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Introductie

Introduction

Op 29 maart 2018 zal The Passion

On March 29th 2018, The Passion

neerstrijken in Amsterdam Zuidoost.

will land in Amsterdam Zuidoost.

The Passion vertelt tijdens een groots

The Passion is all about the suﬀering,

en uniek muziekevenement over het

death and resurrection of Jesus

lijden, sterven en de opstanding van

Christ in a grand and unique musical

Jezus Christus.

event: the story of Jesus Christ in a
contemporary way.

Het doel is om het grote publiek
op een eigentijdse manier kennis

A procession of about thousand

te laten maken met het verhaal

people and a large illuminated cross

van Jezus Christus. Een processie

will walk along the streets and finally

met duizend mensen en een groot

arrive at the main stage. Theme of

verlicht kruis trekken door de straten

this edition is #ISEEYOU

op weg naar het hoofdpodium.
Het thema van de editie 2018 is

#IKZIEJOU
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Voorwoord

The Passion komt naar
Amsterdam
Toen ik hoorde dat The Passion naar de Bijlmer

The Passion staat dit jaar in het teken van het thema

kwam, de wijk waar ik ben opgegroeid, dacht ik bij

‘Ik zie jou’. Een thema, dat mij aan het hart gaat. Want

mijzelf: “Ja, maar natuurlijk!” Het is geweldig dat

in een stad waar steeds meer mensen wonen, lijkt

het verhaal, dat volkeren over de hele wereld heeft

het ook alsof steeds meer mensen langs elkaar heen

weten te raken, dit jaar in de kleurrijkste wijk van

leven, in plaats van met elkaar leven. Met alle gevolgen

Nederland wordt verteld. Een stadsdeel waar meer

van dien. Het verhaal over de laatste dagen van Jezus

dan 130 nationaliteiten bij elkaar samenkomen, ieder

Christus gaat wat mij betreft in essentie ook om een

met zijn of haar eigen verhaal. Wat mij betreft is The

liefdevolle God, die naar jou en mij kijkt en zegt: “Ik

Passion dan ook een extra hoogtepunt in het jaar

zie jou. Je mag er zijn!” Ik hoop daarom ook dat dit

dat we 50 jaar Amsterdam Zuidoost vieren. En wat is

eeuwenoude verhaal en boodschap ons vandaag de

het mooi om te zien dat bij het TV spektakel zoveel

dag, als samenleving tot nadenken mag zetten.

inwoners uit Zuidoost betrokken zijn: als cast-lid,
achter de schermen, in het geweldige koor en bij

Ik wens een ieder, die bij The Passion betrokken is en

de vele activiteiten rondom The Passion. Zo hebben

de mensen die het spektakel komen bezoeken veel

we bijvoorbeeld onze eigen Graziëlla Hunsel Rivero,

plezier. Ik hoop dat dit eeuwenoude verhaal, dat in een

die de rol van de bloedvloeiende vrouw vervult. Een

nieuw jasje is gestoken, u mag blijven inspireren, zoals

verhaallijn die voor het eerst is toegevoegd. En….

het nog steeds vandaag de dag velen over de hele

ik zal u nog iets verklappen: ook ik zit in de cast van

wereld raakt.

The Passion, ik heb namelijk een rol als discipel.
Geniet ervan en veel zegen,

‘Het verhaal van The Passion
verbindt ook vandaag de dag’

Don Ceder

En net zoals Jezus in zijn tijd mensen van verschillende achtergronden bij elkaar wist te brengen en
wist te inspireren, zien wij dat het verhaal van The
Passion ook vandaag de dag verbindt. Want ook dit
jaar wordt er samengewerkt met de lokale kerken
om The Passion tot een groot succes te maken. Een
stevige uitdaging, want in Zuidoost zijn er ongeveer
150 kerken te vinden. Dat maakt het des te mooier
om te zien hoe verschillende kerken van allerlei
stromingen, kerkleiders en mensen van alle mogelijke
achtergronden, de handen ineen hebben geslagen om
The Passion en de activiteiten eromheen tot een groot
succes te maken. Eenheid maakt krachtig.
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Van tragedie tot hoop en
overwinning (1992-2018)
DE KATALYSATOR VOOR DE
GEESTELIJKE HERLEVING IN DE
BIJLMER AMSTERDAM ZUIDOOST
Zondag 4 oktober 1992 .... De koele herfstbries en de
beginnende schemering waren perfect voor zowel
binnen als buiten ontspanning. Omdat het een weekend
was, hadden veel vrienden en families zich na een
lange en zware werkweek verzameld om met elkaar te

bal van helse vuur! Toen het eindelijk voorbij was,
waren er zoveel lokale kerken, sociale en culturele
organisaties in onze gemeenschap dood.
We waren een gemeenschap in Rouw!

Mensen kwamen bij elkaar om
elkaar te troosten en om elkaar
te steunen

socialiseren.
Veel kinderen speelden in de ongerepte groene

Maar verre van verzwakt en verdoofd van verdriet

tuinen voor hun appartementen, anderen keken tele-

te blijven, had het tegenovergestelde effect. Mensen

visie, telefoneerden naar families in de landen van

kwamen bij elkaar om elkaar te troosten en elkaar te

herkomst, dineerden en hielden zich bezig met binnen

steunen, boden onderdak aan mensen die ze voorheen

activiteiten.

niet kenden, boden eten en kleding aan en baden voor

Al met al leek het een volkomen normale dag

elkaar.

zonder aanwijzing van een dreigende ramp in het
verschiet, die niet alleen het leven zou veranderen

De gemeenschap werd de alternatieve familie voor al

van de directbetrokkenen, maar ook de kracht zou

diegenen die hun geliefden hadden verloren en veel

blootleggen van gemeenschappelijke kracht, eenheid

pijn leden.

en samenhang van een anderszins zwak en kwetsbare

De overkoepelende behoefte van onze gemeenschap

gemeenschap.

in die cruciale tijd was een culturele en spirituele
interventie en niemand, geen professionele organisatie
of instelling was gekwalificeerd als deze opkomende

Deze vredige en gelukkige
sfeer werd plotseling en grof
verstoord

migrantenkerken om aan deze behoeften te voldoen

Deze vredige en gelukkige sfeer werd plotseling en

......WAT DE PASSIE VAN CHRISTUS
KAN DOEN!

grof verstoord toen een enorme Boeing 747 cargovliegtuig neerstortte in de Kruitberg en Groeneveen
gebouwen! Plots stopte de muziek! De televisies
gingen uit, Stemmen werden stil en de Dag veranderde
onmiddellijk in Nacht. Het Levende werd de Dode.
Even stond de tijd stil; met afschuw vervulde families,
vrienden en buren keken in ongeloof en hopeloosheid
hoe de vliegtuigbrandstof van dit enorme vliegtuig
een inferno aanwakkerde tot, een nooit eerder in de
geschiedenis van dit land aanschouwde,
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en zij deden het met onderscheid.
Vandaag, gedeeltelijk als gevolg van deze tragedie
die onze gemeenschap bijeenbracht, zijn 150
migrantenkerken geboren en bloeien in de Bijlmer.

Door: Rev. Dr. Tom Marfo

From tragedy to hope
and triumph (1992-2018)
THE CATALYST TO THE SPIRITUAL
RENAISSANCE IN THE BIJLMER,
AMSTERDAM SOUTHEAST

When it was finally over, so many in our community,
local churches, social and cultural organizations were
dead.
We were a community in Mourning!

Sunday, October 4, 1992. The cool autumn breeze and
fading light were perfect for both outdoor and indoor
relaxation. And being a weekend, many friends and
families had gathered to bond and socialize after a
long and hardworking week.

People came together to
comfort each other and support
each other

Many kids were playing in the pristine green spaces in
front of their apartments, while others were watching

But far from weakening and keeping our community

television, making calls to families in countries of

numbed in grief, it had the opposite effect. People

origin, eating dinner and or engaged in indoor

came together to comfort each other and support

activities.

each other, offered accommodation to people they

All in all, it looked a perfectly normal day with no

didn’t know before, offered food and clothing and

indication of an imminent presaging disaster that

prayed for each other.

would transform not only the lives of those who were
directly affected, but would also unearth the power

The community became The Alternative family to all

of communal strength, unity, and cohesiveness of an

those who were hurting and or had lost their loved

otherwise weak and vulnerable community.

ones.
The overarching need of our community at that crucial

This peaceful and happy
atmosphere was suddenly
and rudely shattered

time was a cultural and spiritual intervention and
nobody, no professional organization or institution was
qualified as these emerging migrant churches to meet
these needs, and they did it with distinction. Today,
partly as a result of this tragedy which brought our
community together, 150 migrant churches are born

This peaceful and happy atmosphere was suddenly
and rudely shattered when a huge Boeing 747 cargo
plane crashed into the Kruitberg and Groeneveen
buildings! Suddenly, the Music stopped! The televisions went off, Voices went silent, and the Day
instantly turned into Night. The Living became The
dead.

and thriving in the Bijlmer.

….WHAT THE PASSION OF CHRIST
CAN DO!
By Rev. Dr. Tom Marfo

For a moment, time stood still; as horrified families,
friends, and neighbours watched in horror and
hopelessness as the aviation fuel of this huge aircraft
fuelled the ensuing inferno into a ball of hellish fire,
never seen in the history of this country.
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Migrantenkerken
in Amsterdam Zuidoost
Ineens waren ze er, de migrantenkerken in de Bijlmer.

Een dienst van 5 uur, in plaats van 5 kwartier bij ons

Tenminste, zo kwam het op mij over, toen ik een

(en bij u?), een collecte die net zo lang duurt als bij

aantal van hen in 1988 voor het eerst ontmoette.

ons de preek (en bij u?), het min of meer dwingende

Mijn toenmalige wijkpredikant in Reigersbos,

karakter van de afkondigingen: ziekenbezoek, koor-

ook Amsterdam Zuidoost, maar heel anders,

optreden, instuderen van het lied en de tekst van de

was zendeling geweest in Ghana en had mede

week, het stellen van prioriteiten, zowel tijdens de

daarom contact met een van de eerste Ghanese

dienst als mede het beleid naar buiten. Samenwerken

kerkgenootschappen in de Bijlmermeer. The True

met de kontaktraad van kerken, dan wel er lid van

Teachings of Christ’s Temple (vrij vertaald: de Kerk

worden, is een kwestie van generaties geworden,

waar de ware leer van Christus wordt verkondigd).

in plaats van jaren. En dat heeft lang niet altijd met
taalproblemen te maken gehad.

De TTCT had een groot probleem; Goede huisvesting.

Een ander onderwerp, kerksplitsing. U en ik kunnen

Men kwam aanvankelijk bijeen in een z.g. collectieve

makkelijk 10 kerkgenootschappen opnoemen waarin

ruimte in een Bijlmerflat, waar de geluidsoverlast van

het woord gereformeerd voorkomt. Hoe dat zo

deze ‘godisdoofkerk’ woedende reacties opriep van

ontstaan is? Geloofszaken? Machtsdenken? Met uw

bovenburen. Ds. Egbert van Veldhuizen schakelde

welnemen spitten we dat nu niet verder uit. Het

de politiek in. Zo kwam hij bij mij terecht. Ik raakte

was ook niet de bedoeling om alle overeenkomsten

intens betrokken bij de huisvestingsproblematiek

en verschillen in deze bijdrage te benoemen. De

van nagenoeg alle migrantenkerken in Amsterdam

bedoeling is om u nieuwsgierig te maken naar het

Zuidoost. Daardoor leerde ik ze steeds beter

fenomeen migrantenkerken in, wat het Parool ooit

kennen: met hun problemen, maar vooral met hun

kopte na een dagje Kerkenpad, “Het gelovigste deel

vele roepingen. De verleiding is groot om nog even

van Nederland.”

over de ruimteproblematiek door te pruttelen,
maar andere zaken zijn evenzeer belangrijk.
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Door: Jan de Jonge

Migrant Churches
in Amsterdam Southeast
All of a sudden, they were there, the migrant churches

A service of 5 hours, instead of 5 quarters of an hour

in the Bijlmer. At least, that’s how it happened to me

as with us (and with you?), an offering collection

when I first met some of them in 1988. My former

that lasts as long as our whole sermon (and with

ward preacher in Reigersbos, also Amsterdam-

you?), the more or less compelling character of the

Zuidoost, but very different, had been a missionary

promulgations: visiting the sick, choir performance,

in Ghana and therefore also had contact with one

rehearsal of the songs and the text of the week,

of the first Ghanaian religious communities in the

setting priorities, both during the service and

Bijlmermeer. The True Teachings of Christ’s Temple

outside. Collaborating with the council of churches,

(freely translated: the church where the true teaching

or becoming a member of it, has become a matter of

of Christ is proclaimed). The TTCT had a big problem;

generations, instead of years. And that has not always

Good housing. They initially gathered in a so-called

had to do with language problems.

collective space in a Bijlmer apartment, where the

Another topic: church splitting. You and I can easily

noise of this “Godisdeaf“ church caused an angry

list 10 denominations in which the word Reformed

reaction from the neighbours from the floors above.

appears. How did that happen? Faith? Power

Rev. Egbert van Veldhuizen turned to politics. That is

thoughts? With your approval, we do not expand on

how he ended up with me.

that now. Nor was it intended to mention all similarities

I became intensely involved in the housing problems of

and differences in this contribution. The intention

almost all migrant churches in Amsterdam Southeast.

is to make you curious about the phenomenon of

As a result of this, I got to know them better and

migrant churches, which Het Parool once headed after

better: not only with their problems, but also and

a Day of Kerkenpad, “the most religious part of the

especially with their many vocations. It would be very

Netherlands”.

tempting to keep talking about the space problem, but
other things are equally important.

By: Jan de Jonge
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Gebed ‘Ik zie jou!’
Goede God,
Te vaak denken we alleen te zijn,
dat niemand naar ons kijkt.
Dat al onze arbeid voor niets is,
al ons streven vruchteloos blijft.
Te vaak denken we dat niemand ons ziet,
niemand opmerkt hoe
tomeloos hard we werken.
Dat al onze moeite en zwoegen
door niemand wordt
herkend en gewaardeerd.
Te vaak voelt het donker om ons heen,
knijpen we de ogen maar dicht.
Dat maakt dat we U, God, niet zien,
het Licht van Uw Aanschijn missen.
Goede God,
Laat ons dan toch steeds weer horen,
Uw woord van bemoediging:
‘Ook als jij Mij niet ziet,
dan zie Ik jou!’
Laat ons als kerken van Amsterdam Zuidoost
tomeloos hard werken
met deze woorden op de lippen:
‘Ik zie jou!’
Maak dat onze moeite en ons zwoegen
herkend wordt en gewaardeerd.
Moge onze inzet voor
The Passion 2018
vrucht dragen in overvloed.
Moge door The Passion 2018
de woorden ‘Ik zie jou!’
op ieders lippen liggen.
Moge ieder zich gezien voelen,
in het volle Licht van Christus,
Onze Heer! Amen!
R.K. Diaken Han Hartog, januari 2018
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Prayer ‘I see you!’
Good God,
Too often we think that we are alone,
that no one looks at us.
That all our work is in vain,
all our efforts remain fruitless.
Too often we think that
no one sees us,
no one notices how hard we work.
That all our effort and toil is
not recognized
and appreciated by anyone.
Too often it feels dark around us,
we close our eyes.
That means that we do not see You, God,
and miss the Light of Your Face.
Good God,
Let us hear again and again,
Your word of encouragement:
‘Even if you do not see Me,
Then ‘I see you!’
Let us work hard, as churches of
Amsterdam Zuidoost,
with these words on our lips:
‘I see you!’
Make that our trouble and our toil is
recognized and appreciated.
May our commitment to
The Passion 2018
bear fruit in abundance.
May The Passion 2018
put the words ‘I see you!’
on everyone’s lips.
May each one feel seen,
in the full Light of Christ,
Our Lord! Amen!
R.C. Deacon Han Hartog, January 2018
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daarvoor heel erg goed nadenken hoe het zou voelen
om zo een lange tijd een buitenstaander te zijn binnen
de maatschappij. Toen Jezus haar genas, kreeg ze haar
kracht weer terug. Op het moeilijkste punt in het leven
van Jezus stond zij hem bij om hem kracht te geven.
Haar moed, doorzettingsvermogen en het nooit
opgeven spreekt mij enorm aan, omdat dat het motto
in mijn leven is.
Jij bent trotse inwoonster van Amsterdam Zuidoost.
The Passion is voor jou een thuiswedstrijd.
Hoe vind je dat?
Ik vind het fantastisch dat Amsterdam Zuidoost op
landelijk niveau gezien zal worden.
Het is een uniek stadsdeel met 1 nationaliteit meer dan
de wereldstad NY en we hebben de meeste kerken van
allerlei etniciteiten op een klein oppervlak. We bestaan
dit jaar 50 jaar en dus is uitvoering van The Passion
2018 in Amsterdam Zuidoost een kersje op de taart
van deze viering.

‘Toen Jezus haar genas, kreeg
ze haar kracht weer terug’
Interview Graziella Hunsel Rivero

Wat vind jij van het thema van The Passion ‘Ik zie jou?’
Het spreekt mij enorm aan, omdat het de manier

Welke bijbelfiguur speel jij in The Passion?

is hoe ik het in leven sta als docent, entertainer en

In the Passion 2018 speel ik de bloedvloeiende vrouw.

mens. Daarnaast leven we in een tijd waarin het

Het een vrouw die al 12 jaar buiten de maatschappij

individualisme hoogtijdagen viert. De mens is niet

leeft. Zij krijg te horen dat Jezus en zijn discipelen

gekomen om alleen op aarde te zijn of alleen haar

naar haar stad komen en zet alles op alles om hem te

weg te bewandelen. We hebben allemaal de liefde

kunnen ontmoeten zodat zij misschien zou kunnen

en ondersteuning nodig van een medemens om onze

genezen.

taken te volbrengen.

Er is voor jou in The Passion een gloednieuwe
verhaallijn geschreven. Waarom ben jij voor deze rol
gevraagd?
Er is geen gloednieuwe verhaallijn geschreven. Dit
deel uit de bijbel is aan het verhaal, dat een ieder
kent uit de laatste dagen van Jezus, toegevoegd.
Mijn deelname aan The Passion 2018 valt helemaal
samen met het thema van dit jaar ‘Ik zie jou’. Het zijn
bewoners uit mijn wijk, Amsterdam Zuidoost, geweest
die geschreven hebben naar de makers van dit
programma om mij onder de aandacht te brengen.
Hoe voelt het om deze rol te spelen?
Het begin van de rol, de staat waarin zij verkeert, staat
helemaal haaks op mijn persoonlijkheid. Ik moest
12

Marcus 5, 24-34

Mark 5, 24-34

Jezus en de bloedvloeiende vrouw

Jesus and the chronic bleeding
woman

Een dichte menigte vergezelde Jezus en drong van
alle kanten op.
Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan
bloedvloeiing leed; zij had veel te verduren gehad
van een hele reeks dokters en haar gehele vermogen
uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden;
integendeel het was nog erger met haar geworden.
Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de
menigte naar voren en raakte zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf: “Als ik slechts zijn kleren kan
aanraken, zal ik al genezen zijn.”
Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar
lichaam gewaar, dat ze van haar kwaal genezen was.
Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er
een kracht van Hem was uitgegaan;
Hij keerde zich te midden van de menigte om en
vroeg: “Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”
Zijn leerlingen zeiden tot Hem: “Gij ziet dat de menigte
van alle kanten opdringt en Gij vraagt:
Wie heeft mij aangeraakt?”
Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat
gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was,
kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem
neerwerpen en bekende Hem de hele waarheid.
Toen sprak Hij tot haar: “Dochter, uw geloof
heeft u genezen.
Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”

A huge crowd kept following Jesus and jostling him.
Now there was a woman who had been suffering from
chronic bleeding for twelve years.
Although she had endured a great deal under the care
of many doctors and had spent all of her money,
she had not been helped at all, but rather grew worse.
Since she had heard about Jesus, she came up behind
him in the crowd and touched his robe,
because she had been saying, “If I can just touch his
robe, I will get well.”
Her bleeding stopped at once, and she felt in her body
that she was healed from her illness.
Immediately Jesus became aware that power had
gone out of him.
So he turned around in the crowd and asked, “Who
touched my clothes?”
His disciples asked him, “You see the crowd jostling
you, and yet you ask, ‘Who touched me?’”
But he kept looking around to look at the woman who
had done this.
So the woman, knowing what had happened to her,
came forward fearfully,
fell down trembling in front of him, and told him the
whole truth.
He told her, “Daughter, your faith has made you well.
Go in peace and be healed from your illness.”
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Kerkleiders aan het woord
#IKZIEJOU #ISEEYOU

Pastor Coen van Loon | RK samenwerkingsverband Clara en Franciscus
In de Katholieke kerk is veel nagedacht over
een sociale leer; over de rol van de kerk in de
samenleving. In die leer staat solidariteit en de

Pastor Henry Anan | Pastor Intercessory House

waardigheid van de mens centraal. Iedere dag

Ministry

weer zien wij op vele plekken van de wereld hoe

‘Ik zie jou’ ‘I see you’ The omnipresent God.

die waardigheid met voeten getreden wordt.

God is present in all places at the same time.

Christus leert ons om te ‘zien’ naar degene die het

God sees the churches in His divine plan of

in onze maatschappij nauwelijks kunnen redden.

saving Amsterdam. God sees you and me

Dat ‘omzien’ naar elkaar, het houden van je naaste

as believers in His divinely plan of bringing

als van jezelf, dragen wij bij ons bijna als een

revival in Amsterdam. God sees The Passion

vanzelfsprekendheid. Daarom past het thema van

as an instrument in His hands to preach the

The Passion van dit jaar ‘ik zie jou’ daar zo bij.

Gospel in Amsterdam, North-Holland and in the

‘Ik zie jou’ geeft mij de opdracht er te zijn voor

Netherlands.

de mensen om mij heen en leert mij dat God naar

God bless you. ‘Ik zie jou’ ‘I see you’

mij omziet

Pastor Susie Nyarko | Pastor Women of Purpose
Women of Purpose as our name is, is an
organization that is aimed at helping the women
to fulfil her God given Purpose. We train women
to overcome life’s challenges. Our vision is to
build the women to become an effective leader.
The theme of The Passion is very good that in
Christ Jesus we see each other as God sees us
and love one another as God had loved us.
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Fr. Trinkson Debres SMA | Priester All Saints parochie
The ‘Cross’ was a symbol of shame and rejection. A
symbol that was rejected by many that turned out
to be the source of strength, courage and hope for
humanity. For all who experienced discrimination,
condemnation, violence, public humiliation and
separation from their family and friends, Jesus looks
down from the Cross and says ‘Ik zie jou’ and ‘I am
with you’. From the beginning, Jesus faced rejection;
He was an asylum seeker in Africa when he was
an infant. And He accomplished his life sentenced,
betrayed, and rejected. All of us must say as Jesus
said to people who are vulnerable, downgraded, and
separated from their family ‘Ik zie jou’ with my heart
and I am with you.
Let us always remember that there is only one
happiness in this life, to love and be loved.

Dick en Arleen Westerhof | Voorgangers God’s
Embassy Amsterdam
Become all you’re meant to be!
‘Ik zie jou’ betekent dat wij elkaar zien, maar
ook dat God ons ziet. Jezus Christus gaf ons
het ultieme voorbeeld van het zien van elkaar,
door zichzelf voor ons op te offeren. Hij zag
mensen en hij toonde compassie. Maar Hij ging
verder. Hij zag ook de uniekheid van een ieder.
Net zoals Hij mogen wij elkaar compassie tonen
en elkaar helpen, de uniekheid die een ieder van
ons van God heeft gekregen te ontdekken en te
ontplooien. Hierdoor komen wij tot bloei en zijn
wij in staat Zijn liefde handen en voeten te geven
in elke invloedssfeer van de wereld om ons heen.

Willemien Boot | Protestantse Kerk Amsterdam
De Protestantse Kerk Amsterdam is partner van The
Jurjen ten Brinke | Voorganger Hoop voor Noord
‘Ik zie jou…’ Hoe bijzonder! Dat God, de Hemelse Vader,
je ziet én kent.
En dat er kerken in Amsterdam zijn, waar je gezien én
gekend wordt. Ja, dat gaat met vallen en opstaan…
want er zijn allemaal ‘mensen’ bij betrokken.
Onvolmaakte mensen, die fouten maken. Maar ook
graag klaar staan om ánderen te zien, om het leven te
delen, om een maaltijd of activiteit te delen, om samen
te bidden. God ziet jou… en Hij nodigt je uit déél uit te
maken van Zijn familie. Kom je erbij!?

Passion 2018 omdat het goed is samen met veel
andere Amsterdamse kerken vol kleur en vuur naar
buiten te treden. Ook wij ‘… zijn geroepen tot het
schenken van koffie en aandacht…’, een luisterplek,
een oase in de drukke stad, een plek waar een mens
gezien wordt. Jezus deed het ons voor en vroeg
ons de ander echt te zien – en wat je voor de minste
van mijn zusters en broeders doet, doe je voor Mij
(Mattheus 25). Bij het bureau van de protestantse
kerk en diaconie staan beelden: de ‘zeven werken van
barmhartigheid’ die ons dagelijks aan die opdracht
herinneren.
15

GENERATION
4 CHANGE

zijn we er voor elkander en dat komt bij de mentoren
sterk naar voren. God heeft ze geroepen tot de
vrouwen en mannen Gods in deze tijd, die aan ons
de wegen van de Heer zullen openbaren. De leiders
dragen zorg voor de verschillende afdelingen. Door
ons mediateam wordt ervoor gezorgd dat de mensen

Wij zijn G4C. Oorspronkelijk heten wij Generation for

van buitenaf de jeugdbijeenkomsten live kunnen

Change.

volgen, en ook kunnen proeven van de heerlijke glorie

Wij zijn een groep die verandering wil brengen in deze

van God, die neerdaalt wanneer wij Hem aanbidden.

tijd en aan mensen het Woord van God verkondigen!

Ook het koor is uiteraard onmisbaar. Onze zuster

We want to show you who Jesus really is, and that He

Davita en haar assistent Benjamin hebben de leiding

truly lives and exists.

over het koor. De Geest van God spreekt door hen om

‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden,

de koorleden uit te kunnen leggen wat het aanbidden

maar in kracht.’ - 1 Korinthiërs 4:20.

en lofliederen zingen eigenlijk inhouden. Davita en
Benjamin zorgen ervoor dat wij niet een vleselijk

Generation for Change is onder leiding van onze

koor zijn, maar een geestelijk koor, dat met hulp van

moeder, Joan Ikuvbogie. Zij heeft vele jaren terug een

de engelen in de hemel de mensen bedient. Andere

visie van de Here gehad om Generation for Change

afdelingen zijn de catering, administratie, protocollen,

op te richten. God liet Zijn verdriet los in haar hart,

evangelisatieteam, de ordewerkers enzovoorts.

zodat Hij kon demonstreren hoe Hij zich voelde
over de jongeren van deze generatie. Velen hadden

Generation for Change is geen kerk. Het is een

een slechte toekomst voor zich, of verkeerden al in

beweging, die bestaat uit leden uit verschillende

demonische situaties. Toen heeft de Heilige Geest

kerken. Er komen mensen vanuit bijvoorbeeld

mama Joan geleid, eindtijd krijgers op te leiden, die

pinkster-, evangelische, of presbyteriaanse kerken.

voor de hedendaagse jeugd zullen vechten.

Wij komen samen om discipelen van Jezus te zijn,
wij categoriseren onszelf niet. Kortom: Generation
for Change is voor iedereen. Wij komen samen op
woensdagen van 16:30 tot 19:00 uur op de Egoli 1 te
Amsterdam. Wij openen de dienst met aanbidding
en gebed, en zingen lofliederen naar de Heer.Daarna
luisteren we naar God’s Woord. Hierna gaan we met
het woord uit de hemel in gebed, zodat de vruchten
ervan zich kunnen manifesteren.
God staat niet toe dat Generation for Change zich
beperkt. Daarom zijn wij als christelijke groep door
de genade van God in staat mensen met allerlei
problemen te verhelpen. Wij stimuleren onderwerpen

Mama Joan heeft door de genade van God generaals

als educatie, zorg, goede doelen, noem het maar

opgericht, die fungeren als haar rechterhand. Dat zijn

op. Mensen die bij ons terechtkwamen, heeft God

Kwame, Gaius & Aaron die de jeugdbijeenkomsten in

opgepakt en ze opnieuw op het goede pad gezet.

de gemeente bedienen. Daarnaast zijn er nog andere

Generation for Change is voor iedereen die bevrijd wil

leiders waar je naar toe kunt met vragen of problemen.

worden van gevangenschappen in zijn of haar leven.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat er gebouwd

Dat is immers wat Jezus deed! ‘Jezus van Nazareth,

wordt aan het Koninkrijk van God.

door God met de Heilige Geest en kracht gezalfd. Hij
ging rond, weldoende en genezende allen, die door de

De leiders dienen als mentor. De mentorkinderen

duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’

bloeien. De leiders hebben elk een groepje jongeren

Handelingen 10:38

die ze onder leiding van God begeleiden in de wegen
van de Allemachtige. Er wordt voor gezorgd dat
iedereen spiritueel sterk staat, en gereed is voor wat er
komen gaat. Als er iemand van ons in een dipje zit,
16
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We are G4C. Originally, we are called Generation for

speaks through the leaders so they can teach the
choir what it means to praise and worship God. It is
made sure the choir isn’t a carnal, but rather a spiritual
one. With the help of the angels in heaven, the choir
ministers unto the people. Other departments are
for instance the catering, administration, protocols,
evangelism-team, ushers and so on.

Change.
We are a group willing to bring a change in this time

Generation for Change isn’t a church. It’s a movement,

by sharing the Word of God with people! We want to

which consists of members out of different churches.

show you who Jesus really is, and that He truly lives

People come for instance from Pentecostal,

and exists.

evangelistic, or even Presbyterian churches. We

‘For the kingdom of God is not in word, but in power’ -

come together in the name of the disciples of the

1 Corinthians 4:20.

Lord Jesus Christ, for we don’t categorise ourselves.
In short: Generation for Change is for everyone. We

Generation for Change is led by our mother, Joan

come together on Wednesdays from 16:30 until 19:00

Ikuvbogie. Many years ago, mama Joan received

at Egoli 1 in Amsterdam. We open the services with

a vision to raise up this movement. God made our

songs of praise, worship and prayers to the Lord.

mother feel the pain He had in His heart, caused by the

Usually we then get ready to receive the word of God

lifestyles of many youth that time. He demonstrated

from the preacher. Afterwards, we take the Word of

how He felt, for our mother to be moved. Many youth

heaven to the prayer, so the fruits of it can manifest

went astray, or was about to face a bad future caused

themselves.

by demonic forces. Then, the Holy Ghost stepped in,
by leading mama Joan to raise up endtime warriors

God won’t allow Generation for Change to limit itself.

who will fight for today’s generation.

That’s why we as a Christian group are able to help

By the grace of God, mama Joan raised up generals

people with problematic situations, by the grace of

who officiate as mama’s right hand. The Lord located

God. We stimulate a.o. subjects as education, care

Kwame, Gaius and Aaron who spiritually lead the

and charities. God picked up people who went astray

youth meetings, and minister to the congregation.

and were sent to schools for troubled children, and

There are also leaders whom you can go to with

gave them a chance by showing them the way of

questions, or problems. With this collaboration it is

righteousness, through Generation for Change who

made sure there is being worked for the Kingdom of

opened itself to be used. Generation for Change is for

God.

everyone willing to be set free. That is after all what
Jesus came to do!

The leaders are mentors. For that reason, they have

‘How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy

the opportunity to adopt mentor children. All of the

Ghost and with power: who went about doing good,

leaders have collected a group of children who they

and healing all that were oppressed of the devil; for

mentor, being led by the Almighty. There is made sure

God was with him.’ Acts 10:38

everyone stands spiritually strong, and is ready for
the second coming of Christ. If someone’s feeling sad,
we’re there for each other, and that’s strongly shown
by the mentors. God has called them to be the men
and women of God in this time, who will revelate unto
us the ways of the Lord.
Amongst the leaders, there are some who watch
over various departments. There is for example the
media-team which ensures that people from around
the world can follow the meetings live on social media,
and can also taste the good glory of God which
descends when we worship Him.
And the choir. The choir leaders make sure the choir
members know what they’re doing. The Spirit of God
17
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Kerkleiders aan het woord
#IKZIEJOU #ISEEYOU

Loeki Lacrum | Filadelfia
‘Ik zie jou…’
Niet alleen kijken naar elkaar, maar vooral omzien
naar elkaar. We zijn elkanders ’broeders‘.

Sylvia van Rijn | Pastor De Graankorrel
‘Ik zie jou’: Je wordt gezien zoals je bent,
je wordt gekend, je wordt herkend,
we zien elkaar, gezegende ontmoeting!

Cynthia Ricardo | Pastor Crusaders Amsterdam
Crusaders Amsterdam is een jong, bruisende
gemeente, waar wij in de volle Evangelie en zijn
manifestatie geloven. Wij zijn dynamisch, ‘out
of the box’ en gepassioneerd, om in iedereen
voldoening van hun levensdoel te zien. Dat maakt
gelukkig en maakt dat mensen niet zomaar
bestaan, maar volop leven!
Onze passie komt van de passie van onze Heer
Jezus, die iedereen ziet en iedereen het beste
leven wilt geven. Hij ziet u en wij zien u ook!

Diaken Han Hartog | Pastor De Graankorrel
Ik zie jou! Is voor mij de opdracht om oog te
hebben voor elkaar, geïnspireerd door Mattheüs
25: ‘Wat jullie voor een van de minsten hebben
gedaan, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’
Een opdracht die vraagt om de open en
kwetsbare houding. Waarin we elkaar tegemoet
treden niet bij voorbaat met oordelen maar met
vragen naar wat die ander bezighoudt.
Slechts door vragen kunnen we ontdekken wat
de ander ten diepste beweegt. Pas dan mogen
we zeggen: ‘Ik zie jou!’
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O. A. Bernard en Reverend Sandra O.
Hoofdvoorgangers Praise Valley Temple H.Q
Geen enkel mens is een eiland. God heeft ons
geschapen om een gemeenschap te zijn.
Onze kracht is waarlijk al onze krachten tezamen.
Een voor een ieder, en een ieder voor God, is het
idee dat Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede.
‘Ik zie jou’, ik geef om jou.

Rev David Osei Asare | Presbyterian Church of Ghana,
Amsterdam
The Presbyterian Church of Ghana Amsterdam, is
delighted to be part of this year’s celebration which is
taking place here in Bijmer, Amsterdam South-East.
For us as a Church, talking about ‘The Passion’
reminds us of the death, resurrection and ascension of
our Lord and Saviour Jesus Christ.
Just as in Adam all died, God through the dead and
resurrection of Jesus the Christ has given us new life
that whosoever believes would not perish but have
everlasting life.
The suffering and death of Christ was the most
solemn moment in history. The eternal son of God was
crucified. He was dying for the sins of the world. The
manner of Jesus’ death is a lesson and challenge to
Michel Simson | Voorganger The Harvest Sickle
Ministries International
God ziet jou…. The Harvest Sickle Ministries
International is een gemeente die zich bezighoudt
met het winnen, verzorgen en begeleiden van
mensen. Dit doen wij in opdracht van de Here
Jezus Christus, zodat Matteus 28 vers 19 wordt
uitgevoerd. Dit komt duidelijk overeen met het
thema van The Passion: ‘Ìk zie jou`. God ziet jouw
gebroken hart, God wil jou vrijzetten, Hij wil jou
overvloedig zegenen en vreugde geven. Iedereen
is welkom in onze volle Evangelie gemeente
omdat God jou ziet, zien wij jou ook. Door The
Passion 2018 zal ook Amsterdam Zuidoost gezien
worden. JEZUS zegt: ´IK ZIE JOU´...

Christians. Christ’s example of boundless compassion
continues to bring assurance to countless souls that
God is an infinitely loving Father to whom we can go
without fear. God proved his love on the cross. When
Christ hung, bled, and died, it was God saying to the
world, “I love you.”
For over two thousand years, the cross has endured
every persecution, misrepresentation, mockery,
ridicule and intense hatred, all in an attempt to deny
and play down its relevance in shaping the history of
humankind.
Easter, or for that matter the Passover, should
therefore be a time of celebration. It is a joyous
remembrance of the Death that brought us Life.
Anyone who accepts His sacrifice on the Cross is
“ransomed, healed, restored and forgiven.”
To God alone be the Glory.

Huub Stijvers | Luitenant Leger des Heils,
Amsterdam
‘Ik zie jou’ betekent dat je gezien wordt en naar je
omgezien wordt. Door mensen en door God.
God ziet je en zegt: “Je mag gezien worden”.
Hij werkt door mensen heen die tegen God
zeggen: “Ik zie jou”

21

Interview Soraya Tjin
Welke bijbelfiguur speel jij in The Passion?
Ik ben een discipel. Een discipel is een van de
leerlingen die met Jezus wandelden.
Hoe voelt het om deze rol te spelen?
Ik voelde mij erg vereerd om de rol te spelen. En ik
speel de rol met passie!
Hoe bereid jij je voor op deze belangrijke rol?
Ik ben de Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament
opnieuw gaan lezen en ik heb nagedacht over hoe het
eraan toe gegaan moet zijn. Vanuit die gedachtegang
kan ik mezelf nog beter inleven als discipel.
Hoe reageert jouw omgeving erop dat je meedoet
aan The Passion?
Mijn omgeving reageerde enthousiast, omdat ik vorig
jaar hartgrondig heb geroepen dit jaar aan The Passion
mee te doen.

‘We moeten meer aandacht
besteden en de tijd nemen om
elkaar te zien en te accepteren’
Wat vind jij van het thema van The Passion:
‘Ik zie jou?’
Het thema ‘Ik zie jou’ is zo een eenvoudig thema,
maar in praktijk toch moeilijk uit te voeren. Ik werk
zelf als ambulant ondersteuner, waar ik regelmatig
op huisbezoek ga bij mensen, die erg vereenzaamd
zijn. Het mooie van mijn werk is om contacten te
leggen met deze mensen en hun ware ik te zien en te
erkennen. We moeten meer aandacht besteden en de
tijd nemen om elkaar te zien en te accepteren.
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Activiteiten rondom The Passion
De Nieuwe Stad en de Drie Stromen

A number of events are organised in and around

De Graankorrel

You are welcome to celebrate this unique event with

Voor Witte Donderdag
Het project ‘De Nieuwe Stad op maandag’ zal met
kinderen uit de buurt in de weken naar 29 maart toe
met het thema van The Passion gaan werken en een

church centers De Nieuwe Stad and De Drie Stromen.
us. There are many migrant churches in Amsterdam
Zuidoost celebrating services every weekend, either
in church buildings (e.g. De Nieuwe Stad, De Drie
Stromen, De Kandelaar) or in places such as parkings,

tastbaar resultaat opleveren.

vacant office buildings etc. Also during the week lot of

Speciale dienst

Jan de Jonge will guide you along a variety of those

De Vastenvieringen van woensdag 14 februari tot
woensdag 28 maart staan in het teken van het thema
‘Ik zie jou”.

activities are going on.
buildings and will give an impression of the religious
variety and vitality in this district. Especially for visitors
of The Passion (if there’s sufficient interest) a walk will
be organised on March 29th from 1pm to 4pm. You
can register by sending an email to scriba@pgzo.nl,
stating ‘walk migrant churches’.
Open church in Church Center De Nieuwe Stad,
You are welcome to light a candle or for a moment
of reflection. Open church, from 3pm. People of the
churches are present for a talk or so
A joint service of the Evangelical Lutheran Church and
the Protestant Church from 6pm to 7pm
Together enjoy a multicultural buffet from 7pm to 8pm
Hereafter we will all together watch the live broadcast
of The Passion on a big screen
Closing while enjoying a snack and a drink
Open kerk in kerkcentrum De Nieuwe Stad

Kerkenpad - Wandeling langs migrantenkerken

Vanaf 15.00 uur bent u welkom voor het branden van

In het stadsdeel Zuidoost zijn veel migrantenkerken

een kaarsje of een moment van bezinning.

waar elke zondag diensten worden verzorgd, hetzij

Er zijn mensen aanwezig indien u behoefte heeft aan

via reguliere kerkgebouwen (De Nieuwe Stad,

een gesprek.

De Drie Stromen, De Kandelaar) hetzij in zeer
diverse ruimten zoals parkeergarages, leegstaande

18.00 tot 19.00 uur: Gezamenlijke kerkdienst

kantoorpanden maar ook door de week heen wordt

(Protestantse Gemeente Zuidoost en Evangelische

er veel georganiseerd. Kenner van veel van deze

Lutherse Gemeente Amsterdam)

gemeenten, Jan de Jonge, verzorgt al vele jaren

19.00 tot 20.00 uur: Samen genieten van een

wandelingen langs diverse gebouwen om een indruk

overheerlijk multicultureel buffet van uur.

te geven van de vitaliteit in deze wijk. Speciaal voor

20.30 uur: De mogelijkheid om samen te kijken naar

bezoekers aan The Passion op 29 maart wordt er (bij

de live uitzending van The Passion.

voldoende belangstelling) een dergelijke wandeling

22.00 uur: Napraten onder het genot van een exotisch

georganiseerd van 13.00 tot 16.00 uur.

hapje en een drankje.

U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te
sturen naar scriba@pgzo.nl onder vermelding van
‘wandeling migrantenkerken’.
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Welkom op Luthuliplein 11, 1103 TR, Amsterdam

Presbyterian Church of Ghana
The Presbyterian Church of Ghana, Amsterdam grew
out of a group of English-speaking Africans who
worshipped together on Sunday afternoon under the
auspices of the Protestant Congregations (PGZO) in
Amsterdam Zuid Oost in the year 2000. Gradually
the idea to form a Congregation of the Presbyterian
Church of Ghana took shape with the conviction that
this would serve many Ghanaians living in Amsterdam
and its surroundings.
On 19th October 2003, the Moderator of the General
Assembly of the Presbyterian Church of Ghana, Rt.
Rev. Dr. Sam. Prempeh officially inaugurated the new
PCG congregation in the Netherlands at the Drie
Stromen Church in Amsterdam South-east. Currently
the numerical strength of the Church stands at about
250 including 60 children. Our Vision is to be a Christcentered, self-sustaining and growing Church.
Church Center De Drie Stromen
“No one needs to be alone”
You are welcome to light a candle or for a moment
of reflection. Open church, from 3pm on March 29th.
People of the churches are present for a talk or so.
Together enjoy a multicultural buffet from 6pm to

26-3-18: The importance of the Eucharist 19.30 - 20.00
27-3-18: Choral Music by Church Choir 19.30 - 20.00
28-3-18: Prayer Meeting 19.30 - 20.00
29-3-18: Singing by various groups 19.30 - 21.00
02-4-18: Bible Quiz by various Groups 18.00 - 21.00

7pm.
You are welcome to attend a Roman Catholic Church

Thuis in Zuidoost pioniersplek / student-jongeren

service from 7pm to 8 pm. Hereafter we will all

Het pioniersproject Thuis in Zuidoost is vanuit

together watch the live broadcast of The Passion on a

de Protestantse Gemeente Zuidoost opgezet om

big screen. Closing while enjoying a snack and a drink.

jongvolwassenen die afkomstig zijn vanuit alle hoeken
van het land te helpen om zich thuis te voelen in

“Niemand hoeft alleen te zijn”

Amsterdam Zuidoost. We hopen dat er zo in Zuidoost

29 maart 2018, 15.00 uur

een netwerk ontstaat van jonge vrouwen en mannen

Open kerk in kerkcentrum de Drie Stromen, vanaf

die elkaar kennen, helpen en tot bloei laten komen.

15.00 uur bent u welkom voor het branden van een

Dat zij hun weg vinden in Zuidoost en zich ook actief

kaarsje of een moment van bezinning. Er zijn mensen

inzetten om iets positiefs voor deze wijk te kunnen

aanwezig indien u behoefte heeft aan een gesprek.

betekenen. We willen een gemeenschap vormen waar
ieder zich thuis kan voelen en waar mensen iets van

18.00 tot 19.00 uur: Samen eten van een multicultureel

Gods liefde voor deze wereld ervaren.

buffet samengesteld.

Waar The Passion stopt, gaat de After Passion verder.

19.00 tot 20.00 uur: Rooms Katholieke Kerkdienst.

In restaurant East Harbour organiseert Thuis in

20.30 uur: De mogelijkheid om samen naar de live

Zuidoost een jongerencafé waar wordt teruggeblikt

uitzending van The Passion te kijken.

op The Passion en waar ruimte is om na te praten.

22.00 uur: Afsluiting onder genot van een hapje en

Kortom: na The Passion ben je hier op de juiste

een drankje.

plek! Vrije inloop tussen 21.30 uur en 23.30 uur op
Hoekenrode 4 (tegenover station Bijlmer Arena).

Welkom op Renswoudestraat 75, 1106 BJ ,
Amsterdam

Meer info: www.thuisinzuidoost.nl
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Pre-Passion bijeenkomst door Jong Bisdom

Er zijn kerken aangesloten bij Praise Valley Temple in

Haarlem-Amsterdam

Nederland, Nigeria, Ghana, Amerika, Groot Brittannië.

Donderdag 29 maart is het Witte Donderdag en begint

De tijden van onze diensten zijn:

het Paastriduüm met de Wittedonderdagviering. Alle

Zondag 11:00 - 13:00 uur

jongeren zijn uitgenodigd om voorafgaand aan The

Woensdag 19:30 - 20:30 uur

Passion de Paasliturgie te beginnen met een viering

Vrijdag 19:30 - 21:00 uur

in de St. Urbanuskerk te Duivendrecht. We zullen de
eucharistieviering om 18.00 uur beginnen, deze wordt

Op 29 maart komen wij samen om 18.00 uur met

begeleid door jongerenkoor Aloud en ondersteunende

koffie/thee, soep en wat lekkers waarna we om 20.30

koorleden. Bisschop Hendriks gaat voor in deze

samen vanaf een groot scherm naar The Passion te

viering. Na de viering lopen we gezamenlijk richting

kijken. Voor informatie kunt u bellen 06-42297301.

The Passion. Vanaf de kerk is het 20 minuten lopen

U bent van harte welkom op Kuiperbergweg 32,

richting The Passion. Jongeren kunnen zich aanmelden

1101 AG, Amsterdam

voor de viering en eten (kosten € 4,00) We regelen
dinerpakketten voor hen die zich aanmelden. Deze
kunnen worden genuttigd tijdens de wandeling

Gezamenlijk naar The Passion kijken

richting het Arenapark.

Veel mensen zullen er waarschijnlijk voor

Na The Passion sluiten we aan bij The After Passion

kiezen om The Passion in het Arenapark niet

die wordt georganiseerd door een aantal christelijke

te bezoeken, maar willen deze op tv bekijken.

kerken in de omgeving van het evenement. Alle

Deze avond zullen verschillende kerken deze

jongeren zijn welkom in Restaurant East Harbour,

gelegenheid bieden.

Hoekenrode 4, om gezellig na te borrelen. Vrije inloop
tussen 21.30 uur en 23.30 uur.

Crusaders - Gebed voor het geïnteresseerd
publiek van The Passion

Welkom in de St. Urbanuskerk, Rijksstraatweg 230,

Er zullen kleine groepjes verspreid over het

Duivendrecht. Info en aanmelden:

Arenapark aanwezig zijn. Ze zijn te herkennen

www.jongekerk.nl of info@jongbisdomhaarlem.nl

aan hun borden en zullen voor allen die gebed
wensen, bidden.

Praise Valley Temple
Wij zijn een bijbelgelovende kerk, die het totale

Gemeente Filadelfia

evangelie verkondigt aan de totale mens. Praise

Op 29 maart a.s. hebben wij in gemeente

Valley Temple is in 1993 gestart door o.a. Bernard en

Filadelfia Community Outreach een open

rev. Sandra .Wij zijn een multicultirele kerk met een

huiskamer. Iedereen die samen met ons naar

grote passie voor zielen en richten ons ook op de

The Passion wil kijken onder het genot van

gemeenschap.

een hapje en een drankje is van harte welkom.
Bergwijkdreef 12, 1112XD Diemen | 06-30132490.

Een ieder is van harte welkom in onze gemeente.
Wij hebben binnen de gemeente verschillende

The Passion Afterparty

groepen, b.v de vrouwen, mannen en kinderdiensten

Na afloop van The Passion willen we feestelijk

zodat een ieder zich welkom en prettig voelt. Onze

afsluiten en iedereen bedanken in een bijeen-

kerkcultuur van samenkomen is heel mooi en divers;

komst met leden van de 26 kerken die een

we hebben b.v. elk jaar een ‘love feast’ (liefdesfeest).

bijdrage hebben geleverd aan het tot stand

Dit is een maaltijd waar wij onder het genot van

komen van The Passion Zuidoost.

heerlijk eten uit alle culturen die onze kerk rijk is met

Daarbij willen de kerkvaders de EO persoonlijk

elkaar praten en elkaar beter leren kennen; het thema

bedanken met het succes en de samenwerking

is liefde.

vieren. Tevens willen zij ook de Heer bedanken

Ook hebben wij elk jaar onze ‘crossover’ (overgang

voor de gezegende samenwerking.

van het oude naar het nieuwe jaar). We komen dan

We komen samen in de Wenen Zaal van

samen in de kerk op 31 december en danken de Heer

Amsterdam ArenA na afloop van The Passion

voor zijn leiding en hulp in het oude jaar en gaan

(22.00 - 23.30 uur) WELKOM!

biddend het nieuwe jaar in en smeken de Vader om
zijn hulp en leiding voor het nieuwe jaar.
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Er voor je naaste zijn in Zuidoost
Nieuws over Zuidoost

Maar er zijn ook inzamelacties bij verschillende kerken.

Voor al het laatste nieuws over Zuidoost zie

Zo zegt de website: “Het is overweldigend. Op onze

www.zuidoost.nl.

vraag om toiletartikelen voor bezoekers van Stap

Er zijn ook allerlei korte filmpjes te zien over het

Verder, kwam veel binnen. Alle negen voorraaddozen

leven in Zuidoost www.zuidoost.tv.

zitten boordevol met shampoo, douchegel, zeep,
scheermesjes, body crème, tandpasta, tandenborstels

Kansfonds

en flos, waspoeder en maandverband. Het is voor onze

Het kansfonds heeft zes korte filmpjes over projecten

bezoekers zo bemoedigend! Het is voor iemand die

in Zuidoost gemaakt naar aanleiding van de komst van

moeilijk rond komt , de huur niet meer bij elkaar krijgt

The Passion. Deze zijn te vinden op You Tube

of de rekeningen niet meer betaalt, niet gemakkelijk

De andere filmpjes zijn te vinden via:

hulp te vragen. Je ziet de opluchting op het gezicht,

kansfonds.nl/roderickzoektkansenindebijlmer

als we uitleggen dat we wel een verwijzing naar de
gratis voedselpakketten van de voedselbanken en

Inloophuis Stap verder

naar de kledingbank kunnen geven. En dat we ook

Stap Verder is een inloophuis. Het is een samenwer-

toiletartikelen in de aanbieding hebben. Daarmee

kingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën

houden ze weer meer geld over voor de huur.

(SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum

Sommige bezoekers verbaast die vrijgevigheid wel

Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties

eens, maar als we vertellen dat veel kerkleden en

willen zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de

vrienden van Stap Verder op die manier achter hen

inwoners van het stadsdeel. Stap Verder ontwikkelt

staan ontroert ze dat.”

activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost
een stap verder te brengen. In Stap verder huist een

Stap verder Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam

kenniscentrum, er wordt Nederlandse taalles gegeven,

Zuidoost

er is een sociaal spreekuur, Dokters van de Wereld
geeft er voorlichting en er is een juridisch spreekuur.
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Het Jeannette Noëlhuis
Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in
Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd
op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor
een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan
vanuit de Catholic Worker-beweging in de Verenigde
Staten.
De Catholic Worker is een beweging van radicale
christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld:
onze loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter dan
onze loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Ons
streven is om het evangelie handen en voeten te geven
door vreedzame getuigenissen op plekken waar het
wringt en door concrete hulp aan de armsten.
In het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25) zegt
Jezus: “Al wat jullie gedaan hebben voor een
van de onaanzienlijksten van mijn broeders en
zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”. Tot de
onaanzienlijksten horen ook de mensen in onze
samenleving die wij het stempel ‘illegaal’ op drukken.
Daarom leven we samen met tien tot veertien mensen
zonder papieren (afhankelijk van het aantal kinderen
dat bij ons woont), die soms nog wel en soms ook niet
uitzicht hebben op een verblijfsvergunning.
We (proberen te!) delen wat we hebben met anderen
die minder hebben. We vragen geen salaris voor wat

Bij Bosshardt Zuidoost; een huiskamer voor de buurt
Bij Bosshardt Zuidoost is een ontmoetingsplek in de

we doen, maar ontvangen wel kost en inwoning.

buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is

In onze kerngroep en gemeenschap werken christen-

ongeacht wie of wat je bent. Je kunt er terecht voor

anarchisten en sociaal-democraten, veganisten,

een kop koffie of thee, een luisterend oor, gezellige

vegetariërs en vleeseters, hardcore protestanten en

maaltijden of andere activiteiten. De activiteiten die

Latijn prevelende katholieken, bewust baanlozen en

worden bepaald door de wensen en behoeften in de

fulltime werknemers, jong en iets minder jong, man en

buurt, worden gedaan, voor de buurt maar ook door

vrouw, samen onder één dak.

de buurt. Zo ontstaan vriendschappen binnen en
buiten Bij Bosshardt. Er worden tal van activiteiten

De Catholic Worker-beweging heeft geen partij-

georganiseerd voor allerlei verschillende groepen

programma of hoofdkantoor. Ieder binnen de

en de ontmoetingsplek is meerdere dagen per week

beweging zoekt steeds opnieuw naar nieuwe en

geopend. Het belangrijkste is dat de bezoekers van

oude antwoorden op de vragen van de tijd. We

het steunpunt zelf aan zet zijn.

zien het als een persoonlijke taak van ieder om te

Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen

helpen wanneer iemand in nood is. We maken geen

worden door de bewoners zelf georganiseerd en

aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel

hebben een belangrijke verbindende functie.

mensen, engelen, heiligen en Gods erbarmen kan deze

Doordat bewoners kunnen meewerken in Bij Bosshardt

gemeenschap bloeien.

ontwikkelen zij zich op verschillende gebieden
zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en

www.noelhuis.nl

verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste is
dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien
worden.
Bij Bosshardt Zuidoost Karspeldreef 1161, 1104 SE
Amsterdam Zuidoost, telefoon 020-6826542
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Het Kleiklooster

‘All Saints’ - Katholieke Migrantenparochie

Wij zijn een kleine leefgemeenschap in Kleiburg, een

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.) werd

flat in de Bijlmer. Wij geloven dat het niet goed is

in 1856 gesticht met een bijzondere zending gericht

voor een mens om er alleen voor te staan. Daarom

op Afrika, vooral op West Afrika. Sindsdien hebben

wonen wij bij elkaar. De mooie en blijde dingen willen

de leden van de SMA een sterke band met Afrika en

we samen vieren. Bij verdriet en tegenslag willen wij

met Afrikanen wereldwijd. Dus ook met de Afrikaanse

elkaar niet in de steek laten. Zo geven wij ons geloof in

gemeenschappen in Amsterdam. Om die reden werd

Jezus handen en voeten. In de honingraatflat Kleiburg

een stichting in het leven geroepen met de naam

hebben we een rij appartementen aangeschaft, waar

“Stichting Pastoraat West Afrikanen”.

we met acht volwassenen en zes kinderen wonen. In
een aantal gastenkamers bieden we onderdak aan

Nu helpt het Pastoraat mensen uit West Afrika die nu

dakloze gezinnen voor een aantal maanden. In de

in Nederland verblijven vanuit het Diaconaal Centrum

kapel is er dagelijks een avondgebed om 21 uur, een

Stap Verder. Daar worden verschillende activiteiten

half uurtje van bezinning, stilte, gebed en een lied. Zo

georganiseerd, zoals het geven van Nederlandse

proberen we het goede te zoeken voor elkaar, voor de

taallessen, hulpverlenen bij inburgering, een vrouwen

buurt en voor ieder die op ons pad komt.

empowerment project, het houden van sociale,
medische en juridische spreekuren; en verder is er een

De deuren van ons huis staan open. Heb je zin in een

weggeefkast, wekelijkse maaltijden, douches, kleding

goed gesprek, een lekkere bak koffie of een lokaal

wassen etc.

gebrouwen biertje? Wees welkom in het Kleiklooster.
Zoek je een plek waar je op adem kunt komen? Heb je

In Amsterdam Zuidoost faciliteert de S.M.A. ook de

behoefte aan bezinning? Verlang je naar contact met

Engels sprekende migrantenparochie van het bisdom

andere mensen? We verwelkomen je graag.

Haarlem-Amsterdam: de ‘All Saints’ Migrantenparochie.
Deze telt ongeveer 500 leden. Iedere zondag wordt de

Johannes van den Akker, Kleiburg 29A,

H. Eucharistie gevierd. De verantwoordelijke pastores

1104 EA Amsterdam Zuidoost | 06-45792862

zijn de paters Trinkson Debres en Augustin N’Dah. Zij

www.kleiklooster.nl

zijn beiden priester-missionaris en leden van de S.M.A.

@kleiklooster | fb.com/kleiklooster

De parochie probeert verbondenheid te creërentussen
haar leden uit verschillende Afrikaanse landen en met
uiteenlopende etnische achtergronden en zo een
centrum te zijn van ontmoeting en dialoog. Men is met
elkaar verbonden tijdens de vreugdevolle en droevige
momenten in het leven van de leden.
Vanaf vorig jaar februari maakt de gemeenschap
gebruik van een eigen kerkgebouw in Millingenhof.
Een voormalig gezondheidscentrum werd omgetoverd
tot een mooi kerkgebouw met faciliteiten voor
bijeenkomsten van koren, groepen en organisaties.
De belangrijkste missie van deze migrantenparochie
is om er te zijn voor de migranten uit het Afrikaanse
continent. Zodat zij zich thuis voelen in Nederland, ook
op religieus gebied.
Millingenhof 157-158, 1106 KK Amsterdam		
020-7746708 of 06-21922026
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Meewerkende kerken en
organisaties
Participating churches and organizations
Christen Unie
Church of Pentecost Assembly nr.1.
Crusaders Amsterdam
De Rots - St. Volle Evangelie Gemeente
Faith International Ministries
Filadelfia Church
Generations 4 Change
God’s Embassy Amsterdam
Gospel of Christ Evangelical Movement
Harvest Sickle Ministries International
Hoop voor Noord - Multiculturele Kerk
Intercessory Org. House Ministry
Leger des Heils - Bij Bosshardt
Love Christian Center (LCC)
New Life Ministeries
Peace Servant Godian Ejiogu
Pentecostal Council of Churches (PCC)
Perez Chapel International
Place of Worship
Praise Valley Temple
Presbyterian Church of Ghana
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)
Rafael Amsterdam Noord
Roman Catholic migrant Church All Saints
Rooms katholieke kerk St. Urbanus
Samen Kerk In Nederland (SKIN)
Stap verder - Inloophuis
Thuis in Zuidoost pioniersplek/student-jongeren
Treasures International Ministries
Victory Outreach Amsterdam since 1985
Woman of Purpose
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Koopvaardersplantsoen 34
Kempering 58
Krimpertplein 5
Paasheuvelweg 36
Hettenheuvelweg 18
Echtenstein 100 D
Egoli 1
Ellermanstraat 30, Duivendrecht
Hettenheuvelweg 8
Reigersbos 88
Rode Kruisstraat 20
Kantershof 636
Karspeldreef 1161
Helena Kuipers Rietberghof 21
Witbolstraat 11
Laan van Kronenburg 14, Amstelveen
Kralenbeek 50
Nieuwlandhof 215
Schelpenhoek 170
Kuiperbergweg 32
Bijlmerdreef 1239 (de Kandelaar)
Van der Veerelaan 30A, Amstelveen
Nieuwe Keizersgracht 1A
Buiksloterbreek 94
Millingenhof 158
Rijksstraatweg 230, Duivendrecht
info@skinkerken.nl
Hoogoord 187A
Hoekenrode 4
Bijlmerdreef 1251
H.J.E. Wenckebachweg 117
Groeneveen 6

Charity’s House (voormalig Kameleon)
Bijlmerdreef 1233 / Ganzenhoef 1
• Pentecost Revival Church Int.
• Jesus Christ Foundation
• Ordres Nuevos
• King of Kings Baptist Church
• Arise for Jesus Christ Church
• Damascus Church
• Presbyterian Church Ebenezer
• Temple of Fire Church
• Revival Land Prophetic Ministry
• Church of Hope Ministry
• Apostele Continuation Church
• Mogpa Ministry
• Cornerstone Church
•
De Drie Stromen kerken
Renswoudestraat 75
• Rooms Katholieke Parochie De Graankorrel The Grain
• Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost
• Zevendedagsadventisten
• Church of Pentecost
• Presbyterian Church of Ghana
• Pinkstergemeente Gouden Sjofar
• Perki (Persekutuan Kristen Indonesia)
De Nieuwe Stad Kerken
Luthiliplein 11
• Rooms Katholieke Parochie De Graankorrel The Grain
• Evangelic Lutheran Community Amsterdam Zuidoost
• Christian Baptist Church (CBC)
• Protestant Community Amsterdam Zuidoost
• Perki Persekutuan Kristen Indonesia di Negeri Beland
• Reformed Presbyterian Church (RPC)
Wi Eegi Kerki
• Evangelische Broeder Gemeente
• Zevende Dags Adventisten
• Wesley Methodist Church
• Celaas (Afrikaanse kerk)

Kortvoort 73

Lighthouse Chapel
• Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost
• Ressurrection Power and Living Bread Ministries
• The House of Fellowship

Metrostation Kraaiennest
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Epiloog
Op 11 januari jl. nodigden de EO en de KRO/NCRV de

At the 11th of January the Dutch Broadcasting

kerken van Zuidoost uit voor een informatieavond over

Companies EO and KRO/NCRV invited the churches of

The Passion die dit jaar in Zuidoost gehouden wordt

Zuidoost

op Witte Donderdag, 29 maart.

for an information evening about the coming to

Een groot aantal kerken waren op deze avond

Zuidoost of The Passion on Maundy Thursday, the 29th

aanwezig. Gedurende de avond verzamelden wij

of March. A number of churches responded positively

de adressen van hen en spontaan ontstond er een

to this invitation.

coördinatiecommissie.

While we were collecting the names and addresses

Toen was nog niet te voorzien wat dit allemaal met

of these churches and formed a coordinating

zich mee ging brengen. Tijdens de ontmoetingen van

commission, I could not ‘foresee’ the adventure we

deze commissie ontstond het idee alle activiteiten te

were to embark on.

verzamelen en er een foldertje van te maken.

During the meetings of this commission the idea rose

Maar gaandeweg kwamen er meer en meer ideeën

for this magazine. We started the work and it took a

boven. En zo kwam dit magazine langzaam tot stand.

tremendous amount of our time!

Wat een tijd heeft het gekost!

For weeks they made overtime, the women of Ziza:

Met name de dames van Ziza: Isatou Cham, Cindy

Isatou Cham, Cindy Klaver and Sandra Simson. Later

Klaver en Sandra Simson hebben zeer veel overuren

Anneke Donkers joined them.

gemaakt. Later voegde Anneke Donkers zich bij hen.

But they were inspired by the Holy Spirit and felt

Zonder hen was dit magazine er niet gekomen.

the grace of God upon them (in the meantime they

Geïnspireerd door de Geest gingen zij aan het werk Zij

worked their tails off)!

zien dit magazine als het werk van de Heer, omdat het

What started as the idea of collecting the activities in

hulde brengt aan al die prachtige migrantenkerken die

several churches surrounding The Passion, grew into

Zuidoost rijk is (150!) en die ieder op hun eigen wijze

this impressive magazine.

het Evangelie van de Heer verspreiden.

A magazine, that wants to pay tribute to all those
beautiful migrant churches (150!) that can be found in

Graag willen wij een ieder bedanken die een bijdrage

Amsterdam Zuidoost and that spread so intensely the

aan dit magazine heeft geleverd. Wij bedanken de

gospel of our Lord.

sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt.
Daarnaast bedanken wij de vrouwen van Ziza, Rienk

We want to thank all those that have contributed to

Zijlstra van Carto Studio en Next Level Producties.

this magazine. We thank the sponsors who have made

Zij werkten vanuit hun hart. Zonder hen allen zou dit

this possible. Some donated the necessary finances.

magazine niet tot stand gekomen zijn.

The ladies of Ziza, Rienk Zijlstra from Carto Studio
and Next Level Producties helped us from their hearts.

Wij hopen en geloven dat The Passion een begin kan

Without all these generous and wonderful people this

zijn en dat dit magazine een bijdrage aan die start is.

magazine would not have been accomplished.

Een start om al deze kerken meer in verbinding te
brengen; meer zichtbaarheid van de migrantenkerken

Our hope and belief is, that The Passion is a beginning

in de samenleving van Zuidoost. Zij mogen gezien en

and that this magazine will help with that start.

gehoord worden!

A start of binding all those churches together; making
them more visible in the vibrant society of Zuidoost;

Dat dit magazine voor u allen de moeite van het lezen

that they may be seen and heard.

waard was!
That for each of you it may have been well worth
Coen van Loon, RK diaken

reading!
Coen van Loon, RC deacon
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Sponsors

Het uitgeven van deze brochure was niet mogelijk
geweest zonder de (financiële) medewerking van:

The SMA (Societas Missionum ad Afros) is an

De Parochiële Caritas Instelling van de Obrechtkerk

international Society of Catholic (Priest and Lay)

De Parochiële Caritas Instelling van Kerk van de

Missionaries who come from around the world and

Obrechtkerk, (PCI) officieel genoemd de ‘Onze-Lieve-

are dedicated to spread the Gospel in Africa and

Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans’ op de Jacob

among African people. The SMA missionaries have

Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam.

been present in Africa since 1856. Following the vision

Iedere katholieke parochie heeft een PCI, een

of their Founder (Melchior de Marion Brésillac), the

organisatie die de diaconie, de caritas, beoefent. Zij

missionaries worked to establish a local church served

zetten zich in voor mensen met kleine financiële en

by indigenous clergy. As well as evangelization, their

persoonlijke noden. Zij bieden een luisterend oor en

ministry included education, health care, and assisting

helpen bij het zoeken naar oplossingen. Zij bemiddelen

the people in every way possible to improve their

en verwijzen door als het nodig is. Mattheus 25

quality of life.

geeft de motivatie voor dit werk: ‘Alles wat gij voor

www.sma-nederland.nl | http://smafathers.org/

de minste der mijnen gedaan hebt, heb gij voor Mij
gedaan’.

Ziza
De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) wil een plek

Ziza (Hebreeuws voor ‘Overvloed’) is een bureau

bieden voor rust, zingeving, religie en levensvragen.

voor Marketing, Communicatie en Crowdfunding,

In Amsterdam heeft zij 19 wijkkerken. In de stad

opgericht door drie vrouwen, die wonen en werken in

organiseren zij vele evenementen, waarbij iedereen

Amsterdam Zuidoost. Zij zijn erg geïnspireerd door de

welkom is. De PKA, pleisterplaats voor de ziel.

boodschap van Jezus Christus.
Ziza verzorgt voor u: Marketingactiviteiten, Communicatietrainingen, Webdevelopment en geeft advies voor
op te zetten Crowdfundacties.
Meer informatie: www.ziza-agency.nl

Carto Studio
De bijgevoegde kaart is welwillend voor ons gemaakt
door Carto Studio. Zij zijn tevens de makers en
initiatief-nemers van de kaart op
www.zuidoost.nl/zo-explore/

Met dank aan de fotografen:
Willem Jan de Bruin (EO), Miriam Rijhiner,
Peter Wilson, Suzanne Smallenbroek

www.cartostudio.nl, Beulingstraat 8,
1017 BA Amsterdam | 020 422 04 52
info@cartostudio.nl
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