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Wat weet je eigenlijk van
elkaar en op grond waar-
van noem je iemand je
vriend? Laat ik beginnen u
te bedanken voor de hart-
verwarmende reacties die
wij ontvingen. Bijna una-
niem was u van mening dat
wij moesten blijven. Zou-
den wij ervandoor gaan, u
zou ons te veel missen.
Nooit zoiets voor mogelijk
gehouden! We schorten
onze plannen op. Mijn man
is opgelucht, want niet zo’n
reiziger. Hij zal zich nu
gaan concentreren op zijn
boekenkast waarin nog wel
het een en ander ongelezen.
Dus we verschansen ons? 
Bij nader inzien lijkt ook
dat geen heilzaam plan.
Wie zich verbergt is even-
goed vertrokken voor de
ander. En wie bezoekt
graag mensen die jou liever
zien gaan dan komen? Ik
bedoel maar! Ons denken
heeft (opnieuw) een fikse
ommezwaai gemaakt. We
zullen er zijn, u bent wel-
kom. We moeten elkaar niet
uit de weg gaan. Leven en
laten leven. Daarmee wordt
het er niet eenvoudiger op,
maar het is de moeite van
het proberen waard. En nu
wij dit besloten hebben,
kan het niet anders dan
heerlijk worden. Toch?
Maar kent u het Land van
Ooit en weet u ook hoe
mooi het daar is? 
Ik verlang naar een betere
plek, daar waar je hele-
maal jezelf kunt zijn. Waar
je met elkaar in liefde kunt
leven, waar ziek zijn tot het
verleden behoort, waar je
in één keer snapt hoe het
allemaal bedoeld is. Het
land waar woorden hun
geëigende betekenis ken-
nen, waar geen verwarring
bestaat. Niks geen commu-
nicatieproblemen, geen on-
eigenlijke telefooncontac-
ten, geen slecht nieuws.
Vrijheid, blijheid, rust en
vrede! Dat is de plek waar
ik in mijn gedachten woon,
waar ik naar toe wil en
waarvan ik hartstochtelijk
wens dat al mijn vrienden
er komen en de vrienden
van mijn vrienden en daar
weer de vrienden van. Ook
de mensen waar ik moeilijk
mee overweg kan, mis-
schien die wel het meest!
Ze zouden daar moeten
zijn, want die verhuizing
doet iedereen goed. Het
Land van Ooit is niet Ner-
gens, het is uit de buurt van
de Kwade Dagen.
Pfff…, hoe krijg je neuzen
dezelfde kant op zonder dat
het eenheidsworsten wor-
den? Heeft u er misschien
ideeën in of zegt u: Laat
mij maar hier. Hier weet ik
wat ik heb. U vindt mijn
verlangen te romantisch?
Te gevaarlijk zelfs?!
Ja, zo was ik ook... maar
laten we hier nou eens over
communiceren…

Rond zondag 8 november.
Opgave diensten per e-mail:
gcdevries@casema.nl en
cvdhelder@planet.nl
Rooms Katholiek: Anna Kerk
Amsterdamseweg 20,
zo.10.00uur. Augustinuskerk
Amstelveenseweg 965,
za.19.00, zo.10.30 en
11.45uur. Heilige Geestkerk
Lindenlaan, zo.10.30uur
woord- en communieviering
werkgroep Liturgie. Titus
Brandsmakerk West.Halfrond
1, za.17.00, zo.10.15uur. Ur-
banuskerk Bovenkerk,
za.19.00, zo.10.30uur. Urba-
nuskerk Nes a.d.A., za.19.00,
zo.10.00 uur.
Protestantse gemeente:
Dorpskerk Dorpsstraat 36,
zo.10.00 uur ds. M.Visser.
Handwegkerk Handweg 117,
zo.10.00u.ds.G.de Bruin,
19.30 u.oecum.Taizéviering.
Paaskerk Augustinuspark 1,
zo.10.00uur ds. N.Atmadja.
Kruiskerk V.d.Veerelaan 30a,
zo.10.00uur ds.R.Prent. Pel-
grimskerk Van Boshuizen-
straat 560 Btv.,10.00
u.ds.M.Elbers. Pauluskerk
W.v.Borsselenweg 116,
zo.10.00u.ds.J.Ouwe-
hand,18.30u.ds.G.Kamphuis.
Johanneskapel Amsterdams-
eweg 311, zo.10.30uur
dr.G.Westra. Christ. Geref.
kerk Julianalaan 24, Ouder-
kerk zo.9.30 en 16.00uur ds.
B.de Graaf. Ned. Geref. kerk
De Ruyschlaan147,
zo.9.30u.ds.J.v.Rhijn,17.00u.
ds.C..Affourtit. Stadshartkerk
De nieuwe Meent, Langs de
Werf 8 zo.10.30 hr.Th. Mee-
dendorp. Kruiskerk V.d.Vee-
relaan 30a, zo.19.00uur
ds.Tim Vreugdenhil.
Gem.Waterl.Church, De
Laagte Henegouwselaan 2,
zo.10.30uur Alexis Wadman
2-talig. Camagemeente,
K.K.C. Elegast 5, zo.10
00uur ds.M.Wittenberg.
V.E.G. De Wijngaerdt, Wes-
tend Westwijkplein 3,
zo.10.00uur hr.J.Kreijkes.
Apostolisch Genootsch.Graaf
Aelbrechtlaan 138-140,
zo.9.30uur. Nw Apostolische
Kerk Burg.Haspelslaan 133,
wo.20.00 ,zo.10.00 uur. Jeho-
vah’s Getuigen V.Maasdij-
klaan 21,
zo.10.00u.(Ned.),13.00u.(In-
don.). Korean Ref.Church De
Ruyschlaan 147, zo.11.30uur
2 talig. Gereja Kristen Indo-
nesia, Pauluskerk W.v.Borsse-
lenweg 116, zo.14.00uur. C3
Church, Congrescentrum
Sandbergplein 24, zo.10.00
en 12.00uur. Cahaya Pengha-
rapan Burg.Haspelslaan 129,
zo.10.00uur Pastor Farakni-
mella.

Alles uit
je buurt:
kijk op
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AMSTELVEEN – Helaas
mag ze nog niet verklap-
pen welke doeken het Bra-
ziliaanse postbedrijf
EBCT uit haar collectie
Brasilia 50 heeft gekozen
voor het afdrukken van
een serie nationale postze-
gels. Maar zeer vereerd is
de Amstelveense kunstena-
res Júlia dos Santos Bap-
tista overduidelijk. ,,Het is
altijd mijn wens geweest
op maatschappelijk gebied
iets terug te doen voor de
stad Brasilia, waar ik ben
geboren en heb gewoond,
en de mensen waarmee ik
ben opgegroeid. Dit is een
unieke kans.”
Júlia dos Santos Baptista,
die dertien jaar geleden naar
Nederland kwam, behoorde
tot de eerste generatie Brazi-
lianen die opgroeide in deze
nieuwe hoofdstad van Brazi-
lië die eind jaren vijftig van
de vorige eeuw binnen enke-
le jaren uit de grond werd
gestampt. 
De Amstelveense kunstena-
res gaf de bijzondere archi-
tectuur van Brasilia, alsme-
de andere opvallende
elementen uit deze stad, op
haar eigen, tot de verbeel-
ding sprekende manier weer
in een collectie die tot nu
toe uit zo'n vijftien doeken
bestaat.
Naar aanleiding van de 50e
verjaardag van Brasilia, in
april 2010, schreef het post-
bedrijf ruim een jaar gele-
den een concours uit voor
een ontwerp van een natio-
nale postzegel. Tot haar gro-
te verbazing kreeg de schil-
deres een paar weken
geleden te horen dat haar
collectie was uitgekozen.

Begin volgend jaar zal de
gehele collectie richting
Brazilië vertrekken en zal
'haar' postzegel op 21 maart
van het volgend jaar offici-
eel worden gelanceerd. ,,Het
betreft een officieel cadeau
van het postbedrijf aan de
stad. Daarom moet ik het
geheim houden,” laat ze we-
ten.
Omdat de sympathieke Júlia
dos Santos Baptista zeer
maatschappelijk betrokken
is en vooral ook dankbaar
dat ze de kans heeft gekre-
gen haar creativiteit te ont-
wikkelen, wil ze haar collec-
tie, voordat deze naar
Brazilië wordt verscheept,

ook hier aan een breed pu-
bliek tonen. Daarom organi-
seert ze aanstaande zondag
8 november in haar atelier
aan de Weerden Poelman-
laan 4g een afscheidsexposi-
tie. De wethouder van cul-
tuur de heer F. Hellendal zal
de tentoonstelling om 13.00
uur officieel komen openen.
,,De wethouder liet weten
het ook fantastisch voor
Amstelveen te vinden als
straks de Braziliaanse post-
zegel wordt uitgegeven,”
vertelt Júlia dos Santos Bap-
tista. ,,Brazilië en Nederland
hebben een historische rela-
tie die stamt uit de 17e
eeuw. Ik denk dat een cultu-

rele brug veel mogelijkhe-
den kan bieden.”
De kunstenares wist vanaf
het begin van haar kunste-
naarsschap veel lof te oog-
sten met haar werk. Zo ex-
poseerde ze al enkele malen
in het Cobra Museum en
nam ze deel aan een paar
grote culturele evenementen
in Rotterdam dat afgelopen
zomer geheel in het teken
stond van Brazilië. ,,Dat het
publiek mijn werk mooi
vindt, motiveert mij enorm,”
zegt ze bewogen. ,,Ik houd
van mensen, praat graag met
ze. 
Wisselwerking is voor mij
heel belangrijk. En dat pro-
beer ik visueel te maken.
Daar betrek ik voor mij be-
langrijke maatschappelijke
thema's bij zoals bijvoor-
beeld tienermoederschap, de
eindeloze groei van grote
steden of het behoud van
erfgoed. Onderwerpen die
mij erg bezig houden, of in
het verleden enorme indruk
op me hebben gemaakt. Ik
wil dolgraag een bijdrage le-
veren aan de maatschappij
waar ik vandaan kom en
waar ik nu leef.” 
De collectie Brasilia 50 ont-
stond in 2007 toen een be-
paald doek werd geselec-
teerd voor de Triënnale in
het Cobra Museum. ,,Dat
was zo'n aanmoediging,”
verklaart Júlia dos Santos
Baptista. ,,Tussen 2007 en
nu heb ik vervolgens tien
doeken gemaakt in deze se-
rie. En voorlopig ga ik zelfs
nog even door.” 
Wie het leuk vindt de expo-
sitie bij te wonen zondag
dient zich wel even bij de
kunstenares aan te melden
via www.juliadossantosbap-
tista.com.

Kunstenares Júlia dos Santos Baptista ontwierp nationale postzegel Brazilië

'Culturele brug biedt kansen'

Júlia dos Santos bij twee van de schilderijen uit de collectie Brasilia 50. Foto:  Margô Dalla-Schutte.

AMSTELVEEN - Afgelopen
zaterdag organiseerde de
Buurthulpdienst samen met
De Ronde Tafel een dag om
tuinen winterklaar te ma-
ken.
Dit keer zijn de tuinen van
zeventien Amstelveners op-
geknapt. Overigens heeft de
Buurthulpdienst ook voor an-
dere Amstelveners, die hun

tuin niet meer zelf kunnen
onderhouden,
mogelijkheden voor hulp. Er
kan ’s ochtends worden ge-
beld voor een afspraak op
020-5434546. Dan kan ook
worden geïnformeerd naar de
mogelijkheden voor andere
activiteiten als boodschap-
penhulp, vervoer, samen naar
buiten en praatcontact.

Vijfde tuinendag Ronde
Tafel en Buurthulpdienst

Een van de zeventien tuinen die winterklaar zijn gemaakt (ei-
gen foto).

FLOOR VERBRUGGE
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M O T O R E N   B R O M F I E T S E N   S C O O T E R S

Alle Yamaha Motorscootersop voorraad. Testrit mogelijk.
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