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Op stap met Stap Verder
Yvonne Teitsma

Wat weet u van Amsterdam Zuidoost?
Hoe goed bent u op de hoogte van de
Afrikaanse cultuur? Hebt u enig idee
hoe ingewikkeld ons zorg- en hulpverleningsstelsel is voor nieuwkomers?
Diaconaal Centrum Stap Verder in
Amsterdam Zuidoost is een centrum
voor wijkbewoners mét en zonder
papieren. Enkele bezoekers van Stap
Verder geven u graag een rondleiding.
Zij kunnen terecht voor taallessen en
juridisch advies of medische zorg.
Of om even warm te worden, hun
telefoon op te laden, een kop koffie
te drinken en even te douchen. Eén
keer in de week wordt er gekookt
en gezamenlijk gegeten. Vrijwilligers
bieden praktische hulp én een
luisterend oor. Of gaan mee naar
een ziekenhuisbezoek of naar de
kledingbank. Ze helpen de bezoekers
een stapje verder, om een leven te
hebben.

Bij het appartementencomplex
waarin Stap Verder huist, start de
rondwandeling. Deze loopt langs
het monument van de Bijlmerramp,
een kerkgebouw waar twaalf
kerken hun kerkdiensten houden
en een multiculturele markt voor
een Afrikaanse maaltijd. Hebt u al
eens yam of een barra gegeten of
bakbanaan klaargemaakt?
In het gebouw van Stap Verder
kunt u direct het resultaat van een
bliksemactie zien. Dorien Keus, Willeke
Koops, Yvonne Teitsma en anderen
steken samen met de vaste bezoekers
de handen uit de mouwen en geven
Stap Verder een opknapbeurt. Vanaf
15 mei 2019 bestormen ze het pand
met schoonmaakmiddel, schuurpapier
en verf. Ze interviewen bezoekers
en maken foto’s voor websites,
Facebook voor gebruik in bijvoorbeeld
kerkbladen. Zodat Stap Verder met een
frisse blik verder kan.
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Gaat u mee? De rondwandeling van
ongeveer anderhalf uur is op 22 juni. Na
afloop is er een drankje bij Stap Verder.
We starten rond half 3. Meer informatie
ontvangt u na aanmelding. Meld u voor
1 mei aan bij diaconie@pga-b.nl, of
telefonisch dinsdag t/m donderdag van
9.00 – 12.30 uur 020 - 641 36 48.
De rondwandeling kost € 10,-.
Helpt u mee? Helpt u financieel mee
om Stap Verder op te knappen? Er
is geld nodig voor verf en andere
materialen en voor opbergmaterialen
om het kleine appartement opgeruimd
te houden. Het geld dat overblijft
wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de
taallessen en de maaltijden. Uw gift is
van harte welkom op rekeningnummer
NL59 TRIO 0390 5076 87 t.n.v.
Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum
Bijlmermeer onder vermelding van
opknapbeurt.
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Leven is het thema van dit paasnummer.
Pasen is het feest van het nieuwe begin, leven
door de dood heen. Het zegt allereerst iets
over de weg van Jezus, maar vervolgens ook
iets over onze weg. In De steppe zal bloeien
– Het lied van de opstanding dicht Huub
Oosterhuis: ‘De dode zal leven. De dode zal
horen: nu leven… En wij zullen horen en wij
zullen opstaan en lachen en juichen en leven.’
Tot op zekere hoogte brak voor Marianne
Bogaard een nieuw leven aan met haar
overstap naar Rotterdam-Kralingen; in een
interview blikt ze terug op haar dienstwerk
in Amstelveen. Arianne Geudeke schrijft in
haar hoofdartikel over leven als liefhebben,
lijden, leren en lopen; in dit alles is Jezus
onze Reisgenoot, in leven en sterven. Er is
veel belangstelling voor levenskunst, ontdekt
ook Ronald van Steden, dwalend door de
boekhandel. Maar moeten we ons leven
helemaal alleen zelf vormgeven of is er met
Pasen een steen voor ons weggerold en is het
‘alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft
geroepen’? Zal ik dan leven? Op de campus
van Ziel en Zaligheid bruist het van leven en
met Kerk in de stad brengen Werner en Nienke
leven in de (seculiere) brouwerij. Het leven
is echter ook eindig en vanuit het ministerie
schrijf ik over het verzorgen van uitvaarten door
gemeenteleden. Ondanks financiële zorgen en
teruglopende ledenaantallen leeft er genoeg
in onze gemeente; de wijkberichten getuigen
ervan. ‘Ze dronken een glas, ze deden een plas
en alles bleef zoals het was…’. Dat is niet de
bedoeling; Pasen wil levensveranderend zijn.
De redactie wenst u een gezegend Pasen.
Lechaim, op het leven!
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

Avondmaalsdienst
Muziek tijdens de
kerkdienst

Zo/ 14-04

Do/ 18-04

Vr/ 19-04

1e collecte: Diaconie,
stoelenproject
2e collecte: Kerk, landelijk
Jeugd- en jongerenwerk

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

Geen collecte

Palmzondag

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. KeijzerMeeuwse, Voorburg
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin.
Uitvoering liturgisch muziekproject ‘Opdat wij zien’
19.30 uur: oecumenische
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.A.A.
Prosman, Amersfoort
18.30 uur: ds. R.F. Maurits,
Lelystad
Pelgrimskerk
10.30 uur: dhr. Koldewijn,
Badhoevedorp
De Buitenhof
(za 13.04) 10.30 uur: drs. P.J.
Versteeg
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Witte Donderdag

Kruiskerk
19.30 uur: ds. S.H. Lanser
met de cantorij
Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pelgrimskerk
ma 15.04 19.30 uur: ds. H.U.
de Vries, boetedoening
19.30 uur: ds. H.U. de Vries

Goede Vrijdag

Za/ 20-04
Stille Zaterdag;
paaswaken
Geen collecte

Kruiskerk
20.00 uur: Passiemuziekuur
Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
19.30 uur: dr. J. Hoek,
Veenendaal
Pelgrimskerk
19.30 uur: cantatedienst,
liturg:
ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
21.00 uur: ds. S.H. Lanser
met een adhoc koor
Paaskerk
21.00 uur: ds. W.T. Pieterse
22.30 uur: start programma
Paasnacht
Pelgrimskerk
21.00 uur: drs. P.J. Versteeg,
Taizéviering

Vreugdehof
14.00 uur: pastor J. Engelen

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek

Middagpauzediensten Alle-dag-kerk
April tot en met juni
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.
woe.
voorganger
te
organist
17 april Pastor Joost Verhoef
Amsterdam
Everhard Zwart
24 april Ds. Wim Scheltens
Lunteren
Rob van Dijk
1 mei Dhr. Leo Fijen
Maartensdijk
Wilbert Magré
8 mei Ds. Teus Prins
Aalsmeer
Everhard Zwart
15 mei Ds. Gert van de Meeberg Nieuw-Vennep
Cees Verschoor
22 mei Ds. Joost Röselaers
Amsterdam
Everhard Zwart
29 mei Ds. Bas van der Graaf
Amsterdam
Everhard Zwart
5 juni Dr. Ciska Stark
Lexmond
Rob van Dijk
12 juni Dhr. Alain Verheij
Alphen aan den Rijn Rob van Dijk
19 juni Ds. Mirjam Sloots
Koog Zaandijk
Everhard Zwart
26 juni Dr. Ad van Nieuwpoort
Bloemendaal
Rob van Dijk
www.alledagkerk.nl | www.facebook.com/alledagkerkamsterdam
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Zo/ 21-04

Zo/ 28-04

Zo/ 05-05

Zo/ 12-05

Zo/ 19-05

1e collecte: Diaconie, sociaal
steunpunt Amstelveen
2e collecte: Kerk, landelijke
Paascollecte

1e collecte: Diaconie,
Het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, wijkwerk

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

1e collecte: Diaconie, K.i.A.:
kerk zijn in Syrië
2e collecte: Kerk, landelijk
Jeugd- en jongerenwerk

1e collecte: Diaconie,
stichting Edukans
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Pasen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
met de cantorij
Paaskerk
09.30 uur: ds. W.T. Pieterse
met de cantorij
11.00 uur: Nienke van der
Heiden en
ds. W.T. Pieterse met
jongeren en kinderen
Pauluskerk
10.00 uur: dr. W. Verboom,
Harderwijk
16.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk
ma/22-04 2e paasdag: 9.30
uur proponent A.M. van
Mourik, Driebruggen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries
met de cantorij
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers,
Harderwijk
18.30 uur: ds. C. van
Sliedregt, Nunspeet
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J.J.A.
Doolaard, Zeist
De Buitenhof
(za 27.04) 10.30 uur: drs. R.J.
Prent
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en
rabbijn A. Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. K.M. Teeuw,
Voorthuizen
18.30 uur: ds. W.J. Dekker,
Amersfoort
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries
De Buitenhof
(za 04.05) 10.30 uur:
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. ‘t Riet

Kruiskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Paaskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries
19.30 uur: oecumenische
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman,
Benthuizen
18.30 uur: ds. J.A.C. Olie,
Genemuiden
Pelgrimskerk
10.30 uur: de heer Chr.
Koldewijn

De Buitenhof
(za 11.05) 10.30 uur: ds. S.
van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel Vumc
10.00 uur: pastor E. Bras

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
16.00 uur: Nienke van
der Heiden, gezinsdienst
‘Verhaal in de Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.R. Eisinga,
Bergambacht
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp,
Waverveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst,
liturg:
ds. H.U. de Vries
De Buitenhof
(za 18.05) 10.30 uur:
RK-viering
Kapel Vumc
10.00 uur: dr F.Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H.
Dornseiffen

Data inleveren en verschijnen Present
04 - Geestdrift
inleveren kopij: 6 mei
op de mat: 25 mei
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05 - Zout
inleveren kopij: 10 juni
op de mat: 29 juni
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Sterker dan de dood
Heer
U hebt gezegd
- het was het uur van de waarheid neem eet
neem drink
mijn leven voor jou
en U
nam mijn honger
nam mijn dorst
nam mijn dood
het deel van wie geen liefde heeft
o liefde
sterker dan de dood
toen was het avond geweest
het was morgen geweest
opstandingsdag

Het begin
De God van de schepping
is de God van de opstanding.
De wereld staat vanaf het begin
in het teken van de opstanding van Christus uit de doden.
Omdat wij van de opstanding weten,
daarom weten wij van de schepping door God in het begin,
van het scheppen van God uit niets.
De dode Jezus Christus van Goede Vrijdag –
en de opgestane Heer van Paaszondag,
dat is schepping uit niets, schepping vanaf het begin.
Gedicht van Dietrich Bonhoeffer uit de bundel
Het wonder van Pasen
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Ongestoorde ontwikkeling

Stille week

Men moet de dingen
de eigen stille
ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt.
Die door niets gedwongen of versneld
kan worden.
Alles in het leven is groeien
en vormt zich,
rijpt zoals de boom,
die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder de angst
dat er straks geen zomer zal komen.
Die zomer komt toch!
Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos,
stil en weids.
Men moet geduld hebben
met onopgeloste zaken in het hart
en proberen de vragen zelf te koesteren
als gesloten kamers
en als boeken
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
leef je misschien langzaam maar zeker,
zonder het te merken,
op een goede dag
het antwoord in.

Het voorjaar bloeit,
de takken geven taal noch teken.
De vogels zingen.
God wat is dat mooi.
Ook ik wil zingen in mijn allerdaagse kooi
maar ik kan niet.
Deze dagen staat tussen de takken Uw bebloed gelaat.
De bomen lopen wonderbaarlijk uit rond uw verminkte,
naakte huid.
Spijkers die hand en hout doorboren...
De aarde bloeit als nooit tevoren.
Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei en verrijzenis.
Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan......
Jaap Zijlstra

Naar Rainer Maria Rilke
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Levenslessen
Arianne Geudeke, geestelijk verzorger Ziekenhuis Amstelland, predikante PKN

‘Mamma, je bent nu op de helft van je leven’, zei mijn jongste zoon begin
dit jaar tegen me, op de dag dat ik vijftig jaar werd. ‘Ik hoop het jongen’,
antwoordde ik, ‘maar je weet toch wel dat niet iedereen honderd wordt’.
In dit artikel wat mijmeringen,
levenslessen zo u wilt, van een Sara:
dochter & moeder, vriendin & domina.
Die u misschien op het spoor van
uw eigen gedachten en dromen,
ervaringen en emoties kunnen
brengen. Welke leeftijd u ook hebt…

Leven = liefhebben
Liefhebben is voor mij de belangrijkste
gave en opgave in het leven. Van
de wieg tot het graf zijn we er
toch mee bezig: jezelf, anderen en
God liefhebben. Geliefd zijn is fijn,
liefhebben niet altijd makkelijk. En dan
denk ik niet direct aan het liefhebben
van je vijanden wat
ronduit moeilijk is.
Maar de mensen
met wie je werkt
en woont en
leeft liefhebben,
is ook niet altijd
eenvoudig. Wat
kan er veel spelen
en gebeuren, juist
in familieverband.
En dan te blijven
liefhebben. Een
vriend of vriendin

liefhebben is eenvoudiger: je vrienden
kies je, je familie niet.
Bij mijn huwelijk en later bij de
geboortes van mijn kinderen dacht ik
dat mijn hart barstte van liefde voor
hen. Dat alle liefde die ik in me had naar
hen ging en er geen liefde overbleef
voor anderen. Maar dat was een
misrekening. Hoe meer ik liefheb en
natuurlijk ook liefde ontvang, hoe meer
liefde ik voel voor anderen. Het lijkt
wel of liefde zich vermenigvuldigt, altijd
maar meer wordt en zich zo ook kan
uitdelen naar vreemden. Die je in een
enkele en soms enige ontmoeting zeer
nabij kunnen komen. Ik moet denken
aan een uitspraak van Etty Hillesum die
ik van harte mee kan zeggen:
‘Dit gevoel was er altijd weer, aan
het einde van iedere dag:
ik heb de mensen zo lief.’

Leven = lijden
Al op jonge leeftijd was ik gevoelig
voor het lijden van mensen. Mijn
jongere zusje memoreerde dat op mijn
vijftigste verjaardag als volgt: ‘Mijn zus
en ik waren allebei dol op lezen. Maar
we hielden van verschillende genres.
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Ik las altijd romantische verhalen
over liefde en geluk, Arianne las altijd
‘probleemboeken’. Boeken over allerlei
narigheid die kinderen overkwam: een
brand, een scheiding, een ongeluk.
Veel boeken over de oorlog ook.’ Ik kan
me zelf nog herinneren dat de dames
achter de balie van de bibliotheek aan
mij vroegen: ‘Vinden je ouders het wel
goed dat je deze boeken leest?’.
Terwijl ieder mens verlangt naar geluk
en rijkdom en gezondheid (ik ook), is er
ook lijden. Het besef dat lijden bij het
leven hoort, groeit steeds meer. Of we
dat nu willen of niet. De vraag is niet:
‘hoe vermijd je het lijden?’, maar ‘hoe
houd je het uit met of in het lijden dat
je overkomt of waar je bij betrokken
raakt’. Dat is in mijn beleving geen
zwaarmoedige vraag, geen vraag
waaronder ik gebukt ga. Maar in
mijn werk als geestelijk verzorger in
een ziekenhuis, waar veel geleden
wordt maar het leven ook juist intens
beleefd wordt, verwonder ik me over
de veerkracht en het vertrouwen van
mensen in al hun lijden. In een lied dat
ik vaak laat zingen en heb gezongen,
valt me opeens dit gebed op:
Krimpt ons angstig hart,
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
(Nieuwe Liedboek 835: 2)

Arianne als kind

leren dwarsfluiten, leren klimmen.
Leren wat je wilt leren. Wat bijzonder
eigenlijk dat je, zoals een gezegde al
zegt, nooit te oud bent om te leren.
Gelukkig niet. Soms lijkt het of je,
als je ouder wordt, juist steeds meer
moet leren. Leren loslaten, van je
kinderen of je ouders. Loslaten van
dromen die niet in vervulling gingen.
Van situaties of mensen die niet
veranderen en waar je het mee moet
doen. Uiteindelijk ook loslaten van het
leven. Een verhaal uit de chassidische
traditie trof me:
Toen rabbi Bunam op sterven
lag, huilde zijn vrouw. Hij sprak:
‘waarom huil je? Mijn leven diende
er immers slechts toe te leren hoe
ik sterven moest.’

Leven = lopen

Leven = leren
Als je al je diploma’s op zak hebt,
van je zwemdiploma’s tot je diploma
van de middelbare school, van je
doctoraalbul tot je rijbewijs, begint
het leren pas echt. In de praktijk van
het leven. Van kinderen verzorgen

en opvoeden wist ik niets, tot er
een krijsende baby op mijn buik
werd gelegd. Van leven met ziekte
en de dood voor ogen wist ik niets,
totdat ik mensen ontmoette die mij
daarover vertelden. Als je tegen de
vijftig loopt kun je nog leren duiken,
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In de hectiek van het dagelijks leven
rennen en racen en rijden we wat
af. De tijd vliegt en wij vliegen soms
overal aan voorbij. Een kleine of een
stevige wandeling doet wonderen. Je
ruikt, je voelt, je ademt, je merkt op, je
beseft: Goddank, ik leef!
Wat een zegen om in mijn leven een
stukje met mensen op te mogen lopen.
In het vertrouwen dat Jezus onze
Reisgenoot is, altijd en overal, in leven
en in sterven.
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Ruimte voor mensen met
nieuwe ideeën
Dick Aanen

‘Na dertien jaar is het tijd om verder
te gaan’, zegt predikant Marianne
Bogaard, die de Amstelveense Paaskerk
deze maand verruilde voor de
protestantse gemeente in RotterdamKralingen. ‘Er wordt vaak gezegd: ‘Een
voorganger is voorbijganger’. Het klinkt
afgezaagd, maar zo is het wel.’
Samen met partner Peter nam ze deze
maand haar intrek in een pastorie.
‘Het is een prachtige omgeving,
vlakbij het Kralingse Bos. Daar zul je
mij regelmatig zien wandelen met de
hond.’
De protestantse
gemeente van
Rotterdam-Kralingen
is een mooie
uitdaging voor
Marianne. ‘De
gemeente is in
praktisch opzicht
al gefuseerd,
maar er zal nog
een kerkgebouw
afgestoten worden.
Dat proces hoop
ik samen met mijn

collega-predikant te begeleiden. Een
verschil met Amstelveen is dat ik in
Kralingen meer te maken krijg met
migrantenkerken. De Evangelische
Broedergemeente zit daar om de
hoek. Dat is een gemeente met veel
Surinaamse mensen. Dat ligt mij,
vooral omdat ik vijf jaar lang predikant
ben geweest in Suriname en de
manier waarop zij hun geloof beleven
heel goed ken.’

Fusie
Marianne is langer in Amstelveen
gebleven dan dat ze bij haar komst in
2005 had gepland. De fusie met de
Dorpskerk en de Handwegkerk, de
sluiting van beide kerkgebouwen en
ondertussen ook nog het emeritaat
en het vertrek van twee collega’s
vergde veel energie van de ambitieuze
dominee. ‘Als we naar buiten kerk
willen zijn dan moeten we zorgen dat
we intern de zaken op orde hebben.
Dat we mekaar niet de tent uitvechten,
dat we elkaar respecteren in onze
pluriformiteit. Ik had in die roerige
periode het idee dat ik de gemeente
niet alleen kon laten. Ik moest gewoon
blijven. Daar kwam bij: ik wilde ook
gewoon blijven.’
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Inmiddels is de fusie achter de rug. En
niet onbelangrijk: de herstructurering
van de Algemene Kerkenraad is
door goede mensen overgenomen.
Marianne: ‘We zijn in ander vaarwater
terechtgekomen. Ik voel nu ook echt
de ruimte om weg te kunnen. Het is
goed voor een gemeente als er na een
tijdje weer nieuwe mensen komen die
het werk verder dragen. Ik ga nu naar
Kralingen en daar word ik weer op een
andere wijze uitgedaagd. Er komen
ongetwijfeld andere kanten van mezelf
aan bod.’

Talenten
Tijdens de afscheidsavond in de
Paaskerk op vrijdag 22 maart werd
Marianne alom geprezen vanwege
haar vele talenten: haar intense
betrokkenheid bij de noden van
gemeenteleden, haar gedrevenheid
voor haar pastorale taken, haar
bestuurlijke kwaliteiten als scriba
van de algemene kerkenraad, haar
probleemoplossend vermogen en
praktische inslag en vooral ook de
ongedwongen manier waarop ze met
jongeren omgaat (met als hoogtepunt
de reizen naar Taizé). Maar ook haar
muzikale talent werd aangehaald. Heel

vaak wist Marianne mensen in nood
te troosten door spontaan een lied te
gaan zingen.

Omzien naar elkaar
Op haar beurt roemt Marianne de
Paaskerkgemeente. ‘Mijn partner Peter
heeft geen kerkelijke achtergrond.
Maar hij heeft een enorme waardering
en respect voor hoe er in onze kerk
naar elkaar wordt omgezien. Dat is
eigenlijk nieuw voor hem. Wij gaan er
zo vanzelfsprekend vanuit dat mensen
dat weten. Bijvoorbeeld de diaconie
die zorgt dat er hulp is voor mensen
die financieel in de knel zitten. Of dat
gemeenteleden elkaar meenemen
naar de kerk of bij elkaar op bezoek
gaan. Ik weet van een gemeentelid dat
boodschappen doet voor een ander
gemeentelid. Het is eigenlijk een heel
vanzelfsprekende manier om er voor
elkaar te zijn, buiten je eigen familie
om. Ik denk dat dit in dorpen nog
steeds heel vanzelfsprekend is, maar
in de stad allang niet meer. Ik denk dat
we onderschatten als kerk op hoeveel
plekken in Nederland dat niet meer
bestaat. En hoe belangrijk het is om
dat te doen vanuit het geloof: het is het
cement van het samenzijn.’

Niet je ogen sluiten
Volgens Marianne moet je er als
kerk niet de ogen voor sluiten dat de
club gemeenteleden in Amstelveen
kleiner wordt. ‘De kerk is een soort
vreemd element geworden in onze
samenleving. Tegelijkertijd is het
belangrijk om oog te hebben voor
degenen die er nog wel zijn.’
Eeuwige optimist Marianne is nooit

bij de pakken neer gaan zitten. Ze
heeft samen met collega’s Gert Jan de
Bruin en Werner Pieterse veel energie
gestoken in het opzetten van speciale
gespreksgroepen voor gemeenteleden
in een bepaalde fase van hun leven:
dertigers, veertigers, vijftigers,
zestigers. ‘Het verschil tussen de
jongere generatie en de oudere
generatie wordt steeds groter. Iedere
generatie heeft haar eigen behoefte.
De groep vijftigers bestaat uit mensen
die veel hebben meegemaakt in hun
leven en daarover willen praten met
hun leeftijdsgenoten. Het zijn mensen
met een ‘rugzak’.’
Dertigers hebben weer heel andere
behoeften, merkt Marianne: ‘Het zijn
mensen die tegen mij zeggen: wij
komen niet meer elke zondag in de
kerk, dat redden we gewoon niet. Maar
zo’n gespreksgroep voor dertigers is
voor ons wel heel belangrijk. Dat is
voor ons kerk-zijn. We hebben met
deze groep ook een aantal keren een
viering voorbereid. Dat ziet er heel
anders uit dan een gewone viering.’
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Jongeren
Marianne is ook actief bezig geweest
met jongeren, ofwel de ‘tieners’. ‘Ik ben
vijf keer met een groep jongeren naar
Taizé geweest. Het is geweldig om te
zien wat dat met ze doet. En hoe het ze
raakt en hoe het ze vormt. Die jongeren
komen niet naar de gewone dienst.
Maar die ontvangen in Taizé tussen
geloofsgenoten uit de wereld iets waar
ze hun hele verdere leven iets aan
hebben. We moeten zoeken naar wat
jongere generaties nodig hebben: ‘hoe
kunnen we hen erbij betrekken?’ Wat is
de taal die zij spreken? Dat is dus niet
de taal van de wekelijkse kerkdienst.’
Tegelijkertijd moet je ook kerk blijven
voor de mensen die de kerk hebben
opgebouwd, benadrukt Marianne.
‘Het is heel erg zoeken. Hoe kan je
in vertrouwen met elkaar gemeente
blijven en contact zoeken met God
en met elkaar. Het is mooi dat het
groot blijft, maar het mooiste is dat
het goed blijft. In die zin dat mensen
opgebouwd worden in hun geloof en
dat mensen er zijn voor elkaar.’
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uit de algemene kerkenraad

Uitnodiging

PGA-B gemeentevergaderingen
dinsdag 21 en d
 onderdag 23 mei

Pasen020

Stille
Weekkale
Yvonne Teitsma

Pieter Licht, Scriba van de Algemene Kerkenraad

We doen hetzelfde programma van deze vergadering van de Protestantse
Gemeente van Amstelveen-Buitenveldert twee keer. Komt u liever overdag
bijeen, ga dan naar de vergadering op dinsdag 21 mei van 14.30 – 16.30 uur
in de Paaskerk. Komt de avond u beter uit, kom dan naar de vergadering op
donderdag 23 mei van 20.00 – 22.00 uur ook in de Paaskerk.
Globaal ziet de agenda voor deze
vergadering er als volgt uit:
- We kijken kort terug in de tijd door
aandacht te besteden aan de PGA-B
jaarrekening en aan de jaarrekening
van de diaconie over afgelopen jaar;
- De meeste tijd zullen we echter
besteden aan de toekomst (periode
2019 – 2025). In de
gemeentevergadering
van 23 januari j.l.
hebben we u laten
zien dat de financiële
situatie van onze
gemeente ons noopt
om ingrijpende
maatregelen te
nemen.
Voor de pauze
wordt een voorstel
gepresenteerd van de

gekozen maatregelen in de komende
jaren. Na de pauze kunt u in kleine
groepen in gesprek over die keuzen en
over de consequenties van die keuzen.
De uitkomst van deze gesprekken is
mede van invloed op de uiteindelijk te
maken keuzes voor de toekomst.
Wij hopen weer tenminste zoveel
gemeenteleden te ontmoeten op
beide vergaderingen als in januari. Uw
betrokkenheid en uw inbreng is niet
alleen nodig, maar ook inspirerend
voor de gemeenteleden die zo goed
mogelijk leiding proberen te geven aan
het kerkelijk leven.
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Met Palm- en Passiezondag
begint de Stille Week. Een reis
waarmee we Jezus volgen op zijn
weg van ondergaan en opstaan.
In alle dubbelheid bereiden we
ons voor op wat we onderweg
tegenkomen. De week start
met een feestelijke optocht
met palmtakken waarna we het
lijdensverhaal van Jezus doorleven.
Ga je met ons mee op weg?
Op de website Pasen020.nl vindt
u in de Stille Week, de laatste
week voor Pasen, teksten voor
elke dag waarmee we Jezus
kunnen volgen op zijn weg naar
ondergaan en opstaan. Als u uw
e-mailadres op de website
www.pasen020.nl achterlaat
ontvangt u vanzelf de teksten in
uw e-mailbox.

ender

vanuit het ministerie

Uitvaarten door
gemeenteleden
Sieb Lanser, namens het ministerie van predikanten

In onze kerk zijn we er
helemaal aan gewend geraakt
dat een uitvaart door een
predikant wordt geleid. Toch is
dit niet altijd zo geweest. Vooral
sinds het midden van de vorige
eeuw zijn predikanten meer bij
uitvaarten betrokken geraakt.
Inmiddels is de situatie in veel
gemeenten zo, dat er relatief veel
ouderen zijn en dientengevolge veel
uitvaarten. Bovendien neemt in veel
gemeenten de predikantsformatie af.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat
de vraag opkwam of er bijvoorbeeld
niet een team gevormd zou kunnen
worden, dat verantwoordelijk is voor het
leiden van uitvaarten. Inmiddels biedt
de Protestantse Kerk in Nederland ook
trainingen aan voor gemeenteleden, die
uitvaarten zullen gaan leiden.
De situatie die ik hierboven schetste,
is herkenbaar voor de Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert:
veel uitvaarten en een krimpende
predikantsformatie. Daarom hebben we
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er ook in het ministerie van predikanten
en in de wijkkerkenraden over
gesproken en wij vinden het een goede
weg om ook getrainde / toegeruste
gemeenteleden in te schakelen bij het
leiden van uitvaarten. Ook wanneer
een gemeentelid voorgaat, is dit
een volwaardige uitvaart namens de
kerk. Er zijn geen ‘eersterangs’ en
‘tweederangs’ uitvaarten.
In iedere wijkgemeente zijn hiervoor in
principe twee gemeenteleden beschikbaar. Voor de Kruiskerk zijn dat Josje
Dijkstra en Henk van der Meulen, voor
de Paaskerk Linda Vroom en waarschijnlijk nog iemand, voor de Pelgrimskerk
Nelly Versteeg en Gerrit Oud. Zij zullen
binnenkort of over enige tijd door de
kerkenraad worden aangesteld en in een
kerkdienst aan u worden gepresenteerd
en een zegen ontvangen. Ds. Gert Jan
de Bruin zal deze groep begeleiden.
Het leiden van uitvaarten is mooi werk
om te doen, je bent mensen heel nabij
op een ingrijpend moment in hun leven.
Het is heel fijn dat bovengenoemde
gemeenteleden het waardevolle van dit
werk herkennen en zo onze gemeente
willen dienen.
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college van kerkrentmeesters

Geef om uw kerk!
Yvonne Teitsma

De Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk
zijn voor ons kostbare plekken. Plekken
waar we als gemeente samenkomen
om God te ontmoeten, om
geïnspireerd te worden en naar elkaar
om te zien. Plekken van betekenis voor
ons als gemeente maar ook voor onze
buurtgenoten.
Samen gemeente zijn gaat niet
vanzelf. De inzet van alle gemeente
leden is nodig, praktisch en financieel.
Daarom vragen we u een aantal keren
per jaar om een gift om het kerkelijk
werk te steunen. Alleen met steun
van iedereen kunnen
we alle activiteiten
organiseren om een
open, toegankelijke
en inspirerende
gemeente te zijn!
Het eerste verzoek
om uw bijdrage
was met de actie
Kerkbalans aan
het begin van het
kalenderjaar. Ook

in mei en in november ontvangt u
een brief met het verzoek om een
financiële bijdrage voor het werk in
onze gemeente. In deze brief vragen
we uw aandacht voor één specifiek
wijkdoel. In mei vragen we bijvoorbeeld
speciale aandacht voor het zomer- en
winterprogramma in de Pelgrimskerk,
het kringwerk in de Paaskerk en de
concerten in de Kruiskerk.
Uw gift wordt onder andere aan dit
werk in onze gemeente besteed.
Samen kunnen we onze plannen
uitvoeren en werken aan een
betekenisvolle plek voor iedereen!

Vervanging brief Solidariteitskas
Deze brief vervangt het verzoek in
voorgaande jaren om een bijdrage
aan de Solidariteitskas van de
Protestantse Kerk. Gemeenten
die te weinig financiële middelen
hebben om hun idealen en plannen te
verwezenlijken, kunnen hier een beroep
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op doen voor tijdelijke of eenmalige
financiële ondersteuning. Het is een
vanzelfsprekende verantwoordelijkheid
van iedere gemeente om daar financieel
aan bij te dragen. We financieren onze
afdracht aan de Solidariteitskas uit de
opbrengst van Kerkbalans.

Een periodieke gift: voor hetzelfde
geld geeft u meer
Meer schenken voor ’t zelfde geld.
Kan dat? Giften boven een bepaald
bedrag zijn aftrekbaar bij aangifte
van uw inkomstenbelasting. Wist u
dat een periodieke gift voor 100%
aftrekbaar is. Zo kunt u uw kerkelijke
bijdrage verhogen, zonder dat het u
extra geld kost. Interessant voor u
en voor de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert.
Belt u voor meer informatie met het
Kerkelijk Bureau 020 – 641 36 48 (di
t/m do 9.00 – 12.30 uur) of e-mail
kerkelijkbureau@pga-b.nl.

college van diakenen

Foto’s, schrijf- en
cijfertekens, hulp
Ginus Trof

Foto’s in Paaskerk en verder
Tijdens het overleg van de gezamenlijke
kerken in Amstelveen over de
‘Come-Together-bijeenkomsten’
kwam ter sprake dat iemand van de
groep ongedocumenteerden een
fotoreportage heeft gemaakt. Het
betreft iemand van de We-are-heregroep die vorig jaar juni in Amstelveen
het kantoorpand tegenover het Kerkelijk
Bureau kraakte. Wij boden hen hulp
bij de eerste levensbehoeften. De
reportage geeft een mooi beeld van
hoe deze mensen de dag doorkomen
op straat en plekken waar zij welkom
zijn. Tijdens de veertigdagentijd hangen
de foto’s in de Paaskerk. Daarna
zijn ze beschikbaar voor de andere
Amstelveense kerken. Ik heb een stille
hoop dat andere (wijk)kerken volgen.

Jaarverslag
Deze tijd staat voor het College in
het teken van het maken van het
Jaarverslag. De vier wijkdiaconieën
van de PGA-B leverden hun
bijdragen in. Ikzelf schreef het
nodige. De penningmeester
vergaarde en rangschikte de cijfers.
De kascommissie controleerde

en verklaarde de boeken akkoord.
Al met al een hele klus die de
komende weken de finish haalt met
het verschijnen van het officiële
document dat u dan weer in uw kerk
aantreft.

Workshops voor diakenen over
armoede en eenzaamheid
Diakenen volgden de afgelopen
periode workshops over armoede en
schuldhulpverlening en eenzaamheid.
Het is belangrijk dat diakenen de weg
naar de schuldhulpverlening weten te
vinden en anderen die weg kunnen
wijzen. Schuldhulpverlening vereist
zoveel kennis van regelgeving, dat
een vrijwilliger niet gevraagd mag
worden zo’n traject te doen, maar
signaleren en toeleiden kan wel. Wat
de eenzaamheid betreft: daar heeft
u de diakenen niet voor nodig, toch?
Een kopje koffie met iemand drinken,
dat kunt u ook zonder ons. Helaas
blijkt uit studies dat dat kopje koffie
er veel te vaak bij inschiet. Dat is
jammer! Kijk eens om u heen in uw
straat, daar begint het. Eenzame buur,
stille buur etc.
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Natuurgeweld
De cycloon Idai zorgde in grote
delen van Mozambique, Malawi
en Zimbabwe voor een enorme
ravage. Zeker drie miljoen mensen
zijn getroffen, meer dan 500.000
mensen zijn dakloos geraakt.
Vanuit ons noodfonds hebben wij
€ 5000,- gestort op het opengestelde
bankrekeningnummer van Kerk
in Actie. Mocht u uw steun ook
willen geven, ik geef u hierbij het
rekeningnummer:
NL89 ABNA 0457
4574 57, t.n.v. Kerk
in Actie, o.v.v.
‘Noodhulp cycloon
Idai’.
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PJR

Agenda
13 april

Palmpasenstokken maken
(Kruiskerk
en Paaskerk)
14 april
Palmpasendienst (Kruisker
k en
Paaskerk) en Diaconale Ca
kejesactie
(Kruiskerk)
18 april
Groep 4 van de Roelof Ven
ema
School naar de Kruiskerk
18 april
The Passion – samen eten
en tv
registratie kijken (PJR)
21 april
Tweede Paasdienst voor kin
deren,
jongeren en hun ouders (Pa
askerk)
14 mei
Groep 6 en 8 van Het Palet
naar de
Paaskerk
19 mei
Kerk op Schoot (Paaskerk)
19 mei
Verhaal in de Kruiskerk
26 mei
Kliederkerk in de Paaskerk

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

Nienke van
der Heiden

The Passion

Foto: EO

samen eten en de uitzending bekijken

Op Witte Donderdag (18 april) vormt
ieder jaar een stad in Nederland het
decor voor de The Passion! Dit jaar is
dat Dordrecht. Dit is de cast: Martijn
Krabbé - verteller, Edwin Jonker Jezus, Edsilia Rombley – Maria, Lucas
Hamming – Judas, Paul Sinha – Petrus,
Porgy Franssen = Pilatus, en Klaas van
Kruistum is verslaggever. The Passion
is de moderne (muzikale) vertelling

van de laatste uren van Jezus’ leven.
Voorafgaand eten we met elkaar en
daarna kijken we samen de uitzending.

deelneemt aan de reizen naar Taizé. En
neem gerust iemand mee van wie jij
denkt dat die het ook leuk vindt!

Alle jongeren die het leuk vinden
om hierbij te zijn, van harte welkom!
Het maakt dus niet uit, uit welke
wijkgemeente je komt, of je vaak naar
de kerk gaat of al een tijdje niet geweest
bent, of je naar de Tienerdienst gaat of

Datum en tijdstip: 18 april 2019 om 19.15
uur in de jeugdruimte van de Paaskerk
Opgeven bij: jeugdwerker Nienke
0637227676 / nienke@pga-b.nl.
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EXAMENSTRESS?! SUCCES!

Voor iedereen die de aankomende tijd examen moet doen:
heel veel succes!! We duimen voor jullie. Laat je via de app
of via Facebook weten hoe het gegaan is? We zijn benieuwd!

KLIEDERKERK
SIMSON

Simson is een heel sterke man, die ervoor moet zorgen dat
Israël verlost wordt van de Filistijnen. Hij is zo sterk, dat hij in
zijn eentje tegen heel veel mensen tegelijkertijd kan vechten.
Niemand weet hoe het kan dat Simson zo sterk is. Dat is een
goed bewaard geheim tussen hem, zijn moeder en God. Maar
de Filistijnen zijn vastbesloten erachter te komen waar zijn
kracht vandaan komt, zodat ze Simson kunnen stoppen. Zou
dat lukken?
Zondag 10 maart zijn we met elkaar het verhaal van
Simson ingedoken. Het geheim van zijn kracht bleek zijn
lange haar en dus mochten we allemaal voor onszelf ‘het
haar van Simson’ maken. Ook konden we met een klein
‘weefgetouw’ een kleedje maken en hebben we met
nagellak en een hoop geklieder pilaren van ‘marmer’
gemaakt. En uiteraard mocht een krachtmeting niet
ontbreken en hebben we dus met z’n allen (kinderen
én ouders) de ‘sterkste persoon ter wereld competitie’
gespeeld! Team Simson tegen team Filistijnen in een
competitie waarin onze snelheid, kracht en handigheid
werd getest. Tijdens de viering hebben we het hele
verhaal gehoord en konden we elkaar laten zien wat we
gemaakt hadden. Voorafgaand aan het eten werden ons
nog een paar pittige raadsels voorgeschoteld, waarna
we aan lange tafels met een grote groep mensen
overheerlijke spaghetti (haar van Simson) gegeten
hebben. Een leuke en leerzame middag!
De volgende Kliederkerken zijn op: 26 mei en 23 juni
(16.00-18.15 uur)
Foto: Linde Dorenbos
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André van der Galiën

Ziel & Zaligheid
Wil je aan een van onze
activiteiten meedoen? Mail dan naar
studentenwerkuilenstede@gmail.com
of bel Jakob Stolk 06 - 37 28 82 15.
Je kunt ons ook volgen via: facebook.com/
Ziel-Zaligheid-858268547626225

Ziel & Zaligheid is een
zingevingsbroedplaats
voor en door studenten op
campus Uilenstede. Op
adem komen, ontmoeten
en broeden op bijzondere
initiatieven gebeurt aan
onze keukentafel, waar we
wekelijks met elkaar eten.

Jakob
Stolk

HET BRUIST OP DE CAMPUS!
Sinds kort nodigen we organisaties uit om bij Ziel &
Zaligheid hun bijeenkomsten te organiseren. Met hun
eigen programma, zodat er vaker licht brandt in ons pand.
De enige voorwaarde is dat het groepen zijn die iets met
zingeving doen en onze waarden kunnen onderschrijven.
Zo polste een joodse jongerengroep ons eerder of ze bij
ons hun vieringen mochten houden, wie weet gaat dat
binnenkort starten. Daarnaast zijn we met een pioniersplek
van de PKA in gesprek die zijn programma wellicht ook
bij Ziel & Zaligheid wil aanbieden. Daarover een volgende
Present waarschijnlijk meer...
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Twee groepen die nu al bij ons zijn gestart, zijn een afdeling
van de Nederlandse Navigators en een internationale
Navigatorsgroep. Ze doen hun eigen gespreksgroep en
eten bij ons en trekken veel studenten van de campus,
de studenten vinden onze plek prachtig en kunnen zich
goed vinden in onze visie en missie en haken waar overlap
is graag aan. Op deze manier wordt Ziel & Zaligheid
meer en meer een begrip en kunnen steeds meer
Uilenstedebewoners ermee kennismaken.

kerk in de stad
Kerk in de stad zoekt naar nieuwe vormen voor Bijbel en traditie voor
heel Amstelveen. Wijkgerichte 'vernieuwing' vindt vooral plaats in de
wijkgemeente zelf. Vragen, ideeën, opmerkingen, ik hoor ze graag:
stadsdominee@wernerpieterse.nl.

Werner Pieterse

Stadsdominee
Voor de tweede keer heeft een drieluik
verhalendiners plaatsgevonden: met
een groep van ongeveer tien mensen
van onderwijsgroep Amstelland lazen
we Bijbelverhalen als opening voor een
gesprek over identiteit, zingeving en
de betekenis van verhalen vertellen en
dachten we na over de ‘kernwaarden’ van
de onderwijsgroep. Er kwamen vragen
aan de orde als: ‘Hoe bied je ruimte
voor de ander zonder je eigenheid te
verliezen?’
We begonnen de drie avonden met de
tekst van de Vlaamse dichter Herman de
Coninck:
‘Toen ik ooit lesgaf, poëzie, aan jongens
die daar helemaal niet om gevraagd
hadden, was de eerste vraag: moeten
we dat kennen voor het examen? Nee,
voor het leven, zei ik. En de tweede vraag
was: waartoe dient dat dan? Ik vond dat
een erg domme vraag (…). Deze wereld
wordt verpest door zijn utilitarisme, als
iets niet meer meteen winstgevend is,
deugt het niet. Dus leve het nutteloze.
Waartoe dient een wandeling door het

bos? Hoeveel is dat waard? Wat mag zo’n
bos kosten? Hoeveel kost stilte?’ (Over
de troost van pessimisme - Herman de
Coninck)
Want, zoals zoveel van wat we in de
kerk doen, zijn ook deze avonden even
‘nutteloos en zinvol’ als een gedicht
en de stilte. Avonden die geen directe
resultaten bieden, maar wel veel
betekenis hebben.
We hadden mooie en boeiende
gesprekken met mogelijk een volgende
ronde in het najaar.
Scholen
In onze contacten met de scholen
merken we dat in de plaatselijke kerk
de verhalen voor de kinderen een eigen
plek krijgen. Meer nog dan in school,
komt het verhaal in een kerk tot leven een bijzonder verhaal op een bijzondere
plek. Toen ik afgelopen weken groep
1 en 2 van de Roelof Venema School
bezocht, bleek bij velen van hen het
kinderkerstfeest vers in het geheugen te
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Nienke van der Heiden

liggen. De Kruiskerk was voor hen een
bijzondere plek geworden. Hetzelfde
geldt voor de kinderen van Het Palet
Zuid. Waarvan in april groep 3 en 7
voor het derde jaar naar de Paaskerk
komen om het verhaal van de intocht te
beluisteren en matses en druivensap te
delen.
Zo bieden we in jachtig onderwijsland
een plek voor een verhaal, muziek en
verstilling.
Omdat we niet bij alle scholen
afzonderlijk kunnen langsgaan, richten
we ons ook op het bestuur en de
leerkrachten, in de hoop dat het bericht
zo doorsijpelt tot in de klassen.
Pasen
Pasen is het grootste feest van de
kerk. Daarom willen we ook met Pasen
graag van ons laten horen. Naast de
campagne pasen020, sturen we dit jaar
een Paasgroet naar de vele contacten
buiten onze wijkgemeentes: politiek,
welzijnsorganisaties en scholen.
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Kruiskerk
Diensten Stille Week en Pasen
Witte Donderdag 18 april 19.30 uur
In een dienst van Schrift en Tafel
gedenken we de laatste maaltijd die
Jezus met zijn leerlingen hield op de
avond voor zijn sterven. Het brood
en de wijn betrekt hij op zichzelf. Hij
deelt zichzelf uit aan ons en wij delen
met elkaar. Het zou mooi zijn als we
de hele dienst voorin kunnen vieren,
met de stoelen in een halve cirkel
en gebruik makend van de voorste

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

banken. De Kruiskerkcantorij verleent
haar medewerking.
Goede Vrijdag 19 april 20.00 uur
Traditiegetrouw wordt er op deze
avond passiemuziek uitgevoerd,
door een projectkoor, waarvan de
Kruiskerkcantorij de kern vormt. Dit
jaar klinkt het paasoratorium ‘Het Lam
dat ons doet leven’ van Dirk Zwart,
met medewerking van Emile Meuffels
(trompet), Wilma Broere (piano) en
Jeroen Koopman (orgel).
Stille Zaterdag / Paaswake
20 april 21.00 uur
Samen vieren we het begin van
Pasen. We beginnen in het donker
en horen van enkele leerlingen van
Jezus – afgebeeld op de pilaren
in onze kerk - hoe zij zich voelden
na zijn dood, gelardeerd met
psalmcitaten en liederen. Het licht
wordt binnengebracht en de nieuwe
paaskaars ontstoken als symbool
van de opgestane Christus. Het
paasevangelie klinkt en we gedenken
onze doop. Het zou mooi zijn als we
ook nu weer met elkaar voorin zouden
kunnen zitten. De viering is mee
voorbereid en wordt mee uitgevoerd
door onze jongvolwassenen. Een
projectzanggroep verleent haar
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medewerking. Na afloop is er
gelegenheid voor ontmoeting, met
een glaasje en paasbrood.
Paasmorgen 21 april 10.00 uur
Een feestelijke viering rond het
thema ‘Een nieuw begin’; de weg van
Jezus is op Goede Vrijdag toch niet
doodgelopen. We ronden het project
af van de kinderdienst ‘Met Jezus
op weg naar Pasen’. Tien minuten
voor het begin van de viering zingen
we enkele bekende paasliederen.
Medewerking van de Kruiskerkcantorij
en van Emile Meuffels als trompettist
verhoogt de paasvreugde.
Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
In de laatste vergaderingen hebben
we het natuurlijk vooral gehad over
alle veranderingen die in AmstelveenBuitenveldert gaan plaatsvinden. Wat
we in januari over de opvolging van
Mirjam bespraken, is met die plannen
in een ander licht komen te staan.
Er zullen eerst nog veel gesprekken
moeten plaatsvinden voordat meer
duidelijkheid ontstaat. Maar in mei
moet er een plaatje voor de toekomst
liggen en weten we ook waar we voor
de Kruiskerk op kunnen rekenen.
De aanstelling van een kerkelijk

werker voor het ouderenwerk is
in principe rond, met dank aan de
sollicitatiecommissie. Het ligt in de
bedoeling dat ze voor 0,3 fte voor de
Kruiskerk gaat werken en voor 0,3 fte
voor de Paaskerk, maar in mei kijken
we naar het totale plaatje.
Daarvoor hebben we ook een nieuw
beleidsplan nodig. Han Jongeneel
heeft alle bijdragen daaraan verwerkt
tot een nieuw concept. Als dat verder

is uitgewerkt, zullen we het aan de
gemeente voorleggen.
24 februari hadden we een
gemeentevergadering, waar we ook
over de financiële situatie spraken.
Goed om zo duidelijk mogelijk te zijn,
al liep de presentatie zelf niet helemaal
zoals ik had gehoopt.
We bespraken ook de slag op de
Bankrasklok. Gabe Wierda schreef in
de Kruispuntjes: ‘De ouderling van
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dienst probeert zondags in alle eerbied
een zo muzikaal mogelijk klinkende
klepelslag op de klok uit te brengen.
Hoort u het welkom in dat gebeuren?’
De peilstemming gaf een grote meer
derheid voor het handhaven van die slag.
De Manteldienst van 10 maart was
goed bezocht, al misten we wel wat
‘vaste kerkgangers’; de dienst verliep
mooi. Veel dank aan de mensen die dit
mogelijk maakten.
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Tyna van Egmond-van Mourik
Op vrijdag 1 maart is Tyna van Egmond
overleden, zij is 88 jaar oud geworden.
Vanaf het begin van de Bankraskerk is
zij een lief en betrokken gemeentelid
geweest. Haar man overleed op vrij jonge
leeftijd. Dat heeft haar verdere leven
getekend. Toch bouwde zij bewust een
zelfstandig bestaan op. Haar slechte
gehoor heeft haar lang parten gespeeld,
maar zij leerde heel goed luisteren. Door
haar interesse in mensen hebben velen
goede herinneringen aan de ontmoetingen
met haar. Zij heeft lange tijd enthousiast
meegedaan met de bloemendienst.
Zij bezocht de bijeenkomsten van de
christelijke vrouwenbond, later Passage.
Ook in de Kruiskerk kwam zij regelmatig
bij de diensten, zolang haar mobiliteit dat
toeliet. Haar agenda was nog goed gevuld
met individuele afspraken. Op 7 maart
namen wij in de Kruiskerk afscheid van
haar met goede woorden van één van
haar kinderen en de kleinkinderen. Wij
lazen 1 Korintiërs 13 en een fragment uit
het Johannesevangelie. Daarna vond de
crematie in besloten kring plaats.
Renger Prent

Op 16 juni is er weer een vaderdag
dienst in het Openluchttheater
gepland, samen met het Apostolisch
Genootschap en stadsdorp Elsrijk. We
hopen op mooi weer.
Saskia de Jong is 7 april bevestigd tot
ouderling, welkom Saskia.
Het gemeentefeest op 14 juni willen
we dit jaar iets anders doen. De
gedachten gaan uit naar een invulling
met eigen bijdragen. Gedichten

voorlezen, werk tentoonstellen
en muziek maken. Wordt verder
uitgewerkt.
Rudie van Balderen

Diaconale Cakejesactie
Op Palmzondag 14 april vindt de
jaarlijkse Cakejesactie plaats! Door
de verkoop van zelfgebakken cake en
taart, zamelen we geld in voor een
doel dat de kinderen en jongeren zelf
uitgekozen hebben. Dus eet vooral niet
teveel bij het ontbijt deze zondag, dan
kunt u na afloop van de dienst zoveel
cake en taart voor het goede doel eten
als u maar wilt!

Roelof Venema School
Ook dit seizoen wordt de
samenwerking tussen de Kruiskerk en
de Roelof Venema School voortgezet.
Na het vertrek van ds. Mirjam
Buitenwerf zetten ds. Werner Pieterse
en jeugdwerker Nienke van der Heiden
zich hier, samen met vrijwilligers,
(tijdelijk) voor in. Alle kleuterklassen
hebben inmiddels bezoek gehad
van dominee Werner en op Witte
Donderdag komen negentig leerlingen
van groep 4 met hun ouders voor een
paasviering naar de Kruiskerk. We
kijken ernaar uit!

Als alles duister is, ontsteek dan
een lichtend vuur
Met de jongvolwassenengroep maken
we ook dit jaar een liturgie voor de
paaswake. In de afgelopen jaren
hebben we de klassieke liturgie voor
de paasnacht gevolgd, met de vele
oudtestamentische lezingen. Dit jaar
kiezen we voor een andere invulling.
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Jezus’ leerlingen staan centraal, met
hun gevoelens van verlatenheid,
verdriet, schuld en boosheid. We
zingen en lezen fragmenten uit
de Psalmen die hierbij aansluiten.
Halverwege de viering breekt het licht
van Pasen door, met het aansteken
van de nieuwe paaskaars en het lezen
van het opstandingsverhaal. In de
versie van Lucas lezen we hoe de
vrouwen bij het graf ons voorgaan in
hoop en vertrouwen.
Voorganger is ds. Sieb Lanser. De
zanggroep, onder leiding van cantororganist Henk Trommel, zal de
paaswake muzikaal opluisteren. Wees
welkom in de Kruiskerk!
Datum: zaterdag 20 april, aanvang:
21.00 uur.
Paula Rose

Van de diaconie
Tijdens de afgelopen weken hebben
we niet stil gezeten, en wat is er veel
mooi diaconaal werk verricht door onze
gemeenteleden! Op zondag 31 maart
zijn er honderd kaarten met groeten
verstuurd aan gevangenen in binnenen buitenland die erg blij zijn met deze
aandacht. Ook onze tieners lieten zich
niet onbetuigd en stuurden kaarten,
voornamelijk aan jeugdinrichtingen.
Op diezelfde zondag was de
diaconiecollecte voor Stichting Anna
Poot, die elders op de wereld prachtig
werk ondersteunt. Op 7 april hielpen
vele handen mee om een attentie te
brengen aan gemeenteleden die niet
meer in de kerk kunnen komen. De
kinderen hebben intussen een mooi
bedrag in hun collectepotje verzameld
voor de Rudolphstichting in De Glind,

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de
Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2018 –
2019 en Leren en Bezinnen 2018 – 2019.
Zoals elk jaar op Goede Vrijdag zingt
de Kruiskerkcantorij een oratorium
waarin het lijden en sterven van
Jezus Christus muzikaal wordt
herdacht. Dit jaar doen we dat,
evenals in de Goede Week van 2016,
met het Passie- en Paasoratorium
Het Lam dat ons doet Leven. De
teksten van Ria Borkent en de
muziek van Dirk Zwart nemen ons
mee met Jezus en zijn leerlingen als
hij ‘opgaat’ naar Jeruzalem, verraden
en gevangen genomen, veroordeeld
en ter dood gebracht wordt en toch
niet het onderspit delft. De teksten
zijn beschouwend, de muziek is
soms verstild en ingetogen, dan
weer dramatisch of scherp of
heftig. Behalve koordelen zijn er ook
instrumentale intermezzo’s en heeft
ook de gemeente af en toe een
zingend aandeel. Tussendoor worden
evangelieteksten gesproken.
De Kruiskerkcantorij wordt voor deze
gelegenheid uitgebreid met gastzangers, voor de instrumentale intermezzo’s zorgen Jeroen Koopman (orgel), Wilma Broere (piano) en Emile

waar gezinshuisouders jarenlang
kinderen met problemen opvangen in
hun eigen gezin. En op
13 april was Sams kledingactie.
Intussen gaat de levering van eieren
aan de voedselbank door.

Meuffels (trompet). De muzikale
leiding heeft Henk Trommel. Ds. Sieb
Lanser leest de evangelieteksten.
Datum: 19 april, aanvang: 20.00 uur,
toegang vrij, deurcollecte na afloop.
Zondag 26 mei een muzikale
vesper. In deze vesper staat het
Bijbels beeld van ‘de herder’
centraal. Is dat ook nu nog een
beeld dat ons aanspreekt of
gebruiken wij nu liever andere
metaforen? Muzikaal sluiten we
aan met versies van Psalm 23
uit de negentiende en twintigste
eeuw (Schubert, Rutter, Goodall).
De Vesperscantorij zingt, Peter
Ouwerkerk begeleidt op de vleugel
en het orgel, Berend van Halsema
speelt hobo en Henk Trommel heeft
de muzikale leiding.
Dr. Bettine Siertsema is liturg.
Aanvang 17.00 uur, kerk open vanaf
16.30 uur en een korte toelichting
op de muziek voor geïnteresseerden
tussen 16.40 en 16.50 uur in de
Pauluszaal.
Aart Appelhof

We zijn dankbaar dat we met zoveel
kleine en grote diakenen, als delen van
één levend lichaam, in het licht van
Pasen samen mogen werken aan een
betere wereld!
Lamkje Sminia
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April
Za
Wo
Do
Vr
Za
Wo
Ma

13
17
18
19
20
24
29

9.30-12.00
10.00 uur
19.15 uur
20.00 uur
21.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

01
07
08
08
09
15
18

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Sams Kledingactie
Christelijke Meditatie
The Passion, Paaskerk
Paasoratorium
Paaswake
Christelijke Meditatie
Pastoraal beraad

Mei
Wo
Di
Wo
Wo
Do
Wo
Za

Christelijke Meditatie
Open Huis
Christelijke Meditatie
Bijbelkring ‘Matteüs’
Vrouw & Geloof
Christelijke Meditatie
Concert vocaal
ensemble William
Byrd
Zo 19 16.00 uur Verhaal in de
Kruiskerk
Ma 20 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Di 21 14.30 uur Gemeente
vergadering PGA-B,
Paaskerk
Wo 22 10.00 uur Christelijke Meditatie
Do 23 20.00 uur Gemeente
vergadering PGA-B,
Paaskerk
Vr 24 16.00 tot Zo 26 14.30 uur Weekend in
een Klooster
Zo 26 17.00 uur Muzikale Vesper

april / mei 2019

Paaskerk
Afscheid
Op zondag 14 april wordt Marianne
Bogaard verbonden aan de kerk in
Rotterdam. Uit ons midden vliegen
die middag heel wat mensen over,
om in Kralingen te landen. Intocht op
Palmzondag, hoe symbolisch is dat.
We hadden een mooi
afscheidsweekend in maart. Niet

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
Gert Smith, 06 – 13 95 64 87.
present@paaskerk-amstelveen.nl

alleen een stijlvolle slotviering met
de cantorij en Anthem, maar ook een
goed georganiseerde slotavond waar
mensen zich waagden aan activiteiten
die voor hen geen dagelijkse kost
waren. Hoogtepunt van de avond was
voor mij het onverwachte bezoek van
de bisschop van Rome, maar omdat
u mijn oecumenische hart kent, zal
die keuze voor u geen verrassing zijn.
Leuk dat een heel aantal jongeren zich
liet zien en horen. Vanaf de Euromast
zal collega Bogaard met de haar
geschonken nieuwe verrekijker zonder
veel moeite het veenland aan de
Amstel zien.

Stille of Goede Week
We beginnen de laatste week voor
Pasen op Palmzondag met een
nieuw geschreven en gecomponeerd
muziekproject: ‘Opdat wij zien’.
Voorafgaande aan het schrijfproces
lazen we fragmenten uit het evangelie
van Lucas en kregen zo meer oog
voor de eenzame weg van Jezus naar
Jeruzalem. Veel van wat hij zei, bleef
voor de leerlingen verborgen. Als wij
vandaag zijn leerlingen proberen te
zijn, heeft de bede ‘om te zien’ alle
zin.
U kreeg, als het goed is, een folder
thuisbezorgd die informeerde over
de vieringen in de Goede Week en
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die hun apotheose beleven op de
Paaszondag. Ik hoop dat u ruimte vindt
in uw hart en agenda om de weg naar
Pasen met anderen te gaan.

Oecumenische bijeenkomst 4 mei
Ook dit jaar organiseert de Raad
van Kerken, voorafgaande aan de
samenkomst bij het monument aan
de Amsterdamseweg met toespraken
en kransleggingen, om 18.45 uur een
bijeenkomst in het gebouw van het
Apostolisch Genootschap aan de Graaf
Aelbrechtlaan 140. Na de bijeenkomst
van lezing, gebed en lied die ongeveer
een half uur duurt is er voldoende tijd
om naar het monument te lopen.
Gert Jan de Bruin

Uit de wijkkerkenraad
In de kerkenraadsvergadering
van maart was ds. Peter Verhoeff
bij ons op bezoek, de nieuwe
classispredikant van Noord-Holland.
Tot de taken van de classispredikant
behoort het eenmaal per vier jaar
bezoeken van elke gemeente. Het is
de bedoeling dat deze ontmoeting
op de inhoud gericht is, dat er van
dit gesprek een stimulans voor
kerkenraad en gemeente uitgaat.
De eerste vraag die hij stelde was
hoe het met ons als gemeente gaat.
Hierop werd geantwoord dat het goed

met de gemeente gaat en dat we een
gezegende gemeente zijn. Na een
moeilijke periode van kerksluitingen,
waarin we helaas ook mensen
zijn kwijtgeraakt, zijn de mensen
langzaam naar elkaar toegegroeid. De
veelzijdigheid van de gemeente werd
als positief punt genoemd, evenals
de veelzijdigheid van de vieringen.
Ook het grote aantal vrijwilligers dat
actief betrokken is, is een positief
punt. Er zijn ook een aantal zaken die
minder goed gaan of waar we ons
zorgen over maken. De vergrijzing
werd als punt van zorg benoemd,
evenals de zorg om het pastoraat en
de afnemende kracht van de diaconie.
Peter Verhoeff maakte ons attent op
de mogelijkheid die de kerk nu geeft
voor het aantrekken van diaconale
rentmeesters. Dit zijn mensen
die alle taken kunnen doen die de
diakenen ook doen, maar niet in het
ambt bevestigd hoeven te worden.
Hierna gingen we nog meer de diepte
in en spraken met elkaar over wie
God voor een ieder van ons is. De
volgende beelden werden genoemd:
God is altijd aanwezig, het is een
onderdeel van mijn identiteit; God is
een schaduw achter mij, die altijd met
je meegaat; God is voor mij een engel
op mijn schouder die er is als ik Hem
nodig heb.
Ook spraken we nog met elkaar over
wat onze kerk voor de buurt betekent
en hoe de Paaskerkgemeente er over
vijf jaar uit zou zien. Het was alles bij
elkaar een mooie avond waarbij het
de kerkenraad weer duidelijk werd dat
het heel belangrijk is om met elkaar
na te denken over wat ons inspireert.

Het was de laatste kerkenraads
vergadering van ds. Marianne Bogaard.
Elders in deze Present leest u meer
over haar afscheid. Ook vanuit de
kerkenraad wensen we haar en de
gemeente Rotterdam Kralingen alle
goeds en Gods zegen toe.
Er staan twee gemeentevergaderingen
voor de Paaskerkgemeente gepland,
op maandagmiddag 6 mei en op
woensdagavond 8 mei. Noteert u
één van deze twee data alvast in uw
agenda. De onderwerpen van gesprek
worden binnenkort via de gebruikelijke
kanalen gecommuniceerd.
Als deze Present verschijnt, staan
we aan het begin van de Stille Week.
Graag wens ik u mooie vieringen en
hele goede paasdagen toe.
Elly Merckel-Timmer

Krijna Hagen-den Braver
Op 18 maart overleed Krijna Hagenden Braver op 79-jarige leeftijd. Zij
was een vrouw die van zingen hield,
genoot van gezelligheid van haar
familieleden. Ze keek graag naar de
Japanse kers die juist in de week
van haar overlijden bloeide. Met
droefheid, maar vol bewondering voor
haar doorzettingsvermogen in vele
perioden van ziekte vond de dankdienst
voor het leven van Krijna Hagen op
25 maart plaats in de Paaskerk. Daar
klonk ook lied 528 met de tekst die bij
haar thuis op een wandtegel stond:
‘Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer
gekomen; midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen; midden onder
u staat Hij die gij niet kent.’ Dat haar
nagedachtenis tot zegen zij.
ds. Benedikte L. Bos,
Ouderkerk aan de Amstel

Het Palet in de Paaskerk
Ook dit seizoen wordt de
samenwerking tussen de Paaskerk
en basisschool Het Palet voorgezet.
Zo komen in april de groepen 3 en
7 en in mei de groepen 6 en 8 voor
een viering naar de Paaskerk. Iets om
naar uit te kijken! Deze bijeenkomsten
worden geleid door ds. Werner
Pieterse en jeugdwerker Nienke van
der Heiden en ondersteund door
diverse vrijwilligers.

Er zit muziek in de Paaskerk!
Het is dit jaar alweer vijf jaar
geleden dat we in de Paaskerk een
muziekavond hielden, waarop we voor
elkaar musiceerden. Op vrijdag 17 mei
wordt weer zo’n avond georganiseerd.
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Er is veel talent onder de Paaskerkers!
Iedereen die een instrument kan
bespelen of zingt, van beginneling tot
professional is zeer welkom. Speel
je net gitaar of wil je wel eens solo
zingen, of een keer op het orgel….
Eigen begeleiding meenemen
is prima, maar er kan ook voor
begeleiding gezorgd worden. De
vorige avonden waren een succes
omdat ieder plezier had om voor
elkaar te spelen. Laat eens horen
of u/jullie dat weer willen beleven.
Graag reacties naar Peter van
Dongen, p.v.dongen@online.nl en Leo
Kramer, lfkramer@ziggo.nl.
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Koffieconcert Gonny van der
Maten
Op zondag 28 april, aanvang 12.00
uur, geeft Gonny van der Maten een
orgelconcert. Ze is concertorganist,
cantor-organist, dirigent en docent.
Daarnaast componeert zij en draagt zij
teksten voor. Momenteel is ze cantororganist in de Oude kerk te Soest.
Gonny is een oud-leerling van Marinus
Metz en kreeg les op het orgel in de
Paaskerk ver voor de restauratie. Ze
vindt het heel bijzonder nu, vele jaren
later, bij ons een concert te geven. Ze
brengt een gevarieerd programma ten
gehore, met werken van Bach, Mozart,
Homilius, Distler en Kee.

Afscheid ds. Marianne Bo
gaard

Je sprak met je vin
gers, je handen,
met thee is je foto
compleet.
Alom in de Paaske
rk presentie
een wolk van gebe
den, essentie
van leven met Sp
irit en warme gene
genheid,
Marianne, dank vo
or die tijd!
In het weekend va
n 24-26 maart zwaa
iden
we Marianne Boga
ard uit als predikant
van
de Paaskerk. Bove
nstaande regels ko
men uit
het afscheidslied da
t voor deze gelegen
heid
geschreven werd.
Op vrijdagavond kw
am
een
bonte stoet gemee
nteleden om gedic
hten voor
te dragen, liedjes te
zingen, beelden te
laten
zien. Of om Marian
ne tussen de bedr
ijven door
persoonlijk te spre
ken. Het werd een
mooie
afspiegeling van de
dertien jaar die Mari
anne in
de Paaskerk domine
e is geweest.

JD12+, doorwerken geblazen
Afgelopen keren moesten we hard
werken om door het materiaal te gaan
wat we van de PJR (lees: Nienke)
kregen. We lazen uit Amos 5 naar
aanleiding van klimaatspijbelen (de
machtigen mogen de ‘minderen’ niet
te kort doen) en de keer daarna hebben we kunnen nagenieten van Real
Madrid tegen Ajax, waar de kleine
de grote de baas was. Hierbij werd
Matteüs 8 opgeslagen, waar Jezus het
had over hoe een kind een volwassene
de baas is. Ook kwam Greta Thunberg
nog even voorbij (die kleine Zweedse
die bij jongeren het klimaat onder ogen
weet te brengen). Ook hebben we, via
een videocompilatie, bijgedragen aan
het afscheidsfeestje van ds. Marianne,
met wie we goede lijntjes hadden.
De club is niet groot, maar we weten
nu ‘wie het kleine niet eert, is het
grote niet weerd’ ;-)
Anko Verburg
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Agenda
April
Za
Zo
Di
Di

13 16.00 uur
14 10.00 uur
16 19.30 uur
16 20.15 uur

Do 18 19.30 uur
Vr 19 19.30 uur
Za 20 21.00 uur
Za 20 22.30 uur
Zo 21 07.00 uur
Zo 21 09.30 uur
Zo 21 11.00 uur
Wo 24 19.00 uur
Do 25 20.00 uur
Zo 28 12.00 uur

Dank

Het was meer dan bijzonder om op zo’n warme wijze
afscheid te mogen nemen van de Paaskerk en de
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.
Omdat het gewoon niet lukt om iedereen apart te
bedanken, een dankwoord voor u en jullie allen: dank
voor de mooie welgemeende woorden, zowel gesproken
en gezongen als op papier. Dank voor de cadeaus, in
meerdere vormen. De Swarovski-verrekijker die ik van de
Paaskerkgemeente kreeg zal met mij meereizen naar vele
plaatsen! En vooral: dank voor uw en jullie aanwezigheid.
Kinderen, jongeren, ouderen en alles daartussenin. Niet
alleen op de afscheidsavond en in de dienst, maar in alle
jaren dat ik in Amstelveen heb gewoond en gewerkt. Uw
en jullie vertrouwen heeft het voor mij mogelijk gemaakt
als predikant betrokken te zijn en te blijven. Ik vertrek als
een gezegend mens. Moge de zegen van de Eeuwige ook
u en jullie allen verder leiden.
ds. Marianne Bogaard,
, 3062 XM Rotterdam
57
raat
Windst
der
Goosse van
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Palmpasenstokken maken en maaltijd
Palmpasencantate ‘Opdat wij zien’
Oecumenische vesper
Documentaire Erbarme Dich over
Matteüspassie
Dienst Witte Donderdag
Dienst Goede Vrijdag
Dienst Stille Zaterdag
Start programma Paasnacht
Afsluiting Paasnacht en ontbijt
Paasmorgen eerste dienst
Paasmorgen tweede dienst
Gebedskring
Taakgroep diaconie
Koffieconcert Gonny van der Maten

Mei
Do 02 10.00 uur Geloven op goede gronden
Za 04 18.45 uur Oecumenische bijeenkomst
voorafgaande aan de kransleggingen
(gebouw Apostolisch Genootschap)
Zo 05 10.30 uur Diaconale viering dagcentrum Westwijk
over Vluchtelingenwerk Amstelland
Ma 06 14.30 uur Gemeentevergadering
Ma 06 20.00 uur Zestigers (bij Margot Stoker)
Wo 08 19.00 uur Gebedskring
Wo 08 19.30 uur Kring middelbaar plus
Wo 08 20.00 uur Gemeentevergadering
Do 09 20.00 uur Kring dertigers
Do 09 20.00 uur Kring veertigers
Do 09 20.00 uur Voorbereiding kloosterweekend
Di 14 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst (Middenhof)
Do 16 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst (Dignahof)
Do 16 18.00 uur Buurttafel
Vr 17 19.30 uur Muziekavond
Di 21 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst (Bolder)
Di 21 14.30 uur Gemeentevergadering PGA-B
Wo 22 19.00 uur Gebedskring
Do 23 20.00 uur Gemeentevergadering PGA-B
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Pelgrimskerk
Bij de diensten in de Goede Week
Aan het begin van de Goede Week,
op maandag 15 april, komen we met
onze medegelovigen van de Goede
Herderparochie samen om voor Gods
aangezicht kritisch te kijken naar ons
persoonlijk leven en dat van onze
geloofsgemeenschappen, onze zonden
te belijden, en te horen hoe God ons
om Jezus’ wil vergeving schenken
wil. Een dergelijke bewustwording
van onze schuld en van de pijn die wij
anderen hebben aangedaan, gevolgd
door de aanzegging van kwijtschelding,
kan ook voor protestanten een

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 Gerrit Oud,
tel. 020 - 779 20 08, voorzitter@pelgrimskerk.nu
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

bevrijdende ervaring zijn, die kan
helpen de gang die Jezus in de Goede
Week voor ons gaat bewuster mee te
maken. De oecumenische boeteviering
wordt gehouden in de stiltekapel van
de Pelgrimskerk. Aanvang 19.30 uur.
Op Witte Donderdag, 18 april, horen
we, zittend in een kring rondom een
gedekte tafel, hoe Jezus tijdens het
laatste joodse paasmaal van zijn
aardse leven een nieuwe betekenis
aan deze paasmaaltijd gaf en de
viering van het avondmaal instelde.
Overeenkomstig zijn opdracht vieren
we aansluitend de maaltijd van de
Heer. Aanvang 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag, 19 april, wordt
tijdens een cantatedienst het
indrukwekkende ‘Führwahr, er trug
unsere Krankheit’ van de ZuidDuitse componist Johann Christoph
Demantius (1567-1643) ten gehore
gebracht, een zesstemmige muzikale
bewerking van woorden uit Jesaja 53,
die in het Nieuwe Testament veelvuldig
op het lijden van Jezus betrokken
worden. Aanvang 19.30 uur.
Stille Zaterdag, 20 april, wordt,
op de drempel naar Pasen, een
meditatieve Taizéviering gehouden in
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de stiltekapel, waarin het licht van de
nieuwe paaskaars wordt ontstoken.
Aanvang 21.00 uur.
Op de morgen van de Eerste Paasdag,
21 april, vieren we, samen met de
Koreaanse gemeente die sinds een
aantal jaren in ons kerkgebouw haar
diensten houdt, het hoogfeest van de
wederopstanding van onze Heer. We
lezen het opstandingsevangelie en
een gedeelte uit 1 Korintiërs 15, hét
fundamentele opstandingshoofdstuk
van het Nieuwe Testament. De cantorij
zal de dienst opluisteren met muziek
van o.a. de Britse musici Reginald
Thatcher en Henry Ley. De pianiste
van de Koreaanse gemeente zal
bovendien aan de dienst meewerken.
Aanvang 10.30 uur.

Bij de overige diensten
Zondag 28 april hoopt onze oudconsulent, ds. Doolaard, voor te gaan
in een dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 19 mei vindt opnieuw een
cantatedienst plaats. Na het prachtige
jubileumconcert op 23 maart,
dat door een van de toehoorders
spontaan onderbroken werd met een
enthousiast uitgeroepen ‘bravo!’,
hopen we ook nu te genieten van de
klanken van het koor ‘Linguae atque

cordis’. Op het programma staat het
Gloria voor gemengd koor, sopraan en
piano (1959) van de Franse componist
Francis Poulenc (1899-1963), een stuk
dat prachtig past in de periode volgend
op Pasen.
Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
februari en maart
Zoals in het vorige verslag
aangekondigd spraken we over de
toekomst van onze wijkgemeente.
Dit was des te actueler, omdat er
vanuit de algemene kerkenraad (AK)
in maart al een stuk lag met mogelijke
beleidskeuzen voor de periode 2019
– 2025.
We moeten rekening houden met
verkoop van de Pelgrimskerk binnen
afzienbare tijd. De protestantse
gemeente Amstelveen-Buitenveldert
als geheel draait al enige tijd op
verlies. Omdat ons vermogen nog
wel een stootje kan hebben zijn we
voorlopig nog niet failliet, maar er
moeten op korte termijn wel duidelijk
besparende besluiten genomen
worden. De AK is het helemaal eens
met ons - jaren geleden ingenomen standpunt, dat er in Buitenveldert een
mogelijkheid moet blijven voor viering
en ontmoeting van onze gemeente.
Er moet dus uitgekeken worden naar
een vervangende locatie. De Goede
Herder en de Buitenhof zijn genoemd,
maar er zijn ook andere opties die nog
onderzocht moeten worden.
Op 21 mei zal er in de Paaskerk een
gemeentevergadering belegd worden,
waar één en ander expliciet aan de
orde zal komen. Dat is dus al heel

gauw, als u dit leest over ruim een
maand! Het aantal predikantsplaatsen
zal terug moeten, en hetzelfde geldt
voor andere kerkelijke werkers. De
personeelsreductie zal voor het
grootste deel gerealiseerd kunnen
worden via natuurlijk verloop. De
werving van een ouderenwerker is in
zoverre succesvol verlopen, dat iemand
gevonden is voor 0.6 fte. Hiervan wordt
de helft toegekend aan de Paaskerk en
de andere helft aan de Kruiskerk. Wij
krijgen dus niets, maar om die reden
kunnen we voor ds. De Vries voorlopig
nog rekenen op 0.8 fte.

verlies. We moeten telkens wat
opnemen van ons bestemmingsfonds,
dat beheerd wordt door het college
van kerkrentmeesters. Enkele jaren
geleden hadden we daar nog ruim
een ton in, nu is het al teruggelopen
tot iets meer dan €80.000. De heren
Dorsman en Freijmuth hebben de
wijkkas gecontroleerd en in orde
bevonden. We hebben mw. Bruimsma
dan ook décharge kunnen verlenen
voor het beheer van de wijkkas
over 2018, onder dank voor haar
nauwkeurige werk. Zij is een voorbeeld
voor de andere wijkgemeenten.

Ons gesprek met studentwerker dhr.
André van der Galiën was vruchtbaar
en verhelderend. Dhr. Jakob Stolk
gaat werken in Lelystad en verlaat
Ziel en Zaligheid. Er wordt geworven
voor iemand naast André, want zoals
eerder al is gebleken is het moeilijk
alleen vol te houden. Dit lijkt misschien
vreemd gezien de bovengenoemde
bezuinigingsnoodzaak. Maar dit soort
plaatsen is altijd tijdelijk, te weten
niet veel langer dan twee of drie
jaar. Op zich heeft Ziel en Zaligheid
een prachtige locatie in een gebouw
midden op het terrein van Uilenstede.
Naast kringenwerk wordt ook tijd
gestoken in bezoekwerk. Het blijkt
dat weinig studenten nog iets hebben
met kerk en christendom. Er is een
begeleidingscommissie, waarvan ds.
De Vries en dhr. Stok deel uitmaken.
Onder leiding van mw. BruinsmaThemmen hebben we de
wijkkasstukken over 2018
doorgenomen. Ook wij draaien met

29

april / mei 2019

De commissie Thema-avonden is er in
geslaagd om een spreker te vinden.
Op de avond van 13 mei spreekt mw.
dr. Janneke Stegeman onder de titel:
‘Een joods-christelijk Europa? Bouwen
aan een inclusieve gemeenschap’.
Noteert u die datum.
Nu we de dienst op Hemelvaartsdag
in de Buitenhof afgeschaft hebben
is onze aandacht gevestigd op een
openluchtdienst in het Beatrixpark
die uitgaat van de Raad van Kerken

en wordt georganiseerd vanuit de
Thomaskerk. Bij slecht weer is de
dienst in de Thomaskerk. Zoals u
misschien weet is er ook een dienst in
de Kruiskerk, waar dit jaar ds. De Vries
voorgaat.

De classis heeft door het vertrek van
ds. Bogaard een vacature voor een
predikant.

Onze aanvraag vanuit de bestemmingsreserve van de classis Noord-Holland
om een toelage van €1.500 voor
het jubileumconcert is ten dele
gehonoreerd. We krijgen €500. Het
concert was overweldigend. Hartelijk

Sinds kort is de website Classis NoordHolland in de lucht. De komende tijd
voegen we steeds meer artikelen toe.
De website is te bereiken via:
www.classisnoordholland.nl.
Adri Lodder

Pastorpraat
Thema is dit keer leven. Is dat niet een woord dat bij geloven hoort?
Behalve vertrouwen is dàt leven. Je kunt het niet laten, je wordt er door
aangeraakt. Opgetild, niet in het minst door de ander. Enkele belevenissen wil ik graag delen.
Onverwacht kwam ze (52 jaar) na jaren op een zondagmiddag bij mij op
bezoek. Ze zag en pakte meteen de liturgie die op tafel lag en zei: ‘O, ga
je nog steeds naar de kerk? Vroeger ging ik wel eens mee.’ Ze las hardop
voor: ‘Die hemel en aarde gemaakt heeft. Geloof je dit nu echt?’ ‘ Verder
lezen,’ zei ik ‘en als je nooit naar de kerk gaat, luister dan zondagmorgen
naar vroege vogels op de radio. Het geloof raakt je op zoveel manieren
aan, let daar eens op.’ Ze las verder: ‘die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Vogels vliegen door de
hemel en de aarde heeft onze zorg nodig, zoiets?’ We raakten aan de
praat en ze raakte er niet over uitgepraat, vroeg voorbeelden en vroeg
tenslotte of ze de liturgie mee mocht nemen.
Is dit nu winst uit bezoek? Zò verschillend kan geloofd, geleefd worden.
Opeens dacht ik aan de uitspraak, onlangs, van een oudere vrouw: ‘De
kerk is mijn buurthuis, mijn leven!’ We onderschatten dat toch niet?
Als ik mij goed herinner is het dat, als de NCRV vòòr 1960 de
weersvoorspelling deed op de radio. Dat ging ongeveer zo: ‘Het zonnige
weer houdt vandaag aan. U kunt er op uit. Er zal hier en daar een
verfrissende bui vallen, goede zorg!’ Dat laatste is zestig jaar geleden
weggelaten. We gaan nu de paasweek in en zullen elkaar ook in de week
zoveel mogelijk kunnen ontmoeten, zie agenda elders. We wensen allen
dichtbij en op afstand een gezegend paasfeest toe!
Wil Kruijswijk
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dank aan allen die een bijdrage gestort
of overhandigd hebben.

Vieringen in
de Stille Week
Alle vieringen zijn in de
Pelgrimskerk, aanvang 19.30
uur, met uitzondering van de
Taizéviering die begint om
21.00 uur

Ma/ 15-04 	Oecumenische
boeteviering
Do/ 18-04 Witte Donderdag
Viering van het avondmaal in
een kring rondom een gedekte
tafel.

Vr/ 19-04

Goede Vrijdag

Cantatedienst met Linguae atque
cordis.

Za/ 20-04

Stille Zaterdag

Taizéviering, ontsteking van de
nieuwe paaskaars, Stiltekapel.

Zo/ 21-04

Eerste Paasdag

Viering samen met de
Koreaanse gemeente, met de
cantorij.

Jubileumconcert 25-jarig
Vocaal ensemble Linguae atque cordis
Op 23 maart kwamen vele muziekliefhebbers naar de Pelgrimskerk
voor het jubileumconcert van het Vocaal ensemble Lingua atque
cordis onder leiding van Bert ‘Hart.
In 1993 besloten ds. Lowik Schoch en Bert ‘t Hart dit koor te
starten om de Cantatediensten in ‘de Ontmoeting’ aan de A.J.
Ernststraat in Buitenveldert vorm te geven. Later verhuisden de
Cantatediensten naar de Pelgrimskerk en nu verzorgt het koor ook
de muziek bij de Vespers in de Kruiskerk.
De naam van het koor, Linguae atque cordis, was een idee van ds.
Schoch en betekent zoiets als: ‘met de taal (tong) en het hart.’ De
naam is serieus bedoeld, maar is ook een grapje op de naam van
dirigent Bert ’t Hart.
Irene en Wim Hillers en Wim Thijhuis hielpen om het koor op poten
te zetten. Ds. Lowik Schoch en ds. Henk Kroese hebben het koor
steeds gestimuleerd en uitgedaagd. Ook ds. Harmen de Vries zet
zich altijd in voor het koor en is met nieuwe uitdagingen gekomen
zoals het Requiem van Herbert Howells voor a capella koor en
solisten.
Bij het jubileumconcert werd de Petite Messe Solennelle van
G.A. Rossini (1792-1868) uitgevoerd, een hoogtepunt uit de
negentiende eeuw. Rossini schreef dit werk in 1863, aan het einde
van zijn leven. Het is een Missa Solemnis, dat wil zeggen een
uitgebreide zetting van alle misdelen. De oorspronkelijke partituur
is geschreven voor twaalf zangers, waaronder vier solisten, twee
piano’s en een harmonium. Later orkestreerde Rossini dit stuk
en voegde hij nog een hymne toe. Tegenwoordig wordt de Petite
Messe Solennelle vaak door grote koren met een flink orkest
uitgevoerd. In de uitvoering in de Pelgrimskerk was er een kleiner
koor en een strijkkwartet in plaats van het harmonium.
De aanwezigen hebben zeer genoten en brachten dit tot uiting met
een daverend applaus. Zelfs onderbrak één van de aanwezigen het
concert met een enthousiast bravo. De middag werd afgesloten
met een toespraak van ds. Lowik Schoch en een gezellige receptie,
aangeboden door de Pelgrimskerk.
Nel Velthorst
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Agenda
Zo/14-04 Palmpasen met kinderen
Alle kinderen (groot en klein) zijn
van harte welkom in de viering.
Vooraf gaan we met zelfgemaakte
palmpasenstokken in optocht door
de kerk. Tijd: 10.30 uur in De Goede
Herder.

Di/ 07-05 Bezinningsmiddag
‘Prangende theologische vragen’
Geloven in God kan houvast en
vertroosting geven, maar stelt ons
ook voor allerlei vragen. Sommige
vragen, zoals de vraag naar de zin van
het lijden, zijn klemmend en kunnen
ons geloof in de weg staan. In een
middagbijeenkomst wordt vanuit de
hoofdlijnen van de bijbelse theologie
op een aantal veelvoorkomende
vragen een antwoord gezocht.
Wilt u zelf een vraag ter sprake
brengen? Geef dit ruim van te voren
door aan ds. De Vries. Leiding: ds. H.U.
de Vries. Tijd: 14.30 tot 16.00 uur.

Ma/ 13-05 Thema-avond: Een
joods-christelijk Europa
Nu de Europese verkiezingen eraan
komen, is de vraag: Wat voor gemeenschap we willen zijn als Europeanen?
extra relevant. Het aanwijzen van een
gedeelde identiteit lijkt een goede
oplossing: ‘dit is wat we allemaal delen’. EU-leiders spreken daarom graag
van een ‘joods-christelijk Europa’. Is
dat een goede manier om aan een
inclusieve gemeenschap te bouwen?
Dr. Janneke Stegeman is

bijbelwetenschapper en publiek theoloog. Ze interesseert zich ondermeer
voor postkoloniale en onbetamelijke
theologie.
Janneke betoogt dat een gemeen
schap niet een plek is waar iedereen hetzelfde is, maar een plek waar
mensen ruimte hebben om zichzelf
te zijn. In een gemeenschap delen
mensen niet identiteit, maar verantwoordelijkheid. Het nadeel van een
gedeelde, opgelegde identiteit is dat
daar mensen altijd buiten vallen. In dat
opzicht is de geschiedenis van de term
‘joods-christelijk’ interessant: uit de
geschiedenis van die term kunnen we
belangrijke lessen leren over Europees
zelfverstaan en wie er werden (en
worden) buitengesloten.
Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

van mensen in sociaal moeilijke
omstandigheden. Leiding: Ds. J.J.A.
Doolaard. Tijd: 15.00 uur.

Di/ 21-05

High Tea in Namibië

Ja, we gaan weer genieten van een
High Tea, met beelden uit Namibië.
Tussen de hapjes en thee door laat
Henk Stok foto’s zien vertelt erover.
Kosten € 5. Tijd: 15.00 uur. Opgeven
voor 19 mei bij Wil of Irene.

Di/ 21-05 en Do/ 23-05
Gemeente vergadering in de Paaskerk.

Do/ 16-05 Film: ‘La Fille
Inconnue’
De film speelt in een stad in België.
Jenny een jonge huisarts, is aan het
einde van haar dienst. Er wordt gebeld
maar ze doet de deur niet open. Het
gaat om een meisje dat hulp zoekt.
Korte tijd later wordt het meisje dood
gevonden. Haar identiteit is onbekend.
Jenny voelt zich schuldig dat ze haar
deur niet heeft geopend en besluit op
zoek te gaan naar haar identiteit om zo
iets te doen om het onbekende meisje
recht te doen, maar ook vanwege haar
schuldgevoel.
Film uit 2016 van de Belgische
regisseurs Jean Pierre en Luc
Dardenne. Deze filmmakers brengen
vaak de problemen aan het licht
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Kannen en Kruiken
Informeel samenzijn met een
hapje en een drankje. Elke vrijdag
van 16.30 – 18.00 uur.
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.

column

Dan zal ik leven
Ronald van Steden

Dwalend door de boekwinkel valt mij steeds weer de volle plank zelfhulpboeken en zingevingstijdschriften op. Veel van die titels zetten het leven
neer als kunst, als iets dat maakbaar is. Draag zorg voor je zelf, ontwikkel
continu en bereik een eigen, vooral ook authentieke, levenshouding.
Het populaire blad Happinez belooft
niets minder dan ‘inspiratie om bewust
te leven, vanuit jezelf en voor de wereld.
Wise, positive and loving life’. Wij
moderne mensen moeten die inspiratie
en betekenis steeds vaker uit onszelf
halen, desnoods met een boek of
tijdschrift op schoot dat ons een zetje
in de juiste richting kan geven. ‘Als het
leven geen zin heeft, dan maakt het maar
zin’, las ik ooit op een grappig bedoeld
Delftsblauw tegeltje. Want waar vroeger
de kerk op het dorpsplein de orde der
dingen weerspiegelde, wordt haar
torenspits tegenwoordig overschaduwd
door een enorme Mediamarkt pal ernaast.
Zingeving heeft plaatsgemaakt voor
laagsteprijsgarantie. Ja, geen kunst, dat
het leven van bezieling wordt beroofd!

Crisis
De huidige belangstelling voor
levenskunst grijpt volgens filosoof

Paul van Tongeren terug op het oude
Griekenland, waar stoïcijnse wijsheid
geluk reduceerde tot een deugd die
mensen in hun eigen macht hebben.
Door middel van vorming, oefening en
perfectionering ligt een fortuinlijk bestaan
in het verschiet. Werk hard genoeg aan je
autonome zelf, als een kunstenaar aan zijn
standbeeld, en geloof in een succesvolle
uitkomst. Dan zal alles vanzelf goed
komen. Eigen verantwoordelijkheid eerst;
kwetsbaarheid, lijden en machteloosheid
zijn voor losers. Maar ondertussen is burnout zo ongeveer tot volksziekte nummer
één uitgegroeid. Heel veel mensen
kampen met stress, depressie, uitputting
en angsten. Zij voelen zich ontheemd en
zijn bang de controle over hun leven kwijt
te raken. Het is dus niet vreemd dat crisis
en zinsloosheid sleutelwoorden van deze
tijd zijn. Naast het milieu, de banken en de
(wereld)politiek is het alledaagse leven in
een crisis geraakt.
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Pasen
In een interview vertelt de beroemde
Duitse monnik en veelschrijver Anselm
Grün openhartig over zijn persoonlijke
twijfels en mislukkingen in het leven.
Hij draait daarbij de boodschap van
levenskunstgoeroes om door erop te
wijzen dat juist in tijden van onrust,
chaos en schuld de diepere betekenis
van het leven kan worden ervaren. Door
alle duisternis en gebrokenheid heen
gloort een hoopvolle toekomst: ‘there
is a crack in everything, that’s how the
light gets in’ (Leonard Cohen). Deze
bron van licht, aldus Grün, ontspruit aan
het besef door God bemind en geliefd
te zijn. Dat is lang geen gemakkelijk
verhaal. Wij mensen hunkeren naar
geborgenheid, weten niet altijd waar wij
het zoeken moeten, tasten wanhopig
naar zin en staan vaak op het punt om
af te haken. Maar dan is er plotseling de
boodschap van Pasen. Wakker worden
bij het optrekken van de ochtendmist,
de steen weggerold, ‘alsof iemand ons
bij naam en toenaam heeft geroepen’.
Ja, pas dan, dicht Huub Oosterhuis, ‘zal
er nieuw leven zijn. Dan zullen wij leven.
Dan zal ik leven’.
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agenda

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

t/m Goede Vrijdag 19-04
Hongeren naar gerechtigheid
In de Domkerk in Utrecht zijn zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien. De toegang
is gratis. Meer: www.vastenactie.nl/
hongerdoekententoonstelling.

t/m 22-04 Troubled waters, Art
Stations of the Cross.
Een pelgrimstocht langs veertien hedendaagse kunstwerken die aanzetten
tot reflectie over actuele vormen van
onrecht. Meer: www.artstations.org

Zo/ 14-04

Palmpasencantate
‘Opdat wij zien’

Tijd: 10.00 uur.

Do/ 18-04 The Passion
Samen eten en tv registratie kijken.
Tijd: 19.15 uur in de jeugdruimte van de
Paaskerk.

Vr/ 19-04

Muziek in de Kruiskerk

Het Passie- en Paasoratorium Het
Lam dat ons doet Leven. Met teksten
van Ria Borkent, muziek van Dirk
Zwart. Zij nemen ons mee met Jezus
en zijn leerlingen als hij 'opgaat' naar
Jeruzalem, verraden en gevangen
genomen, veroordeeld en ter dood
gebracht wordt en toch niet het
onderspit delft.
De Kruiskerkcantorij wordt voor deze
gelegenheid uitgebreid met gastzangers o.l.v. Henk Trommel. Met Jeroen
Koopman (orgel), Wilma Broere (piano)
en Emile Meuffels (trompet). Ds. Sieb
Lanser leest de evangelieteksten. Tijd:
20.00 uur.

www.pga-b.nl

Wo/ 24-4 	
Symposium
‘Nederlandse kerken op
de kaart’

Di/ 07-05

In 2018 promoveerde Herman Wesselink
aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Een sterke toren in het midden
der stad. Verleden, heden en toekomst
van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen. Dit onderzoek werd verricht bij het
Historisch Documentatiecentrum voor
de Geschiedenis van het Nederlands
Protestantisme. Uitgangspunt vormde
een database van Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800- 1970. Met
de verzamelde gegevens werd In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek
een interactieve Kerkenkaart gemaakt. In
het symposium wordt deze kaart gepresenteerd aan het publiek.
Het programma loopt van 13.00 - ± 17.00
uur. Er zijn verschillende sprekers, onder
wie Anique de Kruijf en Lida Ruitinga.
Locatie: Hoofdgebouw VU, De Boelelaan
1105, Amsterdam, zaal 1E-24 (PThU).
Aanmelden: info@arch.eu.
Meer: https://www.acrh.eu.

Geloven in God kan houvast en vertroosting geven, maar stelt ons ook
voor allerlei vragen. Sommige vragen,
zoals de vraag naar de zin van het lijden,
zijn klemmend en kunnen ons geloof
in de weg staan. In een middagbijeenkomst wordt vanuit de hoofdlijnen van
de bijbelse theologie op een aantal
veelvoorkomende vragen een antwoord
gezocht.
Wilt u zelf een vraag ter sprake brengen?
Geef dit ruim van te voren door aan ds.
De Vries. Leiding: ds. H.U. de Vries. Tijd:
14.30 tot 16.00 uur.

Zo/ 28-04

Koffieconcert Gonny
van der Maten

Gonny van der Maten is concertorganist, cantor-organist, dirigent en docent.
Daarnaast componeert zij en draagt zij
teksten voor. Ze brengt een gevarieerd
programma ten gehore, met werken van
Bach, Mozart, Homilius, Distler en Kee.
Tijd: 12.00 uur.

Do/ 09-05 Voorbereidingsavond
kloosterweekend
Om 20.00 uur. Zie verder vr/24-05.
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Bezinningsmiddag
‘Prangende
theologische vragen’

Ma/ 13-05 Thema-avond:
Een joods-christelijk
Europa?
Wat voor gemeenschap we willen zijn
als Europeanen? Het aanwijzen van
een gedeelde identiteit lijkt een goede
oplossing: ‘dit is wat we allemaal delen’.
EU-leiders spreken daarom graag van
een ‘joods-christelijk Europa’. Is dat een
goede manier om aan een inclusieve
gemeenschap te bouwen?
Dr. Janneke Stegeman, bijbelwetenschapper en publiek theoloog betoogt
dat een gemeenschap niet een plek is
waar iedereen hetzelfde is, maar een
plek waar mensen ruimte hebben om
zichzelf te zijn. In een gemeenschap
delen mensen niet identiteit, maar
verantwoordelijkheid. Het nadeel van
een gedeelde, opgelegde identiteit is
dat daar mensen altijd buiten vallen. Tijd:
20.00 - 21.30 uur.

Jeugd

Zo/ 19-05 Verhaal in de Kruiskerk:
Ruth
Blijf jij maar hier in eigen land' zegt
Noömi tegen haar schoondochter Ruth.
Daar wil Ruth niks van weten. Hoe zou
dat aflopen? Beleef het verhaal van
16.00 tot 18.15 uur. Geef voor donderdag 16 mei door of je komt! Nienke van
der Heiden, 06 – 37 22 76 76 of djk@
kruiskerk-amstelveen.nl.

Di/ 21-05

High Tea in Namibië

Tussen de hapjes en thee door laat Henk
Stok foto’s zien en vertelt erover. Kosten
€ 5. Tijd: 15.00 uur. Opgeven: zie wijkpagina's Pelgrimskerk.

Kruiskerk

Di/ 21-05

Gemeente
vergaderingen
Uw betrokkenheid en uw
inbreng is niet alleen nodig,
maar ook inspirerend voor de
gemeenteleden die de kerkelijke
organisatie zo goed mogelijk
besturen. Twee keer hetzelfde
programma: dinsdag 21 mei van
14.30 – 16.30 uur en donderdag
23 mei van 20.00 – 22.00 uur in
de Paaskerk.

Pelgrimskerk

Over het veelkleurig
werk van de Heilige
Geest

De Heilige Geest is de levengevende
kracht in Gods schepping en de transformerende kracht van Gods herschepping. In alle voorlopigheid is de Geest in
die laatste gedaante al werkzaam in de
gemeente van Jezus, om ten tijde van
de wederopstanding der doden zijn werk
tot voltooiing te brengen. In drie avonden
met Harmen de Vries verkennen we het
veelkleurig werk van de Geest, in de
schepping, in de gemeente en bij de ‘wederoprichting van alle dingen’. Verder op:
28 mei en 4 juni, van 20.00 - 21.30 uur.

Vr/ 24-05
Di/ 21 en do/23-05

Paaskerk

Dagcentrum
Westwijk

Overig

Vr/ 24 tot zo/ 26-05
Kloosterweekend
We zijn te gast bij de Norbertijnen in de
Abdij van Berne in Heeswijk. Naast de
vieringen ontmoeten we een gastenbroeder. We lezen het evangelie dat op
zondag centraal staat. Er is ‘stille’ tijd en
ruimte voor gesprek.
Locatie: Heeswijk, Abdij van Berne.
Vrijdag 24 mei 16.00 uur tot zondag 26
mei 14.30 uur. Kosten: ± € 100. do/ 09
voorbereidingsavond
Opgave en informatie: ds. Sieb Lanser,
020 – 453 45 50, lanser@kruiskerkamstelveen.nl of ds. Gert Jan de Bruin,
020 - 645 06 16, dsdebruin@paaskerkamstelveen.nl.

Hier valt iets te beleven!

Het eerste werkbezoek van het
Oecumenisch Platform Noord-Holland
dat is voorbereid met de Oecumenische
Werkgroep de Egmonden. De oecumenische vieringen vormen het hart van de
jaarlijkse agenda van de lokale raden van
kerken en oecumenische werkgroepen.
De vieringen brengt mensen samen op
vaste tijden. Vandaag gaan we samen vieren, maken we een wandeling langs de
kerken in Egmond aan Zee. Leden van de
Oecumenische werkgroep De Egmonden
vertellen over hun ervaring met de oecumenische viering en in de middag is er
ruimte om ervaringen te delen. Van 10.3015.00 uur, Verenigingsgebouw Egmond,
Julianastraat 5, Egmond aan Zee.
Meer: www.oecumenischplatformnh.nl.
Aanmelden:
info@oecumenischeplatformnh.nl,
of tel: 06 – 55 88 44 86. Kosten: collecte
tijdens de bijeenkomst.
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Zo/ 26-05 Kliederkerk
Tijd: 16.00-18.15 uur In de Paaskerk.

Zo/ 26-05

Muzikale vesper

Het Bijbels beeld van de herder staat
centraal. Spreekt dit beeld ons ook nu
nog aan? Met versies van Psalm 23 gecomponeerd door o.a. Schubert, Rutter
en Goodall sluiten we aan met muziek.
Met de Vespercantorij, Peter Ouwerkerk
(piano en orgel), Berend van Halsema
(hobo) o.l.v. Henk Trommel.
Dr. Bettine Siertsema is liturg. Tijd 17.00
uur. Korte toelichting op de muziek tussen 16.40 en 16.50 uur in de Pauluszaal.
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In 1999 stond 'Ecce Homo' als
een appel voor menselijkheid
op de grens van het nieuwe
millenium, op Trafalgar Square in
Londen.
Deze weken voor Pasen staat hij
op de trappen van de Saint Paul's
Cathedral.
'om zo het pleidooi te
onderstrepen van mensen die
overal ter wereld gevangen zitten
en van wie het leven wordt
bedreigd door de waarheid die
ze spreken of door waar ze in
geloven' zegt de kunstenaar. Hij
ziet het als een voorrecht om
samen met Amnesty International
en de grote kathedraal zo de
schending van mensenrechten
aan de orde te stellen.

Werner Pieterse

Mark Wallinger (1959), Ecce Homo (1999) | Zie: https://www.stpauls.co.uk/eccehomo, https://vimeo.com/212765888
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