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Vespervieringen
op weg naar Pinksteren
Gert Jan de Bruin

Vieringen

We zijn op weg naar Pinksteren. Hoe
je het ook wendt of keert, Pinksteren
is en blijft een beetje het stiefkindje
onder de kerkelijke feesten. Zijn die
twee dagen niet uitermate geschikt om
er op uit te gaan, om te kijken of het
nog lukt om de tent op te zetten?
Toch kunnen we niet zonder
Pinksteren. Pasen vraagt het nodige,
daaraan geeft een mens zich niet
zomaar gewonnen. We horen over de
vrienden en vriendinnen van Jezus die
zich teruggetrokken hebben, met de
deur op slot. Maar wonder boven wonder worden ze uit hun neerslachtigheid
bevrijd en gaan ze de straat op. Het
gaat weer stromen, ze komen in beweging en laten zich zenden. Gelukkig
hebben we in de kerk de laatste tijd
meer oog voor die broodnodige beweging van binnen naar buiten. Is het niet
de Geest die het mogelijk maakt?

Geloofsgetuigen
In de dagen voor Pinksteren zijn er vijf
vespervieringen in vijf kerken. Vorig jaar
hebben we aandacht besteed aan enkele geloofsgetuigen, sommigen die heilig

Op maandag 3 juni staat priester
Frans van der Lugt centraal, vermoord in het Syrische Aleppo op 7 april
2014. In De Goede Herderkerk, Van
Boshuizenstraat 420.
Op dinsdag 4 juni valt er licht op
Dag Hammarskjöld, de secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, die
onder verdachte omstandigheden is
omgekomen. Na zijn dood werd het
manuscript ‘Merkstenen’ gevonden.
Mystieke teksten die het overwegen
alleszins waard zijn. In Het Gebouw
van het Apostolisch Genootschap,
Graaf Aelbrechtlaan 140.

er hernieuwde aandacht voor hem en
worden nieuwe bronnen ontsloten.
In de Titus Brandsmakerk, Westelijk
Halfrond 1.
Op donderdag 6 juni komen teksten
van Dietrich Bonhoeffer aan de orde.
Recent verscheen er een werkschrift
met gedichten, gebeden en nieuwe liederen bij zijn gedichten, als opmaat naar
2020, als het vijfenzeventig jaar geleden
is dat Bonhoeffer werd terechtgesteld.
In de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a.

Op woensdag 5 juni is er aandacht
voor Titus Brandsma die voor hij
werd opgepakt in de oorlog hoogleraar
was in Nijmegen. De laatste jaren is

De vesperviering op vrijdag 7 juni
sluit de rij. Vaker dan vroeger worden
we opgeschrikt door berichten over
vervolgingen van christenen. We staan
stil bij vervolgden vanwege hun geloof
in het algemeen. In de Paaskerk,
Augustinuspark 1.

verklaard zijn. We dachten dat het goed
is om op dat spoor verder te gaan. We
kozen geloofsgetuigen die hun inzet
met de dood moesten bekopen.
De vieringen zijn een mooie manier

om ons voor te bereiden op het
Pinksterfeest. De gebedsdiensten
beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Weet u van harte
welkom!
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Gastartikel Geestdrift
Gedicht Pinksteren
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Medewerkers aan dit nummer:
Gert Jan de Bruin, Nienke van
der Heiden, Werner Pieterse,
Peter van Schaik, Gert Jan Slump,
Straatklinkers, Yvonne Teitsma,
Ginus Trof, Harmen de Vries.
05 - Zout
inleveren kopij: 10 juni
op de mat: 29 juni
06 – Verhalen
inleveren kopij: 8 juli
op de mat: 27 juli

Voor klachten of vragen omtrent de
privacy (de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en
de Uitvoeringswet Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
kan contact opgenomen worden
met het scribaat van de Algemene
Kerkenraad
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Van de
hoofdredacteur
Geestdrift. Dat heeft natuurlijk met het feest
van Pinksteren te maken. In zijn hoofdartikel
gaat Harmen de Vries in op de Bijbelse
Geestdrift, in onderscheid van algemeen
menselijke geestdrift. Geestdrift uit zich in vele
gaven, maar alle gaven moeten worden ingebed
in de weldadige omgangssfeer van de liefde,
als de primaire vrucht van de Geest. Menselijke
geestdrift kan gewekt worden door bijv. een
hobby, iets waarvoor je je inzet, in vuur en
vlam staat. Peter van Schaik kan enthousiast
worden van geschiedenis, in het bijzonder van
wat hij ontdekt in de lokale geschiedenis van
Amstelveen; hij schrijft erover in zijn gastartikel.
Enthousiast geworden voor een ‘tango met
God’? Riëtte Beurmanjer wel; lees het interview
met haar over Bibliodans. Jeanette Schuijt
en Nel Velthorst kwamen enthousiast terug
van een repetitie van de Straatklinkers; deze
laatsten zingen vol geestdrift en nu zingen
Jeanette en Nel met nog meer bevlogenheid
op de fiets. Er wordt veel gesproken over de
toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Gert Jan Slump hoopt in zijn column dat niet
zozeer de tekorten, maar dat de geestdrift
ons opnieuw in beweging zet en blijft zetten.
Ook in Amstelveen kunnen we Pinksteren
ervaren; Pieter Licht is in zijn bijdrage uit de
Algemene Kerkenraad vol vertrouwen. En er
gebeurt natuurlijk al veel met Geestdrift in
de wijkgemeenten, raden en colleges. Jakob
Stolk heeft zijn ziel en zaligheid gelegd in het
gelijknamige project en neemt na bijna vier jaar
afscheid; het ga hem goed. De redactie wenst u
een gezegend Pinksteren. Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk en bewonder met Geestdrift.
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

Zo/ 26-05

Do/ 30-05

Zo/ 02-06

1e collecte: Diaconie, jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, communicatie in de
gemeente

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

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
17.00 uur: muzikale vesperviering,
Liturg: dr. G. Siertsema
Paaskerk
10.00 uur: prop. W. Nijsse, Amsterdam
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.J. Paul, Ede
18.30 uur: dr. J. Hoek, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J. Meinders

Kruiskerk
9.30 uur: ds. H.U. de Vries
Pauluskerk
9.30 uur: prop. C. Budding, Elspeet

Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman,
Terschelling West
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, Veenendaal
18.30 uur: ds. G.A. Vlijm, Nieuwer ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist

Hemelvaartsdag

De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand

De Buitenhof
(za 01.06) 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor P. Goossens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. ‘t Riet

De Buitenhof
(za 25.05) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters

Data inleveren en verschijnen Present
Avondmaalsdienst
Muziek tijdens de
kerkdienst

05 - Zout
inleveren kopij: 10 juni
op de mat: 29 juni
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06 – Verhalen
inleveren kopij: 8 juli
op de mat: 27 juli

Zo/ 09-06

Zo/ 16-06

Zo/ 23-06

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

1e collecte: Diaconie, stichting Derde
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, Raad van Kerken

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk
ma 10.06: 2e Pinksterdag: 9.30 uur: ds.
B. Jongeneel, Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.30 uur: (in de Goede Herderkerk)
ds. H.U. de Vries en pastor Ph. Kwint,
oecumemische viering

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en dhr. R.
Weeda, oecumenische openluchtdienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
17.00 uur: muzikale vesperviering,
liturg: ds. Sytze de Vries
Paaskerk
10.00 uur: kand. Th. Kraan, Amsterdam
Pauluskerk
10.00 uur: ?
18.30 uur: ds. B. Jongeneel,
dankzegging
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U.Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: dr F.Stock

De Buitenhof
(za 15.06) 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen

De Buitenhof
(za 22.06) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke

Pinksteren

Vespervieringen op
weg naar pinksteren
Zie pagina 2
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geestdrift en Geestdrift
Harmen U. de Vries

Geestdrift is een ander woord voor
bezieling, bevlogenheid of vervoering.
Het is de ‘krachtige aandrift van de
geest, ontstaan uit blakende ijver voor
een goede, edele of verheven zaak’
(Grote Van Dale).
De geestdrift die met Pinksteren
in zicht komt, heeft een specifiek
karakter. Wordt de ‘blakende ijver’
bij geestdrift in algemene zin veelal
gewekt door factoren die tot de
schepping te herleiden zijn, zoals
de schoonheid van de natuur of
de spanning van sport en spel, de
Geestdrift van Pinksteren komt tot
stand door een bijzondere ingreep
van Boven: de uitstorting van Gods
herscheppende Geest, die mensen
in vuur en vlam zet
voor Jezus Christus
en diens evangelie.
Geestdrift met een
kleine beginletter,
als ‘aandrift van
de (menselijke)
geest’, wordt
aldus verdiept tot
‘Geestdrift’ met een
grote ‘g’: aandrift
die voortkomt uit
de Geest van God,
enthousiasme in

de meest eigenlijke zin van het woord:
ontstaan door te verkeren in (Grieks:
‘en’) God (Grieks: ‘theos’).

Premature Geestdrift
De Geestdrift die wij kennen van de
nieuwtestamentische Pinksterdag
heeft een oudtestamentische
voorloper, die slechts weinig mensen
bekend is. Het enthousiaste spreken
in talen dat uit de mond van Jezus’
leerlingen hoorbaar wordt, komen we
in iets andere vorm reeds tegen in het
bijbelboek 1 Samuël, waar de schone
Benjaminiet Saul gezalfd wordt tot
koning. Zijn zalving, als tastbaar teken
van de gave van Gods Geest, mist haar
uitwerking niet. Wanneer de gezalfde
Saul zich voegt bij een groep profeten,
raakt hij met hen in Geestvervoering
en stoot hij klanken uit: ‘Allen die hem
van vroeger kenden, zagen hoe hij met
de profeten profeteerde’ (1 Samuël
10:11). Wanneer, in een andere context,
later iets soortgelijks Saul nogmaals
overkomt, trekt hij zelfs zijn kleren
erbij uit: ‘Hij lag de hele dag en de hele
nacht naakt terneer’ (1 Samuël 19:24).

– valt in het Nieuwe Testament
verrassenderwijs ten deel aan heel
Israël. Dat de Geest in Handelingen
2 wordt uitgestort ‘op alle vlees’
(Handelingen 2:17) betekent niet, zoals
velen denken, dat de hele mensheid
wordt getooid met de Geest van
Pinksteren, maar dat alle joden die
Jezus als Messias belijden, conform
oudtestamentische beloften Gods
Geest ontvangen, ongeacht sociale
status, leeftijd of geslacht. Dat wij,
christenen uit de ‘heidenen’, hebben
gemeend Handelingen 2 tot ons
pinksterevangelie te kunnen maken, is
welbeschouwd bedenkelijk. Een joods
onderonsje wordt daarmee gekaapt
en ten onrechte veralgemeniseerd.
Óns pinksterevangelie ligt – opdat wij
zouden leren dat het evangelie éérst
is voor ‘de jood’ en dan pas voor ‘de
Griek’ – acht hoofdstukken later. Pas
in Handelingen 10 herhaalt zich het
wonder van de Pinksterdag, wanneer
in de huiselijke kring van de heiden
Cornelius de Geest ‘op allen valt’, er
opnieuw in tongen wordt gesproken
en God wordt grootgemaakt
(Handelingen 10:44vv).

Verbrede Geestdrift
Wat in het Oude Testament slechts
aan een select gezelschap van
profeten, koningen en andere leiders
van het volk van God is voorbehouden
– het ontvangen van zijn Geest
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Pronkzuchtige Geestdrift
De Geestdrift die nu ook de
heidenchristenen ten deel valt, is een
gevaarlijk geschenk, zeker in handen
van hen die de gaven van de Geest

laten prevaleren boven diens vrucht
van de liefde en de bescheidenheid.
Wie zich laat voorstaan op ‘bijzondere’
gaven als het spreken in tongen (de
taal van het kind dat intiem tot zijn
Vader brabbelt) of het profeteren
(het spreken van een inzichtelijk
Godswoord in een situatie die daarom
vraagt) loopt het risico zijn gave,
ten koste van anderen, tot eigen
verheerlijking te gebruiken.
1 Korintiërs 13 is daartegen het
tegengif. Dit vrijwel altijd uit zijn
context gerukte hoofdstuk, dat een
plek heeft gekregen in menige trouwen rouwdienst, is niets anders dan
Paulus’ verweer tegen de hoogmoed
van overspirituele heidenchristenen
uit Korinte, die als pauwen pronkten
met opvallende gaven en minachtend

neerkeken op broeders en zusters
die van Godswege minder bedeeld
leken te zijn. Tegenover een dergelijke
charismatische pronkzucht geldt:
‘De liefde praalt niet, zij is niet
opgeblazen, zij kwetst niemands
gevoel’ (1 Korintiërs 13:4b-5a).

Gekanaliseerde Geestdrift
Geestdrift uit zich in vele gaven:
opvallende als profetie en de gave van
de genezingen, en minder opvallende
als dienstbaarheid, de capaciteit
om het evangelie uit te leggen,
mededeelzaamheid en het vermogen
om te besturen. Het gevaar van
pronkzucht wordt niet bestreden door
het doven van de bijzondere gaven,
bijvoorbeeld vanuit de achterhaalde
redenering dat deze alleen voor de
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apostolische tijd bestemd zouden zijn,
maar door alle gaven in te bedden in de
weldadige omgangssfeer van de liefde,
als de primaire vrucht van de Geest.
Vlak voorafgaande aan 1 Korintiërs 13
zegt Paulus twee wijze dingen: ‘Streef
naar de hoogste gave’, ofwel: bid
God dat Hij die gave in u zal wekken
die u het meest bruikbaar maakt in
zijn Koninkrijk, en: ‘Ik wijs u een weg
die nog veel hoger voert’: de weg
van de liefde – de liefde die de ander
waardeert om wat God hem of haar
gegeven heeft en die de eigen gaven
daaraan harmonieus toe laat voegen.
Waar liefde het kanaal is waardoor
de Geest kan stromen, ontstaat een
bevlogenheid waarin God wordt
verheerlijkt, de gemeente wordt
gebouwd en de wereld wordt gediend.
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college van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018
Andries Smeding

De jaarrekening over 2018 is
opgesteld en door het College van
Kerkrentmeesters besproken. De
accountant heeft zijn beoordelingsverklaring afgegeven en als u dit
leest is de jaarrekening op de website
geplaatst en besproken tijdens de
gemeentevergadering.
De jaarrekening 2018 is opgesteld
volgens de bepalingen van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
van de Protestantse Kerk in Nederland.
De belangrijkste wijziging ten opzichte
van vorig jaar betreft het in de
presentatie gemaakte onderscheid
tussen het operationele resultaat en
de incidentele baten en lasten. De
vergelijkende cijfers
uit 2017 zijn hiervoor
aangepast.
Zoals uit de
hiernaat
weergegeven
samenvatting
blijkt is het tekort
uit kerkelijke
activiteiten in 2018
uitgekomen op
€ 682.438. Dit is

een verslechtering ten opzichte van
2017 met € 34.674.
De verslechtering van het saldo
kerkelijke activiteiten kent een aantal
oorzaken. In 2018 waren de vrijwillige
bijdragen € 60.642 lager dan in 2017.
De daling was € 18.402 meer dan
begroot. Het aantal betalende leden
daalde met ruim 22% van 1.335 naar
1.038. De gemiddelde bijdrage per lid
steeg met 13% naar € 421.
De baten uit onroerend goed namen

met € 170.699 toe tot € 318.145.
De belangrijkste oorzaak van deze
toename betreft de Subsidieregeling
Instandhouding Rijksmonumenten
(SIM) (€ 129.905) en de subsidie van
de provincie Noord Holland voor de
Kruiskerk (€ 27.785).
De lasten namen toe met € 133.140,
onder andere door onderhoud aan
de Kruiskerk en de Pelgrimskerk
(€ 141.841). De kosten voor het pastoraat, de salarissen en vergoedingen,

Het over de jaren 2018 en 2017 behaalde financiële resultaat is als volgt weer te geven:
(alle bedragen in euro’s)

2018

2017

886.682

788.216

1.569.120

1.435.980

-682.438

-647.764

Baten uit beleggingen

460.970

435.788

Lasten uit beleggingen

139.167

143.373

Saldo beleggingen

321.803

292.415

Operationeel resultaat

-360.635

-355.349

Incidentele baten en lasten

1.601.231

325.409

Resultaat totaal

1.240.596

-29.940

Baten uit kerkelijke activiteiten
Lasten uit kerkelijke activiteiten
Saldo kerkelijke activiteiten

8

de kosten van het jeugdwerk en de
overige kosten bleven nagenoeg gelijk
ten opzichte van vorig jaar.
De resultaten uit beleggingen
(exclusief koersresultaten) namen toe
door hogere dividendopbrengsten
met € 29.388 tot € 321.803 (2017:
€ 292.415). Ze waren niet voldoende
om het tekort op de kerkelijke
activiteiten te dekken. Het tekort van
onze kerkgemeenschap kwam voor
2018 uit op € 360.635.
In 2018 waren er veel incidentele
baten en lasten. Allereerst door
het resultaat op de verkoop van
het complex aan de Handweg voor
€ 2.016.843. De kosten van de
verbouwing van ‘t Open Hof en de
verhuizing van het Kerkelijk Bureau

bedroegen € 121.963. De schenkingen
en legaten waren in 2018 € 35.942
minder dan in 2017. Met name ten
gevolge van de dalende beurskoersen
in het laatste kwartaal van 2018 werd
er € 383.385 aan koersverliezen op
de aandelen- en obligatieportefeuille
geleden. Het goede nieuws is dat
we deze koersverliezen hebben
goedgemaakt in het eerste kwartaal
van 2019.

€ 1,4 miljoen gestegen naar € 13,4
miljoen.
Voor 2019 verwachten we door het
dalende aantal bijdragende leden en
een stijging van de lasten opnieuw een
tekort uit kerkelijke activiteiten. Deze
tekorten worden naar verwachting
niet gedekt door de opbrengsten uit
beleggingen. De Algemene Kerkenraad
komt met een aantal beleidskeuzen
om deze tekorten te verminderen.

De incidentele resultaten waren meer
dan voldoende om het operationele
tekort te dekken. Het totale positieve
resultaat van de kerkgemeenschap
kwam voor 2018 uit op € 1.240.596.
Het eigen vermogen van onze
kerkgemeenschap is per jaareinde
2018, met name als gevolg van dit
positieve totale resultaat 2018, met

Opbrengsten Actie Kerkbalans
t/m maart 2019
Gewenst
Toegezegd
Ontvangen
Spontaan

€ 500.000
€ 316.487
€ 201.939
€ 23.789

Voor Mensen in Nood bijna
4.300 kilo kleding ingezameld
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse landelijke kledinginzameling
ook in Amstelveen, heeft op zaterdag 13 april jl. 4.280 kilo aan kleding en
huishoudtextiel opgeleverd! De organisatoren van de inzameling danken alle
kledinggevers van harte voor hun bijdragen. De kleding wordt op soort en kwaliteit
gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in
Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt
gerecycled. De geldelijke opbrengst van Sam’s Kledingactie wordt dit jaar gebruikt
voor noodhulp en wederopbouw van tien dorpen op Sulawesi, Indonesië. Dit eiland
is in 2018 getroffen door een tsunami en enorme aardverschuivingen, met als gevolg
duizenden doden en ontheemden en zeer veel schade. Hulp en ondersteuning is
dringend gewenst, dus de bijdrage van Sam’s kledinginzameling is zeer welkom!
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uit de algemene kerkenraad

Werking van de Geest
Pieter Licht, scriba

Pinksteren in Jeruzalem. ‘Zij dan, die
zijn (= Petrus’) woord aanvaardden,
lieten zich dopen en op die dag werden
drieduizend zielen toegevoegd. En zij
bleven volharden bij het onderwijs der
apostelen en de gemeenschap, het
breken van het brood en de gebeden’
(Handelingen 2: 41-42).
Pinksteren in de wereld
Elke dag komen er volgens een
rapport van het International Bulletin
of Missionary Research wereldwijd
83.000 christenen bij. Het christendom
groeit wereldwijd sneller dan alle
andere wereldgodsdiensten. Ruim
2,3 miljard aardbewoners noemen
zichzelf christen. Bij deze groeicijfers
moet overigens
wel de opmerking
worden gemaakt dat
het hier slechts in
beperkte mate om
bekeringen gaat en
met name om groei
door geboorte.
Maar toch...

binnen de Protestantse Gemeente
in Amstelveen – Buitenveldert. Het
aantal leden van onze gemeente
neemt gestaag af. Het aantal mensen
dat zoekend is naar zingeving en
naar de betekenis van hun bestaan
is echter groot. Maar de traditionele
kerken hebben voor deze mensen
nauwelijks meer aantrekkingskracht.
De zondagse eredienst die wij zeer
belangrijk en opbouwend voor ons
geloof vinden, is voor mensen die
niet met het christelijk geloof zijn
opgegroeid vaak niet te begrijpen.
Juist omdat we zelf de erediensten zo
belangrijk vinden, snijden we onszelf
in de vingers als we het in deze
vieringen helemaal over een andere
boeg zouden gooien. We kunnen
echter wel proberen om naast onze
traditionele vieringen van de zondag
ook andere paden te bewandelen
om mensen in Amstelveen –
Buitenveldert de gelegenheid te
bieden om in aanraking te komen
met de inhoud en betekenis van de
Bijbel voor ons dagelijks bestaan.
In het (concept) beleidsplan van de
Algemene Kerkenraad verwoorden we
het aldus:

Pinksteren bij ons
We weten hoe
de situatie is

Wij zijn geroepen het evangelie in
iedere generatie levend te houden.
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Nieuwe generaties vragen van ons
dat we dat op zo’n manier doen
dat de Bijbelse teksten ook in hun
leven verstaanbaar en herkenbaar
zijn. Het is daarbij van belang dat
we elkaar bij de kern van het geloof
blijven bepalen. Velen zijn op zoek
naar stilte en bezinning in hun drukke
bestaan. De combinatie van werken
en zorgen vraagt veel, zowel van
jongere als oudere generaties. (...) Er
is zowel een zoeken naar rust als naar
beleving. (...) Tegelijkertijd is er ook
een verlangen naar inhoud en richting,
naar groepsvorming en rituelen en
staat religie volop ter discussie. Ook
over maatschappelijke thema's (...)
worden zingevingsvragen gesteld.
Het is aan de kerk om zich met die
realiteit te verstaan. Dat houdt in dat
wij de bereidheid moeten hebben ons
in onze omgeving - waarvan wij zelf
deel uitmaken - te verdiepen, om te
luisteren en te peilen wat daar leeft en
dus met die omgeving in contact te
komen.
De Geest mag ons in AmstelveenBuitenveldert in een heel andere
richting blazen dan in Jeruzalem of de
rest van de wereld, maar de kracht
van Pinksteren is ook hier zeker niet
uitgewerkt. Als wij ons maar laten
leiden door de Geest.

college van diakenen
Even bijpraten
Marijke Bossenbroek
Come Together stond op de uitnodiging
om ‘oude en nieuwe Amstelveners’
bij elkaar te brengen op 6 april in de
Paaskerk. Altijd spannend wie er komen en wat iedereen meebrengt voor
de maaltijd.

Jaarverslag
Ginus Trof
Op 21 en 23 mei bespraken we met u
het jaarverslag van 2018. Heeft u het
gemist? U kunt het nalezen op onze
website https://www.pga-b.nl/diaconie/

Wandelt u mee?
Yvonne Teitsma
Op 22 juni is er een rondwandeling
in Amsterdam-Zuidoost, waar u ook
meer hoort over het diaconale centrum
Stap Verder. Bezoekers van dit centrum vertellen iets over de organisatie,
leiden u rond langs het monument van
de Bijlmerramp, een kerkgebouw waar
meer dan twaalf geloofsgemeenschappen hun vieringen houden en een
multiculturele markt.
De rondwandeling start rond half drie

Onder leiding van Kristel van der
Horst begonnen we de middag met
schilderen. Doordat we elkaar schilderden, moesten we goed kijken naar
de ander. Zo raakten we ongemerkt in
gesprek.
De maaltijd was zeer gevarieerd en
smakelijk. Al met al weer een geslaagde middag. Fijn dat de middag

breed gedragen werd
door diakenen uit heel
Amstelveen en medewerkers van Caritas,
en onze koster Stoffel
Boot. Schuift u ook eens
aan?! De volgende
Come Together is op 28
september.

jaarrekeningen/.
In dit jaarverslag hebben we ook
onze drie nieuwe beleidsspeerpunten
genoemd. De komende jaren gaan we
aan de slag met:
1 Zoeken naar meer samenwerking
tussen de diaconieën binnen onze
eigen wijkgemeenten;

2 bewustwording bij jongeren creëren voor het
diaconale werk;
3 het onderhouden
van externe sociale contacten met
onder meer andere
kerkgenootschappen.

en duurt ongeveer anderhalf uur.
Na afloop is er een drankje bij Stap
Verder. U kunt zich nog opgeven bij
diaconie@pga-b.nl of dinsdag t/m
donderdag van 9.00 – 12.30 uur
telefonisch op 020 - 641 36 48. De
rondwandeling kost € 10. Er kunnen
maximaal dertig mensen mee.

Uw financiële gift is
nog steeds van harte
welkom. De vloerbekleding van het pand is
aan vervanging toe. Het
geld dat overblijft wordt
gebruikt voor bijvoorbeeld de taallessen en
de maaltijden.

Bij Stap Verder kunt u direct het resultaat bewonderen van de opknapbeurt
waaraan ondermeer Dorien Keus,
Willeke Koops en Yvonne Teitsma meewerkten. Zie ook pagina 2 van Present
3 – Leven.
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Uw gift is welkom
op rekeningnummer
NL59 TRIO 0390 5076 87 t.n.v.
Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum
Bijlmermeer o.v.v. Opknapbeurt.
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Het zijn de
kleine dingen...
‘Er gebeurt hier iets met je’ zegt Rosalinda na de repetitie. Ze is vrijwilliger
en repeteert iedere vrijdag mee. ‘Een echte repetitie mag het niet heten. En
dakloos zijn ze gelukkig bijna allemaal niet meer. Maar zo begon het wel’.
Tijdens de koffiepauze van een
repetitie van de Straatklinkers stappen
we binnen. U kent de Straatklinkers
misschien van de Operafilm The
Disciples, van een maaltijd in de
Pelgrimskerk of van een optreden
elders in het land. Na een interview
met de EO worden ze her en der in het
land uitgenodigd om op te treden, zo’n
twintig keer per jaar.
Een paar seconden na onze
binnenkomst spreekt een vriendelijke
heer ons aan: ‘Wie zijn jullie?’ We

leggen uit waarvoor we komen. De
heer blijkt getrouwd met een ‘oude’
kinderkerkjuf, uit de Ontmoeting.
Niet veel later reikt hij zijn mobiel aan
en krijgt Jeanette haar aan de lijn.
Ondertussen haalt iemand Hanna
Wapenaar, straatpastor en koorleider.
Met haar spraken we af een repetitie
bij te wonen. Iemand anders wijst ons
de koffie met traktatie vanwege een
jarige Straatklinker.
Vijf minuten nadat we binnenstapten
is de koffiepauze afgelopen en neemt
iedereen een plekje in de kring. Hanna
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Jeanette Schuijt en Nel Velthorst

haalt ons erbij. ‘In de kring zitten is wel
handiger hier’ zegt ze, als ze ziet dat
we een plekje achteraf zoeken zodat
we rustig kunnen observeren. Het
voelt wat onwennig je zo welkom te
voelen in een groep onbekenden.
‘Rock my soul in the bosom of
Abraham’ schalt het even later
uit de kelder van de Protestantse
Diaconie Amsterdam aan de Nieuwe
Herengracht. ‘Hier, kunnen jullie
meezingen’ fluistert een vriendelijke
vrouw. Ze drukt een dikke liedjesbundel
in mijn handen. Binnen een minuut
zingen we – aangestoken door
enthousiasme – mee. Na de eerste
twee liedjes mogen wij ons voorstellen.
Er worden nieuwsgierig vragen gesteld.

We gaan de kring af met het kiezen
van een lied, dat begrijpen we zodra
we aangewezen worden een lied
te kiezen. Daarop zijn we zo snel
niet voorbereid. Mijn oog valt op
‘Aan de Amsterdamse grachten’.
Uit volle borst zingen we mee. Ik
beweeg me met mijn camera in de
kring. Het is het lievelingslied van
een van de Straatklinkers, vertelt
hij me tussen twee liedjes door.
Met zijn twee meter lengte en een
zwart-met-witte-sterrenpak is hij een
opvallende verschijning. Hij heeft
sinds een tijdje een baan en vertelt
daar enthousiast over. Wie interesse
heeft in kaarsen met het oude logo
van AJAX, op dinsdagochtend en
woensdagmiddag is hij bij Colors in
de Bilderdijkstraat.
De repetitie gaat verder. Er zijn
muzikanten. Vandaag speelt Ton, die
ook vaste muzikant is bij het Leger des
Heils, op zijn trombone. Soms is er een
solo. Alles is goed.
Een nieuwkomer uit Tel Aviv vertaalt
het Hava Nagila Hava naar het
Nederlands. Ineens leeft het lied voor
iedereen.

‘Wees vreugdevol
Wees vreugdevol en blij
Wees vol van vreugde
Wordt wakker broeders
Met een gelukkig hart!’
Om één uur zet Hanna het ‘Amen’ in.
Drie verrijdbare tafels worden de kring
ingerold. Iedereen helpt mee en in
een paar minuten staat er een vrolijk
gekleurde lunchtafel. Hanna begint.
Daarna volgt een smakelijk eten met
levendige gesprekken.
‘Dat je hier welkom bent en dat er
in ieder geval iedere week gevraagd
wordt, hoe het met je gaat’. De
meesten komen zo vaak als ze
kunnen. ‘En om lekker te zingen
natuurlijk’. ‘En ook voor de lekkere
lunch naderhand.’
Alfredo, een van de oprichters, is er
altijd bij. Hij doet de boodschappen
voor de lunch. ‘Mee-eten zonder
meezingen is niet toegestaan’, vertelt
hij. ‘Wie zich niet gedraagt wordt
aangesproken. Er zijn wel regels’.
Later laat hij ons een bank zien, in
de tuin van de diaconie. Het is een
gedachtenisbank waarop de namen
van overleden Straatklinkers, met
passende liedjes erbij, staan gegrift.
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Op dinsdag leiden Hanna en Rob,
een vrijwilliger die ook meezingt in
het koor, een filosofie groep (zo’n acht
deelnemers). Gesprekthema’s zijn: Wat
is zinnig leven, wat is ons leven waard,
wat betekent vrijheid.
Hanna, muzikaal aangelegd als ze is,
probeerde bij aanvang als koorleider
verbeteringen voor te stellen. ‘Dat
dat niet de bedoeling was’, hoorde ze
direct. ‘We blijven wel de Straatklinkers
he, je weet waarvoor we hier komen
toch?!’ Plezier en omzien naar elkaar
staat hier als een paal boven water.
Wat een levenslust stralen deze
mensen uit.
Ik mijmer nog wat na op de fiets naar
huis. Een Amsterdamsere plek dan
waar ik net was, kan ik zo gauw niet
bedenken. Dit bedoelde Eberhard
van der Laan vast en zeker met zijn
‘lieve stad’. En Rosalinda had gelijk,
‘Er gebeurt hier iets met je’, zei ze. Ik
voel het ook. Voor ik het weet vervolg
ik mijn fietstocht luid zingend; ‘He
Amsterdam, ze zeggen dat je bent
veranderd...’ Zingen op de fiets, ik
deed dat vaker, maar nu voelt het
anders, met meer bevlogenheid, vol
levenslust!
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Tango met God
Riëtte Beurmanjer zoekt naar geloofsverdieping via de dans
Hanna van Dorssen

Riëtte Beurmanjer studeerde theologie
aan de Vrije Universiteit. Het was in
de jaren zeventig. Geloofszekerheden

mijn verbazing werd ik aangenomen Ik
heb de opleiding helemaal afgemaakt.
Toen was ik niet alleen theoloog, maar
ook afgestudeerd in de moderne dans.’

beweging. De dans is een spel tussen
oude woorden en jou en helpt om de
betekenis van die woorden opnieuw te
beleven en je eigen te maken.’

Bibliodans

Bewegingsplezier

‘Na mijn opleiding ben ik verder
gegaan met dans als vorm voor
geloofsverdieping. Bijbelverhalen zijn
daarbij vaak mijn uitgangspunt. Aan
de hand van dansopdrachten help ik
mensen beleven wat er in die verhalen
gebeurt. We koppelen dat dan aan
hun eigen leven. Ik ging daar de naam
Bibliodans voor gebruiken.

‘In mijn Werkplaats voor dans en
christelijke spiritualiteit in Amsterdam
geef ik workshops voor groepen.
Verder begeleid ik in samenwerking
met de Franciscanen van stadsklooster
La Verna individuele dansretraites.
Daarnaast geef ik lezingen en
kennismakingsworkshops in
gemeenten door het hele land.
Je zou kunnen zeggen dat Bibliodans
een vorm van catechese is. Aan het
begin schets ik de achtergrond van
een Bijbelverhaal en tot slot vraag ik
wat je door de dans hebt ontdekt over
de betekenis van het verhaal. Daarmee
spreek ik het denken aan. In de rest
van de sessie spelen vooral hart en
handen een rol. Met handen bedoel ik
het hele lichaam.
Bibliodans is niet alleen ernstig of
diepgaand. Het biedt ook veel plezier:
spelplezier, bewegingsplezier dat
ontstaat door anders met elkaar bezig
te zijn. Het helpt ook een gevoel van
gemeenschap te ontwikkelen. Tegelijk
haalt het je soms uit je comfortzone.
Wat je ontdekt, kan confronterend zijn.’

sneuvelden. Ze verloor haar houvast
op het gebied van het geloof. Ze noemt
het een soort ‘niemandsland’ waarin ze
terecht kwam.
De studie werd afgerond, maar
dominee worden was niet haar
roeping. ‘Ik zocht naar een andere
invulling. Die kwam op mijn pad tijdens
een zomercursus Geïmproviseerde
dans. Verbeelding speelde daarbij
een grote rol en dat was voor mij
ineens een verbinding met geloof.
Er viel een kwartje. Ik ontdekte dat
dansen kan helpen bij
geloofsverdieping.
Dat het veel teweeg
kan brengen in
de relatie tussen
geloof en dagelijks
leven. Ik had nooit
gedacht nog eens
een dansopleiding te
doen, maar meldde
mij toch aan voor
de toelatingscursus
Moderne dans aan
de theaterschool. Tot

Bibliodans is een vorm van
contemplatie en actie tegelijk
Het verschil met het lezen en
bestuderen van Bijbelverhalen is dat
er voor Bibliodans niet veel woorden
nodig zijn. Niet alleen het verstand
wordt aangesproken, ook het lichaam
en het gevoel. Wat je ontdekt over
een Bijbelverhaal en wat het met jou
te maken heeft, onthoud je door de
dans vaak veel beter. Je verankert
het gemakkelijker in jezelf. De dans
zet een hele ketting van reacties in
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Lectio Divina
‘Een aantal jaren geleden besloot ik
om de betekenis van Bibliodans verder
te verkennen, ook theoretisch, en er
een proefschrift over te schrijven. Dat
onderzoek rondde ik begin dit jaar af.
Het kreeg de titel Tango met God? Ik
verken daarin de manier van Bijbellezen
die Bibliodans wat mij betreft is: Lectio
Divina, vertaald is dat Goddelijke lezing.
Deze leeswijze heeft oude papieren.
Hij werd eeuwen geleden al gebruikt in
kloosters. Het gaat er bij deze manier

van lezen om dat je kijkt naar wat de
tekst bij jou oproept om zo inzicht
te krijgen in jouw omgang met het
heilige. Je doet het zittend of lopend.
Het is een vorm van contemplatie in
actie. Niet alleen zoeken naar God,
de actie, maar ook ontvankelijk zijn
om je te laten vinden door God, de
contemplatie. Deze twee bewegingen
zie ik ook terug in Bibliodans.’

hebt de contemplatie van de leerlingen
die bij elkaar zitten en wachten op
wat komen gaat. En je hebt de actie
als de Geest gaat waaien, ramen en
deuren open vliegen en zij de straat
op gaan met hun boodschap. In de
geschiedenis is het lichamelijke vaak
losgekoppeld van het geestelijke,
ten onrechte, met Pinksteren en in
Bibliodans komen ze weer bij elkaar.’

De Geest gaat waaien

riettebeurmanjer.nl
[fotograaf, Rob van Herwaarden]

‘Met Pinksteren gebeurt ook zoiets. Je
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Geestdrift

Peter van Schaik, lokale historicus, schrijver van een enorme
hoeveelheid publicaties, oud-voorzitter en erelid van de Vereniging
Historisch Amstelveen en kenner van de geschiedenis van Amstelveen

We zijn er ons vaak niet van bewust dat ons begrip van voortgang van de tijd
is ontleend aan het bijbelse denken. Het leven is voor ons geen cirkelgang
die nooit doorbroken wordt. Nee, we kijken terug op het verleden en gaan

was voor de onderzoeker. En last but
not least, bij het beoefenen van deze
hobby kom je veel aardige mensen
tegen. Dat geeft binding.

tegelijkertijd op de toekomst aan. We zien uit naar een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, waar vrede en gerechtigheid heersen. Het is dan ook niet
toevallig dat het begrip geschiedenis wortel kon schieten in de joodse en
christelijke denkwereld.
Het is gewoon nieuwsgierigheid,
zegt u misschien, maar waar komt
dat willen-weten dan vandaan? En
waarom ontbrak en ontbreekt die
nieuwsgierigheid dan in sommige
andere culturen? Onder het regime van
koloniserende mogendheden werd in
onderhorige gebieden begonnen met
opgravingen en ander speurwerk naar
dat verleden. Dat had tot gevolg dat
men daar nu ook meer wil weten over
het eigen verleden en roofkunst terug
eist.
Vastgesteld
moet worden dat
geschiedenisbeoefening geen
statische bezigheid
is. Net zo min als
de theologische
wetenschap die zich
oriënteert op de
oeroude Bijbel dat
is. Geschiedenis
als wetenschap
verandert

voortdurend in de tijd. De inhoud wordt
bepaald door de vragen die wij stellen
aan het verleden. Vroeger had men
grote aandacht voor de lotgevallen
van heersers en voor veldslagen.
Tegenwoordig is er veel meer interesse
voor de levensomstandigheden van
onze voorouders in alle aspecten en
daarmee wordt het studieveld meteen
veel groter.
Het is dan ook geen wonder dat de
belangstelling voor de plaatselijke
geschiedenis overal opbloeide. Als
gevolg daarvan is in 1990 de Vereniging
Historisch Amstelveen opgericht
die sindsdien heel wat activiteiten
ontwikkelde. Ik nam daaraan deel.
Die betrokkenheid had verschillende
stimulerende elementen. Ik had vanaf
mijn jeugd al interesse voor historie.
Het eerste lid uit mijn voorgeslacht
werd in 1765 al gedoopt in de
Dorpskerk te Amstelveen en daarna
zijn er nog velen gevolgd. Daarbij kwam
dat de Amstelveense geschiedenis nog
goeddeels een onontgonnen terrein
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Dat resulteert bij mij overigens
niet in begeestering voor de lokale
geschiedenis. Het is meer een neiging
om aan anderen te laten weten: ‘moet
je horen wat ik nu weer gevonden heb’.
Het is mijns inziens ook niet goed om
uitsluitend geestdriftig te raken over
het verleden. Heden en toekomst zijn
nóg belangrijker; wij nemen zelf deel
aan de vormgeving daarvan, individueel
en collectief. Daarbij is kennis van het
verleden onmisbaar.
Er zijn mensen die zeggen:
geschiedenis is nuttig, daardoor kunnen
wij leren van eerder gemaakte fouten.
Die nuttigheidsfactor heb ik nog niet
ontdekt. Al te vaak worden oude fouten
– in een andere context – opnieuw
gemaakt.
Kennis van ons verleden is in belangrijke
mate bepalend voor onze identiteit, of
we het willen of niet. Onze historische
achtergrond maakt ons tot Europeaan,
tot Nederlander, tot Amstelvener.
Ik wil mijn enthousiasme voor mijn
hobby in de verte niet vergelijken
met de extase die zich op de
Pinkstermorgen baan brak. Maar
iemand die nooit ergens blij en
opgewonden over kan zijn, kan
misschien nog wat leren van het
Pinksterfeest.

Pinksteren
Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.
Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.
Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.
Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.
Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.
Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.
Het is een vreemd, onzegbaar feest,
de woord-geboorte van de Geest.
En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer.
Nel Benschop
uit: De vogel van het woord
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column

Waar de geest
vol van is...
Gert Jan Slump

In de voorbereiding naar Pinksteren
schrijf ik deze column. Pasen hebben
we net achter de rug en vijftig dagen
scheiden beide feesten.
Ik denk aan een gesprek dat ik
onlangs had met iemand uit mijn
netwerk die iets heeft met kerken,
meer in het bijzonder met gebouwen.
Het is bijzonder om te constateren
dat in tijden waarin de kerken zich
uit geldnood geen raad weten met
kerkgebouwen er mensen met een
droom opstaan om ze enthousiast,
succesvol en rendabel te hergebruiken.
Op een van mijn fietsritten door
Amstelveen kom ik langs het
staketsel van de v/h Handwegkerk.
De steigers houden daar de façade
overeind van wat op eigen kracht
geen overlevingskans had. Even
verderop staat midden op het
pittoreske dorpsplein de Dorpskerk (die
wonderbaarlijk genoeg gewoon die
naam gehouden heeft). En nog weer
verderop de fiere ANNA (waar het
woord ‘kerk’ omzichtig is gescheiden

van de naamgeefster) waarin
activiteiten die mensen verbinden
floreren als nooit tevoren. Maria waakt
daar overigens hoog boven keuken en
tap (die is omgebouwd tot ‘drankorgel’),
alsof ze opnieuw thuiskomt, met haar
moederlijke oog over de bezoekers. En
ze is er niet voor niks. Onder het genot
van geestrijk lokaal gebrouwen bier heb
ik daar menig mooie ontmoeting gehad.
Verder rijd ik en kom langs de
Kruiskerk, de Pelgrimskerk en op de
terugweg langs de Paaskerk. Ik denk
aan de keren dat ik wegdroom langs
beelden die zoeken naar antwoord op
de vraag: ‘Hoe schrijven wij volgende
hoofdstukken in het verhaal van onze
geloofsgemeenschap?’. Ik heb de
antwoorden niet, wel (misschien
net als u) de geestverruimende
dromen. Die leiden dan weer tot
geestdriftige initiatieven, die niet altijd
succesvol (hoeven) zijn overigens. Ik
ben daarbij altijd, en dus ook in de
aanloop naar Pinksteren, benieuwd
naar die van anderen. En ik bedenk
me dat we in tijden van financiële
tekorten een overweldigende
rijkdom in handen hebben met deze
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‘toegewijde plaatsen’. Waar vind je
nog plekken waar je met een paar
honderd mensen kunt vieren en net
zo goed in kleine groepen of alleen
stil kunt zijn, gesprekken kunt voeren,
ontmoetingen hebt en leeractiviteiten
kunt bijwonen? Wat doen we met die
plekken en wat kunnen en willen we
ermee? En wie of wat hebben we
daarvoor nodig? Met wie verbinden wij
ons? Zouden onze toegewijde plaatsen
herbergen kunnen zijn voor veel meer
mensen, gevuld met spiritualiteit,
kunst, cultuur, ontmoeting, muziek?
Zou het kunnen?
De komende maanden zal er veel
gesproken worden over die toekomst
van onze geloofsgemeenschap. Ik
hoop van ganser harte dat we de
keren dat we elkaar ontmoeten niet de
tekorten als leidraad hanteren. Ik hoop
dat de rijkdom, in de goede zin van het
woord, en vooral de geestdrift, ons en
anderen opnieuw in beweging zet en
blijft zetten.
En ik geloof dat dat waar de geest vol
van is, handen en voeten duurzaam in
beweging kan zetten. Als we durven
dromen, als we het willen zien.
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Nienke van
der Heiden

Agenda
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26-05

Zo

02-06

Wo 05-06
Zo

TAIZÉREIS

Ook dit jaar gaan we met een
groep jongeren (15-30 jaar,
uit Amstelveen en omgeving)
naar de kloostergemeenschap
Taizé in Frankrijk. Een week
Taizé betekent een ontmoeting
met duizenden jongeren uit alle
landen van de wereld. We leven
die week mee in het ritme van
de – ongeveer honderd – broeders
van Taizé. We leven in eenvoud en
wonen elke dag drie keer een viering bij. Er is ook
elke dag een bijbelstudie onder leiding van een
broeder en we praten mee in gespreksgroepen.
Tijdens het verblijf in Taizé maak je nieuwe
vrienden, voer je goede gesprekken, doe je
nieuwe ‘kampeerskills’ op, geniet je van rust en
een stressvrije omgeving, ontdek je wat stilte is,
maar kan je ook muziek maken, zingen en dansen.
Een bijzondere week en voor veel jongeren een
onvergetelijke ervaring! Wij bezoeken Taizé deze
zomer van 18 t/m 25 augustus 2019. Ds. Werner
Pieterse, studentenwerker André van der Galiën
en jeugdwerker Nienke van der Heiden gaan als
begeleiding mee.
Voor meer informatie: neem contact op met
Nienke! Of kijk op www.pjramstelveen.nl Opgeven
kan tot uiterlijk 11 juni via nienke@pga-b.nl.

23-06

Ma 24-06
Di
Za
Zo

25-06
29-06
30-06

18-25 aug

16.00 - 18.15 uur
Kliederkerk in de Paaskerk
16.00 - 20.00 uur
FilmEten in de Paaskerk, 1216 jaar
Groep 8 Roelof Venemascho
ol
naar de Kruiskerk
16.00 - 18.15 uur
Kliederkerk in de Paaskerk
Groep 7 Roelof Venemascho
ol
naar de Kruiskerk
Project onder de Zon
PJR Tienerdag
10.00 uur Overvliegdiensten
in de Kruiskerk en Paaskerk
Taizéreis

PJR

TIENERDAG
Op zaterdag 29
juni komt er een
PJR Tienerdag!
Een dag vol
avontuur en
gezelligheid, die
(voor wie dat wil)
afgesloten wordt
met slapen in de
kerk. Mis het niet,
zet 29 juni in je
agenda!
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Ziel & Zaligheid
Wil je aan een van onze
activiteiten meedoen? Mail dan naar
studentenwerkuilenstede@gmail.com
Je kunt ons ook volgen via: facebook.com/
Ziel-Zaligheid-858268547626225

AFSCHEID NA VIER
JAAR PIONIEREN
Oktober 2015, op mijn OV-fiets verkende ik de omgeving
van mijn nieuwe werkplek. Zo begon het pionieren op
Uilenstede, samen met Vallery Linger. Ik had zin in deze
uitdaging. We kregen voldoende ruimte om te ontdekken hoe
we 'Zingeving voor studenten' vorm wilden geven. We zagen
een studentenwijk waar je als ondernemende student wel
kansen kon zien, waar je vrienden kon maken op de units en
bijkletsen bij Il Caffè.
Ondertussen misten we op de campus een plek waar je
laagdrempelig binnen kon lopen voor een luisterend oor, een
kop thee aan de keukentafel. Waar je andere studenten die je
nog niet kent ontmoette en met wie je makkelijk in contact
kunt komen rondom zingeving. Kort daarop gingen we
'antikraak' met Ziel & Zaligheid. Met ludieke acties, zoals de
zingevingballenbak en caravankerststal, lieten we zien dat we
er zijn. Na een jaartje pionieren, konden we de ruimte officieel
huren. We gingen bijzondere samenwerkingen aan en hebben
zelfs ons eigen terugkerende ZINspiration festival samen
met NEWConnective en de Keizersgrachtkerk op Uilenstede
neergezet. Inmiddels zijn we als zingevingsbroedplaats een
vaste waarde en weet men ons steeds makkelijker te vinden.
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Het is niet makkelijk om te stoppen op een plek waar
je zoveel hebt opgebouwd, waarvan je ziet dat de tijd
daar is om het project door te ontwikkelen en waar je
je thuis bent gaan voelen. Maar, in Lelystad -waar ik
woon- ben ik anderhalf jaar geleden begonnen aan een
jongerenbroedplaats. Dat neemt steeds grotere vormen
aan, waardoor ik het werk niet meer kan combineren.
Ik heb enorm genoten van de jaren die ik op de campus
heb mogen werken en heb ontzettend veel waardevolle
ervaringen opgedaan. Ik ben trots op wat we met elkaar
hebben neergezet tot nu toe. Ik wil jullie als gezamenlijke
kerken ontzettend bedanken voor de betrokkenheid, steun
en het vertrouwen die jullie al die jaren gaven.
Op mijn beurt vertrouw ik André en mijn opvolger over wie u
in de volgende Present vast meer over gaat lezen, helemaal,
dit gaat zeker iets moois worden! En ik blijf dit bijzondere
project op de voet volgen. Tot slot deel ik hier graag de
zegenbede van Fransiscus. Een prachtige tekst die me iedere
keer weer scherpt en steunt. Groeten en wie weet tot ziens,

Jakob Stolk

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.

Wer ner Pieterse
Bezoek scholen
In de loop der jaren is een traditie aan het
groeien. Basischool het Palet komt groep
voor groep naar de Paaskerk; de Roelof
Venema School naar de Kruiskerk. We
vertellen u er graag over:
Dinsdag 9 april waren groep 3 en 7 van
basisschool het Palet op bezoek. De
kinderen hadden een mooi paaslied
geoefend, dat we met elkaar zongen. Na
een kort gesprek over de betekenis van
de paaskaars, vertelden we het verhaal
van Palmpasen en het laatste avondmaal.
Samen met de kinderen hebben
we matses gebroken en druivensap
ingeschonken rond de tafel met het echte
avondmaalsservies. Zo hebben we met
elkaar 'het avondmaal' gevierd. Voor
de één een herkenbare, maar voor de
meesten een nieuwe ervaring! Bijzonder
om dit met elkaar te doen. Daarna droeg
een aantal kinderen een zelfgemaakte
paasgedachte voor. Een lente-rap en
een gedicht over Pasen. Een paar zinnen
uit het gedicht van Manoa (11 jaar) [ze
vond het goed dat we het hier plaatsen]:
‘Mensen brengen tijd door met elkaar.
Sommige mensen geloven en sommige
denken, is het waar? Opstaan uit de dood
ik weet niet of het kan. Ik zit te denken
en te denken, ik word er gek van. Pasen
kan ook de paashaas zijn, maar dat is

meer voor de gein. Jezus ging opstaan
uit de dood. Het laatste avondmaal, de
wijn was rood.’ Twee kinderen uit groep
3 speelden dwarsfluit. We sloten af met
het aansteken van kaarsen voor alles
dat de kinderen bezig hield. Een mooie
middag! Zoals gewoonlijk begeleid door
Leo op de vleugel en Bert achter de
beamer.
Op Witte Donderdag verzamelden zich
bijna honderd kinderen en een tiental
ouders in de Kruiskerk. Groep 4 van de
Roelof Venema School kwam Pasen
vieren. Na het verhaal van de Goede week
en de Opstanding zongen de kinderen vol
overgave het paaslied... Vincent Dorenbos
speelde op de vleugel, en tot slot op
het orgel. Iedereen kreeg na afloop een
zonnebloem mee. En zo zwaaiden we ze
uit die ochtend en het was al Pasen, nog
vóór het zondag werd.
Rond Pinksteren komt groep 8 naar de
Kruiskerk. Verhaal en muziek. Welkom!
De 24 uur van Amstelveen
Er was van alles te beleven - van
een barista workshop tot klimmen in
het donker, Japans thee drinken tot
een rondvaart over de Poel. Op het
stadshart een editie van de talkshow BV
Amstelveen. Als stadsdominee ben ik er
ook namens onze gemeentes met een
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afsluitende column. Wat hebben wij deze
dagen te zeggen tot de stad, in de stad?
Ook dat is Pinksteren. U kunt de column
nalezen op www.wernerpieterse.nl.
Preekfestival
In de Anglicaanse kerk bestaat het al
langer 'Festival of preaching'. Een dag
om met elkaar op allerlei verschillende
manieren na te denken en uit te wisselen
over wat preken is en zijn kan. Nu
is er een Nederlandse editie. Op 17
september in Amersfoort. Een intitaitief
van de Protestantse Kerk in Nederland,
Protestantse Theologische Universiteit,
Vereniging van Zending in Nederland
en Boekencentrum, om een paar
deelnemers te noemen. Samen met een
aantal andere stadsdominees zal ik in één
van de workshops meedoen. Zoals de
folder het zegt:
Opeens was het fenomeen er:
predikanten die als 'stadsdominee'
werden aangesteld of in die hoedanigheid
gingen functioneren. Wie zijn dat en wat
doen ze? Ze bewegen zich vrijer in de
stad, zo lijkt het, ze leggen verrassende
verbindingen, ze doen nieuwe observaties
op. Welke theologie ontwikkelen zij
'tussen stad en gemeente' in? Wat doet
het aan hun prediking?
zie www.preekfestival.nl
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Jeike Biewenga en Tine de Lange
waren present om over de voortgang
van onze jaarlijkse rommelmarkt te
spreken. De afgelopen drie jaar, met
mooie opbrengsten voor de doelen,
zijn deze goed geslaagd, maar de
organisatie vraagt veel inzet om dit te
bereiken. Vrijwilligers worden ouder
en in aantal minder. Daarom de vraag
‘wie kan de coördinatie overnemen’
en/of ‘moeten we stoppen met de

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

rommelmarkt?’ Afgesproken wordt
via Kruispuntjes een oproep te doen
voor een, liefst jongere, coördinator.
Mogelijk kan er bovenwijks, met de
Paaskerk samen, een rommelmarkt
gehouden worden. Iets om nader te
onderzoeken. De voorzitter bedankt
Jeike, Tine en de vele vrijwilligers
voor hun getoonde inzet in de
afgelopen jaren.
Vervolgens spraken we over de
beleidskeuzen van de AK voor de
periode 2019-2025. Ieder geeft zijn
indruk en mening en het blijkt dat
er naast waardering ook kritiek op
de gemaakte keuzen is. Natuurlijk
blijft het jaarlijkse tekort een
keihard feit. Desondanks kan het
vermogen goed ingezet worden voor
missionaire taken. In de komende
gemeentevergadering op 21 of 23
mei zal hierover verder gesproken
worden.
Een terugkerend agendapunt is
‘vacatures’. Voorzitter Rudie van
Balderen treedt af en voor hem
zoeken we een opvolg(st)er of
een duo. Om zicht te krijgen op
de talenten en mogelijke inzet van
de 15-70-jarigen zal deze groep
geënquêteerd worden.
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In de komende Openluchtdienst in
het Openluchttheater op 16 juni,
Vaderdag, gaat het over Jakob en
Jozef, over een vader die het goede
wil voor zijn kind(eren).
Nagenoten werd van de
Palmpasenviering waarin achttien
van de dertig kinderen die een
stok gemaakt hadden meededen.
Ook de cakejesactie na afloop was
een succes. Alles verkocht en een
opbrengst van 308 euro!
De commissie geluidskwaliteit
rapporteerde de bevindingen van
zeven kerkgangers op de gehouden
metingen. Conclusie: grote
tevredenheid over het geluid in de
kerkzaal.
De beamer gebruiken we als
aanvulling op de orde van dienst,
vooral voor liederen die niet in het
Liedboek staan. Een volledig gebruik
van de beamer in elke viering vraagt
veel voorbereiding. Daarvoor zijn,
naast Freek, meer medewerkers
nodig om dit te doen.
Na de laatste kleine bespreekpunten
en rondvraag sloten we af met lied
394 uit het vorige Liedboek.
Ton Kotterer, scriba

Agenda

Voordat we muzikaal met
zomerreces gaan, staan ons de
komende weken nog enkele mooie
gebeurtenissen op muziekgebied
te wachten. Komende zondag,
26 mei, is er 's middags om
17.00 uur een Muzikale Vesper,
waarin psalm 23, De Heer is
mijn herder, centraal staat. Henk
Trommel heeft negentiende- en
twintigste-eeuwse versies van deze
misschien wel bekendste psalm
uitgekozen. Gott ist mein Hirt van
Franz Schubert wordt gezongen,
en twee Engelstalige versies
van John Rutter en van Howard
Goodall. Liturg en neerlandica dr.
Bettine Siertsema zet er enkele
moderne Nederlandse gedichten
naast. De muziek wordt verzorgd
door de Vesperscantorij, Peter
Ouwerkerk (piano en orgel) en
Bernard Halsema (hobo). Henk
Trommel heeft de muzikale leiding.
Voorafgaand aan de vesper geeft
hij een korte toelichting op de
muziek aan degenen die daarin
geïnteresseerd zijn.
Op zondag 2 juni geven in een
koffieconcert enkele leerlingen van
het Koninklijk Conservatorium van
Den Haag, die in juni eindexamen
doen, een indruk van hun muzikale
kunnen. Maria Cadenas Rodriguez
en Falou Lansink spelen cello,
Rutger Jansen piano en Valentine

Blangé viool. In verschillende
combinaties laten ze een
celloconcert van Emil Hartmann
en een pianotrio van Dmitri
Shostakovitsj horen. Daarnaast
horen we solo een cellosuite van
Bach, een virtuoze vioolcaprice van
Joey Roukens en de toccata van
Sergej Prokofjev.
Twee weken later, op zondag 16
juni, is er weer een koffieconcert,
nu van twee musici die hun sporen
op muzikaal terrein al dubbel en
dwars hebben verdiend: Lucia
Swarts (cello) is eerste cellist van
de Nederlandse Bach Vereniging en
hoofddocent cello aan het Koninklijk
Conservatorium. Ze speelt samen
met fagottist Gerard Wiegers. Ze
komen met werken van Bach,
Mozart en Boismortier.
Een week later, op zondag 23 juni,
sluiten we, zoals steeds de laatste
jaren, het seizoen af met een Choral
Evensong, een vesper volgens de
Anglicaanse rite. Hanna Rijken leidt
het Vocaal Theologen Ensemble,
dat behalve een anthem, hymnen
en chants, ook een Magnificat en
een Nunc dimittis zingt. Sebastiaan
't Hart begeleidt op het orgel, ds.
Sytze de Vries is liturg.
Ik hoop velen van u bij één of meer
van deze muzikale gebeurtenissen
te mogen begroeten.
Aart Appelhof
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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.

Mei
Zo 26 17.00 uur
Di 28 20.00 uur

Wo 29 10.00 uur

Muzikale Vesper
Over het veelkleurig
werk van de Heilige
Geest, Paaskerk
Christelijke Meditatie

Juni
Zo 02 12.00 uur

Ma 03 t/m vr 07
19.30 uur
Di 04 10.00 uur
Di 04 20.00 uur

Wo
Do
Wo
Wo
Vr
Zo

05
06
12
12
14
16

10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.15 uur
17.00 uur
10.00 uur

Zo 16 12.00 uur

Wo 19 10.00 uur
Za 22 14.30 uur

Zo 23 17.00 uur
Wo 26 10.00 uur
Wo 26 19.15 uur

Koffieconcert
examenleerlingen
K. C. Den Haag
Vijf vespervieringen
(zie pagina 2)
Open Huis
Over het veelkleurig
werk van de Heilige
Geest, Paaskerk
Christelijke Meditatie
Vesper Kruiskerk
Christelijke Meditatie
Gebedsgroep
Gemeentefeest
Openluchtdienst in
Openluchttheater
Koffieconcert Lucia
Swarts / Gerard
Wiegers
Christelijke Meditatie
Rondwandeling
Amsterdam-Zuidoost,
Stap Verder
Muzikale Vesper
Christelijke Meditatie
Gebedsgroep
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Van de diaconie
De mooie en goede dagen rond Pasen
met bijzondere vieringen zijn alweer
achter de rug. Op Witte Donderdag
hebben we het heilig avondmaal in
een grote kring rond de tafel gevierd,
waarin ieder zelf het brood brak
en aan elkaar door gaf. Zondag 5
mei was een bijzondere kerkdienst
waarin Sieb samen met rabbijn
Soetendorp voorging. De collecte
was voor EcoPeace, een interreligieus
samenwerkingsproject over behoud
van levend water in de Jordaan, de

grensrivier tussen Jordanië, Palestina
en Israël. Op 15 mei was de laatste
en gezellige SAT-maaltijd van dit
seizoen, met een presentatie van
Hein Koningen over stinsenplanten.
Intussen is al weer een begin
gemaakt met voorbereidingen voor
de septemberdagtocht. Om al het
werk van de diaconie te kunnen
laten doorgaan zoeken wij nog
gemeenteleden die de taak van diaken
of diaconaal medewerker op zich
willen nemen.
Lamkje Sminia

Evert Rijnsburger

Antje Maria Elizabeth Bakker-Roelofs

Op 8 april is Evert Rijnsburger overleden,
85 jaar oud. In de paar jaar dat hij samen
met zijn vrouw Wil in de Kruiskerk kerkte,
was hij een betrokken gemeentelid;
van meet af aan voelde hij zich er thuis.
Daarvoor was hij organist in Amsterdam
Geuzenveld-Slotermeer, ruim veertig
jaar. Orgel spelen was zijn lust en zijn
leven. Op 11 februari 2014 kreeg hij van
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer in de Protestantse Kerk in
Nederland het Draaginsigne in Goud
toegekend, wegens het vervullen van de
functie van organist gedurende veertig
jaren. Daarnaast is hij ook diaken geweest;
hij was meer van het doen dan van het
praten. Zijn geloofsvertrouwen was de
basis onder alles. De uitvaartdienst vond
plaats op maandag 15 april in de Kruiskerk.
Centraal stond Psalm 23. Aansluitend was
de begrafenis op Zorgvlied. We wensen
Wil en de (klein)kinderen de nabijheid van
de Eeuwige toe.
Sieb Lanser

Op 92-jarige leeftijd is, na een welbesteed
leven, Annie Bakker uit ons midden
weggegaan, op 9 mei. Zij was een
opgewekte vrouw, wier leven werd
gekenmerkt door liefde, voor haar gezin,
voor haar omgeving, voor de kerk.
Bovenaan de rouwkaart staan de woorden
Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn
zegen. Ruim vijftig jaar geleden kwam ze
samen met haar man Henk, die in januari
2014 overleed, in Amstelveen wonen.
Van meet af aan hebben ze hun steentje
bijgedragen aan de Bankraskerk. Annie
zong in het Bankraskerkkoor. Ze vond dat
ze een mooi leven heeft gehad, waarvoor
ze dankbaar was. De laatste jaren liet
haar gezondheid haar meer en meer in de
steek; haar lichaam was toe aan het einde.
In geloofsvertrouwen heeft Annie geleefd;
in geloofsvertrouwen gaf ze haar leven
terug aan God. De dankdienst voor haar
leven vond plaats op 15 mei plaats in de
Pelgrimskerk, met lezingen over de liefde.
Sieb Lanser
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De jonge Kruiskerk
Roelof Venema School in de Kruiskerk
Op donderdag 18 april kwamen alle
groepen 4 van de Roelof Venema
School naar de Kruiskerk. Op de pagina
Kerk in de Stad staat een verslag en
een foto!
Cakejesactie van onze kinderen en
tieners
De Cakejesactie van Palmzondag was
een groot succes! Er waren flink wat
lekkere taarten en cakejes gebakken
om zoveel mogelijk geld binnen te
halen voor Jeugddorp De Glind en het
Rode Kruis (Venezuela).

Er is hard gewerkt door de bakkers,
verkopers én natuurlijk degenen die
al dat lekkers hebben opgegeten.
Er is in totaal € 308,56 opgehaald,
een geweldig bedrag. Iedereen die
heeft meegewerkt om deze actie tot
een succes te maken: heel hartelijk
bedankt!
Nienke van der Heiden

Paaskerk
Nieuwe taal
De paastijd brengt ons naar
Pinksteren. Aan de rand van de
zomer. Vanouds het feest van
oogst, dankbaarheid en ontvangen.
Op de gemeenteavonden hoorde
u dat er veel in beweging is in de
verschillende wijkgemeentes. Soms
is de verleiding daarbij groot om te
denken in termen van minder: minder
leden, minder geld, minder dominees.
Pinksteren wil ons verleiden tot
het onverwachte, het nieuwe. Wat
wordt aangereikt, zich aandient.
Onverwacht. Het nieuwe begint
door te breken tot velen als mensen
anders gaan spreken. ‘In tongen’
zegt de tekst. Daar kun je van alles
bij denken. Sommige kerken maken
er een specialisme van: spreken in
tongen. Hoe dan ook, het wil zeggen
dat het nieuwe begint met nieuw
spreken, anders spreken, nieuwe
taal. Wij vormen niet alleen de taal,
wij worden er ook door gevormd. Dat
geldt ook voor ons spreken over kerk,
gemeente, over toekomst en over
elkaar. Dat de geest van Pinksteren
ons mag opwekken goede woorden
te spreken, taal die ruimte schept
voor een nieuw begin tussen elkaar, in
de gemeente, of waar dan ook.
Na Pinksteren begint in de meeste
kerken een wat luwe tijd. Zo ook bij

ons. Er is veel vergaderd, gedaan,
georganiseerd. Nu even wat minder.
Het pastorale werk gaat wel gewoon
door natuurlijk. Meer dan gebruikelijk
zijn we van elkaar afhankelijk als
het gaat om berichten over wel en
wee. Aarzel niet ons op de hoogte te
stellen. We horen het liever te vaak
dan helemaal niet. Misschien is het
u opgevallen dat ikzelf regelmatig
even achterblijf in de kerkzaal, na het
handen schudden. U kunt me dan
altijd aanschieten of even spreken.
In de kerk is er vaak meer rust dan
beneden bij de koffie. Aarzel niet
om me dan even op te zoeken. De
zondag is immers het moment dat
we elkaar het meest regelmatig
treffen. Inspirerende Pinksterdagen
gewenst!
ds. Werner Pieterse

Uit de wijkkerkenraad
In de vergadering van april sprak de
wijkkerkenraad met een delegatie
van de AK en het CvK over de
zorgelijke financiële situatie van onze
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert. Bij ongewijzigd beleid
wordt de kloof tussen inkomsten
en uitgaven steeds groter en is de
verwachting dat het tekort op de
begroting in 2025 oploopt tot meer
dan 1 miljoen euro per jaar.
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De AK heeft een (ingrijpend) voorstel
gemaakt om dit tij te keren en de
tekorten weer beheersbaar te maken.
De kerkenraad ziet de noodzaak in van
ingrijpende maatregelen, maar schrikt
wel van de voorgestelde afname in
fte’s van het aantal beroepskrachten
dat binnen onze PGA-B werkzaam
is. Het voorstel van de AK zal tevens
onderwerp van gesprek zijn in de

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. 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
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brede gemeentevergaderingen op 21
en 23 mei. Aansluitend werden de
cijfers van de wijkkas besproken, die
er gelukkig gunstiger uitzien.
De wijkkas is in 2018 afgesloten met

een positief saldo. Ook op deze plaats
willen wij u hartelijk danken voor
uw gift aan de wijkkas waaruit vele
‘lopende’ uitgaven worden gedaan.
Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen,

het ontmoetingspastoraat, kosten voor
het drukken van de liturgie etc. Jan
Willem Mey werd bedankt voor het
zorgvuldig voeren van de financiële
administratie.

Teko Akkerboom

Veel kleren heeft ze toen en later
gemaakt. Na tien jaar kwam Henk
Koolhaas in haar leven, die weduwnaar
was geworden. Samen hebben zij
goede jaren gehad, ze vulden elkaar
goed aan. Na het overlijden van Henk
kon Sien de draad van het leven
niet meer goed oppakken. Haar
wereld werd, ook na de verhuizing
naar de Middenhof, steeds kleiner.
Dochters Lia en Elma deden wat in
hun vermogen lag en memoreerden
liefdevol de goede zorgen van hun
moeder in hun jeugd. Sien is 88 jaar
geworden.

gemeente, deed nog niet zo lang
geleden een geloofscursus en ging
de laatste tijd vaker op zondag met
Vera mee. Het laatste lied dat hij in de
Paaskerk zong, hebben we ook in de
afscheidsdienst gezongen. Leo is 72
jaar geworden.
ds. Gert Jan de Bruin

Samen met zijn vrouw woonde
hij alweer lang in Aalsmeer, maar
de betrokkenheid op de Paaskerk
was gebleven. Toen ik hem in het
ziekenhuis sprak, wilde hij mij twee
korte zinnen doorgeven. Twee keer vijf
woorden, voor elke vinger van onze
handen een woord. Op de rouwkaart
stond: ‘Mijn oog is op u’. De andere
woorden waren: ‘De Heer is mijn
herder’. Woorden die een belofte en
een credo waren voor Teko, ze zijn
hem tot steun geweest. Hij vond de
woorden te mooi om ze voor zichzelf
te houden. Hij heeft ze gedeeld in
het jeugdwerk, jarenlang was hij
jeugdouderling. Voorafgaande aan de
graflegging was er een afscheidsdienst
in de Open Hof Kerk. Dochter Anja
kwam met een mooi portret van haar
vader en zong met haar koor ‘Davanti’.
Wat zal het stil zijn voor Sijtske. Teko is
83 jaar geworden.

Klazina Bloos-van Noord
Op 29 april namen we in De Kwakel
afscheid van Sien Bloos. We keken
terug op haar bewogen leven. Al
heel jong was zij weduwe, nog maar
zes jaar getrouwd. Ze sloeg zich er
met haar twee dochters moedig
doorheen. Doorgaan was het parool,
voor emoties was nauwelijks plaats.

Leonardus Joseph Bron
Op 23 april kwam er door een
noodlottig ongeval een einde aan het
leven van Leo. Voor zijn echtgenote
Vera en voor de familie, zowel in
Nederland als Indonesië, een enorme
schok. In de Paaskerk zochten we
in liederen en een bijbelverhaal naar
troost en steun. Het eerste lied kon
alleen maar zijn: ‘Ik sta voor U in
leegte en gemis’. Leo was een joviale
man, geboeid door techniek. Oude
auto’s was zijn passie, heel precies
sleutelde hij aan de oldtimers. Hij
genoot van de reizen naar Indonesië,
van de cultuur daar en alles wat
daarmee samenhing. Op enige afstand
leefde hij mee met de kerkelijke
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Cornelia Maria Eikelenstam – van
den Berg
Op 4 mei is Cornelia Eikelenstam
overleden. Zij is 90 jaar oud
geworden. Na haar huwelijk kwam
zij in Amstelveen wonen. Zij hoorde
korte tijd bij de Paaskerk, daarna
lange tijd bij de Bankraskerk, toen
weer de Paaskerk. Haar gezondheid
verhinderde echter al lange tijd een
actief meeleven. Haar gezin, man
en drie kinderen, stond voor haar
centraal. Zelf wilde zij absoluut niet
in het middelpunt staan. De laatste
levensjaren waren lichamelijk moeilijk,
toch wilde ze nog wel leven. Want:
‘Hoe moet het nu met jullie als ik er
niet meer ben’, vroeg ze haar kinderen.
Na verloop van tijd wilde ze toch wel
aannemen dat die het wel zouden
redden. Vrij kort daarna is ze overleden.
Met woorden uit Jesaja 45 namen we
afscheid op begraafplaats Karssenhof,
waar zij ook werd begraven.
Renger Prent

(Her) bevestiging ambtsdragers
en voorstellen gemeenteleden
Zoals bekend kent de Paaskerkgemeente sinds ongeveer twee
jaar ambtsdragers voor de dienst.
Dit zijn ambtsdragers die hun taak
vooral tijdens de eredienst vervullen
en daarnaast twee keer per jaar een
inhoudelijke kerkenraadsvergadering
bijwonen. Het was de bedoeling dat
er daarnaast ook ambtsdragers voor
het beleid zouden komen. Dit zijn
ambtsdragers die zich bezighouden
met beleidszaken, in principe geen
taak hebben tijdens de eredienst
en ook twee keer per jaar de
inhoudelijke kerkenraadsvergadering
bijwonen.
Wij noemen u graag de namen van
de gemeenteleden die een ambt
of een andere taak op zich willen
nemen. Zij zijn in de dienst van 19
mei bevestigd/voorgesteld. Kees
Elfferich als ouderling, Fetsje Bijma
als ouderling beleidszaken en Bert
Kozijn als predikant beleidszaken
met de ouderlingen. Bert zal niet
in het ambt bevestigd worden,
omdat hij als predikant al in het
ambt staat. Gerard Hoogerwerf
en Wilm Merckel worden aan de
gemeente voorgesteld. Gerard komt
de wijkraad van kerkrentmeesters
versterken. Wilm neemt plaats in
het College van Kerkrentmeesters
met als aandachtsgebied vastgoed.
Als kerkenraad en als gemeente zijn
wij verheugd dat er steeds opnieuw
mensen worden gevonden om een
taak binnen onze gemeente op zich te
nemen. Mirjam van der Ham legt haar
taak als pastoraal medewerker neer.

Emeritaat ds. Gert Jan de Bruin
Komende zomer hoopt ds. Gert Jan
de Bruin vijfenzestig jaar te worden.
Hij heeft ons laten weten dat hij tot
1 december 2019 in onze gemeente
hoopt te werken om daarna met
emeritaat te gaan. Deze mededeling
komt bijtijds om ons als Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
de gelegenheid te geven om na te
denken over de samenstelling van
het team van predikanten en kerkelijk
werkers in de nabije toekomst. Het
spreekt vanzelf dat we u zo goed
mogelijk op de hoogte zullen houden
van de stappen die in dit kader door
de kerkenraad genomen zullen
worden.
Elly Merckel-Timmer

Aankondiging 45e Rommelmarkt
Op zaterdag 21 september is de
45e rommelmarkt in de Paaskerk.
We maken er weer een feestelijke
dag van! Inleveren van spullen kan
op woensdag 18 september van
11.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomst
voor medewerkers is gepland op
woensdagavond 4 september om
19.30 uur in de Paaskerk. Iedereen
die wil meehelpen of ideeën heeft is
uitgenodigd. Ook kunt u dan alvast
intekenen op de kramen.
Dit jaar is een belangrijk deel van
de opbrengst bestemd voor de
Voedselbank Amstelveen. We hebben
de Voedselbank al eens eerder
geholpen, maar ondersteuning blijft
zeer welkom.
Heeft u nog DE punten of zegels
van het Stoepje (de Bakkerij op de
weekmarkt in het Stadshart). Wij
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Agenda
Mei
Wo 29 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst
(De Bolder)
Do 30 09.30 uur Hemelvaartsdienst in
Kruiskerk

Juni
Zo 02 10.30 uur Themaviering liederen
Oosterhuis (dagcentrum Westwijk)
Ma t/m Vr 03
Vijf vespervieringen
19.30 uur (zie pagina 2)
Di 04 20.00 uur Dertigersgroep (West)
Do 06 20.00 uur Dertigersgroep (Oost)
Vr 07 19.30 uur Vesperviering
Paaskerk
Di 11 18.00 uur Community bij Esther
Velten
Wo 12 19.30 uur Middelbaar+ groep
Do 13 20.00 uur Taakgroep Diaconie
Di 18 20.00 uur Kerkenraad
Za 22 14.30 uur Wandeling Stap
Verder Amsterdam ZO
Di 25 14.00 uur Taakgroep Pastoraat

kunnen die heel goed gebruiken
om prijzen voor de bingo en het rad
van avontuur te bestellen. U kunt ze
afgeven bij één van de kosters.
Alvast onze hartelijke dank!
De rommelmarktcommissie
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 26 mei hopen we het heilig
avondmaal te vieren.
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag,
is er geen dienst in de Pelgrimskerk.
Er wordt op deze bijzondere dag wel
een dienst gehouden in de Kruiskerk
(aanvang 9.30 uur), waarin ik zelf hoop
voor te gaan, en een dienst in De
Buitenhof (aanvang 10.30 uur).
Zondag 2 juni werkt de cantorij voor de
laatste maal vóór het zomerreces mee
aan de dienst. Van de Britse componist
Charles V. Stanford zal de inhoudelijk
en muzikaal zeer rijke compositie

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

‘Saint Patrick’s Breastplate’ ten gehore
worden gebracht.
Zondag 9 juni is het Pinksteren. We
vieren de uitstorting van de Geest
over al Gods kinderen voor het eerst
samen met de Goede Herderparochie.
De dienst vindt plaats in de Goede
Herderkerk en vangt aan om 10.30 uur.

Zomerkring
Dinsdag 25 juni vindt de eerste van vijf
bijeenkomsten plaats van een nieuwe
zomerkring. We richten ons deze
zomer op het bijbelse Psalmenboek.
In vijf bijeenkomsten wordt van
verschillende genres steeds een
kenmerkende psalm bestudeerd en
vervolgens gezongen. De overige
bijeenkomsten worden gehouden
op dinsdag 9 juli, 13 augustus, 27
augustus en 10 september. Tijd:
steeds van 14.00 tot 15.30 uur.
Plaats: Pelgrimskerk. Ik hoop zelf
deze bijeenkomsten te leiden.
Geïnteresseerden – ook van buiten de
Pelgrimskerk – zijn van harte welkom.
Ds. De Vries

Witte Donderdag, Goede Vrijdag met
koor bracht ontroering, we zongen ook
mee.
Paasmorgen. Samen met de Koreanen
en de cantorij bracht Geestdrift. Wij
ontdekten het met elkaar: echt feest,
leven!
Als u aan huis gebonden was, hoop ik
dat u op tweede paasdag ‘s middags
de compilatie van negen jaar de The
Passion op televisie zag. Je kon zien
hoe in steden als Gouda, Den Haag,
Alkmaar de bevolking geestdriftig
meeliep. Er was soms kritiek op de
uitvoering: kon beter! Acteurs die
eerder de rollen van Jezus en Judas,
Maria rollen hadden vertolkt kwamen
aan het woord. ‘Hoe kijkt men na jaren
terug op die rol?’ Toneelspelers die
nooit zo’n rol gehad hadden, het deed
ze nog steeds wat. Geloof? Men wist
het niet, aarzelde. Zo’n verhaal dat op
een hele stad indruk maakt! Fijn om
daaraan mee te werken. Dat zeker!

Pastorpraat

We wensen elkaar een geestdriftig
Pinksterfeest toe op 9 juni, nu samen
met De Goede Herder! Probeer erbij
te zijn!

Bracht het ons Geestdrift in de Stille
Week, de aanloop naar Pasen? Toch
wel, we probeerden zoveel mogelijk
mee te maken... er was emotie op

Zomerprogramma. Het komt eraan in
de tweede helft van juni! Let ook op
de agenda in dit blad. Lees zorgvuldig
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en geef u op wanneer het gevraagd
wordt. We kijken naar u uit!
Veel uitstapjes zijn dichtbij en óók de
geest wordt gevoed, dus opstaan en
naar toe gaan.
Op de valreep vermeld ik: op
Hemelvaartsdag 30 mei om 10.00
uur is de openluchtdienst in het
Beatrixpark. Meerijden? Bel op, spreek
af: 020 - 6427703.
Voor rouwenden, zieken, zij die aan
huis zijn gebonden en gezonden een
hartelijke groet van de Pelgrimskerk
gemeente en weet u elke zondag in
gebed verbonden.
Wil Kruijswijk

Ingezonden
Het begin van de Pastoraatsgroep
Een van mijn eerste klussen was in
Buitenveldert, waar de Pelgrimskerk
en Ontmoeting samenwerkten.
Het pastoraat liep toen vrij sterk
via de predikanten, die kregen
de meldingen binnen en zetten
ze door naar de bezoekers. Maar
de ene was langdurig ziek en de
andere vertrok. Toen mocht ik als
nieuwkomer meedenken met de
pastoraatsgroep hoe dat anders
aan te pakken. We zaten bij Wil
Kruiswijk om de tafel en er was een
geweldige gespreksdiscipline: een lid
pastoraatsgroep hoorde heel slecht
en had een richtmicrofoontje bij zich
en een versterkertje met oortipje.
Heel geavanceerd in 1984. Iedereen

Zomerprogramma
Informatie en opgeven: Wil Kruijswijk, tel. 020 - 642 77 03,
wilkru@xs4all.nl. Irene Hillers: tel. 020 - 642 82 43 of Janny Schuijt:
tel. 020 - 644 10 65, janny.schuijt@upcmail.nl.
Zo 02-06 Dienst met de cantorij
‘Saint Patrick’s Breastplate’, Charles V.
Stanford, met Dirk Visser, orgel, Bert ’t
Hart, muzikale leiding. Voorganger: ds.
J.J.A. Doolaard, Zeist. Aanvang: 10.30
uur.

Ma 17-06 Film The Child’ren Act
Aanvang: 14.00 uur in De Goede Herder.

Di 25-06 Bijbelkring
Psalm in doodsnood
Met ds. H.U. de Vries.
Aanvang: 14.00 uur.

Za 29-06 Evensong
In de St. Nicolaaskerk bij het Centraal
Station. Aanvang: 17.00 uur (16.00 uur
verzamelen bij info Station Zuid).
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wist hoe dat werkte en niemand
praatte door elkaar, wachtte tot het
microfoontje werd aangereikt. Zo
gedisciplineerd heb ik het nooit meer
meegemaakt.
Wat ik ook heb geleerd: de
grote waarde van uitvoerige
taakomschrijvingen. Daar was de
pastoraatsgroep goed in en trots op.
Een lid zei dat hij de omschrijving –
een paar pagina’s – bij zijn start had
gekregen en ‘goed had opgeborgen:
daar moet je zuinig op zijn.’ En liet
een stilte vallen. Het papier was nog
steeds goed opgeborgen. Hilariteit en
herkenning – en ik heb de relativiteit
van omschrijvingen op papier meteen
goed in mijn oren geknoopt.
Willemien Boot

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.
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nieuws
Van Elvis-viering
tot U2-dienst
Paradiso
Weteringschans 6-8, Amsterdam.
Zondag 2 juni, 11:00 uur.
Toegang € 2,50 (met boek € 15,-).
www.paradiso.nl.
Popdominees Jan Andries de Boer,
Piet van Die en Fred Omvlee werken
al jarenlang met popmuziek in de kerk
en schreven samen het boek ‘Van
Elvis-viering tot U2-dienst’ (uitgeverij
Kokboekencentrum).
In dit boek gaan de auteurs dieper
in op de religieuze inhoud van
popmuziek en de waarde daarvan
voor de kerk. Het boek bevat een
kleine theologie van de popmuziek
en veel verdieping over de genoemde
artiesten. Er blijken ook veel andere
artiesten te zijn van wie de muziek
een plek kan krijgen in kerkdiensten.
Zondagochtend 2 juni wordt het boek
in Paradiso gepresenteerd met een
unieke pop-kerkdienst rondom Johnny
Cash, Elvis Presley en Bløf, met als
thema: Thuiskomen. De bezoeker
wordt meegenomen door het mooiste
van de Bijbel en de popmuziek rond
dit thema. De nummers worden
gespeeld door de bands Cashflow3
en TeBoven. Aan het eind van deze
dienst wordt het boek gepresenteerd
en is er gelegenheid tot signeren.
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nieuws
Dit is mijn verhaal,
jongeren over
geloof, hoop en
inspiratie
Welke betekenis heeft de Bijbel in het leven
van jonge christenen? Achttien jongeren,
in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, vertellen
over een kantelmoment in hun leven. Zij
koppelen hun verhaal over deze – kleine of
grote – gebeurtenis aan een bijbelverhaal
dat hen in deze periode kracht of inspiratie
gaf. De jongvolwassenen zijn afkomstig
uit verschillende christelijke stromingen
(protestants, katholiek of oosters-orthodox) en
hebben verschillende culturele achtergronden.
De achttien verhalen zijn persoonlijk en tegelijk
universeel. De thema’s die er in voorkomen,
zoals vriendschap, vrijheid, vergeving,
vertrouwen, gezien worden en je idealen
realiseren, zijn voor veel mensen herkenbaar.
Met Dit is mijn verhaal wil het Bijbels
Museum een eigentijds beeld schetsen van
wat het betekent om vandaag de dag jong
en christen te zijn. Om op dagelijkse basis
te leven met krachtige oude verhalen, die in
deze tijd niet meer bij iedereen bekend zijn.
De achttien verhalenvertellers representeren
samen het hedendaagse christendom in
Nederland.
Bijbels Museum
Herengracht 368, Amsterdam
Tot 27 oktober, dagelijks: 10.00 - 17.00 uur
Toegang: € 10,www.bijbelsmuseum.nl/ditismijnverhaal

Cursus Theologie Voor
Geïnteresseerden (TVG)
Was Ruth nu een brave
schoondochter of een
doortastende vrouw? Waarom
is 1 Korinthiërs 13 niet bedoeld
als huwelijkstekst? Hoe beleven
andere volken hun geloof? Wat
was Paulus voor een man? Hoe
kijken we als 21e-eeuwers aan
tegen de wonderen van Jezus?
Welke invloed heeft Augustinus
op de huidige theologische
inzichten gehad?
Dit soort kwesties komt aan de
orde in de cursus Theologie Voor
Geïnteresseerden. Cursisten
zeggen voortdurend dat ze
verrast zijn en geboeid worden
door wat ze in de lessen te
horen krijgen. Het verbreedt en
verdiept de kijk op dingen die
(soms) allang bekend waren
vanwege achtergrond maar
het biedt ook heel veel nieuwe
inzichten. Kortom: een ervaring!
De cursus, die oorspronkelijk
plaatsvond onder
verantwoordelijkheid van de
Protestantse Kerk in Nederland
(PKN), wordt nu zelfstandig
georganiseerd in Amsterdam.
De cursus is voor iedereen
toegankelijk; vooropleiding of
lidmaatschap van een kerk is
niet vereist.
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THEOLOGIE VOOR GEÏN

TERESSEERDEN

te Amsterdam

STUDIEGIDS 2019 –

2020

voor een cursus die
verrast,
boeit en verdiept

In totaal duurt de cursus drie
jaar. Per jaar worden er op de
dinsdagochtend gedurende 34
weken bijeenkomsten belegd
(locatie: Arie Biemondstraat 103,
Amsterdam).
Per jaar bedragen de kosten
€ 235,- (gespreide betaling is
mogelijk). Het is ook mogelijk
om niet de gehele cursus maar
slechts een aantal uit het aanbod
van twaalf vakken te volgen.
Meer informatie en aanmelding
bij de secretaris: Pieter Licht,
tel. 06-83995520, e-mail:
pieter.licht@gmail.com of via de
website: www.tvg-amsterdam.nl.
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide
studiegids worden toegezonden.
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Ze heeft alleen haar camera en spreekt
geen woord Arabisch.
Zo maakt ze beelden van 'thuis' in de
miljoenenstad. 'Dit is een van haar
mooiste' vertelt ze op youtube 'dit gezin,
dit meisje – de duiven in de kamer.'

Werner Pieterse

Thuis realiseer ik me dat mijn beelden
niet volstaan: ik ga terug om mensen te
vragen om hun woorden.
'Liefde in Egypte is twee mensen een
familie, thuis, zo lang ze kunnen zorgen
ze voor elkaar, dan is de liefde er' schrijft
een van hen. 'Ik wou dat ik op de foto
stond', een ander.

Handelingen 2:8 - Hoe kan
het dan dat wij hen allemaal
in onze moedertaal horen?
www.biekedepoorter.com,
Youtube: zoek onder: 'As it
May Be'.
Bieke Depoorter (Vlaanderen,
1986) - As it may be,
fotoproject, Cairo 2012.

