.
Hans zal de wijkraad vertegenwoordigen
in het College van Kerkrentmeesters.
Als kerkenraad en gemeente zijn we
verheugd dat er steeds weer mensen
bereid worden gevonden een taak op
zich te nemen.
Als deze Present bij u in de bus valt,
is het bijna Kerstfeest. Ik sluit dan
ook af door u namens de kerkenraad
gezegende kerstdagen te wensen.
Elly Merckel-Timmer
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Agenda
December
Wo 19 19.00 uur Gebedskring
Ma 24 17.00 uur Kinderkerstfeest
Ma 24 21.30 uur Kerstnachtdienst
Di 25 09.00 uur Eerste kerstdienst
Di 25 11.30 uur Tweede kerstdienst
Wo 26 15.00 uur Kerstmaaltijd
				(opgave nodig)
Ma 31 19.30 uur Oudejaarsdienst

Januari
Di 08 12.30 uur Rouwgroep, met lunch
Di 08 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst
				Middenhof
Di 08 20.00 uur Community
				(bij Esther Velten)
Wo 09 19.30 uur Kring Middelbaar plus
Do 10 10.00 uur Geloven op goede
				gronden
Do 10 12.00 uur Erwtensoep en film
				diaconie
Do 10 15.00 uur Kring literatuur rond
				poëzie
Do 10 20.00 uur Start repetities Hooglied
Zo 13 10.30 uur Themaviering over de Doop
				(dagcentrum Westwijk)
Vr 11 20.00 uur Dertigers,
				nieuwjaarsborrel
Wo 16 19.30 uur Gebedskring
Do 17 18.00 uur Buurttafel
Do 17 20.00 uur Veertigers
Ma 21 20.00 uur Zestigers
				(bij Wilm Merckel)
Di 22 20.00 uur Gesprek over project
				veertigdagentijd
Wo 23 20.00 uur Avond over vrijwillig
				levenseinde
Do 24 15.00 uur Literatuurkring (Kruiskerk)
Wo 30 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst
				De Bolder

december 2018

Meezingen met Hooglied
Alegría nodigt je van harte uit om in
de wintermaanden het vierstemmige
Song of Solomon mee te zingen, een
muziekstuk rondom het Bijbelboek
Hooglied. Nico Hovius maakte op basis
van deze teksten die zo uitgesproken
over de liefde gaan een eigentijdse
compositie met romantisch idioom,
toegankelijk en herkenbaar voor zanger
en luisteraar. Het stuk wordt uitgevoerd
op zondagmiddag 24 februari, met
tekstvoordracht van Werner Pieterse
en stadsdichter Matthijs den Hollander.
Repetities: donderdagavond 10 januari
tot en met 21 februari, van 20.00 tot
22.00 uur in de Paaskerk.
Kosten € 35,- inclusief koorpartituur.
Informatie en opgave bij Willeke Koops,
willeke.koops@xs4all.nl.

JD12+

Tweede kerstdienst Paaskerk
Op eerste kerstdag zijn er twee kerkdiensten in de Paaskerk. De tweede
kerkdienst om 11.00 uur is speciaal voor kinderen en jongeren! Maar
iedereen die dit kerstfeest mee wil vieren is natuurlijk van harte welkom.
Het thema van deze dienst: ‘Krachtig kind: over je zwak voelen en sterk
zijn. Met het verhaal van de geboorte van Jezus, Kind én Redder.’ De
dienst is in handen van ds. Marianne Bogaard en jeugdwerker Nienke van
der Heiden. Iedereen is welkom!
Nienke van der Heiden
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We zijn alweer lekker op pad met ons
compacte clubje JD12+. Het was
even zoeken, ook in gesprek met
de ouders, of we de JD12+ anders
zouden invullen en uitvoeren. Maar
uiteindelijk is er toch de overtuiging
dat het goed gaat zoals het gaat. Film
& Eten is alweer achter de rug en de
AdventsPakjesactie komt er alweer
aan. In onze JD12+ zoeken we altijd
de actualiteit op en wat we als mens
kunnen betekenen. We zien dat we
best wat kunnen doen, kleine dingen
maken al het verschil. Dat zagen we
bij de film en leren we ook als we de
Bijbel erbij halen, wat we elke JD12+
toch weer proberen te doen. Maar via
YouTube op onze grote TV komt er ook
een hoop binnen ;-)
Anko Verburg

Pelgrimskerk
Bij de diensten
Op Kerstavond, maandag 24 december,
ontsteken we tijdens een meditatieve
Taizéviering het licht van de komst
van onze Heer in het duister van deze
wereld. De dienst vindt plaats in de
stiltekapel en wordt geleid door mw.
Versteeg. Aanvang 21.00 uur.
Op de Eerste Kerstdag, dinsdag 25
december, vieren we het hoogfeest
van Jezus’ geboorte met een feestelijke
kerkdienst waaraan de cantorij haar
medewerking zal verlenen. Aanvang
10.30 uur.
Zondag 30 december gaat ds. Warners
voor in een dienst van Schrift en Tafel.
Maandag 31 december, Oudjaarsdag,
is er geen dienst in de Pelgrimskerk.
Wel zijn er vieringen in De Buitenhof
(aanvang 10.30 uur) en in de Paaskerk
(aanvang 19.30 uur).
Tijdens de dienst van zondag 6 januari
worden enkele ambtsdragers (her)
bevestigd in hun ambt. We zijn blij dat
mw. Zweers en mw. Felser-Schults zich
voor een nieuwe termijn als ouderling
aan onze gemeente willen verbinden
en dat dhr. Freijmuth opnieuw in het
ambt van diaken bevestigd wil worden.
We nemen tijdens deze dienst ook
afscheid van dhr. Stok, die de afgelopen
8 jaar onze gemeente heeft gediend
als voorzitter van de kerkenraad. Na de

dienst zal er gelegenheid zijn elkaar met
het oog op het nieuwe jaar het goede
toe te wensen.

Nieuwe cantorijleden welkom
De cantorij van de Pelgrimskerk werkt
zesmaal per jaar mee aan de diensten
en weet onder de deskundige leiding
van cantor Bert ’t Hart altijd een
waardevol aandeel aan de eredienst
te leveren. De cantorij en de cantor
zijn op zoek naar nieuwe leden. Hebt
u interesse of wilt u graag nadere
informatie, dan kunt u contact opnemen
met de cantor, tel. 020 – 6250328.

Avondmaalsviering
in huiselijke kring
Sommige gemeenteleden zijn door
gebondenheid aan huis of langdurig
verblijf in een instelling niet in staat aan
de reguliere avondmaalsvieringen in de
kerk deel te nemen. Voor hen bestaat
er de mogelijkheid om in hun eigen
omgeving in kleine kring het avondmaal
te vieren, op een in gezamenlijk overleg
vast te stellen datum en tijdstip. Als
u van deze mogelijkheid gebruik zou
willen maken, wilt u dan contact met mij
opnemen?

Bijbelkring Hosea, Amos en Micha

bijbelkring wordt gehouden op dinsdag
8 januari. We vervolgen dan onze
kennismaking met de profeet Amos.
Plaats: Pelgrimskerk. Aanvang 14.00 uur.
Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Met mw. Bruinsma-Themmen bespraken
we de begroting voor de wijkkas over
2019. Hoewel het allemaal prima in
orde was mag wel opgemerkt worden
dat we nu al twee jaar achter elkaar
meer dan € 15.000 onttrokken hebben
aan ons bestemmingsfonds. Als dat zo
doorgaat is het zorgelijk, want ook het

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 AmstelveenBuitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 644 10 65,
janny.schuijt@upcmail.nl

De volgende bijeenkomst van de
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saldo daarvan is niet oneindig groot. Dit
fonds is in de loop der jaren aardig op
peil gebleven omdat zo nu en dan een
legaat aan ons wordt toegekend. Maar
dat proces is niet berekenbaar.
Een ander punt van grote zorg betreft
de opvolging van de voorzitter dhr.
Stok, die per 1 januari 2019 aftreedt.
Geen van de kerkenraadsleden of een
gemeentelid is bereid en/of in staat het
voorzitterschap op zich te nemen. Ook
voor ds. De Vries is het teveel. Af en toe
de vergadering voorzitten kunnen zowel
hij als de scriba wel, maar andere taken
die erbij horen, zoals het lidmaatschap
van de Algemene Kerkenraad, dat gaat
niet. Het lijkt wel of we aanlopen tegen
de grenzen van ons voortbestaan. De
zittende ouderlingen zijn ook nu al zeer
belast door het grote aantal keren dat ze
dienst moeten doen, maar op zich gaat
dat nog net.
De bevestiging of herbevestiging van
ambtsdragers zal plaatvinden op zondag
6 januari. Zoals u zich uit het vorige
bericht zult herinneren betreft het als
ouderling de dames Felser en Zweers
en als diaken dhr. Freijmuth. Ook
nemen we dan afscheid van dhr. Stok
en van dhr. Lolkema. Jarenlang heeft
dhr. Lolkema als collectant gediend,
en vele jaren ook daarnaast als regulier
ouderling, waarvoor we hem dan ook
zeer dankbaar zijn.
De AK deelt in een brief mee dat
voortaan € 600,- moet worden
betaald door nabestaanden voor een
gedachtenisdienst in een kerkgebouw
van de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert. Dit besluit
heeft nogal wat vragen opgeroepen.
Daarom heeft het moderamen van de

AK besloten dit punt op de agenda te
plaatsen van de gemeentevergadering
in januari 2019.
De Oranjekerk heeft laten weten, dat
hun ouderlingen helaas niet kunnen
bijdragen aan diensten in de VU-kapel.
Omdat dhr. Stok bereid is daar dienst
te doen kunnen we het rooster toch
nog rond krijgen. Zoals u weet levert de
Kruiskerk daarvoor ook elke maand een
ouderling.
Sinds kort is de classis Amsterdam
‘omgedoopt’ tot de ring Amsterdam. Er
bestaat alleen nog een classis NoordHolland. Dat betekent dat niet elke
kerkelijke gemeente een afgevaardigde
meer heeft in de classis. In de oude
constructie is mw. Kruijswijk altijd onze
afgevaardigde geweest. Nu zijn er maar
vier personen van de ring Amsterdam,
die bestaat uit de gemeente
Amsterdam en enkele kerkelijke
gemeenten uit de regio, lid van de
classis. Deze vier vertegenwoordigen
de ambten van predikant, ouderling,
ouderling-kerkrentmeester en diaken.
Er wordt nog gezocht naar een
opvolger van dhr. D. Schut, die als
ouderling-kerkrentmeester aftreedt. Wij
hebben geconcludeerd dat we vanuit
de Pelgrimskerk hierin niet kunnen
voorzien.
Tenslotte is uitvoerig gesproken over
de ‘Plaatselijke regeling t.b.v. het
leven en werken van de Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert’.
De vigerende regeling van 1 juli 2015
moest vervangen worden, omdat
de samenstelling van de Algemene
Kerkenraad en de verhouding met
en tussen de wijkgemeenten sinds
kort veranderd zijn. Het is in wezen
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een huishoudelijk reglement, waarin
alles tot in de puntjes geregeld
wordt. Mw. Hellema heeft er veel tijd
ingestoken om na te gaan of er geen
tekortkomingen in voorkomen en of
er verkeerde formuleringen in gebruikt
worden. We hebben dankbaar gebruik
gemaakt van haar notities. Gelukkig
was de voorzitter van het moderamen
(het dagelijks bestuur van de AK), mw.
Versteeg, bij de bespreking aanwezig.
Zij was bereid onze opmerkingen te
noteren en door te spelen naar de
scriba van de AK, dhr. Licht. Als u het
document eens wilt inzien, vraag het
gerust aan uw scriba. U kunt het zonder
meer digitaal toegestuurd krijgen,
maar we hebben ook nog wel een paar
kopieën.
Het volgende verslag komt pas weer
in februari 2019. De kerkenraad wenst
u gezegende Kerstdagen toe en alle
goeds voor het nieuwe jaar.
Adri Lodder

Pastorpraat
‘Waarom zo weinig uitjes, dichtbij?’
Dit was een opmerking over het
Winterprogramma. LET OP: twee
uitjes. 1. Zodra bekend is wáár de
film The Disciples draait, gaan we er
zéker naar toe. De Straatklinkers uit de
binnenstad (Corvershof), de muzikanten
die elk jaar (eerste vrijdag in februari)
bij ons komen eten, spelen in deze
film mee. Die gaan we dus zien! Op
donderdag 27 december óf donderdag
3 januari. Geef je op als je mee wilt en
wanneer; bel voor inlichtingen: 642 77
03.
2. Donderdag 17 óf 24 januari 2019, om
10.00 uur met lijn 5 (Zuidas opstappen,

of eerder) bezoek aan een deel van het
Rijksmuseum. We staan eerst stil bij de
Bijbelse taferelen/middeleeuwen. Na
ruim anderhalf uur om ongeveer 12.00
uur eten we iets in het Cobra -café,
op het Museumplein bij de ijsbaan!
OV kaart en Museumkaart mee en
natuurlijk kunt u langer blijven. Neemt u
wel even contact op.
Dit zijn dus EXTRA uitjes. Zie verder
VOORAL het Winterprogramma
(voorradig in de kerken). Véél is dichtbij

zodat u het kunt meemaken.
Iemand zei hardop (zomaar in een
kring): ’Fijn het is nu bijna kerst en
kersttijd!’ Een jonge vrouw merkte
zachtjes op: ‘Het zal stil worden voor
mij. Maar ik vind het niet erg, het
moet misschien wel.’ (haar vriendinnen
zijn met vakantie, haar oma overleed
onlangs en... haar relatie is uit). Naarstig
zocht ik tussen al mijn paperassen naar
onderstaand gedichtje. Zij vond het zo
prachtig. Daarom deel ik het graag met

u allen (dichter weet ik niet).
Zoek de stilte, vind de ruimte
in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden,
wij bevrijd naar binnen gaan;
wis de chaos en de wirwar,
wis de ogen om te zien
wat van waarde is en kostbaar,
wat tot onze vrede dient.
Een vredige kerst en kersttijd
toegewenst.

Winterprogramma
Alle activiteiten zijn in de Pelgrims
kerk, tenzij anders vermeld.
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.
Ma/ 24-12 Kerstviering voor
en met kinderen
Op kerstavond 24 december is er voor
kinderen een viering. Ook de kleinsten (0-4) zijn welkom. De aanwezige
kinderen mogen – als zij dit willen –
meespelen in de opvoering van het
kerstspel. Er worden heel veel kerstliedjes gezongen. Om 19.00 uur in De
Goede Herder.

Ma/ 21-01 Film: Guernsey
Het verhaal volgt Juliet Ashto, een

journaliste. In de nasleep van de
Tweede Wereldoorlog besluit Juliet te
schrijven over een boekenclub die op
het Kanaaleiland Guernsey is gevormd
gedurende de oorlog. Bij aankomst op
het eiland komt ze in contact met een
lokale boer, Dawsey genaamd, en al
snel krijgt ze een speciale band met de
inwoners van het eiland. Om 14.00 uur
in De Goede Herder.

Vr/ 01-02

Spannend! Kosten € 10. U betaalt dan
ook iets voor onze gasten. Inloop 16.30
uur. Opgeven: uiterlijk zondag 28 januari
bij Irene, Janny of Wil.

Kannen en Kruiken
Informeel samenzijn met een
hapje en een drankje. Elke vrijdag
van 16.30 – 18.00 uur.

Wintermaaltijd

Volgens traditie, nu voor de zesde keer,
samen zingen, samen eten en ook...
Thema: schone, duurzame stad. Wij
vragen aan iedereen die komt eten
om iets mee te nemen wat hij/zij op
straat heeft gevonden én opgeraapt.
Dat plakken/prikken we naast elkaar op
of stellen ten toon. Wat is dit allemaal,
wil iemand het toelichten, komt het
uit de binnenstad of uit Buitenveldert?
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Kostje geKocht
Gezamenlijke maaltijd. Iedere
eerste vrijdag van de maand.
Kosten € 7,00. Aanmelden uiterlijk
de woensdag ervoor.
Morgengebed
Iedere woensdag 9.00 uur in De
Goede Herder.
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nieuws

Kerk en Wereldlezing 2019

Publiekscollege 'De weg
naar spiritualiteit'

Op 14 januari geeft hoogleraar Godsdienstsociologie
Joep de Hart de Kerk en Wereld-lezing 2019: 'Van God
los: Minder gelovig, meer op zoek?' Als het geloof in
traditionele religies in Nederland afneemt, wat blijft er
dan over aan religieuze waarden? Het SCP rapporteerde
dat over de gehele linie minder dan de helft van
Nederland nog religieus is. In de Kerk en Wereld-lezing
onderzoekt hoogleraar Godsdienstsociologie Joep de
Hart hoe dit zo gekomen is en wat dit betekent voor
de samenleving. Hoe houdt de samenleving zichzelf
ethisch bij de les in een tijd van secularisatie? En hoe
kunnen religieuze waarden ons helpen in gepolariseerde
discussies rond traditie en migratie?

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier,
docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische
Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de
christelijke traditie. Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak
in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel
gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te
zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar
gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is
de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval
is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie.
Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal
verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

Wat Maakt Ons Mens
In 2019 start De Balie in samenwerking met Kerk en Wereld
de serie 'Wat Maakt Ons Mens'. Daarin vraagt De Balie
kunstenaars, politici, schrijvers en andere denkers deze vraag
te beantwoorden vanuit hun eigen discipline. Zij spreken zich
uit over 'de scheppende mens', 'de stervende mens' en 'de
heroïsche mens'. We trappen de serie af met een speciale
editie van de jaarlijkse Kerk en Wereld-lezing door hoogleraar
Joep de Hart.
Tickets à € 12,50 via: www.debalie.nl/agenda/podium.
14 januari 2019, 20.00 uur in De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen
10, Amsterdam
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Met onder andere:
Joep de Hart is bijzonder hoogleraar ‘Kerk en Wereld’ aan
de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast is
hij Senior Wetenschappelijk Medewerker bij het Sociaal
Cultureel Planbureau.

Tien keer per jaar zorgt de redactie van
Present voor het verschijnen van dit
blad. Dit doen we met een gevarieerde
groep mensen met ieder zijn eigen
talenten.
Begin 2019 verhuist onze redacteur,
Janet Parlevliet, naar Goeree
Overflakkee. Zodoende is er binnen de
redactie ruimte voor een nieuwe ster.
Lijkt het je leuk om mee te werken
aan Present, maar weet je niet precies
hoe? Neem contact
met een van ons op.
Dan kunnen we kijken
welke klus bij jouw
talent past.
Mailen kan naar
redactie.present@
pga-b.nl.
Wij zien uit naar je bericht!
jaargang 2

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse
aspecten van het thema naar voren.
Achtereenvolgens is dat:
• de weg naar spiritualiteit
• de weg naar binnen
• de weg van het gebed
• de weg van het woord
• de weg van kerk en liturgie
15 januari: De weg naar spiritualiteit
In dit eerste college staan we stil bij de spirituele
verarming van een bestaan dat door wetenschap en
techniek, bureaucratie en anonimiteit wordt bepaald en
waarin bronnen van geestelijk leven zijn uitgedroogd.
Hoe komt het dat de kerk de afgelopen decennia
spiritueel verarmd raakte? Wat zoeken mensen als het
gaat om spiritualiteit?
Toegangsprijs (inclusief koffie/thee) per college:
€ 7,50. Passepartout voor 5 colleges: € 30,Overige data: 29 januari, 12 & 26 februari en 12 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.
Plaats: Vrije Universiteit te Amsterdam
Aanmelden kan via www.protestantsekerk.nl/
publiekscolleges.

Kom bij Present!

Wie durft?
Als u wilt, krijgt u iedere vrijdag de
digitale nieuwsbrief in uw mailbox. De
column is daarin het meest gelezen
item, vertelde Cor van der Pijl. Hij is de
webbeheerder van www.pga-b.nl en
verzorgt ook de nieuwsbrief.
Vind je het leuk om af en toe ’s
een column te schrijven voor de
nieuwsbrief? Neem contact op met
Cor van der Pijl, webmaster@pga-b.nl.

Binnen de PGA-B-gemeente zijn
nog meer functies vacant. Schroom
niet uzelf op te geven. Ieder
moment van aandacht doet ertoe.

Middagpauzediensten Alle-dag-kerk
Januari tot en met maart 2019
Diensten worden gehouden in de Engelse Hervormde Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
Tijd: 12.40 – 13.00 uur. Kerk open: 12.00 uur. Samenzang: 12.25 uur
woensdag
2 januari
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

voorganger
Pastor Marja van Galen
Evangelist Jurjen ten Brinke
Ds. Ruurd van der Weg
Ds. Erick Versloot
Ds. Piet van Veelen
Prof. Dr. Eric Cossee
Ds. Ruben van Zwieten
Ds. Greteke de Vries
Ds. Ruud Stiemer
Dr. Wouter Klouwen
Mgr. Dr. Dick Schoon
Ds. Dirk-Jan Thijs
Ds. Annette Driebergen

te
Ilpendam
Amsterdam
Uithoorn
Mijdrecht
Bennebroek
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
‘s Hertogenbosch
Baarn
Amsterdam
Amsterdam
Noordeloos

organist
Everhard Zwart
Rob van Dijk
Wim Magré
Everhard Zwart
Rob van Dijk
Wim Magra
Everhard Zwart
Rob van Dijk
Wim Magré
Everhard Zwart
Rob van Dijk
Wim Magré
Everhard Zwart

Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen
'Recht voor ogen' is dit jaar het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid
van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het
Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De Week
van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.
Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in
Indonesië. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “De
kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis
voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid
en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door
samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van
Gebed voor de eenheid.”
20 - 27 januari 2019. Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl.
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Jeugd

Kruiskerk

Paaskerk

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

Ecclesia
militans

Kees Camfferman

In een kerkblad, en zeker in het kerstnummer, kun je waarschijnlijk moeilijk
iets anders schrijven dan dat je voor vrede bent. Maar ja, als Oorlog en vrede
alleen maar over ‘vrede’ zou gaan zou het niet veel dikker zijn geweest dan een
pagina of twintig, en zou het waarschijnlijk ook geen klassieker zijn geworden.
Strijd levert kennelijk betere literatuur
op, hoewel we het er snel over eens
zijn dat we niet, omwille van het
niveau van de letterkunde, meer oorlog
willen. Dat laatste lijkt in de kerk wel
eens gebeurd te zijn wanneer het
niveau van het geestelijk leven werd
afgemeten aan de intensiteit van
de conflicten. Sommige christenen
hebben het idee van de strijdende kerk
wel erg enthousiast opgevat om elkaar
de tent uit te vechten. De uitspraak
van K. Schilder: ‘wie niet polemiseert
is niet bekeerd’ lijkt in de praktijk
wel zo te zijn opgevat dat wie wel

polemiseert zich niet meer druk hoeft
te maken om zijn bekering.
Dat ligt tegenwoordig anders, en
Schilder is sowieso vergeten. Natuurlijk
is er nog veel te vaak ruzie in de kerk,
maar dat gaat dan over geld, slecht
bestuur, onhandige communicatie of
botsende persoonlijkheden. Echte
principiële kerkstrijd is in Nederland
zeldzaam geworden, hoewel je dat
misschien niet zou zeggen als je
sommige mensen hoort strijden
tegen plastic bekertjes in de kerk en
anderen tegen alles wat het alleenrecht
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van het orgel bedreigt. Maar door
de bank genomen gaan we binnen
onze Protestantse Kerk in Nederland
respectvol met elkaar om. Als het
samengaan echt niet meer lukt wordt
dit stilzwijgend opgelost via binnen- of
interkerkelijk grensverkeer. We vormen
groepen van gelijkgezinden die elkaar
niet naar het leven staan.
Om u gerust te stellen: ik verlang
niet terug naar vroeger, en ik zou
iedereen aanraden eerst zeven keer tot
zeventig te tellen alvorens ergens een
bezwaarschrift tegen in te dienen. Maar
ik stel mezelf wel een vraag. Ben ik van
de lieve vrede, en gaat het me er alleen
maar om dat ik geen zin heb in pijnlijke
gesprekken of moeilijke discussies? Of
ben ik van de vrede uit liefde, die alles
verdraagt en alles hoopt?

tekstvoordracht van Werner Pieterse
en stadsdichter Matthijs den Hollander.
Repetities: donderdagavond 10 januari
tot en met 21 februari, van 20.00 tot
22.00 uur in de Paaskerk. Kosten € 35,inclusief koorpartituur. Informatie en
opgave bij Willeke Koops,
willeke.koops@xs4all.nl.

Ma/ 24-12 Taizeviering
Aanvang: 21.00 uur. Zie pagina 29.

Zo/ 13-01 T
 hemaviering over de
Doop
Aanvang: 10.30 uur in dagcentrum
Westwijk.

Do/ 10-01 Start repetities Hooglied
Alegría nodigt je van harte uit om in
de wintermaanden het vierstemmige
Song of Solomon mee te zingen, een
muziekstuk rondom het Bijbelboek
Hooglied. Nico Hovius maakte op basis
van deze teksten die zo uitgesproken
over de liefde gaan een eigentijdse
compositie met romantisch idioom,
toegankelijk en herkenbaar voor zanger
en luisteraar. Het stuk wordt uitgevoerd
op zondagmiddag 24 februari, met

Dagcentrum
Westwijk

Overig

www.pga-b.nl

Ma/ 24-12 Kinderkerstfeesten
In de Kruiskerk zijn twee dezelfde
voorstellingen, om 16.30 en 19.00 uur.
In de Paaskerk begint het
kinderkerstfeest om 17.00 uur.
Op 1e Kerstdag is er om 11.00 uur een
kerkdienst speciaal voor kinderen en
tieners.

Do/ 10-01 K
 ring literatuur rond
poëzie
We bespreken de recent verschenen
roman ‘Rivieren keren nooit terug’ van
Joke Hermsen. U bent, als u het boek
hebt gelezen, van harte welkom in de
Kruiskerk. Aanvang: 15.00 uur.
Als u niet eerder aan de kring
deelnam, graag opgave bij Gert Jan
de Bruin (tel. 6450616).

Pelgrimskerk

Wo/ 16-01 Sing-Inn
Aanvang: 13.30 uur.
Zo/ 20-01 Kliederkerk
Aanvang 16.00 uur in de Paaskerk.
Zo/ 20-01 Muzikale Vesper
Aanvang: 17.00 uur.
Ma/ 21-01 Film: Guernsey
Het verhaal volgt Juliet Ashto, een
journaliste. In de nasleep van de
Tweede Wereldoorlog besluit Juliet te
schrijven over een boekenclub die op
het Kanaaleiland Guernsey is gevormd
gedurende de oorlog. Bij aankomst op
het eiland komt ze in contact met een
lokale boer, Dawsey genaamd, en al
snel krijgt ze een speciale band met de
inwoners van het eiland. Om 14.00 uur
in De Goede Herder.
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Wo/ 23-01 A
 vond over vrijwillig
levenseinde
Aanvang 20.00 uur.
Do/ 24-01 Literatuurkring
Aanvang 15.00 uur.
zo/ 27-01 Verhaal in de Kruiskerk
Aanvang 16.00 uur.

Zo/ 27-01 Koffieconcert
Aanvang: 12.00 uur.
Vr/ 01-02 Wintermaaltijd
Samen zingen, samen eten en ook…
Thema: schone, duurzame stad. Wij
vragen aan iedereen die komt eten
om iets mee te nemen wat hij/zij op
straat heeft gevonden én opgeraapt.
Dat plakken/prikken we naast elkaar op
of stellen ten toon. Wat is dit allemaal,
wil iemand het toelichten, komt het
uit de binnenstad of uit Buitenveldert?
Spannend! Kosten € 10. U betaalt
dan ook iets voor onze gasten. Inloop
17.00 uur. Opgeven: uiterlijk zondag 28
januari bij Irene, Janny of Wil.

Het kerkelijk bureau is gesloten
van donderdag 20 december
2018 tot en met donderdag
3 januari 2019.

december 2018

Voor in de kerststal
een man van ver
geblakerd in het stof van een verwoeste stad/
vluchteling aan een grens
kind uit een boot getild nee, niet zo dramatisch gewoon een man
eindelijk een vrije dag in je druk bestaan
vader bij de zandbak
kind net uit de wandelwagen getild
broertje/ zusje op de schommel stil maar, stil maar, niet huilen.

Werner Pieterse

Jose Cobo (Spanje, 1958)
Ma(n)donna, 2014
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