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Graceland Festival 2019
Anita Winter

Graceland Festival pakt voor haar
vijfjarig jubileum uit met een paar
flinke namen. Van 15 tot en met 18
augustus strijkt het Graceland Festival
neer in Vierhouten.
Graceland Festival sluit met liefde de
idealist en de realist, de criticus en de
positieveling, de kerkganger, kerkloze
en de kerkplanter in. Op Graceland
Festival ontdek je prikkelende praters,
intieme en meeslepende muzieksets,
meditatie, grote en kleine kunst en
natuurlijk goed eten en drinken.

prachtigste muziek, creatieve workshops en uitdagende sprekers. Enkele
namen van sprekers uit binnen- en
buitenland zijn Erik Borgman (roomskatholiek theoloog), Rik Zweers (jonge
theoloog des vaderlands), Welmoed
Vlieger (columnist Trouw), Nadia
Bolz-Weber (Amerikaanse Lutherse
voorganger).
In de muzikale line-up staan onder
andere gospelknaller Michelle David
& The Gospel Sessions, A Treehouse
Wait, The Violet Burning (USA),
Matthijn Buwalda, Hidden Land (Swe)
en nog veel meer!

eigen omgeving de plekken, personen
en verhalen te ontdekken die laten
zien hoe liefde transformeert. Deze
verhalen staan centraal en worden op
vele manieren gevierd tijdens het festival. In aanloop naar het festival gaat
de organisatie op zoek naar verhalen
met het duurzaamste autootje van
Nederland: Lil'Grace.

Tickets en informatie
Tickets kosten € 95,- voor het hele
weekend. Vanaf € 30,- koop je een
dagkaart. Tickets voor kinderen en
jongeren (t/m 17) zijn minimaal
€ 10,- goedkoper.

Jaarthema
Line-up
Het festivalprogramma zit bomvol de

Het jaarthema Graceland Overal nodigt
de bezoeker uit om in zijn of haar
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Meer info en tickets:
www.gracelandfestival.nl.
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Contact
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 641 36 48
Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur: Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops,
Nel Velthorst en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk,
van de Veerelaan 30A,
1181 RB Amstelveen
Abonnementen
Financieel bijdragende leden
van de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert
ontvangen Present kostenloos.
Een keer per jaar vragen wij u
een donatie te doen als bijdrage
in de kosten.
De abonnementsprijs bedraagt
€ 28 per jaar. Wilt u een
abonnement? Stuur dan een mail
naar abonnementen@pga-b.nl of
bel met het kerkelijk bureau.
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Kennismaken met ...
Trudy Joosse

Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Verschijnt tien keer per jaar, juli/augustus 2019, jaargang 10, nummer 5
Adreswijzigingen en opzeggingen? Graag schriftelijk of
per mail doorgeven bij het
kerkelijk bureau.
Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020 - 641 36 48
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Bezoekadres: Burgemeester
Haspelslaan 129, 1181 NC
Amstelveen
Postadres: Postbus 2011,
1180 EA Amstelveen
Geopend di, wo, do
van 9.00 tot 12.30 uur.
Kerkelijke bijdragen
IBAN: NL53 ABNA 0549
3165 23 t.n.v. Protestantse
Gemeente te AmstelveenBuitenveldert
Vormgeving en Druk
Reprovinci.nl Schoonhoven
BDU Barneveld

Medewerkers aan dit nummer:
Piet de Bres, Nienke van der
Heiden, Trudy Joosse, Pieter Licht,
Ineke Norel, Werner Pieterse,
Hans Reijenga, Erik Schouten,
Janny Schuijt, Gert Smith, Ginus
Trof, Esther Velten.
06 - Verhalen
inleveren kopij: 26-08
op de mat: 14-09
07 – Ballingschap
inleveren kopij: 30-09
op de mat: 19-10
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
Als de zomer net zo heet wordt als vorig
jaar is het van groot belang dat u voldoende
zout binnenkrijgt. De redactie levert hieraan
graag een kleine bijdrage door zout onder
uw aandacht te brengen. Zout binnenkrijgen
is één ding, zout zijn is nog wat anders, en
nog wel zout van de aarde. Ik ga in mijn
hoofdartikel in op dit missionaire beeld dat
Jezus voor zijn leerlingen gebruikt; wat is de
functie van zout en wat betekent dit voor de
kerk? Veel zout kom je tegen in en rond de
Dode Zee, ook wel Zoutzee genoemd; Piet
de Bres is er met zijn gemeentereizen ook
geweest en schrijft erover.
Voor een arbeidsvoorwaardenspecialist als
Erik Schouten is zout gefundenes Fressen;
ons woord salaris is afgeleid van het Latijnse
woord voor zout, schrijft hij in zijn column. In
het koninkrijk der hemelen is er echter geen
loon naar werken; zo zout hebt u het nog
nooit gegeten. Zout en eten is een voor de
hand liggende combinatie; daarom kan een
interview met Esther Velten van de kookploeg
van de buurttafel in de Paaskerk niet
ontbreken. Een nieuwe smaakmaker in onze
gemeente is Trudy Joosse; zij introduceert
zichzelf als onze nieuwe ouderenpastor.
Het gemeenteleven is zeker niet zoutloos
te noemen, daar draagt een daadkrachtige
Algemene Kerkenraad aan bij; Pieter Licht
maakt als scriba een tussenbalans op na de
gemeentevergaderingen. De redactie wenst
u smakelijke zomermaanden toe, als het even
kan niet als zoutzakken, maar als zout van de
aarde.
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/ 30-06

Zo/ 07-07

Zo/ 14-07

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

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

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schuurman, Capelle
a/d/ IJssel
18.30 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. D.J.H. Wolse,
Lelystad

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.B. van der Knijff,
Stolwijk
18.30 uur: ds. J.A. Zuijderduin, Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. T.H. Hibma, Amsterdam
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.J. Verhaar, Krimpen
a/d/ IJssel
18.30 uur: ds. C. Blenk, Den Haag
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Odijk

De Buitenhof
(za 29.06) 10.30 uur: drs. P.J. Versteeg
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

De Buitenhof
(za 06.07) 10.30 uur: RK-viering
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: pastor H. Dornseiffen

De Buitenhof
(za 13.07) 10.30 uur: drs. P.J. Versteeg
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Data inleveren en verschijnen Present
Let op: gewijzigde planning!
06 - Verhalen
inleveren kopij: 26-08
op de mat: 14-09
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07 – Ballingschap
inleveren kopij: 30-09
op de mat: 19-10

Zo/ 21-07

Zo/ 28-07

Zo/ 04-08

1e collecte: Diaconie, stichting De
Regenboog
2e collecte: Kerk, eredienst en
pastoraat in onze gemeente

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

1e collecte: Diaconie, stichting Stap
Verder
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. G.W. Morsink, Odijk
Paaskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A.J. de Pater, Noordwijk
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug,
Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

Kruiskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.A. Floor, Barneveld
18.30 uur: ds. W. H. Th. Moehn,
Hilversum
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. A. Sneep

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. E. Post, Bunnik
Pauluskerk
10.00 uur: nog onbekend
18.30 uur: ds. M. Maas, Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
(za 20.07) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens

De Buitenhof
(za 27.07) 10.30 uur: drs. R.J. Prent
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek

De Buitenhof
(za 03.08) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Kerkelijk Bureau gesloten
Het Kerkelijk Bureau is in de zomervakantie gesloten van dinsdag 23 juli tot en
met donderdag 29 augustus. Collectebonnen die u voor 17 juli bestelt, worden
nog voor de vakantie geleverd.
Tel.: 020 – 641 36 48, kerkelijkbureau@pga-b.nl, open: di t/m do 9.00 – 12.30 uur.
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
Zo/ 11-08

Zo/ 18-08

Zo/ 25-08

Zo/ 01-09

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, werk binnen de
Classis

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

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

1e collecte: Diaconie, stg Edukans
2e collecte: Kerk, landeljk missionair
werk

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: nog onbekend
18.30 uur: ds. M. Noorderijk,
Zetten-Andelst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G. Lustig, Zeist
18.30 uur: ds. G.J. Kamphuis,
Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. P.J. Versteeg

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer,
Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: prop. H. J .Teeuwissen,
Huizen
18.30 uur: ds. H.I. Methorst,
Nieuwerkerk a/d IJssel
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

Kruiskerk
10.00 uur: dr. H. Rijken, Utrecht
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: prop. A.M. van Mourik,
Driebergen
18.30 uur: ds. R. van der Knijff,
Molenaarsgraaf
Pelgrimskerk
10.30 uur: dhr. Chr. Koldewijn,
Badhoevedorp

De Buitenhof
(za 10.08) 10.30 uur: drs. P.J. Versteeg
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

De Buitenhof
(za 17.08) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier

De Buitenhof
(za 24.08) 10.30 uur: drs. P.J. Versteeg
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock

De Buitenhof
(za 31.08) 10.30 uur: ds. S. van der
Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen
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Middagpauzediensten
Alle-dag-kerk
Zo/ 08-09
1e collecte: Diaconie, stichting Derde
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en
jongerenwerk

Overzicht juli tot en met december
Diensten worden gehouden in de Engelse Hervormde Kerk,
Begijnhof 48, Amsterdam
Tijd: 12.40 – 13.00 uur, kerk open: 12.00 uur,
samenzang: 12.25 uur.
Woensdag Voorganger

Kruiskerk
10.00 uur: ds. R. van der Weg,
Uithoorn
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle
a/d IJssel
18.30 uur: ds. J.C. de Groot,
Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 07.09) 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek

3 juli

Ds. Annette Bosma

Te

Organist

Sassenheim

Cees Verschoor

10 juli

Ds. Ruud Stiemer

‘s Hertogenbosch

Everhard Zwart

17 juli

Ds. Aart Mak

Haarlem

Rob van Dijk

24 juli

Ds. Teus Prins

Aalsmeer

Daniël Rouwkema

31 juli

Mw. Sikkel-Wilschut

Badhoevedorp

Everhard Zwart

7 aug

Mgr. Dr. Dick Schoon

Amsterdam

Rob van Dijk

14 aug

Dr. Wouter Klouwen

Baarn

Geert-Jan van der Knijff

21 aug

Ds. Klaas de Vries

Amsterdam

Everhard Zwart

28 aug

Evangelist Jurjen ten Brinke

Amsterdam

Rob van Dijk

4 sept

Pastor Joost Verhoef

Amsterdam

Wilbert Magré

11 sept

Ds. Arianne Geudeke

Wilnis

Everhard Zwart

18 sept

Ds. Erick Versloot

Mijdrecht

Rob van Dijk

25 sept

Ds. Wim Scheltens

Lunteren

Jack Blok

2 okt.

Dhr. Leo Fijen

Maartensdijk

Everhard Zwart

9 okt.

Pastor Marja van Gaalen

Ilpendam

Rob van Dijk

16 okt.

Ds. Mr. Hans van Ark

Wezep

Wilbert Magré

23 okt.

Evangelist Johan Krijgsman

Amsterdam

Everhard Zwart

30 okt.

Mirjam Sloots

Koog Zaandijk

Rob van Dijk

Ds. Bas van der Graaf

Amsterdam

Daniël Rouwkema

13 nov.

6 nov.

Ds. Elise Jansen

Mijdrecht

Everhard Zwart

20 nov.

Drs. Andries Knevel

Huizen

Rob van Dijk

27 nov.

Prof. Dr. Antoine Bodar

Amsterdam

Wilbert Magré

Ds. Joost Röselaers

Amsterdam

Everhard Zwart

11 dec.

4 dec.

Ds. Annette Driebergen

Noordeloos

Rob van Dijk

18 dec.

Ds. Martin van der Klis

Bunschoten-Spakenburg Hans Pors

25 dec.

Geen dienst

www.alledagkerk.nl
www.facebook.com/alledagkerkamsterdam
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Zout van de aarde
Sieb Lanser

Hebt u uw salaris over de maand juni al binnen? Waarschijnlijk wel,
al zullen veel oudere lezers eerder een pensioenuitkering of AOW
ontvangen. Ons woord ‘salaris’ komt van het Latijnse salarium:
toelage, rantsoen zout (sal). Elke Romeinse soldaat kreeg een
zoutrantsoen. Zo belangrijk was zout in de oudheid al.
Ook voor ons is zout belangrijk. Wij
hebben zout nodig voor het evenwicht
in onze lichaamsvloeistoffen. Zout is
ook iets heel gewoons, totdat je het
mist. Zoutloos eten is niet iets om je
op te verheugen.

Overdrachtelijk
Naast de letterlijke betekenis wordt
zout ook in overdrachtelijke zin
gebruikt. De rabbijnen vergeleken de
Tora, de wet van Mozes, met zout.
In Matteüs 5:13 zegt Jezus tegen zijn
leerlingen: ‘Jullie
zijn het zout van de
aarde’. Verrassend
en confronterend. ‘k
Wist niet dat ik het
in me had, denk je
wellicht. Het staat
er nogal stellig;
niet: jullie kunnen
het worden of
jullie moeten het
worden, maar: jullie
zijn het zout van de
aarde.

Direct voorafgaand aan deze woorden
staan de zogenaamde zaligsprekingen
of gelukkigprijzingen. Zij schilderen de
karaktertrekken van het volk van God,
de nieuwe gemeenschap rond Jezus
die zich herkent in al die mensen die
hij gelukkig prijst. Jezus spreekt tot
zijn leerlingen, maar in hen ook tot
de latere gemeente, tot ons. Hoe zijn
wij gemeente van Christus in deze
wereld? Het beeld van het zout is een
missionair beeld.

Zout en licht
Het Bijbelse woordpaar is niet ‘zout en
peper’, maar ‘zout en licht’. In Matteüs
5 zijn beide beelden direct aan elkaar
gekoppeld; na het ‘jullie zijn het zout
van de aarde’ volgt meteen ‘jullie zijn
het licht in de wereld’. Ook het beeld
van het licht is een missionair beeld.
Maar waar ‘licht in de wereld’
openbaarheid, zichtbaarheid impliceert,
veronderstelt het beeld van het zout
juist verborgenheid, onzichtbaarheid.
Zout dat samenklontert, is niet meer
fijntjes uit te strooien. Het moet overal
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in doordringen zonder dat je het nog
kunt onderscheiden.
De gemeente als zout van de aarde?
Kennelijk is christen-zijn iets heel
gewoons, iets alledaags, zonder
pretenties; zo gewoon als zout. En
kennelijk moeten we ook niet als
een klomp zout op onszelf blijven of
samenklonteren in organisaties van
gelijkgezinden, maar opgaan in wat we
dienen moeten. Maar tegelijk is zout
essentieel en maakt de gemeente
kennelijk een elementair deel van de
wereld uit. Wat is de functie van zout?

Smaakmakend
Een zoutloos dieet is flauw; zout is
een smaakmaker. Is de kerk – op
z’n minst – (mede) smaakbepalend
in onze samenleving? Waar velen
menen dat geloof privé is, iets voor
achter de voordeur, kunnen christenen
een wezenlijke bijdrage leveren aan
debatten die worden gevoerd. Denk
eens aan het recente kerkasiel in
de Bethelkerk in Den Haag of de
discussies rond het kinderpardon –
waar christenen een smaakbepalende
inbreng hadden. Geen hoge pretenties,
maar waar moet worden gesproken en
gehandeld, blijven zij niet afzijdig. We
hoeven ons niet te laten ontmoedigen
door krimp en dalende ledentallen,
want een klein beetje zout is genoeg
om een gerecht op smaak te brengen.

Reinigend en bederf werend
Een nog belangrijker functie van zout
is dat het reinigt en bederf weert. Zout
heeft een bewarende, conserverende
kracht. Denk maar aan de inmaak uit
een blikloze tijd. Zonder koelkast bleef
voedsel houdbaar door er zout aan toe
te voegen.
Wat is wezenlijk om te bewaren en wat
behoeft niet per se in stand gehouden
te worden? Een belangrijke vraag voor
binnen de kerk, zeker in een tijd van
grote veranderingen: wat nemen we
mee van de traditie, van liturgische
vormen, van kerkelijke structuren?
Maar ook belangrijk: voor de
samenleving. Moeten we bijvoorbeeld
vasthouden aan de traditie van Zwarte
Piet, als duidelijk is dat dat voor veel
mensen kwetsend is?

Al met al wordt er met dit beeld
nogal wat gezegd: zout staat voor de
kracht die we nodig hebben tegen
alles wat het leven smerig maakt en
bederft. Tegen een voortjakkerende
24 uurs-economie. Tegen een
uitrangeren van mensen die niet meer
als productief worden gezien. Tegen
een almaar meer en een alles moet
wat wetenschappelijk en technisch
kan. Tegen geweld en verloederde
omgangsvormen. We hebben het zout
hard nodig.
Maar zegt Jezus dat van de christelijke
gemeente? Is ons geloof de kracht die
de wereld bewaart voor verwording
en ondergang, voor het omkomen in
de eigen vuiligheid? Kunnen wij dat
waarmaken?
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Weggegooid zout
Het klinkt nogal dreigend wat Jezus
zegt in Matteüs 5: ‘Maar als het zout
zijn smaak verliest, hoe kan het dan
weer zout gemaakt worden? Het
dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt.’
Christen zijn is niet vrijblijvend. Gods
nieuwe wereld hangt niet van ons af,
maar het komt wel op ons aan. We
hoeven ons niet te vertillen aan het
zout van de aarde zijn, als we maar
blijven beseffen dat Gods belofte,
zoals gegeven in de gelukkigprijzingen,
eraan vooraf gaat.
Als je God ontdekt als de smaakmaker,
de redder, de bewaarder van je leven,
dan kun je ook het zout van de aarde
zijn.
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Rond de Dode Zee/
Zoutzee
1

Piet de Bres

De geologie
Met een groep gemeenteleden van
de Pauluskerk rijden we, in 1998,
van Jeruzalem naar de Dode Zee.
Halverwege passeren wij een bord
met de tekst: ‘Zeeniveau’. Wij kijken
daar niet van op. Rijd maar eens
van Amstelveen naar Schiphol en je
navigatie geeft aan -4 of -8 meter onder
zeeniveau. Maar in Israël rijden we
verder naar beneden tot aan de Dode
Zee: 400 meter onder zeeniveau. Wij
zijn op het laagste punt van de aarde.
Het Jordaandal en de Dode Zee maken
deel uit van een gigantische slenk, een
breuk in de aardkost, die van het Meer
van Galilea tot in Oost Afrika loopt.
Ontstaan, miljoenen jaren geleden,
door het schuiven van
de aardplaten.
Het kan rond die
laaggelegen Dode
Zee behoorlijk warm
zijn, waardoor
het water snel
verdampt. Daardoor
blijven veel
mineralen, vooral
zout achter. Omdat
de laatste decennia
veel Jordaanwater
gebruikt wordt voor

irrigatie en er dus minder water in de
Dode Zee komt, gaat het proces van
verdamping steeds sneller.
Rijd langs de Dode Zee naar het zuiden
en je ziet fabrieken waar miljoenen
tonnen zout, potas en magnesium
worden ontgonnen; belangrijke
exportproducten voor Israël.
Het water van de Dode Zee is achtmaal
zouter dan ander zeewater. De
opwaartse druk is daardoor veel groter.
Zwemmen is er lastig. Lekker op je rug
drijven en een boek lezen gaat beter.

De Bijbelse visie
In het Abrahamverhaal komen we
tweemaal de steden Sodom en
Gomorra tegen. De eerste keer als de
koningen van deze steden samen met
de koningen van Adama, Zeboïm en
Zoar, oorlog voeren en het onderspit
delven (Genesis 14). Ook Lot wordt
gevangen genomen; Abraham trekt er
met zijn mannen achteraan en verslaat
de overwinnaars, zodat Lot bevrijd
wordt.
Het tweede verhaal (Genesis 18) vertelt
over het bezoek van de drie engelen
aan Abraham en hoe hem een zoon
van Saraï beloofd wordt. Daarna volgt
het verhaal waarin God vertelt Sodom
en Gomorra te zullen verwoesten
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vanwege hun grote zonden. Abraham
smeekt God om dat te voorkomen:
Als er nu eens vijftig rechtvaardigen in
die steden zijn. Dan zal ik ze sparen,
zegt God. En als het er veertig zijn? Zo
dingt Abraham af tot tien, verder durft
hij niet te gaan. Maar er zijn geen tien
rechtvaardigen.2 Vervolgens horen we
hoe Lot bevrijd wordt en God ‘zwavel
en vuur op die steden doet neerdalen,
zodat ze verwoest worden’.
Vaak is aangenomen dat Sodom en
Gomorra in het zuiden van de Dode
Zee lagen, maar ondanks archeologisch
onderzoek zijn ze nog steeds niet
gelokaliseerd. ‘Onze speurtocht heeft
geen enkele zekere lokalisatie kunnen
aanwijzen’, zegt Dr. M. J. Mulder
in zijn boekje ‘Sodom en Gomorra’,
pagina 14. Men vroeg zich af of ze wel
hebben bestaan, of dat deze verhalen
mogelijk verteld zijn als een verklaring
voor het bestaan van die vreemde
Zoutzee? Deze vragen laten wij aan de
deskundigen over.

Een toeristische rondrit
In het noordwesten liggen de ruïnes van
Qumran, die u kunt bezoeken. Hier heeft
waarschijnlijk de sekte der Essenen
gewoond. Deze plek werd beroemd

nadat er in de grotten rond Qumran
– in de jaren ’40 van de vorige eeuw
– een hele bibliotheek is gevonden.
Van snippers tot hele boekrollen.
Er bevonden zich in de bibliotheek
verschillende Bijbelboeken, waaronder
de beroemde Jesajarol (te bezichtigen
in het Israëlmuseum in Jeruzalem).
Vooral die Bijbelboeken zijn voor ons
van belang, omdat die veel ouder blijken
te zijn dan de handschriften die wij
gebruikten voor onze Bijbelvertalingen.
Verder waren er boeken met regels van
deze sekte. Waarschijnlijk zijn de boeken
daar verborgen tijdens de Eerste JoodsRomeinse Oorlog (66 – 73 na Chr.) toen
de Romeinse legioenen in aantocht
waren.

Engadi
Halverwege de Dode Zee, aan de

Westkant, ligt dit toeristische stadje,
dichtbij een prachtig natuurgebied.

Massada
Nog zuidelijker ligt deze oude burcht
van Herodes: een geweldige vrijliggende, afgeplatte rots. Aan de
noordkant had Herodes een drietal
paleizen; allemaal te bezoeken.
Na de inname van Jeruzalem door de
Romeinse legioenen, in het jaar 70 na
Chr., vluchtten veel opstandelingen
naar deze rotsburcht. Wat jaren later
trok dus ook een Romeins legioen
daarheen, waarbij het onderweg
Massada in de as legde. De rotsburcht
was niet gemakkelijk in te nemen. De
Romeinen bouwden aan de westkant,
een glooiende helling, waarover ze
aanvalstorens naar boven reden. Maar
er bleek geen tegenstand meer. Alle
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bewoners hadden zichzelf gedood. Het
betekende niet alleen het einde van de
Eerste Joods-Romeinse Oorlog, maar
ook het einde van Israëls nationale
bestaan. Zo is Massada voor Israël een
icoon geworden van verzet tegen de
vijand.
Ik was daar eens, toen daar nieuwe
officieren werden beëdigd terwijl vele
straaljagers overvlogen. Je hebt er een
prachtig uitzicht over de Dode Zee en
de woestijn van Juda.
1

2

De naam ‘Zoutzee’ komt in het Oude
Testament negen keer voor: Genesis 14 –
Numeri 34 – Deuteronomium 3 – Jozua 3/
12/ 15/ 18.
Dit is waarom een dienst in de synagoge
pas plaatsvindt als er een minjan is: tien
gelovige Joodse mannen, rechtvaardigen. Bij
minder gaat de dienst niet door.
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uit de algemene kerkenraad

Tussenbalans
Pieter Licht (scriba)

In mei namen ruim 130 gemeenteleden deel aan twee gemeentevergaderingen.
Een prachtige opkomst, leidend tot een goede uitwisseling van informatie en
van reacties op het conceptbeleidsplan van de Algemene Kerkenraad.
De ambitie van de AK was om eind
juni besluiten te nemen over het
beleidsplan. Maar gezien de inhoud van
een aantal mondelinge en schriftelijke
reacties nemen we hier meer tijd voor.
Een tussenbalans.

Schrik, begrip en vragen
Op de gemeentevergadering in januari
en in de daarna verschenen uitgaven
van Present, stonden we al uitvoerig
stil bij de financiële situatie van onze
kerken. Maar als je
dan de uitwerking
van die situatie
ziet in termen
van personeel en
gebouwen over de
periode 2019 - 2025,
slaat menigeen de
schrik om het hart.
Naast die schrik is
er ook veel begrip.
De noodzaak om
in te grijpen wordt

nagenoeg door iedereen ingezien en
die stip op de horizon in 2025 wordt
als verstandig ervaren. Natuurlijk
realiseren we het sterk gereduceerde
personeelsaantal in 2025 niet in één
keer. We hebben het hier over een
periode van ruim zes jaar. Bovendien
blijft er altijd financiële ruimte bestaan
voor creatieve projecten. Dus op vragen
van gemeenteleden in de trant van
‘kan de reductie niet wat minder fors
of wat trager’, is ons antwoord dat het
stapsgewijs zal gaan en dat we ingrijpen
als het in de praktijk toch te snel blijkt
te gaan.

Pelgrimskerk
Uiterst bewonderenswaardig is de
reactie van de gemeenteleden van
de Pelgrimskerk op de voorgenomen
sluiting van hun kerkgebouw. Zij tonen
begrip voor deze sluiting en zijn positief
over het voorstel om hoe dan ook
present te blijven in Buitenveldert. Zij
komen zelf met voorstellen hoe zij
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verder kunnen. Belangrijk daarbij is dat
de Pelgrimskerkgemeente ook eigen
beslissingsruimte wil houden binnen de
randvoorwaarden die het beleidsplan
stelt.

Rest ons nog...
De reacties tijdens de gemeentevergaderingen en de binnengekomen
brieven leiden er toe dat we het
(concept) beleidsplan 2019 – 2025 eind
juni niet kunnen afronden. Belangrijke
bespreekpunten zijn nog: (1) de omvang
en invulling van de personeelsinzet op
de missionaire activiteiten van onze drie
kerken; (2) de tijdelijke bezetting van de
predikantsformatie, totdat een nieuw
te beroepen predikant die taken kan
oppakken.
In de maand juli gaan we door om de
onderwerpen personeel en gebouwen
van het beleidsplan af te ronden.
Ons meerjarenplan op het gebied
van financiën en personeel binnen
de PGA-B moet op orde zijn, voordat
we – hopelijk op korte termijn – een
predikant kunnen en mogen beroepen
voor de gehele gemeente. Het is dus
van belang om de vaart in het proces te
houden.

college van diakenen

Ontmoeting met
een dankjewel
Ginus Trof

Op zaterdag 1 juni was de jaarlijkse diaconale dag voor alle diakenen
van de PGA-B. Het programma stond in het teken van ontmoeting,
vooruitblikken, dankjewel zeggen en een presentatie over de
Gastvrijehoeve. Het was goed tijd te nemen om elkaar in een andere
ambiance te ontmoeten en te spreken.
Het officiële gedeelte stond in het
teken van de toekomstplannen voor
de diaconie. Hierover hebben we
met elkaar van gedachten gewisseld.
Welke consequenties hebben de
toekomstplannen van de Algemene
Kerkenraad voor de diaconie? Ook
wij zien vacatures ontstaan en krijgen
deze moeilijk ingevuld. Hierdoor
ontstaan verschillen in ambten binnen
onze kerken. Hoe gaan wij daarmee
om en hoe krijgen wij hier eenheid
in? Hoe reageren wij als er in één
van de kerken geen diaken meer is?
De wijkdiaconieën inventariseren de
verschillen en komen met ideeën om
nader tot elkaar te komen. Met deze
input gaat het college aan de slag.

Erepenningen
Daarna volgde een bijzonder
moment. De Federatie van

Diaconieën heeft een erepenning
in het leven geroepen. Deze wordt
uitgereikt aan diakenen die zich op
uitzonderlijke wijze hebben ingezet
voor het werk van de diaconie.
Om hun langdurige inzet, bestuurlijke
inbreng, betrokkenheid bij de
medemens, het waken over het werk
van de diaconie en de adviserende
rol daarin, hebben Mieke Hellema,
Gert Koekkoek en Dirk Westra deze
erepenning ontvangen.

die het boerenbedrijf met zich
meebrengt.
Het project wordt gedragen door
de diaconie van de Protestantse
Gemeente Amsterdam. Wij hebben
ons daarbij aangesloten. De realisatie
hangt op dit moment af van de
besprekingen met de gemeente
Amstelveen en de provincie NoordHolland. Deze gesprekken zijn
inmiddels zover gevorderd dat we de
diakenen en nu ook u, deelgenoot
kunnen maken van deze plannen.
De dag werd tevreden afgesloten
met een drankje op een zonnig
terras.

Gastvrijehoeve
Na de lunch volgde een presentatie
over het project De gastvrijehoeve.
Op een boerenbedrijf in de
Bovenkerkerpolder kunnen mensen
– met wie de diaconie contact heeft
– tot rust komen. Even hun hoofd
leegmaken door bijvoorbeeld te
helpen bij de diverse werkzaamheden
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Aan tafel
Willeke Koops

Veel zout gebruikt de kookploeg van
de buurttafel in de Paaskerk niet. Maar
smakelijk is het eten er wel, en gezellig
is het er ook. Na een kleinschalige start
bloeide het initiatief al snel op tot een
groot succes. Een laagdrempelige en
waardevolle manier van kerk zijn, vindt
‘chef kok’ Esther Velten. .
‘Zo’n tien jaar geleden is de buurttafel
gestart. Er waren plannen voor een
nieuw kerkgebouw in Westwijk,
en vooruitlopend op de bouw ging
een groep mensen er kwartieren.
Het gebouw kwam er niet, maar de
‘community’ bleef en organiseerde
maaltijden, een kerstlichtjestocht,
maandelijkse themavieringen en
geloofsgesprekken.
Bij de maaltijden
schoven zo’n tien tot
vijfentwintig mensen
aan, veelal uit de wijk.
Op een gegeven
moment kwam de
vraag of we niet
naar de Paaskerk
wilden verhuizen.
Na de verbouwing
was daar een mooie
keuken gekomen,
met een groot

fornuis en een grote oven. Er konden
daar meer mensen mee-eten’, vertelt
Esther Velten, die vanaf de start bij de
organisatie van de maaltijden betrokken
is. De buurttafel verhuisde naar de
Paaskerk, en zit sinds die tijd elke maand
met ruim zestig mensen volgeboekt.
Voor zeven euro krijgen mensen een
maaltijd, toetje en drankje geserveerd.
Er komen mensen uit de Paaskerk,
maar ook van andere kerken zoals de
St. Urbanuskerk en enkele mensen uit
de buurt. Er is een kern van zo’n twintig
tot dertig mensen, het andere deel
wisselt. ‘We hebben wel vanaf dag één
onze grenzen aangegeven. Meer dan
64 mensen kan echt niet! Dan hebben
we acht tafels voor acht personen in het
benedenhuis staan.’

Spoelassistenten
‘We moeten uitkijken dat we niet ten
onder gaan aan ons eigen succes,
want het blijft een enorme klus.
Gelukkig hebben we een groot team
van vrijwilligers, maar de kookploeg
is een beetje klein. Mensen willen
wel voor tien man koken, maar als ze
horen dat het voor zestig is schrikken
ze toch een beetje terug.‘ Esther zelf,
die koken als hobby heeft, draait er haar
hand niet voor om. ‘Ik vind het énig
om te doen’, lacht ze. ‘Helemaal als je
ziet dat iedereen zo tevreden is, dat
mensen met elkaar in gesprek zijn en
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dat ze voor een acceptabel bedrag een
lekkere maaltijd krijgen. Senioren die
alleen wonen hebben op deze manier
tafelgenoten. Maar er komen ook
echtparen die zich dan over twee tafels
verdelen, zodat ze allebei wat anders te
kletsen hebben.’ Voor haar eigen man
Henk houdt ze thuis meestal een restje
van de vorige dag over, zodat hij als
hij laat uit zijn werk komt niet hoeft te
verhongeren.
De buurttafel wordt één keer per maand
op een donderdag gehouden. Esther
beschrijft de dag. ‘‘s Ochtends gaan we
naar de winkel om betaalbare, verse
producten te kopen. Dan gaan we aan
de slag. Je denkt dat je genoeg tijd
hebt als je om twaalf uur begint, maar
dan is het toch nog aanpoten om op
tijd klaar te zijn. We hebben twee koks,
één of twee mensen die helpen met
wassen en snijden en mensen die de
tafels dekken. Het is inmiddels een
goed geoliede machine. Maar dan.....
het opruimen. Dat is het allermeeste
werk. Man man man..... zestig borden,
toetjesschaaltjes, al die pannen en
schalen, als je het ziet.... Gelukkig
hebben we er tegenwoordig goede
krachten bij, een paar mannen die als
geroutineerde spoelassistenten alles
afspoelen en in de grote vaatwasser
zetten. Het is een feestje om te zien dat
iedereen zo zijn best doet en dat alles
dan weer pico bello in de kasten staat.’

Variëteit
Het begint natuurlijk met het bedenken
van een menu. ‘Wat we koken is elke
keer anders. We houden een lijst van
gerechten bij, om te voorkomen dat we
in herhaling vallen. Rijst, pasta, soep,
het is elke keer anders. We bedenken
ook wel eens iets dat oudere mensen
niet zo snel verzinnen, zoals taco’s of
wraps. Of een Israëlisch of Libanees
gerecht.’ Zelf vindt ze de lasagne en
tiramisu die het team onlangs maakte
een succesnummer. De koffie na
de maaltijd werd aangekleed met
pindarotsjes, handgemaakt door Clara
Timmermans. ‘Alles was schoon op.
Meestal houden we wat over en
geven we het mee in zakjes en bakjes.’

Altijd is er een vegetarische variant,
of is het hele menu vegetarisch. De
koks houden er ook rekening mee dat
er wellicht senioren met een hoge
bloeddruk aan tafel zitten en gebruiken
daarom zo min mogelijk zout.
Niet alleen het menu is gevarieerd,
er is ook een grote variëteit aan
Amstelveense sprekers die worden
uitgenodigd om voor geestelijk voedsel
te zorgen. ‘We hebben allerlei mensen
op bezoek gehad. Iemand van de
Kledingbank, de Voedselbank, een
imker, een wethouder, de stadsdichter.
Ze zijn een kwartiertje aan het woord en
brengen zo het gesprek op gang. Maar
meestal begint dat gesprek vanzelf. Een
maaltijd zorgt ervoor dat het ijs snel
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gebroken is. Ik vind het belangrijk dat
de kerk zo’n laagdrempelige activiteit
biedt waar iedereen mag aanschuiven.
Juist dat is ook kerk. Het is een
moment in de week dat mensen een
fijne avond hebben en het leuk hebben
met elkaar.

Wie durft?
De kookploeg kan nog een extra
kok gebruiken. Wie het leuk
vindt om in een enthousiast en
betrokken vrijwilligersteam voor
zestig mensen te koken, kan
contact opnemen met Esther
Velten, evelten@ziggo.nl.
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Agenda
30 juni
Overvliegdiensten in de Kruisk
erk en Paaskerk
18-25 aug Taizéreis

Nienke van
der Heiden

HET PALET
EN DE ROELOF
VENEMASCHOOL
IN DE KERK
Ds. Werner en Nienke
Op dinsdag 4 juni en woensdag
5 juni ontvingen ds. Werner en
jeugdwerker Nienke in totaal zo’n
120 kinderen (groep 6 en 8) in
Kruiskerk en Paaskerk. In overleg
met de scholen hebben we een
Pinksterviering gemaakt. Het verhaal
van Pinksteren stond centraal. We
legden de verbinding van Pinksteren

naar het nieuwe begin dat de groep
8 leerlingen na de zomer op hun
nieuwe school tegemoet gaan.
Daarover spraken we met elkaar.
Iedereen mocht zelf een kaars
aansteken. Met elkaar stonden we
stil bij alle mooie en verdrietige
herinneringen. Het was bijzonder dat
de kinderen de vrijheid voelden dit
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met elkaar en ons te delen.
Vincent Dorenbos (KK) en Leo
Kramer (PK) begeleidden deze
viering op piano en orgel, Marian van
Leeuwen (KK) en Bert en Freja Slot
(PK) waren er voor de beamer en
het geluid. Onmisbare schakels!
Prachtige bijeenkomsten die volgend
seizoen vervolg krijgen!

KLIEDERKERK
DE BARMHARTIGE
SAMARITAAN
Op zondag 26 mei waren tijdens Kliederkerk alle ingrediënten
aanwezig om met elkaar het verhaal van de barmhartige
Samaritaan te ontdekken. Hoe zou het zijn om gewond te
zijn? Om dat uit te testen kon je een nep wond op je arm,
been of hand laten zetten. Net echt! Daarnaast kon je een
stokezel maken, de gewonde man werd immers met een ezel
naar de herberg gebracht. Met stokken, sokken, kranten en
knopen zijn er allemaal verschillende stokezels gemaakt. En
heel veel kunstenaars gingen ons voor, dus konden wij niet
achter blijven: iedereen die dat wilde kon een schilderij van
het verhaal maken. Met canvasdoeken op echte schildersezels
werden de mooiste creaties bedacht! Tijdens de viering
hebben we met elkaar gezongen, naar het verhaal geluisterd
en alle resultaten uit het Kliederuur bekeken. Tot slot hadden
we een heerlijke maaltijd geheel bij het thema passend.
Het was een fijne middag!

TAIZÉREIS
Van zondag 18 t/m zondag 25 augustus 2019
gaan we met elkaar naar Taizé. We nodigen
iedereen tussen de 15 en 30 jaar uit om mee
te gaan naar deze kloostergemeenschap in
Frankrijk. Voor veel jongeren is Taizé een plek
waar ze de tijd kunnen nemen om een stap
terug te doen uit het drukke leven dat ze
leiden. Een plek waar ruimte is om ervaringen
en visies uit te wisselen met jongeren uit
andere culturen. Een omgeving waar de
vrijheid is om je te verdiepen in je geloof
en jouw eigen zin van het leven. Mocht je
getwijfeld hebben, maar toch mee willen:
geef je dan z.s.m. op bij Nienke!
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kennismaken met

Trudy
JoosseRidder
Beste gemeenteleden van de
Protestantse gemeente Amstelveen en
Buitenveldert, sinds begin juni ben ik als
ouderenpastor werkzaam in uw midden.
Ik schets in het kort hoe het zo is
gekomen. In september 2005 ben
ik begonnen aan de HBO-opleiding
Godsdienst Pastoraal Werk. Ik
studeerde in deeltijd, de lesplaats was
in Utrecht. Aanvankelijk begon ik vooral
vanuit interesse, ik had nog geen idee
wat ik ermee zou willen. Ik vond het
een interessante opleiding, gevarieerd
qua vakken en medestudenten.
In het derde jaar liepen we stage.
Nadat ik in een verzorgingshuis
in Amsterdam terecht kwam, viel
pas echt het kwartje. Het werk van
geestelijk verzorger boeide me vanaf
het eerste begin. Al die mensen, al die
verhalen. Prachtig. Soms natuurlijk ook
verdrietig, machteloos makend, maar
toch boeiend.
Nadat ik de opleiding afrondde, ging
ik aan het werk bij de (toen nog
Gereformeerde) kerk in Nieuwveen.
Daarna werkte ik als geestelijk
verzorger in de buurt van Delft.

Vervolgens ging ik terug naar mijn
eerste stageplek, maar dan als
geestelijk verzorger. Helaas moest
ik daar vanwege bezuinigingen in
het voorjaar van 2015 vertrekken. De
eerste helft van 2017 heb ik in mijn
woonplaats Uithoorn bijstand in het
pastoraat verleend en vanaf september
2017 in Beverwijk als ouderenpastor,
waar ik vooral veel gesprekken voerde.
En nu ben ik dus in Amstelveen.
Fijn dichtbij huis! Hier mag ik de
ontmoetingsbijeenkomsten in de
Bolder leiden en het pastoraat aan onze
oudere gemeenteleden wonend in de
wijk Groenelaan verzorgen. Verdere
invulling van mijn takenpakket wordt
nog besproken.
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Dan nog iets over mijn thuissituatie. Ik
ben ruim 31 jaar getrouwd met Martin,
samen hebben wij drie zoons en een
dochter tussen 29 en 22 jaar.
Met goede moed ben ik aan deze
nieuwe baan begonnen. Ik kijk
ernaar uit samen met anderen het
ouderenwerk van de Protestantse
gemeente Amstelveen en
Buitenveldert voort te zetten. Wellicht
ten overvloede: ik ben met nadruk
‘bovenwijks’ aangesteld.

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag
Tel:
06 – 83354924
E-mail:
ouderenpastor@pga-b.nl.

Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In de week van de verkiezingen en de
gemeentevergadering was de opening
van de vergadering gericht op ‘keuzes
maken’. Keuzes voor de Europese
Unie, maar ook voor het gezamenlijke
gemeentebeleid voor de komende jaren.
Een paar kerkenraadsleden hadden een
reactie geformuleerd op de keuzes in
het conceptbeleidsplan van de AK over
de invulling van ons missionaire werk
c.q. de pioniersplek. We bespraken
de voorgestelde reactie. Met nadruk
werd gepleit voor het inzetten van
extra middelen om de vernieuwende
en missionaire inzet niet te laten

wegebben. De meerderheid koos ervoor
de reactie, met het pioniersplan van De
jonge Kruiskerk, aan de AK te sturen om
mee te wegen in zijn definitieve keuzes.
Op de oproep voor een coördinator
rommelmarkt reageerden Sanne Alberts
en Lena de Man met interessante
voorstellen en ideeën. Het moderamen
zal hen uitnodigen en bespreken hoe
zij een haalbare en uitvoerbare markt
kunnen organiseren. Wordt vervolgd.
Bij het ‘vaste’ agendapunt: vacatures
kon vermeld worden dat mogelijk met
een duo het voorzitterschap ingevuld
kan worden. Het vragen van mensen
voor taken of ambten levert niet veel

Freek de Vries
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op. Misschien is de tijd rijp om tot
één kerkenraad voor de PGA-B te
komen. Wel zullen twee aftredende
ambtsdragers hun termijn verlengen.
In een terugblik op de vieringen was
veel waardering voor de vieringen rond
Pasen. Ook de grote belangstelling voor
de dienst met rabbijn Soetendorp werd
genoemd. En natuurlijk vergaten we
het jubileum van Freek de Vries niet:
25 jaar aan de knoppen in Bankras- en
Kruiskerk!

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67,
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser,
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen,
tel. 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 645 05 65, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06 - 22 19 65 10,
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802
t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel,
tel. 645 23 46, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Na de doop van Morad en Parvin werd
geopperd om doopleden uit te nodigen
na te denken over belijdenis doen.
Andere bespreekpunten waren:
De foto-expositie, gemaakt door een
vluchteling, komt ook in onze kerk;
De collecte van de gezamenlijke
openluchtdienst op 16 juni is bestemd
voor Stichting Stop-kinderarmoede;
Bevestiging/voorstellen van Trudy
Joosse, onze ouderenpastor, in de Paasen Kruiskerk; De zending en zegening op

30 juni van Josje Dijkstra en Henk van
der Meulen als leiders van uitvaarten;
Het Gemeentefeest op vrijdag 14 juni.
Om 22.45 uur sloten we de vergadering
met lied 912.
Ton Kotterer, scriba

Van de diaconie
De schoolvakanties staan voor de
deur en daarmee een rustige tijd
in Amstelveen. Voor ouderen zijn
er goede vakantiemogelijkheden

via Het Vakantiebureau (www.
hetvakantiebureau.nl). De brochures
hiervan staan in het folderrek in de kerk.
Ook kunt u de diakenen voor informatie
hierover benaderen.
Deze maand kunt u zich ook al opgeven
voor de dagtocht op woensdag 4
september. Laten we in deze zomertijd,
waarin velen erop uit gaan, aandacht
houden voor hen die om welke reden
dan ook, er niet even tussenuit kunnen.
Lamkje Sminia

De jonge Kruiskerk
Verhaal in de Kruiskerk – Ruth
Op zondag 19 mei hebben we het seizoen van Verhaal
in de Kruiskerk afgesloten met een middag over Ruth.
Het was prachtig weer en daarom waren vrijwel alle
activiteiten buiten. Met elkaar hebben we ontdekt wie
Ruth was, wat ze betekende voor Noömi en welke
keuzes zij moest maken.

Je kon een ketting maken met portretten van familie
en dierbaren. De betekenis van je naam opzoeken.
Op een wereldkaart uitstippelen naar welk land jij zou
gaan als je zou moeten vluchten. Een hindernisbaan
afleggen. En een boekenlegger maken van korenaren.
Met elkaar maakten we een groot hart waarop iedereen
kon schrijven waaraan hij/zij dacht bij liefde. Tijdens de
viering hebben we met elkaar gezongen, het verhaal
van Ruth, Noömi, Orpa en Boaz uitgespeeld en kaarsen
aangestoken voor mooie en verdrietige dingen waarbij
we stil wilden staan. Als afsluiting aten we buiten met
elkaar. Het was een gezellige en mooie middag!
Nienke van der Heiden
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Lied bij het Gemeentefeest
Kruiskerk 14 juni 2019
Melodie: lied 704 ‘Dank, dank nu
allen God’ – tekst: Sieb Lanser
Dank, dank, vrijwilligers,
voor alles wat gedaan is;
er is veel werk verzet,
dat echt van kwaliteit is.
Op zondag, door de week,
vieringen en bezoek,
diaconaat, muziek,
SAT en koffie met koek.

is een dinosaurus
van vijfenzestig jaar
en bijna toe aan rust.

De stoelen staan voorin,
klaar om te gaan bezitten.
Maar, o verwondering,
haast niemand wil er zitten.
Hoe achterbanks is dat,
wegkruipen achterin,
de predikant ver weg –
wat heeft dat nu voor zin?

Toch ging er heel veel door,
het Open Huis bleef draaien
dankzij Anita Pfauth,
die oud’ren wist te paaien.
En ook voor het zingen
ging je de kerk niet uit –
de Sing-Inn ging ook door,
Peter en Henk voluit.

De vrouwen gingen weg,
einde contract en Leiden;
dat was voor ons wel pech,
ze waren leuke meiden.
De man die overbleef

Trudy Joosse is hier
als nieuwe oud’renpastor;
wij zijn heel blij met haar,
dat zij hier is gekomen.
Voor Paaskerk en Kruiskerk

gaat zij hier aan de slag,
ontmoetingspastoraat
en herberg, met een lach.
De Roelof Venema
werd zeker niet vergeten,
gesprekken in de klas,
een paasontbijt gegeten.
Verhaal in de Kruiskerk,
Paula en Antoinette
zetten zich heel erg in
voor De jonge Kruiskerk.
Het evangelie spreekt
over gevallen vrouwen in ons moderamen
vallen nu juist de mannen;
zo ook onze Rudie,
maar hij stond ook weer op
en in zijn laatste maand
gaat hij weer vol op kop.
Als voorzitter dankte
hij jullie al vanavond.
Sieb sluit er graag bij aan
op deze mooie avond.
Dank voor het werkklimaat,
jullie verdienen ‘laus’,
dat is Latijn voor lof,
voor jullie veel applaus.
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Paaskerk
Pinksterseizoen
Na de winter in de wijngaard,
zonder groen en zonder blos,
breekt er uit de dorre tronken
overal een lichten los:
knoppen openen zich, wijken,
als een vuur ontvlamt het blad,
ranken rekken zich en tasten
naar een steunpunt voor houvast,
voelen hoe een hand ze leidt,
steun geeft voor de rijke lasten
van een zomer vruchtbaarheid.

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

Dit gedicht van Inge Lievaart haalde
ik uit haar ‘Verzamelde gedichten’. Ze
bezocht dezelfde kerk als mijn ouders in
Scheveningen. Zo zag ik haar wel eens
als ik daar mocht voorgaan. In 2012 is
de dichteres op vijfennegentigjarige
leeftijd overleden. Ze heeft ons veel
aansprekende gedichten nagelaten.
De zomer ligt voor ons, hopelijk met
veel ‘vruchtbaarheid’. Ontmoetingen,
vergezichten, andere culturen, tijd
voor literatuur. Niet iedereen vindt de
zomer trouwens een mooi seizoen.
Temperaturen kunnen te hoog oplopen,
het kan ook te stil zijn.
We hadden goede dagen met elkaar
in de Abdij van Berne. Hoe mooi om
in zo’n setting geloofsgesprekken
te voeren. Om met de Norbertijnen
te vieren en hun eigen accenten te
ontdekken.
Ik kwam na vakantie terug en was
meer dan verrast door mijn tuin. Wat er
in twee weken niet kan gebeuren, als
de sluizen van de hemel (Genesis 7:11)
open gaan. In allerlei verband wordt
het kerkelijk seizoen afgesloten. Nog
een keer kerkenraad, nog een keer de
taakgroep diaconie, een evaluatie en
vooruitblik inzake de themavieringen,
een evaluatie van een jaargang
buurttafels in de Paaskerk.
Tijd om terug te kijken en vooruit
te kijken. Dat laatste is voor mij vrij
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betrekkelijk nu ik de wens kenbaar heb
gemaakt op 1 december met emeritaat
te gaan. Maar voorlopig is het nog
niet aan de orde om met elkaar in een
afscheidsmodus te schieten. Al kreeg ik
hartelijke reacties op mijn voorgenomen
besluit, mensen die het jammer
vinden maar me een ander, minder
hectisch leven gunnen. Anderen zullen
opgelucht zijn nu ik heb aangegeven te
vertrekken... maar ze waren zo goed om
mij dat niet te vertellen.
Verschillende jongeren mocht ik
feliciteren met hun afronding van
de middelbare schoolperiode. Niet
iedereen beleefde dat geluk. Ik dacht
terug aan mijn herexamen biologie in
1972.
Deze zomer hoop ik weer betrokken
te zijn bij een diaconale vakantieweek.
Net als vorig jaar ga ik naar een oord in
Ermelo dat enigszins aangepast is voor
mensen met een visuele beperking.
Iedere keer beleefde ik zo’n week als
een aansprekend avontuur.
Over de vieringen in de twee
zomermaanden kan ik weinig zeggen.
Op zes zondagen vanaf 1 juli zes
verschillende voorgangers. Als
kerkganger zou me dat niet tegenstaan.
Dat de vieringen en ontmoetingen
bij mogen dragen aan een ‘zomer
vruchtbaarheid’.
G.J. de Bruin

Zomerse ontmoetingsmiddag
De Zomerse ontmoetingsmiddag
met lunch, die gepland stond voor
dinsdag 13 augustus is verplaatst
naar dinsdag 30 juli aanvang 12.00
uur. Opgeven voor de lunch kan tot
25 juli via de inschrijfformulieren die
in de Paaskerk liggen of per email
naar: roeltje@fammentink.nl.
Roeltje Mentink

Uit de wijkkerkenraad
De gemeentevergaderingen van
de Paaskerk zijn goed bezocht, we
zijn blij dat zoveel mensen door hun
aanwezigheid hun betrokkenheid
bij het wel en wee van onze
gemeente laten blijken. Eén van de
onderwerpen was het verslag van de
werkzaamheden van de taakgroep
vieren/herinrichting van de Paaskerk.
Elders in deze Present vindt u een
verslag van de taakgroep vieren
met de eerste schetsen voor de
herinrichting van de Paaskerk. De
andere twee onderwerpen die op de
gemeentevergadering besproken zijn,
waren ziekenzalving en leiden van
uitvaarten door gemeenteleden. Over
deze twee onderwerpen zijn zowel in
de middag- als in de avondvergadering
intensieve, waardevolle gesprekken
geweest.
Emeritaat ds. Gert Jan de Bruin
In de vorige Present schreef ik over
het vervroegd emeritaat van ds.
Gert Jan de Bruin per 1 december
2019. Hierdoor zijn er binnen de
PGA-B in korte tijd drie predikanten
vertrokken. Vanwege de huidige
financiële situatie is er geen ruimte
om voor alle predikantsplaatsen
nieuwe predikanten te beroepen. Het
‘gewone’ werk gaat echter wel door.

Van de zittende predikanten wordt veel
gevraagd en verwacht. Wij vroegen de
AK om toestemming op korte termijn
een interim-predikant te mogen
aanstellen. En ook om te starten met
het beroepingswerk voor een nieuwe
PGA-B-predikant. Hiertoe wordt eerst
door de AK een solvabiliteitsverklaring
in Utrecht aangevraagd.
Kerkelijk werker
Per 1 juni is zowel in de Paaskerkgemeente als in de Kruiskerkgemeente

Trudy Joosse van start gegaan als
ouderenpastor. In de dienst van 16 juni
is zij aan u voorgesteld en kreeg zij
een zegen over haar en haar werk. Wij
heten haar van harte welkom in onze
gemeente. Zij stelt zichzelf verder voor
op pagina 11.
Ik geloof en vertrouw erop dat de Geest
van Pinksteren doorwerkt en dat we
elkaar verstaan. Dat we als gemeente,
hoe verschillend we als mensen ook
zijn, ons verbonden weten met elkaar.
Elly Merckel-Timmer

Luppo Thijmen Schreuder

Aaltje Somers – Portengen

Op 25 april overleed Luppo Thijmen
Schreuder. Luit – zoals velen hem kenden
– werd op 6 oktober 1948 geboren in
Sappemeer, Groningen. 'Ik heb een mooi
leven gehad' zo beginnen de woorden
van de kaart met Luits 'laatste groet'.
46 jaar is Luit samen geweest met Anna
Marijke. Eerst in het noorden van het
land, later In Amsterdam en de laatste
twintig jaar in Amstelveen. Hij werkte als
marinier, politieman en hengelsporter.
Ook was Luit betrokken bij de Dorpskerk.
Luit is lang ziek geweest, maar tot het
laatste toe was hij vastbesloten om alles
uit het leven te halen. Daarbij was zijn
geloof hem tot steun. Omdat Luit zijn
lichaam aan de medische wetenschap ter
beschikking heeft gesteld, zal hij later in
besloten kring worden herdacht.
Voor de rouwkaart koos hij de woorden
van de Engelse dichter W. H. Auden: 'Laat
je laatste gedachten dankbaar zijn'. Met
die woorden vertrouwen we Luit toe aan
de Levende. We wensen Anna Marijke en
allen die Luit missen Gods zegen toe.
Ds. Werner Pieterse

Geen middag sloeg Alie in de Dignahof
over en we zagen haar iedere zondag
in de Paaskerk. Hoe vaak heeft ze me
niet verteld dat ze aan alles zoveel
mogelijk wilde meedoen. Culturele
uitstapjes, dagtochten en de laatste
jaren ook diaconale vakantieweken. Ze
wilde zich zo min mogelijk laten bepalen
door lichamelijke beperkingen, die ze
opliep toen ze nog maar vier jaar oud
was. Misschien heeft die tegenslag in
haar leven haar ook wel tot zo’n sterke
vrouw gemaakt. Ze heeft zich tegen
vooroordelen teweergesteld.
Liefdevol sprak haar zoon in de
afscheidsbijeenkomst in de aula van de
Nieuwe Ooster over haar. Uit verhalen
wist ik hoe verbonden ze ook was met
haar kleinkinderen. We memoreerden
haar doorzettingsvermogen en haar
enorme wilskracht. Ze was dankbaar
en verwonderd over de tijd van leven,
haar gegeven. We gaan haar bij de
bijeenkomsten in de Dignahof missen.
Alie is 90 jaar geworden.
G.J. de Bruin
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Agenda
Juli
Di 02

Afsluiting: Gezamenlijk
etentje, dertigersgroepen
Oost en West
Di 30 12.00 uur Ontmoetingsmiddag

September
Zo 01 10.30 uur Themaviering dagcentrum:
‘Kracht van verhalen’
Do 05 15.00 uur Ontmoetingspastoraat in
Dignahof
Ma 09 20.00 uur Vergadering Raad van
Kerken
Zo 15 10.00 uur Gemeentestartzondag
Za 21 10.00 uur Rommelmarkt

Over de herinrichting van de
kerkzaal
De afgelopen periode hield een
commissie uit de Paaskerk zich – in
opdracht van de KR bezig drie vragen:
• Hoe kunnen we in de nabije en
verdere toekomst met elkaar vieren?
• Wat is de kern van ons vieren?
• Hoe kunnen we de inrichting van de
Paaskerk hierop aanpassen?
De conclusies van de commissie zijn
voorgelegd tijdens de gemeentevergaderingen op 6 en 8 mei.
De visie op vieren (zie figuur):
God staat aan de basis. Vanuit die basis
is er het verhaal in de Bijbel. We willen
geïnspireerd en gevoed worden, we
willen rust en reflectie en we zoeken
ontmoeting en gemeenschap.
Deze visie op vieren stelt eisen aan
de ruimte waar we willen vieren:
• We willen een stilte- en gedachtenishoek, zodat we kunnen gedenken en

stil kunnen zijn met onze gedachten en
met hen die ons lief zijn.
• De ruimte moet geschikt zijn voor
grote(re) vieringen op zondag en op
feestdagen en kleine(re) vieringen,
zoals de vespers, uitvaarten, en voor
mogelijk gebruik door derden (koren,
orkesten etc.).
• Het is belangrijk dat de diverse
vieringen tot hun recht komen in
de ruimte en dat de vieringen in die
ruimte op een goede wijze worden
vormgegeven.
Nadat de commissie een aantal
opties besprak, kwam ze tot een
schets waarin rekening is gehouden
met grote en kleine vieringen, een
stilteruimte en een gedenkplaats.
Deze schets geeft grote lijnen weer.
Details, zoals akoestiek, verlichting,
opslag stoelen, definitieve plaats
stilteruimte en gedenkplaats moeten
nog uitgewerkt.
De gemeenteleden lieten zich in de
gemeentevergaderingen over het
algemeen positief uit over het voorstel.
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De kerkenraad buigt zich de komende
tijd over de voorstellen en zal voor
de zomer besluiten of we met dit
voorstel verdergaan. Samen met AK
spreken we over de financiering. Als
dit alles positief uitpakt, worden details
uitgewerkt en vragen we de gemeente
weer om haar mening.
namens de taakgroep Vieren,
Peter van Leeuwen en Carla Verwoerd

JD12+
Hoi, hoi, ik schrijf dit stukje op een
mooie Pinksterdag. Fijn om ook
jongeren van de 12+ in de ‘gewone’
kerkdienst te zien en niet alleen bij
ons beneden. Daar gebeurt het echter
wel. Leuke en zinnige bijeenkomsten,
interactief en met behulp van filmpjes
visueel aantrekkelijk gemaakt. Vaak
met levendige discussies tussen
de jongeren onderling en ons van
de leiding. We blijven het met veel
enthousiasme doen en hopen dat
het ook zo ervaren wordt. Naast de
reguliere 12+diensten zijn er soms ook
specials, zoals afgelopen 2 juni filmeten
en komende 29 juni tienerdag. Kortom
genoeg te beleven. Wees welkom!
Greetz Hans Wesdorp

Pelgrimskerk
Vanuit de wijkkerkenraad
Vanwege het even aantal
oecumenische diensten zouden
we Pinksteren altijd in de Goede
Herder vieren. Daar waren we niet
gelukkig mee. Ds. De Vries heeft met
pastor Phil Kint geregeld dat we de
Boeteviering gaan meetellen, zodat we
weer op een oneven aantal uitkomen.
Volgend jaar jaar vieren we Pinksteren
in de Pelgrimskerk.
Sinds 1 juni werkt Maarten Vogelaar
als nieuwe studentenwerker bij Ziel &
Zaligheid. Na acht maanden evalueren
we. Maarten woont in Amsterdam.
We zijn blij weer een tweede
studentenwerker te hebben naast
André van der Galiën.
Mw. Leopold heeft een legaat
nagelaten bestemd voor het werk
in de Pelgrimskerk. We zijn hier heel
blij mee, want de afgelopen jaren
hebben we flink ingeteerd op ons
bestemmingsfonds.
De scriba van de synode, ds. De
Reuver, heeft ons meegedeeld hoe
voortaan de niet-gedoopte nieuwingekomen-leden zullen worden
geregistreerd. Meestal zijn het
kinderen van ouders die niet veel meer
met de kerk hebben. Zij ontvangen
een schrijven met de mededeling
dat ze als mee-geregistreerde zullen

worden aangemerkt, tenzij ze er de
voorkeur aan geven om uitgeschreven
te worden. In de praktijk geeft 50%
van de betreffenden aan uitgeschreven
te willen worden.
Een telkens terugkomend punt is
de toekomst van de Pelgrimskerk.
Allerlei opties worden genoemd. We
zoeken door naar eventueel geschikte
alternatieve ruimten voor eredienst en
ontmoetingen. Van onze kant hebben
we contact gezocht met het bestuur
van de Goede Herder. Men is daar in
principe positief, maar er moeten nog
veel aspecten besproken worden. Voor
verschillende verkoopopties van de
Pelgrimskerk moeten we overleggen
met het College van Kerkrentmeesters.
Dat overleg moet nog plaatsvinden.
We zoeken nog een opvolger voor dhr.
De Ronde in de commissie Themaavonden. En ook hebben we nog geen
opvolger in het CvK voor onze huidige
voorzitter dhr. Oud. Voorzitterschap en
kerkrentmeesterschap zijn namelijk
niet te combineren. We beginnen
langzamerhand toch aan te lopen tegen
een tekort aan in te zetten krachten.
Ds. De Vries overweegt dit najaar
zijn studieverlof op te nemen. Omdat
er verschillende aspecten aanzitten,
bespreken we dit in de junivergadering.
Adri Lodder
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Pastorpraat
Zout, het thema deze keer, wat een
zomers woord. Het deed mij denken
aan kinderen die bij een hittegolf bijna
de hele dag in zee zwemmen en spelen.
Nou dan moest je het zout langdurig
afspoelen. Het was dan ook altijd een
vrolijk gekwetter bij de douches van de
strandtenten aan de kust.
Is het ook een bekend Bijbels woord?
Toch wel. Bij rondvragen noemde men
spontaan: ‘Zout der aarde!’ Mattheus
5: 13 en verder. Dat deed mij denken
aan de vrouw die rond haar 40ste
jaar belijdenis deed in Buitenveldert.

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
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Ze was niet met de Bijbelverhalen
opgevoed en ze kreeg deze tekst
mee. Ze was stewardess, hield van
verzorgen, maakte vele vluchten rond
de aarde. In de schaarse weekenden
thuis in Buitenveldert kwam ze
vaak langs. Ze vertelde dikwijls hoe
deze tekst haar had bemoedigd
en ontroerd en ze werd er blij van!
Voortaan ging de Bijbel mee. Het
maakte haar nieuwsgierig naar meer!
Wij vliegen misschien niet heel
ver uit maar hopen toch met
elkaar wat te beleven. Is er bij de
grote zomermaaltijd zoute haring
uit IJsland? Wie is goed in de
bloemenquiz? Hier al een voorproefje:
welke bloemen zult u zeker op IJsland

tegenkomen? Tien letters! Wie?
Velen waren aanwezig bij de
gemeentevergadering in de Paaskerk,
de middag van 21 mei. Het ging
over de Pelgrimskerk, over ons
kerkgebouw. Bij de goede uitleg, de
inspraak en de ideeën kwam veel aan
bod. Positief meedenken: ‘zout der
aarde...?’ We wachten in spanning af!
We wensen elkaar een mooie zomer
toe met ontmoetingen op zondag en
in de week.
Als het erg stil wordt om u heen, trek
dan aan de bel! Een telefoontje is
genoeg als u aan huis gebonden bent.
Wil Kruijswijk

Stap verder
In de zomer lijken de activiteiten in
de kerk wel eens te minderen. Het
diaconale werk gaat door. Diaconaal
centrum Stap Verder biedt hulp aan
buurtgenoten, vluchtelingen en
daklozen in Amsterdam Zuidoost,
die dat nodig hebben.
Behalve adviezen, verwijzingen,
een maaltijd of een douche krijgen
zij zo nodig ook iets in natura mee
om de basale kosten te verlichten.
De voorraad van deze middelen
raakt weer uitgeput.
Helpt u mee de voorraad aanvullen? Van 1 juli tot 15 augustus kunt
u iedere zondag uw spullen – zoals houdbaar voedsel (blikgroente,
koffie, thee e.d.), toiletartikelen en wasmiddelen – bij de ingang van
de kerk inleveren. Een geldelijke bijdrage geven kan ook.
Betrokkenen zijn reuze geholpen met de spullen.
De acties in de winkels met 1+1 gratis bestaan nog steeds. Wij
blijven roepen: 1+1 voor Stap Verder! Dank voor uw medewerking,
De Wijkdiaconie
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Zingen met Nelly Versteeg
Wo/ 03-07 om 14.30 uur
In het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en
kerk’ staan veel meer dan de 1016 genummerde liederen. Er zijn a en b versies van liederen,
deze versies gaan over dezelfde tekst – vaak
de Psalmen uit de bijbel – maar met andere
woorden of een andere muziekstijl. ‘De Heer
is mijn herder! ‘k Heb al wat mij lust.’ is zo’n
variatie op psalm 23, waarvan er wel zeven
staan in het Liedboek. Waarom is ‘Een vaste
burcht is onze God’ dan lied 898 en niet een
variatie op lied 46? Nelly Versteeg licht toe en
begeleidt de samenzang.

Kom mee naar buiten allemaal
Vr/ 05-07 en 06-09, om 17.30 uur
We eten pannenkoeken in het Amstelpark en
Amsterdamse Bos. Vertrek om 17.30 uur vanaf
de Pelgrimskerk. Geef je op – i.v.m. reserveren – voor 03-07 / 04-09 bij Wil of Irene.

Bijbelkring ds. De Vries
Di/ 09-07 om 14.00 uur
Het Woord spreekt
Do/ 11-07 om 16.00 uur
Film: De Dirigent
Ma/ 15-07 om 14.00 uur
Antonia Brico geboren in 1902 als Wilhemina
Wolthius in Rotterdam, verhuist in 1908 met
haar adoptieouders naar Californië.

Pelgrimskerk

Zomerprogramma

De Goede Herder
Op locatie

Het zomerprogramma ligt al weer even in de kerk om mee te nemen.
Gaf u zich al op? Gewoon doen! Hieronder een beknopt overzicht.
Meer informatie in het papieren Zomerprogramma.

Haar bewogen leven staat, in het teken
van het veroveren en behouden van een
plaats in de door mannen gedomineerde
dirigentenwereld.

Viering
Di/ 16-07 om 10.00 uur
Museum ‘Het Schip’
Do/ 18-07, vertrek om 10.00 uur
We reizen met ov naar en bezoeken Museum
’t Schip Oostzaanstraat 45, gebouwd in De
Amsterdamse Schoolstijl en lunchen hier ook.
Opgeven voor 17 juli bij Wil of Janny.

Verzetsmuseum
Di/ 23-07, vertrek 10.00 uur
We bezoeken de expositie over de vijf
oorlogsjaren met 150 foto’s, citaten en
fotoalbums van Duitse militairen in het
Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61.
Opgeven bij Phil of Janny.

Botanische tuin + verrassing
Di/ 30-07, verzamelen om 10.00 uur
We bekijken de tuin en laten ons voorlichten
door de tuinman over een speciaal plantje.
Om ongeveer 12.30 uur komen wij bij elkaar
voor een broodje en een sapje. Opgeven voor
28 juli bij Wil of Irene.

Het Woord spreekt
Do/ 08-08 16.00 uur

IJsland: zomermaaltijd
Vr/ 09-08, om 18.00 uur
Snakt u in de zomer soms ook naar verkoeling? Loopt de temperatuur te hoog op? Kom
op vrijdag 9 augustus ook naar ‘IJsland’. Alles
staat dan in het teken van dat verfrissende
land. We drinken ijsthee en ijskoffie, eten
ijskoude soep en ijsbergsalade en een ijsje
toe. Bij de Bijbelse bloemenquiz kunt u leuke
prijzen winnen. Zo houden we het hoofd koel
en de harten warm. Kosten: € 10. Opgeven
voor 02 augustus bij Wil, Janny of Irene.

Bijbelkring ds. De Vries
Di/ 13-08 14.00 uur
Artzuid, kunst dichtbij
Do/ 15-08, om 10.00 uur
Deze tweejaarlijkse gratis kunsttentoonstelling op de Minerva- en de Apollolaan bekijken
we wandelend. We drinken koffie/thee tussen
de beelden. Opgeven voor 13 augustus bij Wil
of Irene.

Film: My Old Lady
Ma/ 19-08, om 14.00 uur
New Yorker Mathias Gold zit bijna aan de grond.
Hij vertrekt naar Parijs om een geërfd appartement om te zetten in geld. Bij aankomst treft
hij er een oude vrouw, die er samen met haar
dochter woont. Zo kan hij het appartement niet
verkopen... Een film met Kevin Kline, Maggie
Smith en Kristin Scott Thomas.
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Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de
locatie waar ze plaatsvinden.

Viering
Di/ 20-08 10.00 uur
Bijbelkring ds. De Vries
Di/ 27-08 14.00 uur
Film: Tomorrow
Ma/ 16-09 14.00 uur
Onze planeet wordt bedreigd: natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de temperatuur stijgt
en de bevolking groeit. Onze ecosystemen
kunnen het tempo waarin dit allemaal gebeurt
niet meer aan. Op zoek naar oplossingen
voor dit probleem reizen Mélanie Laurent en
Cyril Dion met hun team naar tien landen. Ze
ontmoeten pioniers die landbouw, energie,
economie, democratie en educatie opnieuw
proberen uit te vinden om de wereld leefbaarder te maken.

Opgeven voor activiteiten bij:
Ds. H.U. de Vries
tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl
Pastor Phil Kint
tel. 642 08 43, philkint@xs4all.nl
mob. 06 136 24 227
Wil Kruijswijk
tel. 642 77 03, wilkru@xs4all.nl
Irene Hillers
tel. 642 82 43
Janny Schuijt
tel. 644 10 65, janny.schuijt@upcmail.nl
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nieuws
Denk mee over
ethische vraagstukken
Tentoonstelling A Muslim,
a Christian and a Jew
In Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam is de
tentoonstelling A Muslim, a Christian and a Jew van Eran Shakine
(Tel Aviv, * 1962) te zien. In de werken van Shakine spelen drie
mannen (een moslim, een christen en een jood) de hoofdrol.
De kunstenaar wil via zijn werken oproepen tot interreligieuze
verdraagzaamheid en de daarbij behorende ontmoeting. Eran
Shakine is zoon van een Franse vader en een Hongaarse moeder,
die beiden de holocaust overleefden. Zelf heeft hij al vijf oorlogen
meegemaakt. Het is indrukwekkend om te zien hoe hij met heel
eenvoudige middelen zulke inspirerende en met humor geladen
schilderingen maakt van waar het alle mensen om te doen is:
gelukkig worden.
Shakine illustreerde drie vergelijkbare figuren waarbij de religieuze
achtergrond niet te identificeren is. Het resultaat is een stripachtig
maar niet-stereotyperend beeld. De drie figuren, die door de
negentiende-eeuwse kledij hetzelfde eruitzien, helpen elkaar tijdens
hun reis op zoek naar Gods liefde. ‘Als je de mens ontdoet van
alles wat hen onderscheidt’, aldus Shakine, ‘hebben we allemaal
dezelfde basisbehoefte: we willen allemaal gelukkig zijn.’.
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder haalde deze kunstwerken
naar Nederland vanwege het thema ‘(religieuze) tolerantie’ dat het
museum al lange tijd centraal stelt. Het Museum, ingericht rond de
schuilkerk op zolder, vertelt het verhaal van religieuze tolerantie in
het Amsterdam van de 17e, maar ook van de 21e, eeuw.
De tentoonstelling is te bekijken tot en met 13 oktober. Voor meer
info: www.opsolder.nl/exposities, Museum Ons’ Lieve Heer op
Solder, Oudezijds Voorburgwal 38.

28

Op 8 juli organiseert de Raad van Kerken –
samen met o.a. NEMO Science Museum – twee
workshops over duurzame biotechnologische
toepassingen, voor 25-30 personen. De
workshops zijn onderdeel van een Europees
burgerparticipatieproject.
Christenen zijn uitgenodigd deel te nemen aan
een of beide workshops om vanuit hun geloof
en waarden mee te denken over deze ethisch
geladen onderwerpen: Vinden wij de aanpassing
van DNA vanuit christelijk perspectief een
geoorloofde manier om duurzame productie van
gewassen te realiseren?
Deelname is gratis, de voertaal is Nederlands en
voorkennis is niet vereist. Reiskosten worden
vergoed, en voor of na de workshop kunt u
NEMO Science Museum bezoeken.
’s Morgens gaat de workshop over kansen en
toelaatbaarheid van aanpassing van het DNA van
tabaksplanten om medicijnen of cosmetica te
produceren.
‘s Middags gaat de discussie over het mogelijke
gebruik van bacteriën waarvan het DNA is
aangepast in de omzetting van het broeikasgas
CO2 in biobrandstoffen.
Aanmelding kan via www.ethicschool.
nl/biotechnologieworkshops. Meer
informatie: www.ethicschool.nl/
participeer-in-dialoog-over-biotechnologie.
8 juli, 9.30 – 17.00 uur, NEMO Science Museum,
Ooosterdok 2, Amsterdam

nieuws
Bij ons in de Biblebelt
Ga deze zomer mee op reis naar de Nederlandse
Biblebelt, een gebied waar veel orthodoxe
christenen wonen. De Bijbel wordt er letterlijk
genomen. Onlangs nog leidde de Nashvilleverklaring tot veel commotie.
De Biblebelt loopt dwars door Nederland, van
Zeeland tot Overijssel. In deze strook wonen
veel bevindelijk gereformeerden, ook wel ‘refo’s’
genoemd.
Zondag is er een echte rustdag, vrouwen dragen er
vaak een rok en in de huiskamers is meestal geen
tv maar een orgel te vinden. Mensen trouwen er
doorgaans jong, gezinnen zijn er vaak groter dan
gemiddeld, en de vaccinatiegraad is er laag. Ook op
Zaterdag/zondag, mevrouw Blankensteijn-Moree
andere gebieden maken Biblebelt-bewoners vaak
net andere keuzes dan de rest van Nederland: er
is een eigen cultuur met een eigen politieke partij
(de SGP) die aan invloed wint, eigen scholen, studentenverenigingen,
media, zorg, vakanties en winkels.
Aan de hand van films, interviews, objecten uit het dagelijks leven,
de geschriften waarop de orthodoxe levensstijl is gebaseerd, maar
ook fotografie en kunst is het mogelijk de hedendaagse Biblebeltbewoner te ontmoeten.
Voor meer info: www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/biblebelt
7 juli t/m 22 september, Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

Op reis met Petrus
Of u nu op vakantie gaat of thuisblijft deze zomer, het
vakantieboekje van Petrus biedt 28 dagen lang bijbelse inspiratie. In dit vakantieboekje vindt u voor iedere dag een
bijbeltekst over geloof, hoop of liefde. Zo ontdekt u 28 dagen lang het goede verhaal dat de Bijbel ons wil vertellen.

Daarnaast is er voor iedere dag een vraag om over na te
denken of een oproep om zelf aan de slag te gaan.
U kunt een gratis exemplaar van het vakantieboekje
Op reis met Petrus aanvragen via:
www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.
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Zoutrantsoen
Erik Schouten

Wist u dat ons woord ‘salaris’ is
afgeleid van het Latijnse woord voor
zout (sal)? Voordat het geld zijn intrede
deed, kregen de Romeinse soldaten
hun soldij uitbetaald in de vorm van
een zoutrantsoen (salarium). Zout
was een tamelijk kostbaar smaak- en
conserveringsmiddel, dat gemakkelijk
was af te wegen en goed kon worden
bewaard. Daarmee was het een
geschikt ruilmiddel.
Ik ben arbeidsvoorwaardenspecialist
van beroep en adviseer werkgevers
over salarissen en aanverwante zaken.
Als het gaat over beloning, vinden we
‘gelijkheid’ tegenwoordig erg belangrijk: gelijk loon voor gelijk werk, gelijke
beloning van mannen en vrouwen etc.
Werkgevers hebben daardoor nauwelijks meer de vrijheid om te betalen wat

ze willen. Hooguit kunnen ze aan het
eind van het jaar medewerkers die een
bijzondere prestatie hebben geleverd
een gratificatie toekennen, maar als je
niet oppast, leidt dat tot gemopper bij
misgunnende collega’s. Gelijkheid wint
het dus meestal van vrijheid.
Hoe anders gaat het eraan toe in
de gelijkenis van de arbeiders in de
wijngaard (Matteüs 20). De dagloners
die te elfder ure door de landheer
van de arbeidsmarkt zijn gehaald
en maar één uur hebben gewerkt,
krijgen hetzelfde loon uitbetaald als
de werkers die ’s ochtends vroeg in
dienst zijn genomen en het de hele
dag ‘onder de brandende zon’ hebben
volgehouden: één denarie.
In mijn tijd als zondagsschoolmeester
– lang geleden – heb ik dit verhaal
eens invoelbaar gemaakt door de
kinderen rondjes te laten lopen voor
een pepermunt. Eerst een groepje
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vrijwilligers vijf rondjes voor een
pepermunt, na verloop van tijd wat
andere kinderen drie rondjes voor een
pepermunt en op het laatst de rest
van de kinderen één rondje voor een
pepermunt. Ze hadden er allemaal
plezier in, tot het op ‘uitbetaling’
aankwam. De kinderen die één
rondje hadden gelopen kregen één
pepermunt, prima. Vervolgens gaf ik
de kinderen die drie rondjes hadden
gelopen ook één pepermunt, en ten
slotte was er voor de kinderen met
vijf rondjes ook één pepermunt. Alles
zoals afgesproken... De reactie van de
kinderen met meer rondjes was zoals
verwacht: ‘Maar dat is oneerlijk!’
In het koninkrijk van de hemel is er
geen loon naar werken, van ‘gelijke
rechten’ is geen sprake. De Koning is
vrij om vorstelijk uit te delen, er is ‘een
rantsoen voor velen’ (vers 28 in de
Statenvertaling).

agenda

Jeugd

Kruiskerk

Paaskerk

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

Zo/ 30-06

Overvliegdiensten

In de Kruiskerk en Paaskerk

Di/ 02-07

Afsluiting 30+ groepen

Gezamenlijk etentje, dertigersgroepen Oost
en West

Wo/ 03-07 Zingen met Nelly
Versteeg
In het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en
kerk’ staan veel meer dan de 1016 genummerde liederen. Er zijn a en b versies van liederen,
deze versies gaan over dezelfde tekst – vaak
de Psalmen uit de bijbel – maar met andere
woorden of een andere muziekstijl. ‘De Heer
is mijn herder! ‘k Heb al wat mij lust.’ is zo’n
variatie op psalm 23, waarvan er wel zeven
staan in het Liedboek. Waarom is ‘Een vaste
burcht is onze God’ dan lied 898 en niet een
variatie op lied 46? Nelly Versteeg licht toe en
begeleidt het samen zingen. Tijd: 14.30 uur.

Vr/ 05-07 en 06-09 Kom mee naar
buiten allemaal
We eten pannenkoeken in het Amstelpark en
Amsterdamse Bos. Meer info en opgeven:
pagina 26-27.

Ma/ 15-07 Film: De Dirigent
Antonia Brico geboren in 1902 als Wilhemina
Wolthius in Rotterdam, verhuist in 1908 met
haar adoptieouders naar Californië. Haar
bewogen leven staat, in het teken van het veroveren en behouden van een plaats in de door
mannen gedomineerde dirigentenwereld.
Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder

Do/ 18-07

Museum ‘Het Schip’

We reizen met ov naar en bezoeken Museum

Verzetsmuseum

We bezoeken de expositie over de vijf
oorlogsjaren met 150 foto’s, citaten en
fotoalbums van Duitse militairen in het
Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61. Vertrek
10.00 uur, Station Zuid, lijn 51. Meer info en
opgeven: pagina 26-27.

Di/ 30-07

Botanische tuin +
verrassing

We bekijken de tuin en laten ons voorlichten
door de tuinman over een speciaal plantje.
Verzamelen om 10.00 uur bij Botanische tuin,
Van der Boechorststraat 8. Meer info en opgeven: pagina 26-27.

Di/ 30-07

Overig

www.pga-b.nl

’t Schip Oostzaanstraat 45, gebouwd in De
Amsterdamse Schoolstijl en lunchen hier ook.
Vertrek 10.00 uur, lijn 5 station Zuid. Opgeven
voor 17 juli bij Wil of Janny.

Di/ 23-07

Dagcentrum
Westwijk

Pelgrimskerk

op de Minerva- en Apollolaan bekijken we
wandelend. We drinken koffie/thee tussen de
beelden. Opgeven voor 13 augustus bij Wil of
Irene. Vertrek 10.00 uur bij Station Zuid, lijn 5.
Tijd: 10.00 uur.

Zo/ 18-08 - zo/25-08 Taizéreis
Ma/ 19-08 Film: My Old Lady
New Yorker Mathias Gold zit bijna aan
de grond. Hij vertrekt naar Parijs om een
geërfd appartement om te zetten in geld. Bij
aankomst treft hij er een oude vrouw, die er
samen met haar dochter woont. Zo kan hij
het appartement niet verkopen... Een film
met Kevin Kline, Maggie Smith en Kristin
Scott Thomas. Tijd: 14.00 uur in De Goede
Herder.

Zo/ 01-09

Ontmoetingsmiddag

Tijd: 10.30 uur.

IJsland: zomermaaltijd

Tijd: 10.00 uur.

Themaviering:
‘Kracht van verhalen’

Tijd: 12.00 uur.

Vr/ 09-08

Snakt u in de zomer soms ook naar verkoeling? Loopt de temperatuur te hoog op? Kom
op vrijdag 9 augustus ook naar ‘IJsland’. Alles
staat dan in het teken van dat verfrissende
land. We drinken ijsthee en ijskoffie, eten
ijskoude soep en ijsbergsalade en een ijsje
toe. Bij de Bijbelse bloemenquiz kunt u leuke
prijzen winnen. Zo houden we het hoofd koel
en de harten warm. Kosten: € 10. Opgeven
voor 2 augustus bij Wil, Janny of Irene. Tijd:
18.00 uur.

Do/ 15-08

Artzuid, kunst dichtbij

Deze tweejaarlijkse gratis kunsttentoonstelling
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Za/ 15-09

Gemeentestartzondag

Ma/ 16-09 Film: Tomorrow
Onze planeet wordt bedreigd: natuurlijke
hulpbronnen raken uitgeput, de temperatuur
stijgt en de bevolking groeit. Op zoek naar
oplossingen voor dit probleem reizen Mélanie
Laurent en Cyril Dion met hun team naar tien
landen. Ze ontmoeten pioniers in landbouw,
energie, economie, democratie en educatie..
Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder.

Za/ 21-09

Rommelmarkt

Vanaf tien uur gaan de hekken open en bent u
van harte welkom!
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Geen mooier zomerbeeld
dan ruisend graan
jaar na jaar vreugde op de velden;
een beeld zo oud als
dit Egyptisch kalksteen.

Werner Pieterse

‘Voortaan zullen - zolang de aarde bestaat zaaiing en oogst, koude en hitte,
zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.’
(Genesis 8:22)

new kingdom, prob. Amarna dynasty; hermopolis
Egypt - 1353–1336 B.C. - zegt het museum

