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Week van de 
Ontmoeting
23-29 september

VAN DE REDACTIE

Ma/ 23-09 Kruiskerk: 
Extra Open Huis
Een gespecialiseerd bedrijf uit 
Wateringen geeft een korte presentatie 
over hulpmiddelen voor mensen 
die slechtziend zijn. Er zijn veel 
mogelijkheden om het dagelijks 
leven gemakkelijker te maken, zowel 
binnenshuis als buitenshuis. 
Er zijn hulpmiddelen aanwezig 
die u mag uitproberen. Ook is er 
gelegenheid persoonlijk advies aan te 
vragen.
U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn, neem gerust 
belangstellenden uit uw buurt mee. 
Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang 
presentatie om 10.00 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.
Voor meer informatie kunt u zich 
richten tot Anita Pfauth, 
06 - 14 612 726, a.s.pfauth@gmail.com
of Trudy Joosse, 06 - 83 354 924, 
ouderenpastor@pga-b.nl. 

Do/ 26-09 Paaskerk: 
Ontmoeten met High-tea
De diaconie organiseert in de Paaskerk 
een ontmoetingsmiddag voor 
gemeenteleden en belangstellenden. 
Onder het genot van thee en koffi e 
met allerlei lekkere high-tea-hapjes 
èn een gezellig programma gaan we 
met elkaar in gesprek. Van 14.30 tot 
17.00 uur in het Benedenhuis van de 
Paaskerk.
Graag van te voren aanmelden – tot 
21 september – bij de koster van de 
Paaskerk, tel. 020 - 641 51 68 of per 
e-mail: koster@paaskerk-amstelveen.nl. 

Za/ 28-09 Paaskerk: Come together
Ontmoet je graag mensen uit andere 
landen? Wil je hun speciale recepten 
proeven? Ben je trots op je eigen 
keukenkunst? 
Of je nu na een korte of lange reis 
een plek in Amstelveen gevonden 
hebt, of al vele jaren in Amstelveen 

woont en leeft: kom en ontmoet elkaar 
tijdens een grote gevarieerde maaltijd. 
Leer nieuwe vrienden kennen met 
interessante verhalen!
Na een activiteit voor kinderen en 
volwassenen, is er veel tijd om kennis 
met elkaar te maken. Breng een 
hoofdgerecht mee – zo veel als je zelf 
zou willen eten, of iets meer. Al het 
eten komt op een grote tafel en delen 
we met elkaar. De diaconie zorgt voor 
drinken. Kom en neem uw (nieuwe) 
buren en iets te eten mee. Van 14.00 
tot 18.00 uur.

Amstelveenz.nl
In Amstelveen zijn dit jaar 
weer verschillende activiteiten 
georganiseerd en gebundeld in een 
programmaboekje. U vindt dit boekje 
bij o.a. bibliotheek, gemeentehuis, 
gezondheidscentra en wijkcentra. 

In de laatste week van september, de Week van de Ontmoeting, 

worden activiteiten georganiseerd om elkaar te leren kennen. 

Ook in Amstelveen en Buitenveldert. U kunt overal aan meedoen! 
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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. Adreswijzigingen en 
opzeggingen? Graag schriftelijk of per mail 
doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau: 
Geopend di, wo, do van 9.00 tot 12.30 uur.
Telefoon: 020 - 641 36 48
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC 
Amstelveen. Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen

Kerkelijke bijdragen
IBAN: NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl, Schoonhoven
Vellendrukkerij bdu bv, Barneveld

Met dank aan: Dick Aanen, Gert Jan de 
Bruin, Gerben Drost, Andre van der Galien, 
Trix Hagen, Nienke van der Heiden, Ineke 
Norel, Werner Pieterse, Kees Posthumus, 
Janny Schuijt, Gert Smit, Hans Reijenga, 
Yvonne Teitsma, Ginus Trof, Maarten 
Vogelaar en iedereen die we vergeten zijn.

Colofon Present het gemeentemagazine van de PGA-B verschijnt 
negen keer per jaar. Dit is nummer 6, 2019, jaargang 10.

Van de redactie
‘Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is 
verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen 
zal ik wenen.’ Deze woorden van Leo Vroman passen 
goed bij de vredesweek, die van 21 t/m 29 september 
wordt gehouden. En ook bij het begin van het 
gedenken en vieren van 75 jaar bevrijding. Maar er zijn 
meer verhalen: verhalen om te wenen, om te lachen, 
om je in te herkennen, om je aan te spiegelen... 
In losse aansluiting bij het landelijke thema van de 
startzondag ‘Een goed verhaal’ heeft dit nummer 
van Present ‘Verhalen’ als thema. In zijn hoofdartikel 
refereert Werner Pieterse aan zijn jaren in Kameroen. 
Hij knoopt aan bij een beeld van de Afrikaanse 
theologe Musa Dube: verhalen als landkaarten. 
Een kaart laat zien waar je vandaan komt en welke 
mogelijkheden je hebt om verder te gaan; het beeld 
van de landkaart plaatst verhalen, uit de Bijbel of van 
elders, in de beweging van verleden en toekomst. 
Ieder mens heeft een eigen, bijzonder levensverhaal. 
Trix Hagen heeft zich toegelegd op het schrijven van 
levensverhalen; Dick Aanen heeft een interview met 
haar. Het bijbelse verhaal en de verhalen van mensen 
worden verbonden in de themavieringen in Westwijk; 
Gert Jan de Bruin schrijft erover. Bij deze Present 
treft u een folder Leren en bezinnen aan, met een 
bovenwijks vormings- en toerustingsaanbod; bewaar 
deze goed, want het aanbod beslaat het hele nieuwe 
seizoen t/m juni. In Present zelf ziet u ook enkele 
vernieuwingen: een frissere vormgeving en het in een 
bovenwijkse agenda bij elkaar brengen van vorming 
en toerusting, muziekactiviteiten en jeugdwerk. Als 
redactie wensen we u een gezegend nieuw seizoen: 
deel verhalen met elkaar en verbind ze met het goede 
verhaal van de Bijbel. 

Sieb Lanser

Voor klachten of vragen omtrent de privacy (de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevens-
bescherming) kan contact opgenomen worden met 
het scribaat van de Algemene Kerkenraad.

07 – Ballingschap
inleveren kopij: 30 september
op de mat: 19 oktober

08 – Medemens  
inleveren kopij: 28 oktober
op de mat: 16 november
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Kerkdiensten
ZONDAG 

15 September 

1e collecte: Diaconie, 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, Zending, versterking kerken 
in het Midden-Oosten

Kruiskerk
10.00 uur: mw. A.C. Winter
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin en ds. W.T. 
Pieterse, startzondag met de cantorij 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. R.M. Witteveen, Haarlem

De Buitenhof
Za/ 14-09: 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent

ZONDAG 

22 September 

1e collecte: Diaconie, landelijk Vredeswerk
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, 
startzondag met de cantorij 
Paaskerk
10.00 uur: drs. B. Kozijn, Aalsmeer
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.B. van den Akker, 
Nieuwerkerk aan de IJssel
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
Za/ 21-11: 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

ZONDAG 

29 September 

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat, zorg 
voor eenzame ouderen in Moldavië
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering., 
liturg: dr G. Siertsema 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A.W. Verhoeven, 
Krimpen aan de IJssel 
18.30 uur: prop. C. Budding, Elspeet, 
dankzegging
Pelgrimskerk
10.30 uur: oecumenische viering, 
cantatedienst  

De Buitenhof
Za/ 28-09: 10.30 uur: 
ds. C. Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
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ZONDAG 

06 Oktober 

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat, hulp 
aan jongeren in Colombia
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M. Keijzer-Meeuwse, Voorburg 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. P.A. de Bres
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.W. Verboom, Groot Ammers
18.30 uur: prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
Za/ 05-10: 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

ZONDAG 

13 Oktober 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
16.00 uur: mw. Nienke van der Heiden, 
‘Verhaal in de Kruiskerk’
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Beens, Barneveld
18.30 uur: ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. D.J.H. Wolse, Lelystad, 
met de cantorij 

De Buitenhof
Za/ 12-10: 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper

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



6

Verhaal als landkaart

De gebruiksaanwijzing, toegesneden op 
rooms-katholiek en protestants Europa 
van de negentiende eeuw, werd er min 
of meer bijgeleverd. De zendelingen 
kopieerden gebouw, theologie en 
bijbeluitleg van hun thuiskerken. 
Dat wilde zeggen: een negentiende 
eeuwse burgerlijke moraal en een 
grotendeels op Paulus gebaseerde 
theologie. Nog steeds, zo ontdekte ik 
in Kumba, werd de Bijbel als het ware 
'door de vreemde, witte, Europese 
ogen' gelezen. Bij de studenten die ik 
lesgaf bleek ook dat er voor het Oude 
Testament en de verhalen aanvankelijk 
weinig plaats was. Toen we de verhalen 
begonnen te lezen, ging voor zowel 
de studenten als voor mijzelf een 
wereld open. Keer op keer bleek dat 
de wereld van de studenten en hun 
tradities veel dichter bij de bijbelteksten 
stonden dan die van mij. De sprong 
van de Bijbel naar het alledaagse leven 

in Utrecht en Amsterdam, was veel 
groter dan die naar het alledaagse 
leven van Babungo of Mundemba, 
dorpen en steden waar de studenten 
vandaan kwamen. In de missiekerken 
hadden zij en hun ouders geleerd om 
hun eigen, vaak eeuwenoude verhalen 
en tradities ver van kerk en Bijbel te 
houden. Jammergenoeg: juist door het 
gesprek met eigen verhalen en tradities 
werd het bijbelse verhaal een bron van 
nieuwe betekenis. De Bijbel kwam 
dichterbij.

Jaren na mijn werk in Kumba blijf ik 
het artikel van Musa Dube, theoloog 
aan de universiteit van Botswana, 
teruglezen. 'Als je het leven als een 
reis beschouwt, legt ieder mens die 
reis af met landkaarten van verhalen.' 
schrijft ze. 'De verhalen die ons 
vanaf het eerste begin zijn gegeven, 
bepalen onze richting.' Het beeld van 

de landkaart is zo treffend, omdat het 
verhalen plaatst in de beweging van 
verleden en toekomst. Een kaart laat 
zien waar je vandaan komt en welke 
mogelijkheden je hebt om verder te 
gaan. Verhalen, uit de Bijbel of van 
elders, vertellen je waar je vandaan 
komt en waarnaar je op weg bent. 
Ze maken de plek waar je nu bent 
zichtbaar en begrijpelijk. 
Verhalen ontstaan nooit alleen, en zijn 
nooit je eigendom. Met anderen die je 
ontmoet op je weg krijgen ze vorm. Al 
die anderen dragen met hun verhalen 
bij aan jouw landkaart en geven je 
richting op je weg. Zo ben jij ook 
een ander voor die ander. Hoe meer 
verhalen we onderweg horen, des 
te verrassender de reis wordt. Musa 
Dube benadrukt in haar artikel dat de 
verhalen op je landkaart niet allemaal 
gelijk zijn. Sommige verhalen zijn 
dominanter dan andere. Een dominant 
verhaal kan je het zwijgen opleggen 
of je eigen verhaal doen vergeten. Zo 
kan ieder mens vervreemden van het 
eigen verhaal, zoals 'mijn' studenten 
in Kameroen. Dube pleit voor de 
kleine – vaak ongehoorde – verhalen. 
Een bijbels pleidooi. Ook in bijbelse 
verhalen gaat het verhaal van de kleine 
mens en de kleine mensengod vóór 
het verhaal van de grote machten en 
de Waarheid. 

De jaren in Kameroen hebben 
me gevormd in mijn omgang met 
bijbelverhalen. Het beeld van Musa 

WERNER PIETERSE

In de jaren dat ik lesgaf aan het seminarium van 

de Presbyterian Theological Seminary in Kumba, 

Kameroen, verscheen een vuistdikke bundel: 

The Bible in Africa. In de verzameling artikelen 

vertellen Afrikaanse en Europese theologen 

over de geschiedenis en interpretatie van de 

Bijbel in Afrika. Het overgrote deel van Afrika ten 

zuiden van de Sahara leerde de Bijbel kennen 

in koloniale tijden. Het boek kwam als het ware 

mee met de blanke veroveraars. 
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Dube gaat al jaren met me mee, ook 
als we kinderen en leerkrachten van de 
scholen in Amstelveen verwelkomen in 
de kerken. Dat worden er steeds meer. 
Leerlingen van het Palet Zuid bij de 
Paaskerk en de Roelof Venema School 
bij de Kruiskerk en leerlingen van het 
Hermann Wesselink College komen 
nu ieder jaar klas voor klas naar de 
kerk. Met Pasen en Kerst zijn er grote 
vieringen voor meerdere klassen of de 
hele school. Dan vertellen Nienke van 
der Heiden en ik bijbelverhalen. Voor 
meer en meer kinderen en leerkrachten 

zijn die onbekend en verrassend 
nieuw. We vertellen ze, omdat ze op 
de landkaarten staan en dus richting 
geven aan het leven van miljoenen 
mensen. Ook omdat we geloven dat 
deze verhalen en de God die erin aan 
het woord komt je 'goed doen'.

We vertellen ze, maar al vertellend 
willen we de hoorders niet alleen 
een vreemd verhaal 'aanbieden' of 
een verhaal leren dat ze 'nu eenmaal 
moeten kennen' of 'moeten geloven'. 
Met behulp van bijbelverhalen willen 

we hen hun eigen verhalen leren 
kennen. Welk verhaal staat er op mijn 
en jouw 'landkaart'? is in een tijd dat 
klassen steeds kleurrijker worden een 
belangrijke vraag. 'Wat heeft dit (Bijbel)
verhaal mij te vertellen over mijzelf en 
de ander, over God, het geheim van het 
leven?' 
Zo houdt het bijbelverhaal ons een 
spiegel voor. Geen enkel verhaal, 
ook dat in de Bijbel niet is bedoeld 
als waarheid die slechts kan worden 
ontvangen, maar nodigt hoorder en 
verteller uit tot een gezamenlijke reis. 
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Voortgaande verhalen

Jaren geleden vertelde ik mijn versie 
van het uittochtverhaal, ‘Inpakken 
en wegwezen’ in Lekkerkerk. In een 
bewogen nacht vertrekt wat later het 
volk Israël uit Egypte, waar zij slaven 
zijn. Zij gaan de weg van de vrijheid, 
dwars door de zee. Na afl oop kwam 
er een vrouw van rond de zestig naar 
me toe: ‘Ik heb dit verhaal al vaak 
gehoord. Nu u het verteld heeft, 
begrijp ik het pas en ontroert het me.’
Na zestig jaar was de kern van het 
verhaal duidelijk geworden: je hoeft 
nooit te blijven waar je onderdrukt en 
gekleineerd wordt. Er is altijd een weg 
naar vrijheid, de Eeuwige gaat met je 
mee. 
Ik ben verhalenverteller en vertel 
vooral bijbelverhalen opnieuw. 
De verhalen die ik vertel dragen 
de traditie waarin ik opgroeide en 
zij dragen mij. Die verhalen zijn 
niet alleen maar mooi. Zij zijn ook 
weerbarstig en tegendraads. Dat 
bevalt me, ik kan er veel kanten mee 
op. In mijn nieuwe voorstelling ‘Dwars 
door de Bijbel!’ vertel ik vooral de 
dwarse verhalen uit de Schrift.

Dichtbij mensen
Voor je het weet raken bijbelverhalen 
ondergesneeuwd door bekwame 
exegese of geduwd in het stramien 
van één of ander dogma. Niets 
ten nadele van dogma of exegese. 
Zij hebben hun eigen nut. Vijf jaar 
theologie gaven mij er enig inzicht in. 
Exegese behoedt ons voor 
misverstanden, dogma’s geven 
structuur. In die zin zijn beide nodig. 
In het leven zelf draait het uiteindelijk 

om de verhalen. De God van de 
Joodse en christelijke traditie laat zich 
pas kennen in de verhalen die door 
de eeuwen over Hem of Haar verteld 
zijn. Bijvoorbeeld door Jezus, die geen 
theologisch verantwoorde betogen 
hield. Hij vertelde verhalen.
In mijn werk als verhalenverteller, 
het op een na oudste beroep van 
de wereld, wil ik laten zien dat deze 
verhalen niet van daar en toen zijn. 
Het zijn verhalen voor mensen van 

KEES POSTHUMUS (verhalenverteller en kerkjournalist)

Wanneer het er in je leven om spant, redden 

dogma’s en leerstellingen je niet. Verhalen wel. 

Verhalen bevrijden, troosten 

en zetten je in beweging. 

Voortgaande verhalen

Jaren geleden vertelde ik mijn versie 
van het uittochtverhaal, ‘Inpakken 
en wegwezen’ in Lekkerkerk. In een 
bewogen nacht vertrekt wat later het 
volk Israël uit Egypte, waar zij slaven 
zijn. Zij gaan de weg van de vrijheid, 
dwars door de zee. Na afl oop kwam 
er een vrouw van rond de zestig naar 
me toe: ‘Ik heb dit verhaal al vaak 
gehoord. Nu u het verteld heeft, 
begrijp ik het pas en ontroert het me.’
Na zestig jaar was de kern van het 
verhaal duidelijk geworden: je hoeft 
nooit te blijven waar je onderdrukt en 
gekleineerd wordt. Er is altijd een weg 
naar vrijheid, de Eeuwige gaat met je 

Dichtbij mensen om de verhalen. De God van de 

Wanneer het er in je leven om spant, redden 

dogma’s en leerstellingen je niet. Verhalen wel. 

Verhalen bevrijden, troosten 

en zetten je in beweging. 

Dwars door 
  de Bijbel!
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hier en nu. Daarom is het nodig de 
verhalen dichter bij de tijd en dichter 
bij mensen te brengen. Ze te ontdoen 
van het stof dat er gedurende eeuwen 
op neergedwarreld is. 

Mozes en de engel
Lang voordat de bijbelverhalen 
werden opgeschreven, en tot op 
vandaag, maakten en maken mensen 
‘verhalen bij verhalen’. Eén van de 
meest pakkende vormen hiervan is 
de Joodse midrasj. Een midrasj is een 
nieuw verhaal bij de verhalen uit de 
Joodse Bijbel, dat uitlegt, verklaart, 
verduidelijkt, soms verwart. Een van 
mijn favoriete verhalen is de midrasj 
over het spraakgebrek van Mozes, de 
grote held uit het bijbelboek Exodus.
In Exodus staat dat Mozes een 
spraakgebrek heeft. Hij gebruikt die 
handicap als dikke vette smoes, als 
God hem opdraagt het volk Israel weg 
te leiden uit de slavernij in Egypte. 
De Joodse geleerden vroegen zich 
terecht af: hoe komt Mozes aan dat 
spraakgebrek? En toen, toen wisten 
ze nog een verhaal.

‘Als baby wordt Mozes ervan verdacht 
dat hij later het goud van de farao zal 
stelen. Een groep mensen aan het hof 
stelt voor hem, bij wijze van preventie, 
te doden. Dan weet je zeker dat hij 
het niet doet. God stuurt een engel 
naar de aarde, die in de gedaante van 
een mens voorstelt om een proef met 
de kleine Mozes uit te voeren. Aan 
de ene kant zetten ze een schaal met 
goud, aan de andere kant een schaal 
met gloeiend hete kolen. Pakt hij het 
goud, dan zal hij later ook het goud 
van de farao pakken, en wordt hij 
gedood. Pakt hij de kolen, dan wordt 
hij gespaard.
Zo gezegd, zo gedaan. Ze zetten 
Mozes in een kinderstoel, met de 
twee kommen binnen handbereik. 
Hij steekt zijn mollige babyhandje 
uit in de richting van het goud, maar 
zijn hand wordt door een engel 
onzichtbaar richting kolen geleid. Hij 
pakt een kool, die is heet, hij begint 
te huilen, steekt zijn hand in zijn 
mond maar er zit nog een sintel aan: 
jeugdtrauma, spraakgebrek, maar voor 
de tweede keer gered van de dood.’

Verhalen zonder moraal
Opnieuw vertelde bijbelverhalen 
worden het mooist wanneer zij 
rechtstreeks raken aan het leven van 
de hoorders. Dat is zeer wel mogelijk, 
eigenlijk kan het niet anders. Want 
bijbelverhalen zijn altijd verhalen van 
mensen.
Denk aan alle geslaagde of minder 
geslaagde liefdes in een leven. Denk 
aan alle feesten die gevierd worden. 
Kinderen die er wel, niet of te vroeg 
kwamen. Denk aan alle momenten 
van eenzaamheid en somberheid. 
Aan afscheid, verlies en rouw. Reizen. 
Bidden. Hopen. 

Verhalen zijn het mooist als ze open 
zijn, als moraal ontbreekt. Het is de 
opdracht van de verteller om het 
verhaal te openen voor de hoorders. 
Zij of hij heeft niet in de hand hoe 
het verhaal bij de hoorder landt. 
Degene die luistert maakt er zelf 
weer een nieuw verhaal van en werkt 
zo mee aan het grote, bevrijdende 
en voortgaande verhaal van God en 
mensen. 
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Ieder mens een 
bijzonder verhaal

‘Voordat ik daadwerkelijk ga schrijven, 
voer ik zo’n tien tot twaalf gesprekken. 
Meestal één keer in de veertien 
dagen. Ik maak aantekeningen en 
heb gelukkig een goed geheugen. 
Daarna begint het uitwerken. Uiteraard 
krijgen mensen inzage in wat ik 
heb geschreven. Ten slotte wordt er 
een mooi boekje van gemaakt, met 
foto’s en bijvoorbeeld afbeeldingen 
van een zelfgemaakt schilderij, een 
persoonsbewijs of een tekening van 
een kleinkind.’

Het schrijven van levensboeken is 
een project van de diaconie van de 
Paaskerk dat acht jaar geleden startte 
onder leiding van Nelleke de Bres. 
‘Samen met andere vrijwilligers kregen 
we ter voorbereiding instructie van 
een actieve groep uit Den Haag, die al 
langer bezig was met het maken van 
levensboeken. Die groep kreeg in 2009 
uit handen van prinses Maxima het 

Gouden Appeltje uitgereikt namens 
het Oranje Fonds omdat het schrijven 
van levensboeken een mooi middel is 
om mensen met elkaar te verbinden.’

Positieve nieuwsgierigheid
Aardig wat gemeenteleden gingen 
destijds enthousiast aan de slag. Ook 
Trix werd enthousiast gemaakt, en dat 
is zij nog steeds. ‘Ik beleef aan het 
schrijven minstens evenveel plezier als 
de deelnemers zelf aan het vertellen 
van hun verhaal. Maar eerlijk is eerlijk: 
het is natuurlijk ook een zekere 
nieuwsgierigheid uit belangstelling 
voor wat mensen in hun lange leven 
hebben meegemaakt. Ik heb gewerkt 
bij de justitiële kinderbescherming en 
was dus wel gewend om serieus naar 
verhalen van mensen te luisteren.’

Tips
‘De zoektocht naar geschikte 
kandidaten is meestal geen probleem. 

Vooral dominee Gert Jan de Bruin is 
een belangrijke tipgever. Hij heeft veel 
contact met mensen. Soms zeg ik: 
‘ik ben weer vrij, heb je nog iemand?’ 
Dan weet hij altijd wel iemand voor 
mij te versieren.
Maar het gaat niet altijd vanzelf. 
Mensen vinden het soms eng. ‘Moet 
ik alles vertellen?’ vragen ze dan. Je 
bouwt tijdens die gesprekken een 
relatie op met iemand, je wordt een 
beetje familie. Mijn ervaring is dat ze 
na een paar gesprekken hun schroom 
afwerpen. Als ze jou eenmaal 
vertrouwen, zijn ze bereid te vertellen 
over lief en leed, hun moeizame 
jeugd, de kinderen, de armoe of de 
crisisjaren.’

Aandacht
Het zijn stuk voor stuk oude mensen, 
vaak al over de negentig. Trix: ‘Ze 
genieten van de aandacht. Ze hebben 
steeds minder mensen om zich 
heen en hoe langer hoe minder 
mogelijkheden om uit te gaan. Ze zijn 
behoorlijk aan huis gebonden. Dan 
is het heerlijk als er iemand komt 
die een kopje koffie komt drinken en 
gezelligheid brengt. Ze vinden het fijn 
om hun verhaal te vertellen. Voor hun 
kinderen en kleinkinderen kan hun 
verhaal betekenisvol zijn en aanleiding 
geven tot mooie gesprekken.’

DICK AANEN

‘Ieder mens heeft een bijzonder verhaal te 

vertellen’, zegt Trix Hagen. Al ruim vijf jaar maakt 

ze levensboeken aan de hand van de verhalen die 

oudere gemeenteleden haar vertellen. 

Inmiddels heeft ze al tien boekjes samengesteld. 

De boeken zijn altijd in de ik-vorm geschreven.
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Belijdenis
Trix vindt het geweldig om al die 
verhalen aan te horen. ‘Een mevrouw 
schetste op een ontroerende 
manier hoe zij met haar groep 
belijdeniscatechisanten voor het 
eerst aanzat aan de Tafel van de 
Heer die prachtig gedekt was met 
mooi linnen en zilveren bekers 
en schalen. Een andere mevrouw 
vertelde hoe ze in de oorlogswinter 
(1944/1945) met haar broertjes en 
zusje een hongertocht ondernam 
van Rotterdam naar het boerenland 
van Friesland. Kinderen die zeven 
dagen lang lopen door de bittere kou, 
moet je je voorstellen. Zeven dagen 
met dezelfde kleding aan, slapen 
op de grond en dan zomaar ergens 
aankloppen en bedelen om wat eten. 
En dan kom je onderweg ook nog in 
dorpen waar je doordeweeks hartelijk 
wordt ontvangen, maar waar zondag 
de deuren gesloten blijven.’

Trix schrijft niet alleen het verhaal, maar 
gaat ook op zoek naar extra informatie. 
‘Ik heb een boek gemaakt over een 
meneer die stamt uit een oud Duits 
geslacht. Via internet ontdekte ik in 
welk dorpje die familie woonde in 1470. 
Dat soort gegevens zet ik er graag bij.’

Scrabble
Het is mooi dat mensen bereid zijn om 
het verhaal van hun leven aan je toe te 
vertrouwen, vindt Trix. ‘Met de meeste 
mensen heb ik nog contact. Met één 
mevrouw speel ik zelfs nog regelmatig 
Scrabble.’
Trix vindt dat dit programma prima past 
binnen de diaconale taak van de kerk. 
‘De kerk laat zien dat ze omziet naar 
mensen. De kerk toont belangstelling. 
Zo ervaren mensen dat ook. Toch praat 
ik nooit over het geloof, daar kom ik 
niet voor. Ik ben immers geen dominee 
of ouderling. De mensen merken 
vanzelf dat ik ook naar de kerk ga en 

praten dan gemakkelijker over hun 
kerkelijk leven.’
Ieder mens heeft een bijzonder 
verhaal te vertellen, is de ervaring van 
Trix. ‘Maar ook heeft elk huisje z’n 
kruisje. De één ervaart dat kruisje heel 
anders dan iemand anders. Ik vind het 
altijd bijzonder hoe mensen met hun 
levensgeschiedenis omgaan. De ene 
is dankbaar, een ander is aan het leven 
tekort gekomen.’

Enorme klus
Het is voor Trix steeds afwegen wat 
ze opschrijft. ‘Het is een klus waarbij 
je subtiel te werk moet gaan. Het is 
een kwetsbare bezigheid. Stel dat 
iemand vertelt dat het contact met de 
kinderen moeilijk verloopt, dan moet 
je je daar niet tegenaan bemoeien. 
Dan zeg ik tegen mezelf: niet doen. 
Zorg dat je een goede relatie houdt. 
Dat mensen je vertrouwen. Ze 
moeten kunnen zijn wie ze zijn.’ 
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Vraag het 
de notaris 

Uit gesprekken blijkt dat schenken 
aan de kerk de nodige vragen oproept 
over bijvoorbeeld het regelen van 
een testament of over het verschil 
tussen een testament en een 
levenstestament. Wat leg je wel en wat 
leg je niet bij de notaris vast? Je weet 
wel wat je wilt in gewone mensentaal, 
maar hoe regel je dat formeel? Het 
klinkt allemaal best ingewikkeld. En 
elke situatie is net even anders. 

Notaris in de Thomaskerk
Het kan rust geven om te weten 
dat alles geregeld is, zoals u dat 

graag wilt. Het is goed als u zich 
hierover laat informeren. Samen met 
de Protestantse Kerk Amsterdam 
organiseren we daarom een algemene 
voorlichtingsbijeenkomst met notaris 
mr. Jaap van Zaane en Henk van 
Silfhout over vragen die spelen bij 
het vastleggen van notariële zaken 
rondom uw laatste wil. 

Deze bijeenkomst is op woensdag 9 
oktober van 15.00 – 17.00 uur in de 
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 
1077 WX in Amsterdam (drie minuten 
lopen vanaf Station Zuid).

Geef door dat u komt
Om een indruk te krijgen van 
het aantal deelnemers aan deze 
bijeenkomst is opgave gewenst. 
Dit kan bij het Kerkelijk Bureau, 
020 - 641 36 48 (di t/m do t-ussen 
9.00 en 12.30 uur) of per e-mail aan 
kerkelijkbureau@pga-b.nl. 

Heeft u nu al vragen? 
Wilt u deze vragen vóór 1 oktober 
doorgeven aan het Kerkelijk Bureau? 
Dan kunnen wij de bijeenkomst zoveel 
mogelijk voor u op maat maken. 

Opbrengsten Actie Kerkbalans 
t/m juli 2019
Gewenst € 500.000
Toegezegd € 322.847,00
Waarvan ontvangen € 217.502
Spontaan ontvangen € 86.850

YVONNE TEITSMA

Als Commissie Geldwerving denken wij na over 

hoe wij u kunnen informeren over schenken 

aan de kerk. Met een vaste vrijwillige bijdrage, 

losse of vaste andere giften, een testament, 

legaat of erfdeel. Vanuit de hoop dat uw gift 

het verschil kan maken tussen kerksluiting of 

de kerk openhouden voor iedereen en het liefst 

ook voor de generatie na ons.
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‘Het geeft rust te weten 
dat alles geregeld is’

Geef door dat u komt
Om een indruk te krijgen van 
het aantal deelnemers aan deze 
bijeenkomst is opgave gewenst. 
Dit kan bij het Kerkelijk Bureau, 
020 - 641 36 48 (di t/m do t-ussen 

Als Commissie Geldwerving denken wij na over 

hoe wij u kunnen informeren over schenken 

aan de kerk. Met een vaste vrijwillige bijdrage, 

het verschil kan maken tussen kerksluiting of 

de kerk openhouden voor iedereen en het liefst 
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De zomer
GINUS TROF

De aanvragen voor hulp houden geen 
rekening met vakanties. Gelukkig 
waren er steeds diakenen bereid 
mee te denken over de aanvraag. Er 
is een hulpvragenformulier opgesteld 
om structuur te brengen in de 
besluitvorming. Toch ontstaan bij 
sommige aanvragen nog discussies. 
Bijvoorbeeld omdat gevoelens van 
betrokkenheid mee gaan spelen. 
Want ook diakenen is niets menselijks 
vreemd. Naast het overwegend 
positieve antwoord op de meeste 
hulpvragen geven we wel eens ‘nee’ 
als antwoord. En u mag van mij 

aannemen dat zo’n antwoord niet 
gemakkelijk is, want diakenen willen 
eigenlijk altijd helpen. Dat zit hun in ‘t 
bloed.

Wikken en wegen
Dat brengt mij bij de We-Are-
Here-groep. U weet wel, de groep 
ongedocumenteerden die tot 
tweemaal toe een kantoorpand 
in Amstelveen kraakte. Die groep 
is mede door de diaconie een 
tijdlang ondersteund met eerste 
levensbehoeften. Helaas zagen wij de 
laatste tijd dat de groep zich steeds 

meer en meer radicaliseerde, wat niet 
echt meehielp om een oplossing voor 
deze mensen te zoeken. Na rijp beraad 
hebben wij in het afgelopen voorjaar 
de hulp aan deze mensen gestaakt. 
Lastige situaties, waarin wikken en 
wegen ons niet vreemd is. Wat is juist 
en wat niet? 
Spreekt u en kunt u dat aan? Meldt 
u dan bij uw wijkdiakenen om het 
team te versterken. Wij hebben u hard 
nodig!

Geloven in delen
In september ontvangt u van ons 
de najaarsactie. Hierin vragen wij u 
een bijdrage voor het diaconale werk 
in onze buurt. U kunt signalen van 
nood aan een diaken doorgeven, een 
geldbedrag overmaken of zelf diaken 
worden. Laat het ons weten!

Uw fi nanciële bijdrage kunt u 
overmaken naar IBAN: 
NL74 RABO 0373 7360 37 t.n.v. 
Diaconie PGA-B o.v.v. Najaarsactie

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage in welke vorm dan ook. 
Ook namens uw buurtgenoten! 

Ook uw diakenen hebben, op hun taak in de 

erediensten na, hun rustmoment gegrepen om te 

genieten van de zomer en zich voor te bereiden 

op het nieuwe seizoen. Een seizoen dat in het 

teken staat van het toekomstbestendig maken van 

de organisatie en het diaconale werk. Maar ook 

de handen vinden die dat werk kunnen en willen 

doen. Er zijn al wel wat ideeën over. Hoe dat vorm 

krijgt wordt verder uitgewerkt. Via Present en 

andere media kunt u de voortgang lezen.
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Themavieringen in 
dagcentrum Westwijk 

De grond aan de Jasmijnlaan was 
gekocht, een architect bezig met 
tekenen en er waren gesprekken 
met een glaskunstenares. Er werd 
in de commissie nagedacht over de 
liturgische inrichting van de ‘kerkzaal’. 
Vooruitlopend op het kerk-zijn in 
Westwijk ontstond de community 
Jasmijn. Naast andere activiteiten wilde 
deze groep mensen een maandelijkse 
viering (mee)dragen. 

Liturgie en vernieuwing
Vernieuwing in een organisatie of 
bedrijf is geen sinecure. Dat geldt ook 
voor een kerkelijke gemeente. En al 
helemaal niet als het om het vieren 
van liturgie gaat. Overal zijn gegroeide 
gewoonten, vaste patronen, liturgische 
manieren. In gesprek met mensen 
die in een andere kerk hun thuis 
hebben, kun je jezelf betrappen op de 

gedachte: zo doen wij dat hier in onze 
kerk. Daarom is het geen slechte zaak 
om van tijd tot tijd eens bij de ‘buren’ 
te kijken. Dat relativeert de eigen 
liturgische manieren. 

Tegelijk beseffen we dat we nu op 
zoek moeten naar nieuwe liturgische 
vormgeving. De dienst op zondag 
trekt steeds minder mensen, velen 
zijn vervreemd geraakt van traditionele 
kerkdiensten. Vernieuwing lijkt me 
derhalve een urgente zaak, de in 
Westwijk gestarte vieringen proberen 
hieraan gestalte te geven.
In het zondagse samenkomen gaat het 
om de ontmoeting met de Eeuwige 
en de ontmoeting met elkaar. Er wordt 
geluisterd, gebeden, samen gezongen 
en na afloop koffie gedronken. Een 
reguliere dienst is, wat ondeugend 
gezegd, nogal een ‘solo-optreden’. Er is 

één vrouw of één man voortdurend aan 
het woord. Kan dat niet anders? Hoe 
kan het ‘elkaar ontmoeten’ versterkt 
worden? Niet alleen na, maar ook 
tijdens de viering? Heel nadrukkelijk 
wordt er in het dagcentrum binnen de 
ruimte van de viering op verschillende 
manieren een inhoudelijk gesprek 
gearrangeerd.

Vieringen in Westwijk
Met een open en zoekende visie op 
liturgie vieren begonnen we in 2013 
met deze vieringen. De diensten 
in het dagcentrum moesten geen 
kopie zijn van wat er in de Paaskerk 
gebeurde. Belangrijk was en is dat de 
themavieringen voorbereid worden 
door mensen in wisselende groepen. 
De gemeenschap is immers de drager 
van de liturgie, niet de kerkenraad en al 
helemaal niet de predikant. Degenen 
die voorbereiden, moeten op zondag 
aan het woord komen. 
Van het begin af aan lag er nadruk op 
laagdrempeligheid, op een informele 
sfeer. Degene achter de microfoon stelt 
spontaan een vraag of krijgt er één. 
De voorganger is één van degenen 
die voorgaan. Belangrijk dat naast de 
voorbereiders ook anderen een inbreng 
hebben. De liturgische orde mag 
variëren. Soms luisteren we naar een 
Nederlandstalig lied (bv. van Stef Bos). 

GERT JAN DE BRUIN

In 2013 startten we met vieringen in Dagcentrum 

Westwijk. Er was zicht op een nieuw kerkelijk 

onderkomen en daar zou op zondag uiteraard 

een viering zijn. Maar we wilden niet wachten 

op de realisatie van dat complex dat een 

samenwerking beoogde van de Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en de 

zorgkoepel ‘Ons Tweede Thuis’. 
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Gedichten hebben een plek. We zingen 
regelmatig liederen uit de tradities van 
Taizé en Iona. 
De aanwezigen luisteren naar de 
ontvouwing van een thema, maar 
krijgen ook zelf de kans met het thema 
bezig te zijn. De voorbereidingsgroep 
formuleert vragen die het thema 
omspelen. Die vragen bespreken we in 
kleine groepen. Persoonlijke verhalen en 
ervaringen van voorbereiders blijken een 
grote toegevoegde waarde te hebben. 
Dat degene die in de kerk vaak naast je 
zit, iets vertelt over zijn/haar geloof en 
leven... Heel verrassend is dat. 
Uit nogal wat reacties blijkt dat 
de vieringen dicht op de huid van 
de aanwezigen komen. Velen 
waarderen het ‘interactieve’ in de 
diensten, monologen zijn immers niet 
zaligmakend.

In de aanloop naar een dienst starten we 
met een bijbellezing, al of niet uit een 
rooster, en dan kijken we of er een the-
ma komt bovendrijven. In Westwijk doen 
we het op een andere manier. We star-
ten met een gesprek over een thema 
en komen gaandeweg een lezing uit de 
Bijbel op het spoor. Ook andere geloofs-
gemeenschappen zijn op die manier be-
zig. Ik noem de Keizersgrachtgemeente 
en de oecumenische gemeenschap in 
de Dominicuskerk. 

Na zes jaar 
Maandelijks zijn we met ongeveer 
vijftig mensen bij elkaar. Ruim veertig 
van hen bereidde een enkele keer of 
regelmatig een viering voor. Zij die op 
de eerste zondag van de maand naar 
het dagcentrum komen, zijn meestal 
op andere zondagen in de Paaskerk 
en beleven de viering als een mooie 
aanvulling op het liturgisch repertoire. Er 

zijn mensen voor wie de bijeenkomsten 
in Westwijk broodnodig zijn om het in 
reguliere diensten vol te houden. Ook 
komen mensen die zelden of nooit naar 
de Paaskerk gaan. Aan het einde van 
de viering wordt er een kring gevormd. 
Nogal eens wordt het ‘Onze Vader’ 
hand in hand gebeden. Overbodig om 
te zeggen dat een themaviering met 
honderdvijftig mensen niet goed te 
organiseren valt.

Evaluatie
Nog niet zo lang geleden evalueerden 
we de vieringen met de deelnemers. Ik 
noteer hieronder een aantal uitspraken 
die meer duidelijk maken over de 
diensten. 
Je hebt bij deze vieringen meer 
contact met elkaar. Je bent persoonlijk 
betrokken. De kleinschaligheid spreekt 
aan, het is intiem. De participatie 
stel ik op prijs. Er is gemeenschap, 
geborgenheid, gastvrijheid. Het 
passieve karakter van de gewone 
dienst wordt doorbroken. Je wordt 
geraakt door de persoonlijke verhalen 
van andere gemeenteleden. Er is 
gelijkwaardigheid met de voorganger. 
Er is veel afwisseling. Belangrijk dat 

er aandacht is voor diaconale thema’s, 
mooi dat er vieringen met spel zijn, om 
je in te leven in een bijbels figuur.

Toekomst
In het voorjaar van 2019 werd er een 
groep geformeerd die zorg wil dragen 
voor de continuïteit van de vieringen 
na mijn vertrek, eind november. 
Soms was ik wel eens bang dat 
de thema’s op zouden raken. Het 
tegendeel is het geval. Er leven allerlei 
ideeën. Is er een gesprek mogelijk 
met de joodse gemeenschap, met 
de moslimgemeenschap. Kan er 
aandacht besteed worden aan heiligen, 
geloofsgetuigen, mystici. Kan er wat 
gedaan worden met kunst en literatuur?
Wanneer iemand mij vraagt wat mij in 
die elf jaar dat ik hier in Amstelveen 
mocht werken energie heeft gegeven, 
waar ik blij mee ben, dan zal ik 
onmiddellijk de themavieringen ter 
sprake brengen. Elke dienst was en is 
een klein avontuur, elke keer groeit een 
viering gedurende de voorbereidende 
gesprekken. Kleine wondertjes. Of de 
Geest ook wat vermag. Zie waar samen 
voorbereiden toe leidt, wat mensen dan 
met elkaar weten te delen. 
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Nienke van der Heiden
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders die samen door middel 
van creatieve, sportieve en gekke activiteiten, proefjes en 
spelletjes op een ongedwongen manier bijbelverhalen willen 
ontdekken. De middagen worden afgesloten met een viering 
en gezamenlijke maaltijd. 

PJR-AGENDA 2019-2020
KLIEDERKERK EN VERHAAL 
IN DE KRUISKERK

KLIEDERKERK
Zondag 26 september starten 
we met de eerste Kliederkerk 
van dit seizoen! Kliederkerk 
is er voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar en hun (groot)ouders. 
Voor kinderen – en de mensen om hen heen – willen wij een 
plek zijn waar je op een ontspannen manier kunt ontdekken 
wat bijbelverhalen ons vandaag de dag te zeggen hebben. 
Dit doen we met creatieve, sportieve en gekke activiteiten, 
proefjes en spelletjes. De middagen worden afgesloten met 
een viering en gezamenlijke maaltijd. 

Zijn jullie erbij? 
Zondag 29 september van 16.00 tot 18.15 uur in de 
Paaskerk (inclusief eten). Opgeven kan t/m donderdag 
26 september bij jeugdwerker Nienke van der Heiden, 
kliederkerk@pga-b.nl, 06 - 37 227 676 of kijk op 
www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.

VOOR VERDEROP IN JE AGENDA
Kliederkerk (16.00-18.15 uur inclusief eten)

10 november 2019, 15 maart en 7 juni 2020

Verhaal in de Kruiskerk (16.00-18.15 uur inclusief eten)

19 januari en 17 mei 2020

Mozes is een Joods jongetje dat door zijn moeder in een mandje in de Nijl wordt gelegd om hem te redden. En wat gebeurt er? Hij wordt gevonden door de dochter van de Farao! Wil jij samen met ons meer te weten komen over het verhaal van Mozes?Beleef het verhaal op zondag 13 oktober 2019 tijdens ‘Verhaal in de Kruiskerk’ (16.00 – 18.15 uur). Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit bijbelverhaal, bijvoorbeeld door te knutselen of spelletjes en proefjes te doen. Daarna is er een korte viering (half uur). Na afl oop eten we met elkaar. 

Komen jullie ook? 
Meld je dan uiterlijk donderdag 10 oktober aan bij De jonge Kruiskerk, 06 - 37 22 76 76 of djk@kruiskerk-amstelveen.nl 

DE JONGE KRUISKERK: VERHAAL IN DE KRUISKERK – 13 OKTOBER 
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Zondag 23 juni was de gezamenlijke afsluiting van het seizoen. 

Deze middag stond in het teken van het verhaal van de vijf 

broden en twee vissen. We bakten zelf brood en liepen een 

blotevoetenpad – waarbij we op onze begeleider moesten 

vertrouwen terwijl we over zand, steentjes, watten, kranten en 

door water liepen. We speelden een tof spel waarbij ons brood 

en de vissen veilig de overkant moesten bereiken en samen 

schilderden we een Avondmaalskleed. We vierden ook het 

avondmaal, dat was heel bijzonder! Het kleed dat we maakten 

is op 30 juni tijdens de Overvliegdienst en het Avondmaal in 

de Paaskerk gebruikt. Daar zijn we heel trots op. De maaltijd 

bestond uit brood en vissticks: de perfecte afsluiting van de 

middag en van het seizoen. 

GEZAMENLIJKE AFSLUITING VAN HET SEIZOEN: 

KLIEDERKERK, KERK OP SCHOOT EN KINDERKERK!

Voor het zonne-energie project Plek-onder-de-Zon bedachten 
leerlingen ideeën hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan 
een beter leven zowel hier als in ontwikkelingslanden. Dit project, 
mede mogelijk gemaakt door de Diaconie Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Amsterdam en de afdeling Natuur- en Milieu-Educatie 
van de gemeente Amstelveen, werd dinsdag 25 juni feestelijk 
afgesloten in de Kruiskerk. De uitvindingen werden gepresenteerd 
door vijf verschillende groepen van basisscholen. Groep 6b van de 
Roelof Venema School won met het ontwerp van een duurzame 
koffi emachine die naast koffi e, ook gezuiverd drinkwater kan 
produceren en bamboe bekers kan maken. De klas mag zich 
‘Uitvinder van 2019’ noemen: gefeliciteerd! 

PLEK ONDER DE ZON 

Tieners en leiding uit de Kruiskerk en Paaskerk verzamelden op zaterdag 
29 juni aan het begin van de middag bij ’t Open Hof voor de gezamenlijke 
Tienerdag. Na een lekker warm fi etstochtje kregen we veiligheidsinstructies 
om te klimmen en tokkelen bij Fun Forest in het Amsterdamse Bos! Daar 
maakten we op een aantal meter boven de grond enorm veel plezier. En we 
leerden elkaar wat beter kennen. We staken de BBQ aan en hebben heerlijk 
gegeten. Na een aantal rondjes van het spel ’30 seconden’ waren we 
allemaal zo moe van alle inspanningen dat we – hangend op de bank – de 
Franse fi lm C’est la Vie keken. Het was een heel gezellige dag!

TIENERWEEKEND
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Ziel en Zaligheid
Een nieuw studiejaar op de campus Uilenstede

ANDRÉ VAN DER GALIEN & MAARTEN VOGELAAR

André Maarten
Nieuwe werker: 
Maarten Vogelaar
‘Ik heb heel veel ambitie, maar ik 
weet niet zo goed waar het op te 
richten’, zo zei een student. Dit raakt 
mij. Ik verlang ernaar om studenten 
tot bloei te brengen. Hun (onbewuste) 
worsteling is voor mij als oud-student 
politicologie en fi losofi e herkenbaar. 
Daarom begon ik vijf jaar geleden met 
het organiseren van allerlei workshops 
over werk, liefde en levensvragen. Dit 
is uitgegroeid tot een mooie bloeiplek 
voor twintigers in Amsterdam, De 
Kwekerij. Ik hoop dat er ook zo’n 
bloeiplek zal ontstaan op Uilenstede.

Voor de meeste studenten is de 
kerk de laatste plaats waar je met 
vragen naar toe gaat. Toch probeer ik 
elementen uit de christelijke traditie 
betekenisvol te maken, omdat het 
wat mij betreft uitdagend genoeg 
is. Hoe leg je uit wat je gelooft? En 
hoe inspireer je daar niet-religieuze 
studenten mee? Ik voel me geroepen 
om hen iets van geloof te laten 
ervaren, middels stilte, oefeningen, 
ideeën of kunst. 

Ik ben 32 jaar oud, getrouwd 
met Bettina en ik woon in een 

leefgemeenschap in Oud-West (Hugo 
de Groothof). In metaforische zin: ik 
hou erg van wortelen. Ik experimenteer 
graag, zoek naar diepgang en hang 
soms de clown uit. Wortels verwijzen 
naar datgene wat me heeft gevormd, 
maar ook naar de grond van waaruit 
we tot groei/bloei kunnen komen. Met 
een wortel (radix) wordt de kleinste 
betekenisvolle eenheid bedoeld. Ik 
graaf graag samen met jongeren naar 
de diepste kern van mensen en het 
universum. Voor mij heeft dit alles te 
maken met een liefdevolle Schepper.

12 september open kas avond 
op Uilenstede om kennis te 
maken met Maarten, maar ook 
met het project de kwekerij.met het project de kwekerij.
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Komend studie jaar blijven we Ziel & 
Zaligheid ontwikkelen tot een mooie 
broedplaats voor zingeving. Dit doen 
we met eigen programma’s, maar 
ook door samenwerking met andere 
organisaties en de verhuur van onze 
mooie locatie in het midden van de 
Campus Uilenstede.

Samenwerking met 
Filmhuis Griffi  oen 
In het nieuwe studie jaar gaan we 
mooie fi lms bekijken in het Filmhuis. 
Na de fi lm is er tijd en gelegenheid 
om het gesprek aan te gaan over een 
bepaald onderwerp wat naar voren 
komt in de fi lm.

Samenwerken met 
Navigators Netwerk 
en International
Omdat onze ruimte ook wel eens 
leeg staat verhuren we het aan 
studentenverenigingen die geen 
ruimtes tot hun beschikking hebben. 
Afgelopen jaar kwam Navigators 
op onze weg na een bezoek 
aan het project op de campus. 
Komend seizoen bouwen we deze 
samenwerking verder uit. 

Vanaf maandag 16 september 
start er een Engelstalige 
Youth Alpha bij ons in de kas. 

Samenwerking met 
LoZ Amsterdam
Op de Zuidas zit David van der 
Meulen namens de PKN met Licht 
Oud-Zuid (LoZ). Dit is een Community 
die bestaat uit twintigers en 
dertigers die vrijblijvend aanhaken 
bij de maandelijkse activiteiten 
die LoZ aanbiedt over persoonlijke 
ontwikkeling, praktische spiritualiteit 
en echte relaties. 
Iedere maand bieden ze een training, 
masterclass of workshop aan en 
daarvoor wordt inspiratie gehaald uit 
de fi losofi e, theologie en psychologie. 
We slaan de handen in één rondom het 
studentencomplex Ravel Residence 
op de zuidas. Dit doen we door in 
de komende maanden Millennial 
Masterclasses over de Liefde te geven. 
Vragen die aan bod komen zijn: Hoe 
kan je meer jezelf worden? En hoe 
ontwikkel je je vriendschappen? 
Wat zijn tools om te groeien in je 
communicatie in relaties en op werk? 
Bij de Millennial Masterclasses bieden 
topwetenschappers, fi losofen, ervaren 
trainers en psychologen nieuwe 
inzichten en diepgang over de liefde. 
En dat op een mooie, bereikbare 
Zuidas locatie.

Meet&Eat
We blijven onze Meet&Eats, 
Lazzy Sunday`s organiseren voor 
de studenten op de campus. 
Behalve over zingeving spreken en 
verschillende trajecten met studenten 
doen is het ook goed om er in deze 
tijd gewoon te zijn. Dat we present 
zijn! In een volgende Present kunt u 
daar weer meer over lezen.

Hulp gevraagd

Voor onze Meet&Eats of de Youth 
Alpha zoeken we nog wel nog wel 
eens mensen die een verse maaltijd 
voor studenten wil klaarmaken. Mocht 
u het leuk vinden om een keer te 
koken voor deze groep, laat het dan 
weten. Voor de Youth Alpha is dit op 
maandag vanaf 16 september tot eind 
november.

Vragen? 
Bel of mail André van der Galien
andrevandergalien@outlook.com 
of 06 – 23 379 685 
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Amstelveen 
Spreekt 
Eerder vertelde ik u over de Stichting 
Stadsverhalen (SSV). Een stichting voor 
bezinning, inspiratie en ontmoeting 
die bijeenkomsten organiseert rondom 
bijbelse en alledaagse verhalen. We zijn 
niet de enige die bezinning en inspiratie 
zoeken in de stad. Daarom hebben 
we de weken voor de zomervakantie 
nagedacht over samenwerking met 
twee anderen: de BV Amstelveen, de 
min of meer maandelijkse talkshow in 
het stadshart waar ik als stadsdominee 
en columnist bij betrokken ben, en 

iMove, de inspiratiebijeenkomsten 
van de Stadshartkerk. We hebben 
elkaar gevonden in een nieuw initiatief: 
maandelijkse namiddagen onder de 
naam: AmstelveenSpreekt. 
Op 23 september trapt de BV 
Amstelveen af met de eerste editie: een 
interactieve talkshow over zingeving 
en ontmoeting in Amstelveen. Laat 
je inspireren en discussieer mee over 
de mate waarin jij op zoek bent naar 
zingeving en ontmoeting en in hoeverre 
jij dit terug vindt in Amstelveen!
Locatie is boekhandel Venstra. Inloop 
vanaf 17.30 uur, start om 18.00 uur. Na 
afl oop is er vanaf 19.15 uur een borrel 
om na te praten. In die talkshow zal 

ook de Stichting Stadsverhalen zich 
presenteren. 
Op 14 oktober organiseert iMove 
de namiddag met een actueel 
maatschappelijk thema dat vanuit 
verschillende perspectieven (oa. 
fi losofi e, sociologie, politiek en 
wetenschap) wordt belicht. Stelling 
van iMove is dat je altijd weggaat met 
minimaal één nieuw inzicht en één 
praktische toepassing waar je meteen 
mee aan de slag kunt. De maanden 
daarop zal steeds éen van de drie 
intiatief nemen. De SSV is rondom de 
kerstdagen aan zet. 
Van harte aanbevolen! 23 september 
17:30 boekhandel Venstra.

WERNER PIETERSE

Plek van 
inspiratie 
De kerk zonder gelovigen...? Steeds 
vaker hoor je uit onverwachte hoek 
de roep om het behoud van het 
kerkgebouw als plek van inspiratie. 'Een 
kerk is een baken, een ankerpunt' zei 
D66 cultuur-minister Van Engelshoven 
in de NRC tijdens een wandeltocht van 
kerk naar kerk. 
In Frankrijk vond ik een boekje van de 

ongelovige schrijver en kunsthistoricus 
Adrien Goetz. Hij maakte zich na de 
brand in de Notre Dame boos op de 
kerkleiders. 'De kerk is meer dan een 
gebouw, wij zijn 'levende stenen' riep 
de bisschop. Voor Goetz was het een 
miskenning van de duizenden mensen 
die op straat treurden om het verlies 
van hun kathedraal; 'een mystiek 
gebouw'. 
Ook dat treuren was voor hem, 
ongelovig in traditionele zin, een soort 
'geloofsdaad'. Het gebouw nodigt 

immers al eeuwen en eeuwen uit tot 
verstilling, bezinning, rust en, wie weet, 
geloof. 'Notre Dame de 'l Humanité' 
noemt hij de kerk daarom. Net als 
andere kerken in dorpen en steden, is 
voor hem de kerk veel meer dan een 
plek waar op zondag een handjevol 
gelovigen samenkomt. Het gebouw is 
een getuigenis van en uitnodiging tot 
bezinning en verstilling.

Bron: Andrien Goetz, Notre-Dame de l' 
Humanité, 2019/ NRC: 8 augustus 2019.

Kerk in de stad
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Ik heb geen idee om welke functie 
het gaat met welke voorwaarden. Het 
duurt en duurt voordat de kandidaat 
zich meldt. 
Dan is het zover, de kandidaat staat 
voor me. Ik heb het gevoel dat ik hem 
ergens van ken, maar kan hem niet 
thuisbrengen. ‘Zou ik, voordat we be-
ginnen van het toilet gebruik kunnen 
maken’, vraagt de kandidaat. ‘Maar 
natuurlijk’, zeg ik. ‘Kan ik een bekertje 
koffi e voor u halen of wat anders’? 

Met twee bekertjes zwarte koffi e loop 
ik de kamer binnen. Tot mijn verbazing 
zitten nóg drie heren aan tafel. Nou ja, 
heren… Ik schrik van hun uiterlijk. Alle 
drie zijn lang en behoorlijk fors en heb-
ben ronduit boeventronies. 

De eerste neemt het woord: ‘we moe-
ten het hebben over de aard van de 
aanstelling. Dat wordt natuurlijk een 
vaste’. De tweede vervolgt: ‘en dan de 
honorering. Boven spraken we over de 
hoogste schaal in het salarissysteem 
en dan het maximum van die schaal 
plus een arbeidsmarkttoelage van 
25%’. De derde sluit af: ‘en dan het 
vervoer, boven hebben we afgespro-
ken dat er drie leaseauto’s bijkomen 
met chauffeur. Het is aan u om dat te 
regelen, zo spoedig mogelijk. Over de 
aanstelling en de voorwaarden van 
ons drieën komen we binnenkort met 
u spreken, het is nu laat, het weekend 
staat voor de deur’.
Het begint tot me door te dringen dat 
de drie ‘heren’ min of meer beveiligers 

zijn van de kandidaat. Ik zie ineens van 
die oortjes in hun oren. De situatie 
bevalt me niet en ik voel woede in mij 
opkomen. Vanuit mijn onderbuikgevoel 
sta ik op en kijk de drie ‘heren’ strak 
aan. Met luidde stem spreek ik: ‘met 
alle respect, maar ik weiger om een 
arbeidsvoorwaardengesprek te voeren 
met derden aan tafel, dus opdonderen 
naar de gang. Wegwezen! Ik heb hier 
te doen met meneer’.
Badend in het zweet word ik wakker. 
Met moeite dringt het tot me door dat 
het maandagochtend is. Ik mompel: 
‘waar moet het heen met de publieke 
zaak? Je denkt het kan niet gekker, 
maar dat kan dus wel’. Tegelijk denk 
ik: ‘dit wordt niks vandaag’. Ik zet mijn 
iPhone aan en ik zoek de groepsapp: 
‘besten, ik heb een afgrijselijke nacht 
achter de rug, met een nachtmer-
rie. Het is alsof de onderwereld de 
publieke zaak heeft overgenomen. 
En ik heb me nadien totaal verslapen. 
Dus ik werk vandaag thuis. Ik moet op 
verhaal komen’. 

Ik werk bij een publieke organisatie op personeelszaken. Vrijdagmiddag laat 

krijg ik een seintje van boven dat er persé nu nog een arbeidsvoorwaarden-

gesprek gevoerd moet worden met een kandidaat. De man – met zijn grote 

en betekenisvolle netwerk – moet cout que cout binnengehaald.

C
o

lu
m

n

Op verhaal 
komen

Gerben Drost
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Zin om met mij naar de kerk te 
gaan op zondag 29 september?
Alle leden van onze gemeente 
worden van harte uitgenodigd om 
op zondag 29 september iemand 
mee te nemen naar de viering. In dat 
weekend zetten kerken in het hele 
land de deuren open voor gasten van 
de landelijke campagne Kerkproeverij. 
Onze Kruiskerkgemeente doet ook 
mee!
Kerkproeverij vormt de gelegenheid 
om iemand die je persoonlijk kent uit 
te nodigen. Wij zullen als gemeente 
een viering maken die goed te volgen 
is voor mensen die niet gewend zijn 
aan een kerkdienst. Daar hebben we 
u bij nodig. 
We kunnen er als kerk naar streven 
gastvrij en verwelkomend te zijn, 
maar als we geen uitnodiging doen 
aan mensen om ons heen, wie gaat 
er dan proeven van de gastvrijheid 
en liefde van God? Daarom aan u de 
vraag om iemand mee te nemen. Dat 
is natuurlijk best spannend. Denk dan 
ook goed na over wie u uitnodigt: een 
buur, een kennis of vriend die niet 
(meer) naar de kerk gaat en met wie 
u een relatie hebt, die u vertrouwt. 
Houd de uitnodiging vrijblijvend: ‘Zou 
het je wat lijken om een keer mee 
te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in 
ieder geval leuk vinden. Deze zondag 
is speciaal voor gasten.’ En nodig hen 
persoonlijk uit, niet via een briefje 
door de brievenbus. Vertel erbij dat er 
niets van hen verwacht wordt, en dat 
ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
Kerkproeverij is gebaseerd op het 

Engelse Back to Church Sunday, een 
initiatief van Michael Harvey waar 
kerken wereldwijd aan deelnemen. Zie 
voor meer info www.kerkproeverij.nl.

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
Tijdens de laatste vergadering voor de 
zomer, op 17 juni, keken we terug op 
het gemeentefeest.
Het was voortreffelijk weer. De 
aankleding goed verzorgd, de 
tafels met de witte tafelkleden. 
Daarna een mooi programma met 
een uiteenlopende inbreng van 
gemeenteleden. De voorzitter 
bedankte Paula Rose en Han 
Jongeneel die de organisatie op zich 
namen.
Er was een terugblik op vieringen: 
zowel de Hemelvaartsdienst als de 
Pinksterdienst met de doop waren 
mooie vieringen. De Openluchtdienst 
samen met het Apostolisch 
Genootschap was ook heel bijzonder. 
Er waren ruim tweehonderd mensen, 
inclusief het koor. Het koor was 
goed verstaanbaar. De opbrengst 
van de collecte € 464,40 gaat 
naar ‘Stop kinderarmoede’. Deze 
stichting verzorgt kledingpakketten 
voor kinderen van gebruikers van de 
Voedselbank.
De bespreekpunten van de 
gemeentevergadering van 14 juli 
kwamen aan de orde. Trudy Joosse 
kan mogelijk nog iets over zichzelf 
vertellen. De scriba stelt voor de 
nood rond de vacatures ter sprake te 
brengen.

Op 3 juli sprak de kerkenraad samen 
met de stuurgroep De jonge Kruiskerk 
en een deel van het moderamen 
AK over het voorgenomen besluit 
betreffende de opvolging van ds. 
Mirjam Buitenwerf. Hoewel we een 
goed gesprek hadden, zijn we nog 
niet nader tot elkaar gekomen. 
Vorming en Toerusting: er is een folder 
met bovenwijkse activiteiten gemaakt, 
die in deze Present wordt bijgesloten. 
Naast Lena de Man en Sanne Alberts 
wil ook Irene de Vries meedenken 
over de uitvoering van onze 
rommelmarkt. De voorzitter benadrukt 
dat alleen bij een goed haalbaar plan 
de markt kan doorgaan.
Lamkje Sminia, Rudie van Balderen 
en Lodewijk Palm hebben 
mandaat van de wijkkerkenraad 
om als ambtsdrager in de 
zondagmorgenvieringen van de VU-
kapel mee te doen.
Op 30 juni werden Cor Omta als 
diaken en Henk van der Meulen als 
ouderling herbevestigd. Henk van 
der Meulen en Josje Dijkstra kregen 
een zegen mee voor hun werk als 
leiders van uitvaartdiensten. Ook 
stapten twee kinderen over van de 
kinderdienst naar de tienerdienst.
Trudy Joosse werd als ouderenpastor 
op 14 juli in de Kruiskerk 
geïntroduceerd. In die dienst werd 
Anita Winter bevestigd tot ouderling-
voorzitter en legde ondergetekende 
dat ambt neer.
Na de dienst vond onze 
gemeentevergadering plaats.
Op 22 september is de startzondag. 
Het thema is: Een goed verhaal.
Met Gijsbrecht van Aemstel zeg ik 
nu: ‘Vaer wel, mijn Aemsterland: 
verwacht een andren heer/dame’.

Rudie van Balderen
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Belijdenis
Nogal wat jongvolwassenen en 
ook oudere gemeenteleden zijn 
als baby gedoopt, maar deden 
sindsdien nooit belijdenis van hun 
geloof. Je ouders kozen indertijd 
voor jou en het is goed om op een 
gegeven moment die keuze voor 
eigen rekening te nemen. God heeft 
ja gezegd tegen ons en hoort ook 
graag wat terug. Belijdenis doen is 
niet het onderschrijven van allerlei 
leerstellingen of het met alles van 
de kerk eens zijn, maar het is ten 
diepste een motie van vertrouwen 
naar God toe, een ‘ja’: met U wil ik 
het wagen in mijn leven. 

Dat betekent geen eindpunt, 
want geloven is een levenslang 
groeiproces, met ups-and-downs, 
vertrouwen en twijfel, teleurstelling 
en hoop. Zoals in elke relatie. 

Geloven is ook geen eenzaam 
avontuur, je doet dat samen met 
anderen in de gemeente. En je 
wilt ook mee verantwoordelijkheid 
dragen voor die gemeente. 

Ik zou het fijn vinden als we dit 
seizoen een groepje kunnen 
vormen van mensen die met elkaar 
willen nadenken over het doen 
van belijdenis. Meedoen verplicht 
uiteraard tot niets; het is aan u/
jou of je na een aantal gesprekken 
belijdenis wilt doen of niet. In ieder 
geval is het waardevol om er met 
elkaar over te praten. 

Als u/je interesse hebt of er eerst 
meer van wil weten, neem gerust 
contact met me op. 

Sieb Lanser

Herbergactiviteiten
In augustus was er een 
spontaan Open Huis. 
Het was een gezellige 
ochtend waarin Trudy een 
aantal gemeenteleden 
ontmoette. We deelden ook 
vakantieherinneringen. 

Vanaf september is er iedere 
eerste dinsdag van de 
maand Open Huis vanaf 9.30 
uur. De invulling wordt van 
tevoren bekend gemaakt in 
Kruispuntjes, en voor zover 
mogelijk ook in Present. Wij 
vinden het in ieder geval 
gezellig als u komt! 

Anita Pfauth en Trudy Joosse

Levensverhaal
In vier bijeenkomsten blikken we 
terug op het leven. Hoe zag uw jeugd 
eruit, waar bent u opgegroeid, wat 
was later in uw leven belangrijk, 
welke rol speelde het geloof? Zomaar 
enkele vragen die aan de orde kunnen 
komen. Per keer nemen deelnemers 
voorwerpen, foto’s of knipsels mee 
die een persoonlijk verhaal vertellen. 

En misschien verwerkt u wat 
besproken is wel in een schrift, maakt 
u er uw eigen levensboek van. 

Datum en tijdstip: 26 september, 17 
oktober, 7 en 28 november van 14.00u 
tot 16.00 in de Kruiskerk. Maximaal 
zeven deelnemers. 

Meer informatie en opgave (verplicht! 
Graag vóór 19 september) bij 
ouderenpastor Trudy Joosse, 06 – 83 
354 924 of ouderenpastor@pga-b.nl

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. 020 - 453 45 40, 

lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ouderenpastor Trudy Joosse, 

tel. 06 - 83 35 49 24, ouderenpastor@pga-b.nl
voorzitter kerkenraad Anita Winter, 

tel. 020 - 611 31 80
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. 020 - 645 23 46

present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Het document
Veel mensen vinden het best lastig 
om na te denken over het eigen 
levenseinde. Toch is het verstandig dat 
wel te doen èn de eigen wensen vast 
te leggen. Maar hoe doe je dat? 

Daarom bieden we aan met u in 
gesprek te gaan, over praktische zaken 

(waar vindt de uitvaartdienst plaats, 
koffie en thee na afloop of iets anders, 
welke liederen zullen er klinken of 
juist alleen muziek, enz. enz.), maar 
wellicht komen ook andere dingen ter 
sprake. Het gesprek resulteert in een 
schriftelijk document, dat u bewaart. 
Schroom niet om één van ons te 
benaderen. 

Beschikbare gesprekspartners zijn: 
Josje Dijkstra 06 - 06 53 721 510, 
josjedijkstra@ziggo.nl
Henk van der Meulen, 020 - 645 27 05, 
meulenhenk@kpnmail.nl
Sieb Lanser, 020 - 453 45 40, 
lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
Trudy Joosse, 06 - 83 354 924, 
ouderenpastor@pga-b.nl

Johanna Hermina Schout-Breemer
Op 29 juli overleed Ans Schout, twee dagen voor haar 93-
ste verjaardag. Zij was 57 jaar getrouwd met Jan Schout, 
voor wie ze altijd een zorgzame echtgenote is geweest. 
Ans Schout was een vrouw met humor. Zingen was haar 
lust en haar leven. Vele decennia zong ze in het Pauluskoor 
en kopieerde en verzorgde ze daarvoor de muziek. Ze 
was een gelovige vrouw, die vooral in het zingen steun 
en houvast vond. De laatste jaren waren moeilijk. Toen 
haar geheugen haar steeds meer in de steek liet, hield ze 
mensen steeds meer op afstand; ook de kerkgang stopte 
toen. Toenemende dementie maakte in 2014 opname in ’t 
Huis aan de Poel noodzakelijk. 
De afscheidsdienst is op 3 augustus gehouden in de aula 
van Zorgvlied. We herdachten haar leven aan de hand van 
Lucas 10: 38-42, het verhaal van de twee zussen Marta en 
Maria. 

Sieb Lanser
Fenna Kwantes-de Jong
Dinsdag 30 juli kwam het einde van dit leven voor Fenna 
Kwantes; zij is 96 jaar geworden. Ze was een nuchtere 
Groningse, die met haar trouwen naar het westen 
was gekomen. Een steun en toeverlaat was ze voor 
haar man Klaas Kwantes, die op verschillende scholen 
hoofdonderwijzer is geweest, de laatste achttien jaar op 
de Roelof Venemaschool. Samen waren ze ook vele jaren 
vrijwilliger in verpleeghuis Groenelaan. Fenna Kwantes was 
iemand met vaak uitgesproken opvattingen, geïnteresseerd 
in kerk en maatschappij. Ze was kritisch over bepaalde 

veranderingen in de kerk. Vanuit de Pauluskerk kwam ze 
naar de Kruiskerk, waar ze tot op hoge leeftijd graag was. Na 
de verhuizing naar Belmonte ging ze daar naar de diensten. 
De afscheidsdienst vond plaats op 7 augustus in de aula 
van Zorgvlied. Pastor Wouter van den Braak ging daarin 
voor. 

Sieb Lanser

Aalt Andries Rouwenhorst
‘Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren’. 
Met deze tekst uit Romeinen 14:8 begint de kaart die het 
overlijden meldt van Aalt Rouwenhorst. In dat vertrouwen 
heeft hij geleefd en is hij in alle rust in zijn vertrouwde 
omgeving gestorven, op 22 augustus, 91 jaar oud. Geloof 
en kerk betekenden alles voor hem. Vele jaren heeft hij 
deel uitgemaakt van de kerkenraad van de Pauluskerk, 
ook als voorzitter en scriba. In het gecompliceerde 
samengaan van Paulus- en Kruiskerk bleef hij de verbinding 
zoeken. Zelf heeft hij eens verwoord dat zijn leven zich 
bewoog tussen Zondag 1 en Psalm 149. Het loflied had 
in zijn leven een grote plaats. Naast zijn werk voor het 
bureau van de studentendecanen van de VU heeft hij veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Het besturen zat hem in het 
bloed; zo was hij o.a. secretaris van de vereniging voor 
protestants-christelijk onderwijs en van de PCOB. Hij was 
een lieve en zorgzame echtgenoot voor Wil, met wie hij 
63 jaar getrouwd was, en een belangstellende vader voor 
Hans en Heleen en voor zijn kleinkinderen. 
Met een dankdienst voor zijn leven, waarin we lofliederen 
zongen en stilstonden bij Romeinen 14, namen we op 28 
augustus afscheid van Aalt.

Sieb Lanser

IN MEMORIAM
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Huiskamerkring: Maakbaar?
In het najaar is er weer een 
Huiskring waarbij de thema’s door 
de deelnemers zelf ingevuld en 
besproken worden. 

Op 10 oktober starten we met het 
thema ‘Maakbaar?’. We gaan met dit 
thema aan de slag in een interactieve 
sessie, waarbij u als deelnemer een 
bijdrage levert. Het vervolg beslissen 
we gezamenlijk. Trudy Joosse leidt de 
huiskring.

Locatie: thuis bij Marijke en Henk 
van der Meulen, Fideliolaan 98 te 
Amstelveen. 

Datum en tijdstip: 10 oktober, 24 
oktober, 7 november en 21 november 
van 10.00 - 12.00 uur. Minimaal zes, 
maximaal acht deelnemers. Nadere 

inlichtingen en opgave bij Henk van 
der Meulen, meulenhenk@kpnmail.nl, 
020 - 645 27 05. 

Trudy Joosse, ouderenpastor

Van de diaconie
Met de septembertocht op 
4 september begonnen de activiteiten 
van de diaconie weer. Met een volle 
bus bezochten we mooie plaatsen 
in Noord-Holland. We genoten van 
de koffi e met gebak tot en met de 
virtuele rondvlucht boven Amsterdam 
en omstreken. In de kerkdienst van 
13 oktober, de jaarlijkse diaconale 
zondag, besteden we extra aandacht 
aan de activiteiten van de diaconie. 
Voor ouderen zijn er dit najaar goede 
vakantiemogelijkheden via Het 
Vakantiebureau, zie de brochures in 
het folderrek.

Lamkje Sminia

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld

September
Zo 22  10.00 uur Startzondag
Ma 23 vanaf 09.30 uur Extra Open Huis, 
   met Low Vision
Wo 25 19.15 uur Gebedsgroep
Do 26 14.00 uur Levensverhaal
Zo 29 17.00 uur Muzikale Vesper

Oktober
Di 01 vanaf 09.30 Open Huis
Wo 09 19.15 uur Gebedsgroep
Do 10 10.00 uur Huiskamerkring, 
   Fideliolaan 98
Zo 13 10.00 uur Diaconale Zondag
Zo 13 12.00 uur Koffi econcert
Zo 13 16.00 uur Verhaal in de Kruiskerk
Do 17 14.00 uur Levensverhaal

AGENDA

Gebedsgroep : 25 september, 
9 oktober, 23 oktober
Elke 2e en 4e woensdag van de 
maand, van 19.15 - 19.45 uur, komen 
we als gebedsgroep in de Kruiskerk 
bij elkaar om te bidden en te danken 
voor onze geloofsgemeenschap. Het 
geloof is ondenkbaar zonder gebed en 
omgekeerd is het gebed ondenkbaar 
zonder geloof in God.

Informatie: Contact Kruiskerk, 
06 - 21 12 45 67, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl; 
of Belia de Geus, 889 40 97, 
bjdgeus@casema.nl.
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Startzondag
De zomer is voorbij. De startzondag 
markeert een 'nieuw seizoen'. 
Die zondag - 15 september - gaan 
we, ds. Gert Jan de Bruin en 
ondergetekende, samen voor. Op dit 
moment kan ik over de dienst nog 

niet zoveel zeggen. Wel is er na de 
dienst een programma. Eerst inhoud: 
na de dienst zal Pim van Dijk ons 
door de kerk leiden met het oog op 
mogelijke herinrichting. U las er in de 
vorige Present over. 
De gemeente verandert, vieringen 
worden kleiner en veelkleuriger 
en dat vraagt ook een gebouw dat 
daarvoor geschikt is. De Paaskerk is 
ooit gebouwd en ingericht voor een 
passief luisterende gemeente. 
Grote groepen mensen onder het 
gehoor van lange preken, weinig 
liturgie of andere interactie, was toen 

de norm. Vandaag de dag vragen we 
meer dan dat. In diensten waarin we 
op andere manieren willen vieren, 
bijvoorbeeld in kleinere groepen, 
vinden we het gebouw, dat een 
hulpmiddel zou moeten zijn, vaak 
tegenover ons. Een verre preekstoel, 
lege stoelen, een amper zichtbare 
tafel om maar wat te noemen. 
Graag denken we met elkaar na over 
andere mogelijkheden. 
Keer op keer blijkt dat de zondagse 
viering door de meesten van u als 
kern van het gemeente-zijn wordt 
ervaren. Daarom is het goed om ook 
in de plek van vieren te investeren. 
We nodigen u graag uit om mee 
te denken, de 15de. Sla de vorige 
Present nog eens op, daarin staan de 
eerste schetsen. 

Paaskerk
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Pastoraat
In de vorige Present heb ik u beloofd om nog wat nadere informatie te 
geven over de verdeling van de pastorale taken in onze gemeente. 
Tot het emeritaat van ds. Gert Jan de Bruin (1 december 2019) ziet de 
indeling er als volgt uit:
 

Het spreekt vanzelf dat dit een richtlijn is, in onderling overleg of voor al 
langer bestaande pastorale contacten kan hier uiteraard van afgeweken 
worden. 
De AK heeft toestemming gegeven om voor onze gemeente een 
uitzendpredikant aan te stellen voor de periode dat er nog geen predikant 
voor de PGA-B beroepen is. Nadere afstemming over de werkzaamheden 
van deze uitzendpredikant moeten nog plaatsvinden. 

 Trudy Joosse  Gert Jan de Bruin  Werner Pieterse

Individueel  Groenelaan Westwijk Keizer Karel W/O
pastoraat Middenhoven Waardhuizen Buitenwijken
  Bovenkerk

Groepspastoraat De Bolder  Dignahoeve Kastanjelaan
 Middenhof  Bovenkerk

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

amstelveen.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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U herinnert zich natuurlijk Willem Nijsse, 
die in 2018 stage liep in onze gemeente. 
Ik ben blij te kunnen vertellen dat 
Willem op 15 september als predikant 
zal worden bevestigd en intrede doet 
in de Diependaalse kerk in Hilversum. 
Mocht u daarbij willen zijn kan dat: de 
dienst begint om 15:00. De kerk is te 
vinden aan de Diependaalselaan 138. 
Mocht u Willem iets willen toewensen, 
dan kan dat op zijn nieuwe mailadres: 
predikant@diependaalsekerk.nl. Willem 
heeft mij gevraagd het eerste deel van 
de dienst te leiden, wat ik natuurlijk 
graag en van harte doe. We wensen 
Willem alle goeds en Gods zegen op 
zijn werk in de gemeente. 

Ds. Werner Pieterse 

Uit de wijkkerkenraad
In de zomermaanden vergadert 
de kerkenraad niet, dat betekent 
natuurlijk niet dat er helemaal niets 
gedaan wordt. Maar twee maanden 
waarin de avonden niet volgepland 
staan met vergaderingen, geeft ook 
even rust en gelegenheid om wat 
andere zaken op te pakken. 

Startzondag en 
Monumentenweekend
In het voorjaar heeft de commissie 
herinrichting Paaskerk op de 
twee gemeentevergaderingen 
uitgebreid verslag gedaan van hun 
werkzaamheden tot nu toe. We willen 
onze kerk graag toekomstbestendig 
maken. Een wens die al veel langer 
leeft, is de kerkzaal geschikt te maken 
voor kleinere, intieme vieringen. 
Daarnaast zoeken we al heel lang naar 
een mooie plek voor een stilte- en/
of gedachtenishoek. De commissie 
is bijgestaan door Pim van Dijk, 
architect die gespecialiseerd is in 

de (her) inrichting van kerken. Pim 
van Dijk komt op 15 september en 
zal direct aansluitend aan de dienst 
een presentatie geven waarin hij het 
ontwerp zal toelichten. Hierna is er 
nog een kort programma en er wordt 
afgesloten met een gezamenlijke lunch. 
’s Middags blijft de kerk open 
voor bezoekers vanwege de 
Open Monumentendag. Ook op 
zaterdagmiddag kunnen gasten 
ons monumentale pand en orgel 
bewonderen. Sinds een paar jaar 
zetten we onze deuren open voor dit 
landelijke evenement. De ervaring leert 
dat er geen grote drommen mensen 
komen, maar wel echte liefhebbers. 
De mooie gesprekken motiveren om 
ook dit jaar mee te doen. 

Vormings- en Toerustingswerk
Bij deze Present is de flyer Leren 
en Bezinnen met het Vormings- en 
Toerustingswerk voor heel Amstelveen-
Buitenveldert ingesloten. In de 
Paaskerk, maar ook in de Kruiskerk en 
de Pelgrimskerk worden inspirerende 
bijeenkomsten georganiseerd. Kijkt u 
eens ‘over de grens‘ heen. Graag tot 
ziens op de startzondag!

Elly Merckel-Timmer

Gebedskring
Bijeenkomsten ‘Rondom het 
Woord' met zang, bijbellezing 
en gebed. Met ons gebed 
ondersteunen we in de eerste 
plaats de gemeente. Nieuwsgierig? 
Kom een keer kijken!

Data: 25 september, 9 en 23 
oktober, 6 en 20 november, 4 
december 2019. 15 en 29 januari, 

12 en 26 februari, 11 en 25 maart, 
8 en 22 april, 6 en 20 mei 2020.
Tijd: 19.00- 20.30 uur. 
(26 februari Aswoensdag wordt de 
tijd aangepast, wordt vermeld in 
liturgie van zondag 23 februari). 
Plaats: Benedenhuis Paaskerk. 
Contactpersoon: Freja Slot-
Koelbloed. tel.020-6455948 / 
06-46053626 of email: freja.
koelbloed@gmail.com

September
Za 14 13.00 uur Open Monumentendag
Zo 15 10.00 uur Startzondag
Zo 15 13.00 uur Open Monumentendag
Za 21 10.00 uur  Rommelmarkt
Ma 23  20.00 uur Groep zestigers 
   (bij Janneke van Blaaderen)
Wo 25  19.00 uur Gebedskring
Do 26  14.30 uur High tea in week 
   van verbondenheid
Zo 29 16.00 uur Kliederkerk

Oktober
Di 01  20.00 uur Community
Zo 06  10.30 uur Themaviering over 
   ‘antisemitisme’ 
   (dagcentrum)
Wo 09  19.00 uur  Gebedskring
Do 17  15.00 uur Literatuurkring over 
   ’Het vloekhout’
Do 17  17.45 uur Buurttafel met 
   burgemeester Poppens
Wo 23 19.00 uur  Gebedskring

AGENDA
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Koosje Sikkens 
Op 29 juni overleed Koosje Sikkens. Voor velen van 
u en ook voor mijzelf was dat een onverwacht en 
verdrietig bericht. Koosje was overal. Trouw in haar 
zondagse gang naar de kerkdienst, trouw bij de 
bijbelkring, in allerlei groepen en in haar bezoek. 
Velen zullen haar missen. Koosje, voluit Koosje 
Annechiena Fiebodina, kwam pas op haar veertigste 
bij de gemeente. In 1970 deed zij belijdenis in de 
Dorpskerk. Koosje heeft jaren veel zorg gehad om 
haar man, Harmannus, die een zwakke gezondheid 
had en in 1995 overleed. Samen kregen ze twee 
kinderen: Paul en Daniël en vijf kleinkinderen. 
Voor de afscheidsdienst had Koosje zelf Prediker 3 
uitgekozen; vooral vanwege het 13de vers: het goede 
is een gave Gods. Koosje is 89 jaar oud geworden.

Ds. Werner Pieterse 

An Wielemaker
Op 8 juli is An Wielemaker na een korte ziekteperiode, 
thuis overleden. An stond nog midden in het leven. 
Haar krachtige persoonlijkheid en nog zo sterke geest 
bleek op vele fronten. Verbondenheid met anderen in 
brede kring stond centraal. Daar zette An zich intensief 
voor in. Zoals in de jaren negentig via de kerk, als 
ouderling in de Handwegkerk en betrokkene bij het 
Samen-op-wegproces. En twintig jaar lang via het 
PCOB bezoekwerk. De laatste weken waren zwaar, 
maar tegelijkertijd wist An zich gesteund door Gods 
nabijheid. Opgegroeid in een katholieke omgeving 
kende An de waarde van symbolen. De naaste 
familie kijkt dankbaar terug op de ziekenzalving die 
An mocht ontvangen toen het einde van haar leven 
naderde. Hierdoor wist zij zich gesterkt. Evenals 
door de liefdevolle zorg van haar man, kinderen en 
kleinkinderen waarmee zij tot op het laatst omringd 
werd. En zo mocht An zich bij het afscheid nog eenmaal 
omringd weten door haar naaste geliefden met het licht 
van kaarsen, aangestoken aan de Paaskaars. 

Linda Vroom

IN MEMORIAM

Dankzij de steun van een grote schare enthousiaste 
vrijwilligers, eigenaren van monumenten, monumen-
tenorganisaties, deskundigen en sponsoren is het mo-
gelijk op een unieke manier kennis te maken met het 
rijke culturele erfgoed van Amsterdam en Amstelveen.
Tijdens het tweede weekend in september zijn in 
Amstelveen elf en in Amsterdam tientallen monu-
menten gratis te bezoeken. Monumenten die nor-
maal gesproken ontoegankelijk zijn. De monumenten 
die meedoen, zijn vaak herkenbaar aan de Open 
Monumentendagvlag of -banner.

Binnen de PGA-B doen twee monumenten mee! De 
Kruiskerk en de Paaskerk zijn beide dagen open voor 
bezoek. Neem buren en andere geïnteresseerden 
mee. Of deel op social media dat u fan bent. 
In Amsterdam is het thema van deze dagen: 
Stadsvermaak. Er staan tal van activiteiten op het pro-
gramma, zoals wandelingen, fi etstochten en lezingen. 
Ook is er een speciaal junior- en avondprogramma. 

Interessante websites over deze dagen zijn: 
www.openmonumentendag.nl, www.iamsterdam.nl, 
www.vvv.nl, www.amstelveenweb.com.

Dankzij de steun van een grote schare enthousiaste 

Za/ 14 en 
Zo/ 15 
september: 
10.00 - 17.00 uur
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Bij de diensten
Zondag 22 september zullen – 
conform afspraken die ín de breedte 
van de PGA-B gemaakt zijn – onze 
ouderlingen Gerrit Oud en Nelly 
Versteeg officieel worden aangesteld 
als gekwalificeerde gemeenteleden 
die in voorkomende gevallen kunnen 
voorgaan in diensten van Woord 
en Gebed voorafgaande aan een 
begrafenis of crematie.
Zondag 29 september, aan het 
einde van de Vredesweek, hopen 
we opnieuw samen te komen met 
medegelovigen van de Goede 
Herderparochie voor een viering van 
Schrift en Tafel. De dienst, die plaats zal 
vinden in ons kerkgebouw, zal tegelijk 
onze eerstvolgende cantatedienst zijn. 
Uitgevoerd wordt het ‘Dona nobis 
pacem’ (‘Geef ons vrede’) van de Letse 
componist Petrus Vasks (*1946).
De diensten in oktober en de eerste 
helft van november zullen door 
gastpredikanten worden geleid i.v.m. 
mijn a.s. studieverlof. Zondag 13 
oktober zal de cantorij meewerken 
aan de dienst. Ingegeven door de 
evangelielezing van deze zondag, 
Lucas 17:11-19, zal het thema van de 
ten gehore gebrachte muziek ‘Heling 
en dankbaarheid’ zijn.

Studieverlof
Het is predikanten in de PKN 
vergund eenmaal in de vijf jaar in 
totaal drie maanden studieverlof 
op te nemen om zo door studie en 
vorming toegerust te blijven voor 
de uitoefening van hun ambt. In 

overleg met de wijkkerkenraad zal ik 
mij komend seizoen tweemaal voor 
een aantal weken onttrekken aan het 
gemeentewerk om geconcentreerd 
te kunnen studeren. De eerste 
periode valt van 30 september t/m 17 
november; een tweede periode hoop 
ik op te nemen direct na Pasen. 
In bijzondere gevallen kunt u tijdens 
deze periodes contact opnemen met 
de voorzitter van de kerkenraad, de 
heer Oud: tel. 020 – 779 20 08, of 
met mevrouw Kruijswijk; tel. 020 – 
642 77 03. 
De winterbijbelkring, die komend 
seizoen zal gaan over de onderling 
sterk gelijkende brieven van Paulus aan 
de Efeziërs en aan de Kolossenzen, 
begint na de eerste periode van mijn 
studieverlof, op dinsdag 26 november.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad 
Op zondag 22 september worden 
mw. Versteeg en dhr. Oud aan de 
gemeente verbonden als verzorgers 
van uitvaartdiensten. Dhr. Oud volgt 
hiervoor nog een cursus.
We hebben een vlag. Er wordt nog 
gekeken of er ook een wimpel is. 
Het moderamen stelt voor te vlaggen 
op 4/5 mei, op de verjaardag van de 
koning en van de koningin, en op 15 
augustus, het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Er zal niet worden 
gevlagd op kerkelijke feestdagen. Er 
moet nog worden afgesproken wie de 
vlag zal hijsen en innemen.
Ds. De Vries te kennen gegeven in 
het najaar studieverlof op te nemen. 

We bespreken dit punt hoewel hij de 
vergadering niet kon bijwonen. Volgens 
de huidige regeling heeft hij recht op 
zeven weken studietijd onder eigen 
regie en zes weken voor ‘aangestuurde 
cursussen’ en een ‘aangestuurd 
begeleidingstraject’. Ds. De Vries geeft 
er de voorkeur aan het studieverlof zelf 
in te vullen. Hij wil die tijd gebruiken 
om het boek dat hij aan het schrijven is 
af te maken. Er wordt aangenomen dat 
ds. De Vries dit heeft overlegd in het 
Ministerie van Predikanten. 
De kerkenraad heeft geen bezwaar. 
Tijdens dit studieverlof is er geen 
vervanging. Wij moeten zelf de 
preekbeurten invullen. Ds. De Vries 
zal wel bij de oecumenische diensten 
aanwezig zijn.

Pelgrimskerk

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 Amstelveen-

Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  

Janny Schuijt-ter Horst, tel. 644 10 65, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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Bij de bespreking van het punt Thema-
avonden schuiven de commissieleden 
dhr. De Ronde en dhr. Stok aan. Er is 
wel belangstelling voor deze avonden, 
maar we bereiken niet de doelgroep, 
de 30- tot 60-jarigen, terwijl we wel 
160-170 uitnodigingen speciaal voor 
deze groep rondgebracht hebben. Dhr. 
De Ronde vraagt zich af of we niet 
een aantal 30- tot 60-jarigen kunnen 
benaderen om er achter te komen 
waarom ze niet komen, waarom ze 

geen belangstelling hebben. Zijn 
het voornamelijk alleenstaanden en 
hebben ze niets met de kerk? Moeten 
we ons niet blijven richten op de 
mensen die wel komen? Hoe ervaren 
zij deze avonden, hebben zij er wat 
aan? De interactieve avond met ds. 
Stegeman werd zeer gewaardeerd. 
Prof. De Lange is niet zo’n goede 
spreker, zijn publicaties zijn 
interessanter. Prof. Grin, hoogleraar 
duurzaamheidstransities, heeft een 

interessante lezing gegeven over ‘Van 
leven van de planeet, naar leven met 
de planeet’. De conclusie is: voorlopig 
gewoon doorgaan.
De thema’s moeten bij voorkeur 
een link hebben met de actualiteit. 
Te denken valt aan onderwerpen als 
spiritualiteit, digitalisering, interculturele 
relaties, het koloniale verleden. 
Ds. Arjan Plaisier wordt genoemd als 
buitengewoon interessante spreker 
voor het thema Spiritualiteit.
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Nicolaas Zonneveld
Op 1 mei overleed Nicolaas Zonneveld, in de leeftijd van 
85 jaar. Met zijn vrouw werd hij een aantal jaren geleden 
lid van onze gemeente, na jarenlang verbonden te zijn 
geweest aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van 
Amsterdam. Nico Zonneveld was een natuurliefhebber, die 
met een bijzonder oog voor detail vele planten en insecten 
fotografeerde om anderen in de schoonheid van zijn 
observaties te laten delen. 
Zijn muzikale gaven werden zichtbaar in de passie 
waarmee hij klavecimbel en orgel speelde. Jarenlang 
was hij organist in zijn voormalige gemeente. Ook in 
de Pelgrimskerk hebben we nog een aantal malen op 
zijn muzikale gaven een beroep mogen doen. Broeder 
Zonneveld leefde in stil vertrouwen op God; in dat 
vertrouwen is hij ook gestorven. Wij hebben hem op 
Zorgvlied uit handen gegeven aan de levende Heer, die de 
zijnen welkom heet in zijn ‘liefelijke woning’ (Psalm 84).

Ds. De Vries

Vallery Linger 
Tot ons verdriet ontvingen wij het bericht dat onze 
voormalige studentenwerkster Vallery Linger op 16 juli van 
ons is heengegaan. Zij werd 32 jaar. Vallery volgde samen 
met Jacob Stolk onze eerste studentenwerker, Dirk-Jan 
Mudde, op. Zij was een bevlogen jonge vrouw, die niet 

alleen in Amstelveen en Buitenveldert zich inzette, maar 
ook actief was in de Evangelische Broedergemeente van 
Amsterdam. Daarnaast was zij de oprichtster van Stichting 
Jozef, die zich het lot aantrekt van jongeren aan de rand 
van de samenleving, in het bijzonder met een detentie-
achtergrond. Vallery is begraven in Almere. Wij dragen haar 
op aan Hem die onze harten kent.

Ds. De Vries

Dini Vlootman
Op 5 augustus is in de Buitenhof overleden Dini Vlootman. 
Zij is altijd, op afstand, verbonden geweest met de 
kerk. Haar drie zonen werden destijds in de Ontmoeting 
gedoopt. Haar jongste zoon Anton begeleidde trouw met 
zijn accordeon de Kerst- en Paasspelen. 
Diny werkte jarenlang als overblijfmoeder op de Ark school. 
En zomers was ze met haar zonen bij de leiding van de 
kinderen in het zomerkamp in de Kennemerduinen. Altijd 
actief, vooral met kinderen. Daarom was het moeilijk voor 
haar dat ze de laatste tijd aan de rolstoel gebonden was. 
Ze kon niet eens op haar kleinkinderen passen, wat ze 
heel graag had gedaan. De kinderen deden van alles om 
haar lijden te verlichten. Ze waren verdrietig om afscheid 
te nemen en haar te moeten missen, maar ze zagen 
ook wel dat het bijna geen leven meer voor Dini was. Zo 
afhankelijk, niks voor haar. 
Dini’s gedachtenis is tot zegen voor allen die haar lief 
hadden. 

Wil Kruijswijk

IN MEMORIAM
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De kosten 500 tot 600 euro per avond 
zijn niet de grootste zorg.
Dhr. Stok, die de Pelgrimskerk 
vertegenwoordigt in de commissie 
‘Vorming en Toerusting/ Leren en 
Bezinnen’, zal het punt van de Thema-
avonden meenemen naar de volgende 
commissievergadering.

Adri Lodder

Pastorpraat
Kom met verhalen... telkenmale ... 
dichtte een Nederlandse dichter: 
Vroman dacht ik. (?) Nou ze kwamen! 
De één na de ander. Vertellen over hun 
vakantie. Beurtelings was ik verbaasd, 
ontroerd, enthousiast, bewonderend, 
blij. 

Gebruind stapt hij vrolijk binnen in een 
mooie licht blauwe spijkerbroek en 
nieuwe donkerblauwe sandalen. ‘Wat 
zie jij er fris en uitgerust uit’, zeg ik. 
‘Kijk, dit is het nieuwste: gerecyclede 
kleding! Voor die broek betaal je een 
bedrag per maand en als die broek 
versleten is, stuur je hem terug en 
krijg je per kerende post een nieuwe, 
recycle, duurzaam… Die schoenen, als 
ze versleten zijn, gaan ze bij het plastic 
afval. Handig hè!’ Dit is de toekomst. 
Leuke vakantie gehad! 

Een ander kwam even uitpuffen, na in 
tien dagen ruim vijfhonderd kilometer 
fietsen door vijf provincies. Onderweg 
sliep hij in kleine hotelletjes of B&B (bed 
en breakfast). ‘Welk onderkomen vond 
je het leukst?‘ ‘Nou, een hotel is meer 
anoniem, géén sociale controle, rust. 
Máár wil je ouwehoeren, dàn moet je in 
een B&B zijn, mooie plekken. Ze koken 
een streekgerecht voor je, interessante 
gesprekken! Mooie tochten, plekken, 
stilten. Natuur, de wolken, contacten.. 

ook één dag kleddernat geregend. Nooit 
koud. Voldaan!’

Een jong gezin. Kwam na ruim een jaar 
laten zien hoe hun dochtertje gegroeid 
was én hoe leuk ze nu was. Ruim 
twee jaar, praten, springen, dansen! 
Moeder vertelde in de keuken hoe ze 
proberen de balans te zoeken tussen 
werk (beide ouders) en oppas: oma’s 
een dag en ook met andere kinderen 
een dagopvang. ‘Wat doen jullie nu 
in de vakantie?’ ‘Niks, lekker rustig. 
Wel peutertoneelvoorstellingen in het 
Amsterdamse bos, drie keer, heel 
leuk.’ Het meisje begon hierop direct te 
praten en te zingen! Ouders trots. Een 
leuk bezoek.

Een ander kwam terug van een 
zeilweek in Friesland. Blij vertelde hij 
dat hij nu nog maar één onderdeel 
moest leren en dan zelf instructeur was. 
Volwassen! Eindelijk! 
Ook was er iemand die nieuwsgierig 
naar het nieuws was. Direct mijn kranten 
pakte en verontwaardigd zei: ‘Hier staat 
dat in 2050 de wereld vergaat, als we zo 
doorgaan. Nou zeg...geloof ik niks van. 
Korter douchen, veel minder vlees eten, 
meer van die dingen en ...er is altijd nog 
die regenboog, een belofte toch? We 
praten er nog weleens over.’ 

Nog iemand kwam uitpuffen na weer 
een week gewerkt te hebben. Zorgelijk 
en wat vermoeid zei hij: ‘Mijn beste 
collega is van een berg gegleden en 
heeft vier ribben gekneusd. En de ander 
is met zwangerschapsverlof. Nu werk ik 
voor drie!’

Iemand reikte mij dit gedichtje aan 
(dichter onbekend). In september is ook 
de vredesweek daar past het mooi bij.

Zoek de stilte, vindt de ruimte
In ons overvol bestaan,
Waar de hoop een plaats kan vinden,
Wij bevrijd naar binnen gaan;
Wis de chaos en de wirwar,
Wis de ogen om te zien
Wat van waarde is en kostbaar,
Wat tot onze vrede dient. 
 
Allen die via Present meeleven groeten 
wij. En ook aan de zieken en/of aan hen 
die aan huis gebonden zijn denken we: 
veel moed, kracht en sterkte gewenst. 
Weet dat u elke zondag ook in gebed 
verbonden bent. 

Wil Kruijswijk

Generatieproeverij
Met André van Galiën, de senior 
studentenwerker, was op 20 juni een 
‘Generatieproeverij’: jongeren van Ziel 
& Zaligheid in gesprek met leden van 
de Pelgrimskerk. Eerst is de nieuwe 
studentenwerker Maarten Vogelaar 
voorgesteld. 
Na een kennismakingsronde vertelt 
één van de leden van de Pelgrimskerk 
over haar christelijke opvoeding. De 
hamvraag is: Wat geloof je? Eén van ons 
zegt: 'Ik twijfel soms of God bestaat'. 
Die eerlijkheid treft me diep – ook voor 
oude(re) kerkmensen is niet alles altijd 
vast en zeker. Tijdens de maaltijd – 
bereid in Il Café, de ruimte onder Ziel & 
Zaligheid – wordt in kleine groepjes nog 
wat nagepraat. Bij het afscheid krijgen 
we een glas met een kaars erin. 
Dat er nog jonge mensen zijn die hun 
leven willen baseren op de Bijbel maakt 
grote indruk op me. De activiteiten van 
Ziel & Zaligheid voor deze jongeren zijn 
onze steun dan ook meer dan waard. 
De volgende Generatieproeverij is op 23 
januari 2020. 

Coos Wolffensperger
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Zomer 2019
Ook dit jaar was er in de zomer 
van alles te doen. 
Van de Generatieproeverij op 
Uilenstede was iedereen onder de 
indruk, evenals van de evensong 
in de St. Nicolaas Basiliek. Het 
zingen met en de uitleg van de 
liederen uit het liedboek met Nelly 
Versteeg was als altijd een feest. 
Er werden goede films gedraaid in 
De Goede Herder. 
De groep die naar het 
verzetsmuseum ging was klein, 
het museum zeer indrukwekkend. 
De pannenkoeken bij De Hop 
in het Amstelpark smaakten als 
vanouds overheerlijk. 
Een grote groep (twintig mensen) 
bezocht de Botanische tuin 
achter het VUmc. Allen waren 
enthousiast over de leuke uitleg 
van de medewerker en blij met het 
gratis plantje. De zomermaaltijd, 
waarbij 31 mensen aanschoven 
was een succes. Verschillende 
gemeenteleden brachten een 
salade mee en alles was heerlijk. 
Ook de bloemenquiz kreeg een 
applaus. 
Tenslotte was er de kunstroute: 
Art Zuid. Hoewel de 
weersverwachting niet te best 
was, bleef het gedurende de 
gehele route droog. Het was echt 
de moeite waard!

Janny Schuijt-ter Horst
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Bezoek aan museum Het Schip, 
donderdag 18 juli 2019
De zon schijnt als we met z’n 
twaalven op pad gaan: met tram 
naar Westerpark, waar we eerst 
een bakkie koffie met taart doen 
in Café Amsterdam, de voormalige 
waterfabriek van Amsterdam. 
Daarna naar museum Het Schip. 
We zijn precies op tijd voor een 
rondleiding die ons de ogen opent 
voor de prachtige architectuur 
van woningen bedoeld voor de 
‘3e klasse’ van de bevolking 
om hun woonomstandigheden 
te verbeteren. Hoewel 
gebouwd voor de armere 
bewoners van Amsterdam is 
de Spaarndammerbuurt rijk aan 
architectuur. De bakstenen zijn 
in golvende lijnen gemetseld – 
horizontaal en verticaal – en geven 
zodoende een prachtig perspectief! 
Eén van de woningen - inmiddels 
aangepast aan de huidige eisen 
– is van binnen te bezichtigen. 
Voor onze begrippen erg klein en 
hokkerig, maar voor de eerste 
bewoners een ware weelde na hun 
vorige woonomstandigheden. Ook 
het postkantoor is nog steeds te 
bezichtigen! Wat leuk dat we allerlei 
herinneringen kunnen ophalen: 
de loketten met hun bordjes, de 
girobussen- hangend of staand-, 
de telefooncel, de meterkast, de 
brandmelder! 

Op het vroegere schoolplein – het 
museum is in een voormalige lagere 
school gevestigd -– eten we met z’n 
allen een broodje voor we huiswaarts 
gaan. Dank aan de bedenker(s) van dit 
originele uitje! 

Peter Haalebos

Activiteiten uit het 
Winterprogramma
Cobra’s vergeten wederhelft
Donderdag 26 september 
Start van het winterprogramma in 
het Cobra museum. Cobra is in de 
geschiedenis van kunstenaars vooral 
een mannenbolwerk. Toch doen 
de kunstwerken van vrouwen er 
wel degelijk toe. Dit is te zien in de 
tentoonstelling: Nieuwe nuances: 
vrouwelijke kunstenaars in en rond 
Cobra. We drinken eerst koffie/
thee en bekijken de tentoonstelling. 
Kosten: ov- kaart en museum (Neem 
ov- en museumjaarkaart mee). 
Vertrek om 10.30 uur bij tramhalte 
lijn 5, halte De Boelelaan. Uitstappen 
Stadshart Amstelveen (geef even 
door als u elders opstapt). Opgeven 
bij Wil of Irene.

Bezoek Alledagkerk en Bijbels 
Museum
Woensdag 02 oktober
We verzamelen om 11.30 uur bij de 
info Station Zuid en gaan met Metro 
52 naar halte Rokin/Spui. We lopen 
naar het Begijnhof voor een viering 
aan de Alledagkerk om 12.30 uur 
(duur 30 min.). Er is gratis koffie/
thee voorin de kerk (broodje zelf 
meenemen). Hierna lopen we (± 15 
min.) naar het Bijbels Museum voor 
de tentoonstelling: Dit is mijn verhaal. 
Jonge christenen over Geloof, Hoop 
en Inspiratie. Daarna terug met de 
metro. Opgeven bij Wil of Janny.

Borrel en maaltijd
Vrijdag 04 oktober 
Kannen en kruiken, vanaf 16.00 uur. 
Aansluitend Kostje-geKocht-maaltijd. 
Eet u mee? Geef het voor woensdag 
door aan Wil, Janny of Irene.

Film: Pope Francis, 
a Man of His Word
Maandag 07 oktober 
Paus Franciscus begeeft zich 
op een persoonlijke reis om zijn 
hervormingswerk te presenteren 
en de mondiale vraagstukken van 
vandaag te beantwoorden. Van zijn 
diepe bezorgdheid over de armen en 
ongelijkheid van rijkdommen tot zijn 
betrokkenheid bij milieukwesties, 
sociale rechtvaardigheid en oproepen 
tot vrede. Om 14.00 uur in De Goede 
Herder. 

September
Do 26 10.30 uur Cobra, lijn 5, 
   halte De Boelelaan  
Zo 29 10.30 uur Gezamenlijke dienst

Oktober 
Wo 02 11.30 uur Info Station Zuid voor 
   Alledagkerk en Bijbels 
   Museum
Vr 04 16.30 uur Kannen en Kruiken 
  18.00 uur Kostje geKocht
Ma  07  14.00 uur Film: Pope Francis 
   (in DGH)
Do   10 16.00 uur Het Woord spreekt 
   (in DGH)
Ma 21 14.00 uur G  Film: The Good Lie 
   (in DGH)

AGENDA
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Nieuwsagenda Zondag 22 September

Walk of Peace
Tijd: 14.00 uur

Dit jaarlijkse evenement van 
Samen Eén Amsterdam wordt 
deze keer gehouden op 22 
september. Dit valt in de 
Vredesweek, die dit jaar als 
thema heeft: Vrede Verbindt 
over Grenzen.

Amsterdam is een multicultu-
rele stad, waar mensen van 
verschillende achtergronden 
en culturen met elkaar sa-
menleven en waar ieder op 
zijn eigen wijze invulling geeft 
aan spiritualiteit. Samen Eén 
Amsterdam streeft naar een 
inclusieve stad. 

Programma 
16.00 Walk of Peace naar het 
Gasthuis, onderweg nieuwe 
mensen leren kennen
16.45 welkom bij het Gasthuis 
met een drankje
17.30 maaltijd gemaakt door 
mensen van Diversity House, 
dwz vluchtelingen. De maaltijd 
is geschikt voor vegetariërs, 
het vlees is halal.
Tussendoor zingen van 
Vredesliederen.

22 september 16.00 uur, 
bij het standbeeld van Vondel in 
het Vondelpark in Amsterdam. 
Voor meer info: 
www.amsterdamsameneen.nl

Paaskerk Rommelmarkt
Zaterdag 21 september van tien tot vier!
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Zaterdag 28 September 

Halleluja Amsterdam!
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur

Raad van Kerken Amsterdam viert 
culturele diversiteit met korenfestival

‘Halleluja Amsterdam’ is het thema 
van het Korenfestival dat de Raad 
van Kerken Amsterdam organiseert 
in de Oude Lutherse Kerk aan het 
Spui in Amsterdam. 

Aan het festival nemen koren deel die afkomstig zijn uit kerken die 
bij de Raad aangesloten zijn. Vanuit hun culturele traditie brengen de 
koren liederen ten gehore die zij met het thema verbinden. Het is de 
tweede keer dat de Raad van Kerken Amsterdam, die dit jaar vijftig 
jaar bestaat, een korenfestival organiseert en zo op een muzikale 
manier haar diversiteit viert. 

De deelnemende koren komen uit de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, 
de Evangelische Broedergemeente, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de 
Protestantse Keizersgrachtgemeente, de Rooms-Katholieke parochie 
de Krijtberg, Vrijburg (Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) en 
de Waalse Kerk. 
De bezoekers kunnen hun stem laten klinken tijdens de samenzang 
van ‘wereldse liederen met een spirituele inslag’ onder leiding van 
dirigente Rinske van der Meer. Het afwisselende programma biedt 
daarnaast volop ruimte voor ontmoeting met koorleden en bezoekers 
uit de vele kerken die in de Raad van Kerken Amsterdam vertegen-
woordigd zijn. Belangstellenden kunnen in- en uitlopen. De toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van 
23 christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. De Raad 
wil bijdragen aan een goed samenleven in de stad. De Raad zet zich 
o.a. actief in voor vluchtelingen in de knel en draagt bij aan de inter-
religieuze dialoog en samenwerking. 
23 oktober 2019 is het 50 jaar geleden dat de Raad van Kerken 
Amsterdam werd opgericht. Dit korenfestival staat mede in het teken 
daarvan.

Kijk voor meer informatie op www.rvkamsterdam.nl of neem contact 
op met de organisatie via raadvankerkenamsterdam@gmail.com. 

Zaterdag 21 September 

Dans als gebed
Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Workshopgroep ‘Misa Criolla - Dans als 
gebed’ houdt een meditatieve bijeen-
komst rond het thema vrede, vanwege de 
internationale dag voor de vrede. Voor de 
pauze geeft Misa Criolla onder de klanken 
van Zuid-Amerikaanse muziek een voor-
stelling van meditatieve dans. Na de pauze 
kan iedereen in de kring komen voor 
eenvoudige meditaties in beweging en 
dansen omlijst met introspectieve teksten 
en poëzie onder leiding van Nanni Kloke.
Aanmelding is noodzakelijk (maximaal 
90 deelnemers). Aanmelden bij Lies 
Salzmann via liesliesje@hotmail.com. 
Locatie: Dominicus Kerk, Spuistraat 12, 
Amsterdam.
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Zaterdag 30 September

Studiedag 
Tijd: 9.30 tot 16.30 uur

'In zichzelf is geen religie waar.' 
Over Barth en religie(s)

Is er vanuit de theologie van Barth 
een zinvol gesprek mogelijk met niet-
christelijke religies? En zit de triniteits-
leer in de weg bij het gesprek met 
jodendom en islam? Barths denken 
over religie(s) wordt weleens het 
meest 'aanstootgevende' deel van zijn 
theologie genoemd. Deze theologie 
staat centraal op deze studiedag die 
de afsluiting vormt van het Barthjaar 
2018-2019. 

Programma
Thema ochtendprogramma: 
Is religie ongeloof? 
Mirjam Elbers, Benno van den Toren 
en Gerard den Hertog houden ieder 
een lezing over de betekenis van 
Barths denken over de religie(s) voor 
de hedendaagse theologie, de inter-
religieuze dialoog en de interculturele 
ontmoeting.

Thema middagprogramma: 
Zit de Drie-enige God ons in de weg?
Wessel ten Boom houdt een lezing 
over de gevolgen van Barths spreken 
over Israël als toetssteen in het ge-
sprek met de religies en Rinse Reeling 
Brouwer over de lastige plaats van 
de theologie van Barth in het gesprek 

met de Islam. Daarna paneldiscussie 
met alle inleiders.

Edward van ’t Slot zal tenslotte reflec-
teren op het gehoorde en een agenda 
samenstellen voor het verder ontwik-
kelen van Barths inzet in de heden-
daagse theologie.

Na 16.30 uur zal het Barthjaar fees-
telijk worden afgesloten met een 
drankje en hapje. 

Meer info en aanmelden: 
www.pthu.nl/actueel/agenda

30 september 9.30-16.30 in de filmzaal 
van de PThU, Hoofdgebouw VU, 
De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Donderdag 31 oktober 

Protestantse lezing 2019
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Protestanten hebben het meeste vertrouwen in de samenleving (sociaal 
vertrouwen). Uiteraard hebben veel protestanten vertrouwen in kerken, maar 
ze hebben ook meer dan anderen vertrouwen in de medemens. Anderen 
groepen hebben aanzienlijk minder vertrouwen in de samenleving. Sterker 
nog: uit recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over 
de polarisatie in de samenleving. En dat ondanks het feit dat Nederland één 
van de gelukkigste landen ter wereld is. Hangen die zorgen over de tegenstel-
lingen in Nederland misschien samen met het gebrek aan vertrouwen in de 
medemens? En welke rol speelt secularisatie hierin? Is hier wellicht een rol 
weggelegd voor de protestantse traditie als ‘hofleverancier van vertrouwen’?
Over dit vraagstuk laat Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid, zijn licht schijnen tijdens de protestantse 
lezing 2019 met als titel: Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van 
secularisatie?
Locatie: de Koepelgevangenis ‘De Berg’, Wilhelminastraat 16 in Arnhem. 
Meer info en aanmelden: www.protestantsekerk.nl/lezing. 

Pieter-Jaap Aalbersberg
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Muziekagenda
Hier vindt u vanaf nu alle muzikale activiteiten binnen de PGA-B 
op een rij. Zodat u uw agenda met mooie concerten kunt vullen.

Sing-Inn in de Kruiskerk
Woensdag 18 september
Tijd: 13.30 - 15.45 uur
De Sing-Inn staat open voor iedereen 
die van zingen houdt. Er worden geen 
eisen gesteld aan uw zangkunst. Het 
gaat om het plezier en de ontspanning 
van het zingen.
We zingen geestelijk en profaan 
repertoire dat goed in het gehoor 
ligt. U kunt per keer aanschuiven en 
meezingen o.l.v. Henk van der Meulen 
en pianist Peter van Dongen. 
Tijd start 13.30 uur met een 
 kopje koffi e of thee; zingen 
 tot 15.45 uur
Info  Henk van der Meulen, 
 020-6452705, 
 meulenhenk@kpnmail.nl

Vredeszondag, oecumenische 
viering met De Goede Herder 
Zondag 29 september
Tijd: 10.30 uur
‘Dona Nobis Pacem’ (1996), Peteris 
Vasks (geb. 1946) 
Vocaal ensemble Linguae atque Cordis
Bert ‘t Hart, cantor-organist 
Liturg ds. H.U. de Vries

Thema "Domweg gelukkig…" 
Zondag 29 september 
Tijd: 17.00 – 18.00 uur
Op zondag 29 september om 17.00 uur 
houden we de eerste muzikale vesper 

van dit seizoen. Domweg gelukkig 
wordt het thema. De Vesperscantorij 
zingt twee korte cantates van Dietrich 
Buxtehude, Der Herr ist mit mir, 
darum fürchte ich mich nicht (uit 
Psalm 118) en Jesu, meinde Freude.
Henk Trommel is de dirigent en heeft 
deze cantates uitgezocht omdat ze 
weergeven waar in de 18e eeuw de 
bron van het geluk voor de mens 
gezocht werd. Dr. Bettine Siertsema 
laat zien dat in latere tijden dichters 
daar soms anders tegenover stonden. 
Muziek en poëzie zullen twee 
belangrijke bestanddelen van deze 
muzikale vesper zijn.
Vesperscantorij o.l.v. Henk Trommel 
Liturg dr. Bettine Siertsema

Rondom Monteverdi
Zondag 13 oktober
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Madrigalen en motetten van Claudio 
Monteverdi en tijdgenoten. 
Het koor TIEN o.l.v. Enrique Lopez 
Corton begeleid door kistorgel, theorbe, 
gamba, trombone en cornetto 
Het tweede koffi econcert dit seizoen, 
op zondag 13 oktober om 12.00 
uur, krijgt een heel eigen karakter: 
Rondom Monteverdi heeft het 
programma als titel meegekregen. 
Het vocaal ensemble TIEN brengt van 
Monteverdi en tijdgenoten als Gabrieli 
en Schütz, composities ten gehore. 

In de begintijd van barok, circa 1600, 
wordt het belangrijk als in de muziek 
de emotionele en hartstochtelijke 
uitbeelding van teksten over wordt 
gebracht. Medewerking verlenen 
ook Margo Fontijne met haar gamba, 
Helleen Gerretsen op een cornetto, 
Matthijs van der Moolen met trombone 
en Elly van Munster op theorbe. 
Dirigent Enrique López-Cortón speelt 
zelf op het kistorgel.

Koffi econcerten
Zondag 20 oktober 
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
De cantor-organist van de Paaskerk 
organiseert vier koffi econcerten op 
zondagmorgen na de dienst. Er worden 
verschillende musici geprogrammeerd 
met veelkleurige en gevarieerde muziek. 
De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Info  Leo Kramer, 020-6411869
 lfkramer@ziggo.nl

Gedachtenis van de 
overledenen 
Zondag 27 oktober
Tijd: 10.30 uur
‘Ein Deutsches Requiem’, 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Vocaal ensemble Linguae atque Cordis,
solisten en instrumentalisten 
Bert ‘t Hart, cantor-organist 
Liturg ds. S.H. Lanser
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Vorming en 
Toerusting-
agenda

Meditatief bijbellezen
Maandag 16 september 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
En verder op: 14-10, 18-11, 16-12, 
20-01, 24-02, 16-03, 20-04 en 18-05.

Voor wie zoekt naar verstilling 
en geloofsverdieping. Als je stil 
wordt en je je voorstelt wat er in 
een bijbelverhaal gebeurt, komt 
het verhaal tot leven. Als je je 

aandacht richt op de mensen die erin 
voorkomen en de vragen waarmee 
zij bezig zijn, ontdek je de betekenis 
ervan voor je eigen leven. 

Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 
020 - 665 46 85 
h.beurmanjer@planet.nl. 
Kosten € 100,- (serie van negen 
avonden). Opgave: Marjanne Koops, 
mhkoops@planet.nl. 

Alle activiteiten op gebied van Vorming & Toerusting, 
ook wel Leren & Bezinnen genoemd, voor de periode 
van half september tot eind oktober. Het volledige 
programma vindt u ook in bijgesloten folder. 

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95
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Woensdag 18 september
Welkom: elke woensdagochtend, 
inloop kan op elk moment.  
Tijd: 10.00 - 11.30 uur 

Stil worden rondom een gekozen 
woord uit de christelijke traditie, dat is 
de kern van deze cursus Christelijke 
meditatie. 

Door dat woord te herhalen ontstaat 
verstilling en verdieping en leer je 
jezelf beter kennen en je gedachten 
los te laten. Iedere bijeenkomst 
begint met een korte inleiding op de 
meditatie, waarop een nagesprek van 
ongeveer een half uur volgt. Ervaring 
is niet vereist. 

Leiding en opgave: Nico Sjerps, 
06 - 21 254 699, nsjerps@ziggo.nl.

Leeskring: Waar ik je zoek 
Start woensdag 2 oktober 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
En verder op: 16 en 30 oktober 

Afgelopen jaar verscheen het boek 
van Werner Pieterse, Waar ik je zoek 
verhalen van zwervers, koningen, 
moeder en kind. 

De grootste bijbelverhalen met 
beelden en korte toelichtingen staan 
hierin verteld. Het boek is bedoeld om 
'langzaam te lezen'. Wij doen dat in 
drie avonden met volop ruimte voor 
vragen en gesprek. We gaan ervan uit 
dat u vooraf passages leest. 

Leiding ds. Werner Pieterse, 
020 - 822 14 44 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl.

‘Vrouw en Geloof’ 
en Inspiratie 
Donderdag 10 oktober 
Tijd: 20.00 uur 
En verder op: 14-11, 09-01, 13-02, 
12-3, 02-04 en 14-05 
Gesprekskring van vrouwen (18-99 
jaar), gelovig, twijfelend en ongelovig. 
Vrouwen die – al meer dan dertig 
jaar – inspiratie zoeken en nadenken 
over zingeving in diverse werkvormen. 
Thema dit jaar: ouderdom en 
spiritualiteit. Dit komt terug in een 
programma, waaraan deelnemers in 
tweetallen zelf een aandeel leveren 
o.a. via een boek als van Herman 
Andriessen; De tijd te vriend houden. 
Informatie: Meta Schoonheim, 
m_schoonheim@hotmail.com 
en Marijke Touw, 020 - 645 60 31 
marijketouw@hotmail.com .

Bezielde taal voor de 
betrokken lezer 
Start romans: 
Donderdag 17 oktober
Tijd: 15.00 uur. 
En verder op 16-01.
Start poëzie: 
Donderdag 31 oktober
Tijd: 15.00 uur. 
En verder op 30-01 en 26-03.
Drie middagen rond poëzie en twee 
middagen rond een roman uit de 
Nederlandse literatuur. Leest u 
graag? Wist u dat samen lezen nog 
leuker is? Dit seizoen zoeken we 
enthousiaste lezers die drie keer bij 
elkaar komen om gezamenlijk een 
vooraf gelezen boek of poëzie te 
bespreken. U kunt zich opgeven voor 
poëzie én romans, maar ook voor 
één van de twee onderdelen van 
deze kring. 

Voor romans voor 17 oktober leest u 
de roman Het vloekhout van Johan de 
Boose. 
Leiding: Gert Jan de Bruin, 
020 - 645 06 16 
dsdebruin@paaskerk-amstelveen.nl.

Voor poëzie de gedichten krijgt u op 
de middag zelf. Leiding: Els van Geel, 
020 - 647 10 98, emvangeel@hetnet.nl.

Bijbelkring over het 
Evangelie volgens Matteüs 
Start: woensdag 23 oktober
Tijd: 14.30 - 16.00 uur 
En verder op: 04-12, 08-01, 05-02, 
04-03, 08-04 en 29-04 
Matteüs vertelt het goede nieuws 
over Jezus met een eigen, 
joods geluid. Je zou hem een 
Schriftgeleerde kunnen noemen die 
Jezus als Messias ging erkennen. 
Er staan scherpe polemieken in dit 
evangelie, waarin de auteur naar 
voren brengt dat Jezus de vervulling 
is van wet en profeten. We starten 
dit seizoen bij hoofdstuk 20. 
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 - 453 45 
40 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl.

Kerk in de Stad 
Lezingen op het snijvlak van 
geloven, cultuur en samenleving 
Een aantal avonden om je te 
scherpen, te verdiepen, te bezinnen 
en met elkaar in gesprek te gaan 
over een actueel thema of boek. 
Voor wie meer wil dan Twitter 
en nu.nl! De lezingen vinden op 
verschillende locaties in Amstelveen 
en Buitenveldert plaats. Locatie, 
datum en tijd worden later bekend 
gemaakt. 



Marc Quinn (1964); Mesosphere; we share our chemistry with the stars
(2009) Zie: Marcquinn.com (Ook voor zijn laatste interactieve kunstproject - 'Our Blood')

Een oog als een wereldbol - 
verbeeldt voor mij het raadsel van de 

schepping:

In ieder mens, ieder ander 
met iedere blik, iedere ontmoeting

opent zich een nieuwe unieke wereld.

Zo begint, steeds weer,
van 'aangezicht tot aangezicht', 

oneindigheid.

Werner Pieterse


