Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "

Het feest van de eenheid
Op de eerste zondag van de Week van Gebed vierden wij samen met christenen uit verschillende kerken
in de Ark de eenheid waar wij in deze week om bidden. Daarbij maakten wij gebruik van een liturgie die
christenen uit Duitsland hadden opgesteld: Jouw hand, mijn glimlach.
Bij het kyriegebed werd een symbolische muur opgebouwd van alle dingen die ons op die muur van
elkaar scheiden en die ons weerhouden eenheid te vinden: gebrek aan liefde; haat en minachting,
discriminatie en nog zoveel meer. Terwijl wij God de lof toezongen werd die muur van verschrikking
gelukkig omgekeerd en kwamen er woorden als liefdevolheid, respect en deemoed tevoorschijn.
De Duitse zusters en broeders hadden teksten uitgekozen van Ezechiël (Ik geef je een nieuw hart en een
nieuwe geest), Paulus (Wees dan dienaars van de verzoening) en Matteüs (Voordat je God kunt loven
moet je eerst met jouw broeder, zuster verzoend zijn).
Met het samen delen, het vieren van de Maaltijd van de Heer werd afgesloten. Wat mooi dat wij dat zo
samen kunnen doen. Wellicht kunt u aan de groepsfoto die na afloop werd gemaakt zien dat het een heel
bijzondere viering was. De brokstukken van de muur werden in de lucht gehouden, het was echt een
feest van eenheid. Waarbij Gods glimlach over al die verschillende mensen in de Ark viel.
Ditske Tanja

23e jaargang nr. 2. februari 2017

E
igentijdse
geloofsbelijdenis
Geloven is: zoeken,
tasten, doen, soms tegen jezelf
in,
gaan, in verwondering,
cirkelen om een geheim,
dromen van een vergezicht.
Ik geloof, ik hoop, ik verwacht
een gemeenschap samen
onderweg.
Mannen en vrouwen overal
die mensen zijn voor een ander
en mens zijn voor zichzelf.
Roepende stem voor het recht,
kloppend hart
bewogen voor de samenleving.
Geloven is ruimte
waar de lof aan God levend
wordt gehouden,
en waar ondanks alle pijn en
vernedering
de menselijke waardigheid
wordt behouden.
Ik geloof in het leven,
in een bestaan van God
gekregen.
Met vallen en opstaan geloof ik:
samen zoeken,
samen tasten,
samen delen,
samen bouwen,
Ik geloof, maar ik twijfel:
ik twijfel, maar ik geloof!”
Auteur onbekend (via D.R.)
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Even Bijpraten
Deze versie van 'Even bijpraten' is door een misverstand niet in de
vorige MARKANT terecht gekomen. Het is mij bekend dat er mensen
zijn die ook tevergeefs iets gezocht hebben over hoe het nu met mij
gaat. We nemen het dus alsnog op.
Aan de vooravond van Kerst en Oud en Nieuw
is er voor mij dit jaar meer reden om terug te kijken dan
verschillende andere jaren. Iedereen weet waar het dan over gaat:
de zomertijd waarin ik afwezig was om een zekere rust terug te
winnen. Omdat mijn werksituatie enigszins veranderd is, moet ik tot
op zekere hoogte weer opnieuw een werkritme terug krijgen. Dat
was voorzien, maar is dus ook zo. Het gaat me goed, maar dat
terugvinden van het ritme gaat nog wel even tijd kosten.
Terugkijkend wil ik ook nog kwijt hoe zeer ik op prijs stelde dat
jullie me van tijd tot tijd een kaartje stuurden of op andere
manieren ervan blijk gaven dat uit het oog niet perse uit het hart
betekent. De kaartjes waren soms ook niet alleen mooi, maar heel
mooi. Een romantische boerenmuur met een bocht erin waar een
schitterende rode grote vaas staat met prachtige bougainville. Een
winterkaart met een boom als baken en twee vogeltjes erin die de
naam dragen van de verzenders van het kaartje. Een kaart met
bootjes aan de Seine, aan een oever met bomen erop met water
erachter en huisjes in de verte in mooie groenblauwe kleuren.
Tenslotte een kaart met gekleurde bloemen in enigszins wazige
vormen.
Wel eens vaker had ik bij Kerst en Nieuwjaarskaarten de neiging
om een prijs uit te loven voor wie het mooiste kaartje stuurde. Dit
vooral om te benadrukken dat mensen moeite doen om je wat leuks
te sturen en niet zomaar wat. Ook rond de Kerstdagen zijn er weer
de nodige kaartjes in de bus gerold of via de email binnengekomen.
Bedankt allen die ik niet allemaal persoonlijk kan bedanken.
Verschuivingen in mijn werksituatie
Tijdens de rustperiode van de zomer is mij gevraagd om nu eens
aan te geven wat mij in mijn werk het meeste rust biedt, waar ik de
meeste positieve energie uit haal. Ieder weet wel dat het
STIMULANSwerk mijn hart heeft. Daar mag ik meer tijd aan
besteden nu. Waar ik het minste rust uit haal is het bestuurswerk.
Daar hoef ik minder aan te besteden. Zeker ook is het duidelijker
afgesproken dat ik tijdens de weken dat ik in Deventer verblijf me
niet verplicht hoef te voelen om steeds hierheen te reizen. Enkel,
wanneer een begrafenis aan de orde is. Wat ik verder graag doe is
mensen bezoeken en voorgaan in diensten. Dat ik meer tijd aan
STIMULANS te besteden gekregen heb wil niet zeggen – sommige
mensen denken dat onterecht! – dat ik dus minder tijd aan de
gemeente besteed. Het STIMULANSwerk is ook gemeentewerk,
maar zal dat tevens meer nog worden. Ook daar moet in het kader
van KOERS nagedacht worden over de toekomst. Dat is dus een
vervolg op pagina 4

Kindernevendienst Kerkdiensten in de Ontmoeting
Voor de kiindernevendienst kunt
u contact opnemen met:
Christina de Koning
tel.: 06 25488549

S chriftlezingen
5 februari
5de zondag na Epifanie
Jesaja 43, 9 – 12
Matteüs 5, 13 – 16

Louis Couperusstraat 133

ZONDAG
10.00 uur

5 februari 2017 H A
Mevr.ds.D.Tanja
1e collecte Kerk in actie Werelddiaconaat
2e collecte Jeugdwerk

ZONDAG
10.00 uur

12 februari 2017
Mevr.ds.J. van Rijn
1e collecte Wijkdiaconie
2e collecte Kerkmuziek

ZONDAG
10.00 uur

19 februari 2017
Mevr.ds. D.Tanja
1e collecte Wijkondersteuning
2e collecte Eredienst

ZONDAG
10.00 uur

26 februari 2017
Mevr. Anita Winter
1e collecte Wereldhuis
2e collecte Pastoraat onder ouderen

12 februari
6de zondag na Epifanie
Deuteronomium 30, 15 – 20
Matteüs 5, 17 – 26
19 februari
7de zondag na Epifanie
Exodus 22, 20 – 26
Matteüs 5, 33 – 48
26 februari
8ste zondag na Epifanie
Jesaja 49, 13 – 18
Matteüs 6, 24 – 34

Morgengebed
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn
weg.
Dietrich Bonhoeffer
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Bedankjes

Bedankt
voor
het
boeket
bloemen dat ik namens de kerk
uit handen van Riek Zwaan
mocht ontvangen voor mijn 80e
verjaardag.
Ik waardeer alle felicitaties
zeer, bedankt dat jullie aan mij
gedacht hebben.
Horst Cordesius
***************
Op 20 november kreeg ik,tot
mijn verrassing, een prachtig
bloemstukje uit de gemeente.
Ik was er heel blij mee.
Hartelijk dank. Het heeft mij
veel goed gedaan.
Tony Gijsen Faro.
***************
Lieve mensen
Graag willen wij jullie bedanken
voor de belangstelling getoond
voor ons diamanten huwelijks
jubileum.
Wij hebben lang
genoten
van
de
prachtige
bloemen.
Ook willen wij jullie informeren
over onze verhuizing.
Per januari 2017 is ons adres:
Tourniairestraat 40
1065 NK Amsterdam
Wij wensen jullie allen een
gezond en gezegend 2017.
Antoon en Aukje Wildenbeest.

deel van het bestuurswerk dat gedaan moet worden: nadenken over
de toekomst en vooral ook positief gesproken nadenken over
activiteiten waarmee nieuwe mensen mogelijk aanhaken in het
besef van het zoeken van nieuwe recruteringsvijvers.
Hartelijke groet,
nog en gelukkig Nieuwjaar,
uw en jullie predikant,
Han Dijk

Wij gedenken
Bij het aanbreken van de dag moesten haar dochters op 28
december 2017 afscheid nemen van Jacoba Clasina (Coby) van der
Veen – Rakers. Bijna een week eerder was zij opgenomen in het
hospice van het Polakhuis. Daar gaf zij de strijd tegen de acute
leukemie op en overleed, drieëntachtig en een half jaar oud.
Coby van der Veen werd geboren in de Watergraafsmeer, maar
woonde al zo’n 55 jaar in GeuzenveldSlotermeer. Eerst een aantal
jaren tegenover de Sionskerk, later in de Burgemeester van
Leeuwenlaan. Al in 1973 overleed haar man Gerrit van der Veen en
werd Coby weduwe. Zij ging toen vrijwilligerswerk doen in het
huiskamerproject van De Brug. Daar ontmoette zij Barend Bakker;
ruim twintig jaar waren zij samen.
Behalve bij De Brug was Coby al heel lang betrokken bij de ‘kring’ in
SlotermeerNoord. Deze kring die al vele jaren bestaat, komt eens
in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan allerlei religieuze maar
ook actuele thema’s. Aan de kring beleefde Coby veel, meer dan
aan de zondagse kerkdienst. Vooral omdat zij, van jongs af aan,
slecht kon zien was het bezoeken van de diensten haar de laatste
jaren te veel.
Bij de begrafenis op dinsdag 3 januari klonk muziek, door haar
dochters uitgezocht. In de aula van Zorgvlied stond een mooie,
karakteristieke tekening van Coby en haar zonnebril (bescherming
tegen te schel licht) lag op de kist. Wij stonden stil bij de liederen
van Huub Oosterhuis Licht dat ons aanstoot in de morgen en Zo
vriendelijk en veilig als het licht. Twee liederen waarin het licht van
de zon, van God bezongen wordt. Coby van der Veen werd
begraven in het graf van haar man.
Het correspondentieadres van de familie is: J. van der Veen,
Thomsonstraat 236 1171 ZS Badhoevedorp.
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06nov16
13nov16
20nov16
27nov16
27nov16
04dec16
11dec16
18dec16
24dec16
25dec16
31dec17

collectes november en december 2016
Eigen wijk
KiA/Binnenlands Diaconaat (L)
Gevangenzorg Hoogtij (S)
Diensten gehandicapten (S)
HAcoll tbv Haitiorkaanramp
Eigen wijk
Dovenpastoraat
Eigen wijk
kerkdienst in de Ark
KiA/kinderen Pakistan (L)
diaconie
kerk
totaal

57,80
83,95
61,55
81,87
209,05
227,95
89,40
221,20

319,45
0,00

1352,22
513,27

1865,49
=======

Kerk in Actie/zending
71,25
Eredienst
71,25
Pastoraat rond verlies
63,15
Missionair werk en Kerkgroei 61,97
Pastoraat
Kerkmuziekkoren
Pastoraat

66,70
82,40
59,45

oude jaars collecte

37,10

513,27

Bijbels Leerhuis – Praten met je handen.

Eind van de maand organiseert kerk&buurtwerk STIMULANS een
Bijbels Leerhuis met dit als thema. Al jaren organiseren we Bijbelse
Leerhuizen. Aandacht voor bijbelse reflectie was er altijd vanwege
de manier van kijken die STIMULANS erop na houdt. Te vangen in
het beeld van de ellips met de twee brandpunten. Buurtwerk is het
ene brandpunt en kerkelijk/theologische of minder uitgesproken
motivationele reflectie is het andere brandpunt. Het buurtwerk moet
een inhoudelijke basis hebben, wil het niet enkel activisme zijn en
de kerk dient zich te realiseren in een buurt te werken. In het
buurtwerk is het uitgangspunt de aandacht voor kwetsbare groepen
en personen. Als je denkt vanuit het beeld van de ellips en je kijkt
naar de kerk als het andere brandpunt daarbinnen, dan hebben we
geleerd dat het allereerst die aandacht voor kwetsbaren is die ons
God/Jezus doen vinden. Dan is het niet allereerst zo dat we de buurt
in gaan met de vooringenomen benadering van de God die we
zouden moeten brengen als kerk. Het is dan maar de vraag wat we
eigenlijk brengen.
Het thema 'Praten met je handen' brengt de kijkwijze van de ellips
in een ander beeld tot uitdrukking. In het buurtwerk gebruiken we
onze handen. In de kerk leren we welke taal eigenlijk wordt
verbonden met die handen die gewoon aan de slag zijn. Altijd
hebben we voor het Leerhuis thema's gekozen die op de een of
andere wijze aansloten bij ons dagelijkse werk. Zo kan het Leerhuis
behulpzaam zijn bij het vinden van die taal bij wat onze handen
doen. Niet los van elkaar, maar met elkaar verbonden. 'Praten met
je handen'...wat is dat eigenlijk? Zo begonnen we een
voorbereidingsgesprek over de opzet van een Leerhuis over dit
thema. Iemand zei eigenlijk heel simpel: het gaat dus over DABAR.
Dit is een Hebreeuws woord dat in de bijbel gebruikt wordt voor
praktijk en reflectie van God. Het betekent WOORD, maar het
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Bijbels Leerhuis

Agenda
We komen bij elkaar op een
viertal dinsdagochtenden van
10.00u. – 12.00u.:
28 februari,
14 en 28 maart,
11 april.
Begeleiding: Han Dijk
Gastinleiders:
Luc Tanja (14 maart)
Herman Noordegraaf (28 mrt).
Plaats: de Ontmoeting, Louis
Couperusstraat 133
Graag OPGAVE tot en met 20
februari a.s. bij
Alex Cordesius, 0613780083,
a.cordesius@planet.nl

betekent tegelijk DAAD. We begrijpen de bijbel niet, als we de
impact daarvan niet snappen. Daar zullen we het over hebben en
daartoe zullen we bijbelteksten lezen, samen met Herman
Noordegraaf en straatpastor Luc Tanja. We zullen de serie beginnen
met een film van Piero Pasolini over het evangelie volgens
Mattheus. Jezus staat midden in het leven en midden tussen
gewone mensen in. Het is roerend om te zien hoe communist
Pasolini dat ook zichtbaar maakt.
<<<<<<< zie Agenda
Verkiezingsdebat
Samen met de Stichting Eigenwijks organiseert de interculturele
werkgroep 'Laat het van twee kanten komen', waar STIMULANS
actief aan deelneemt, een Verkiezingsdebat op dinsdagavond 14
februari a.s. Misschien weet je nog steeds niet waar je nu in
Godsnaam op moet stemmen. We helpen een beetje verder hiermee
en hebben verschillende partijen uitgenodigd voor deze avond. Het
gesprek zal gaan rond thema's als armoede en inkomen, acceptatie
van culturen en religies en deelname aan de samenleving. Het is de
bedoeling dat de zaal expliciet meediscussiëert. Uitgenodigd zijn
kandidaatkamerleden van PvdA, SP, Denk, CDA. De avond wordt
voorgezeten door Pieter Webeling die dit al eens vaker deed en dat
goed kan. Organisatie: 'Laat het van twee kanten komen'
Plaats: de Honingraat aan Plein '40 – '44
Tijdstip: Van 19.30u. – 21. 30u.
Met vanaf 18.30 soep vooraf en een drankje na.
Han Dijk.

Uitnodiging boekpresentatie ds.Esther Struikmans in Amsterdam
(zondag 19 febr. a.s.)

Op zondag 19 februari a.s. zal ds. Esther Struikmans, die vroeger als
kerkelijk (jongeren)werker en pastoraal werker aan onze gemeente
in GeuzenveldSlotermeer verbonden was, haar recent verschenen
boek presenteren in Amsterdam. Iedereen van harte welkom!
Boek: ‘Wat is jullie geheim? Wat wij in Nederland kunnen leren van
Albanezen en anderen over positief samenleven als christenen en
moslims’, een makkelijk toegankelijk boek dat is gebaseerd op haar
onderzoek in Albanië en haar ervaringen in Nederland en diverse
andere landen. Er is gelegenheid om het boek aan te schaffen tijdens
de presentatie. Als u het met de post toegestuurd wilt krijgen, belt u
dan even naar 050 – 3119014.
Locatie: OudKatholieke Parochie Amsterdam, ingang Pieter Baststraat 3. V/a GeuzenveldSlotermeer:
tram 13 tot halte Bilderdijkstr., daarna tram 12 tot Roelof Hartplein. Drie minuten lopen tot kerk.
Tijd: Van 12.00 tot 14.00 uur (na de Eucharistieviering, voor de lunch wordt gezorgd). We zijn als
protestanten van harte uitgenodigd bij de kerkdienst/Eucharistieviering, die om 10 uur begint, en
ongeveer een uur duurt (met koffie na afloop). Maar u kunt natuurlijk ook gewoon tegen 12 uur voor de
boekpresentatie en lunch komen.
Toegang: Gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de lunch en evt. een gift voor de Voedselbank worden op
prijs gesteld.
Voor meer informatie en aanmelding (i.v.m. lunch): Jaap Terpstra, stagiair in de OudKatholieke kerk,
j.terpstra23@kpnplanet.nl (graag CC aan estruikmans@hotmail.com) of via 06 – 13749998.
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Oecumenische vespers in de 40dagentijd in Nieuw-West

Al weer voor het vierde jaar vieren leden van de verschillende kerkgenootschappen in NieuwWest elke
woensdagavond in de 40dagentijd een vesper. In verschillende (kerk)gebouwen, op verschillende
manieren gaan wij samen op weg naar Pasen.
Thema: in navolging van Jezus op weg naar Pasen
De weg die Jezus ging was niet altijd even gemakkelijk. Toch zette hij door; hij volgde zijn hart, in
makkelijke en moeilijke omstandigheden. Zo deelt Jezus zijn kracht en zijn liefde met ons. Uit liefde
ging hij, vol kracht, ons voor op zijn levensweg. Ook van ons wordt gevraagd de weg van het
evangelie te gaan en daarbij anderen van dienst te zijn. De volgende subthema’s komen aan de orde:
Liefhebben – Accepteren – Overdenken – Delen – Bevestigen – Inspireren.
De avondgebeden beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer drie kwartier.
Om 18.00 uur (behalve op 1 maart) is er een eenvoudige maaltijd met soep en brood. Van te voren
opgeven wordt op prijs gesteld.
Voor het thema sluiten wij aan bij wat Kerk in Actie aanreikt: Sterk&Dapper; deel als Jezus. In 7
stappen gaan wij delend, liefhebbend, bevestigend op weg naar Pasen.
De eerste stap is op woensdag 1 maart de Askruisjesviering in de roomskatholieke Marcuskerk, Louis
Bouwmeesterstraat 76. Om 19.00 uur begint daar de mis waarin askruisjes worden uitgedeeld en wij
samen brood en wijn delen.
1 maart 2017 Aswoensdag;
Viering in de roomskatholieke Marcuskerk,
Louis Bouwmeesterstraat 76; het halen van een askruisje met eucharistieviering
8 maart 2017
vesper in de samenwerkingsgemeente
Gereformeerde Kerk),
Willem Kloosstraat 1

De

Bron

(Nederlands

Gereformeerde

Kerk/Christelijk

15 maart 2017
vesper in het stadsklooster La Verna,
Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling,
Derkinderenstraat 82
22 maart 2017
vesper bij het Apostolisch Genootschap Slotervaart,
Louis Bouwmeesterstraat 214
29 maart 2017
vesper bij de protestantse wijkgemeente De Ontmoeting,
Louis Couperusstraat 133
5 april 2017 vesper in de (vrijgemaakt) gereformeerde Tituskapel, Derkinderenstraat 112
12 april 2017
vesper bij het Leger des Heils, korps AmsterdamWest,
Burgemeester Vening Meineszlaan 64
informatie en opgeven bij: Miekie Myburgh
(ds.miekiemyburgh@gmail.com; telefoon 06 819 63 883)
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