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Van de redactie 
 
 
Voor u ligt de eerste uitgave van De Kleine Kerk voor 
allen van het seizoen 2016 – 2017. Terwijl de laatste 
hand wordt gelegd aan Kerkenzo, het boekje van De 
Kleine Kerk met alle gegevens voor het nieuwe 
seizoen, kunt u in dit nummer vast de eerste 
activiteiten van het seizoensprogramma vinden. Het 
is weer een afwisselend programma geworden, met 
concerten van de Stichting Kleinoot, en films en 
avonden over diverse onderwerpen, georganiseerd 
door De Kleine Kerk. Voor een deel sluiten we in dit 
seizoen aan bij het thema van het Cultuurplatform 
van Ouder-Amstel, ‘Naast de grote stad’, met 
bijvoorbeeld een avond over de Winterreise van 
Schubert en een avond over de relatie muziek en 
stad, ‘Van Jeruzalem tot New York’. Andere 
onderwerpen spelen vast in op het Lutherjaar 2017, 
zoals een avond over Bach’s Johannes - Passion en 
een avond over Erasmus.  We beginnen het seizoen 
met de Open Monumentendag op zaterdag 
september, met onder meer de traditionele 
boekenmarkt in de kerk. Op zondag 25 september is 
het startzondag, en op vrijdag 30 september vindt het 
eerste concert van Stichting Kleinoot plaats. Het 
seizoensprogramma begint met een bijzondere 
middag: op zondagmiddag 2 oktober is er een 
feestelijk programma ter gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig ambtsjubileum van ds. Wim 
Brouwer.  
 
We hopen u weer te ontmoeten in de diensten of bij 
een of meer van onze activiteiten! 
 
 
 
 
 

Met een hartelijke groet, 
 

ds. Wim Brouwer 
Piet Cleveringa 

Cor Schröder (verspreiding) 
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Kerkdiensten 
 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur 
 
 
4 september ds. W. Brouwer 
 
11 september   ds. A. Wessels 
 
18 september ds. W. Brouwer 
 
25 september ds. W. Brouwer 
 Startzondag 
 
2 oktober  ds. F. Brommet 
 
9 oktober  W. Brouwer 
 
16 oktober ds. P. de Bres 
 
23 oktober  W. Brouwer
  
30 oktober  ds. W. Brouwer
 Afscheid als diaken van Cobi Groeneveld 
 en bevestiging als diaken van Esther Nolte 
 
6 november ds. W. Brouwer 
 Dankdag 
 
 
Wereldwinkel 
 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw. 
 
 
 
Lied van de maand 
 
September Liedboek 1013 
Oktober  Liedboek 166a 
November Liedboek 390 
 
 
Kostersteam 
  
11, 18 en 25 september dhr. M. Buntsma 
2, 9 en 16 oktober dhr. P. van Leeuwen 
23 en 30 oktober dhr. P. Cleveringa 
6 november dhr. P. Cleveringa 

Agenda: 
 
 
Donderdag 8 september, 20.00 uur 
 
Grote Kerkenraad 
 
 
Zaterdag 10 september, 9.30 – 16.00 uur: 
 
Open Monumentendag    
 
 
Zondag 25 september, 10.00 uur: 
 
Startzondag 
 
 
Vrijdag 30 september, 20.00 uur: 
 
Stichting Kleinoot: 
Duo Donna Musica, viool en cello 
 
 
Zondag 2 oktober, 15.00 uur: 
 
Wim Brouwer 25 jaar predikant 
 
 
Woensdag 12 oktober, 20.00 uur: 
 
Jephtha, oratorium van Händel  
 
 
Vrijdag 14 oktober, 20.00 uur: 
 
Bowling for Columbine (film) 
 
 
Vrijdag 28 oktober, 20.00 uur 
 
Stichting Kleinoot: Capella Vocale Leiden 
 
 
Donderdag 3 november, 20.00 uur: 
 
Porgy, Bess and the kids 
 
 
Zondag 13 november, 15.00 uur 
 
Kindervoorstelling 
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AnTenne 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
 
Hoe nieuwer, hoe beter ! (?)                                                                       
 
 
Elk mens ervaart vernieuwing op zijn eigen wijze. 
Iedereen is vertrouwd met de regelmaat van de 
natuur, steeds weer hetzelfde maar toch weer 
anders. Iemand van het platteland beleeft dat op een 
andere manier dan een stadsmens. De jaarlijkse 
cyclus is niet het enige vernieuwingsproces in de 
natuur, er is ook het afsterven van het oude  en het 
geboren worden van nieuwe individuen, ook steeds 
weer hetzelfde en toch telkens anders. Dat de natuur 
zich vernieuwt zien we ook als er nieuwe 
woonwijken, bedrijfspanden of kantorencomplexen 
uit de grond worden gestampt. Na het opspuiten van 
het zand waar de bebouwing komt verschijnt binnen 
de kortste keren het groen. Vanuit het niet veroveren 
planten en struikjes het terrein en geven de voordien 
kale zandvlakte een groen en fris uiterlijk. 
Vernieuwing en verandering (verjonging) is de natuur 
eigen. Het nieuwe groen is een kort leven beschoren, 
al snel neemt woon-/werkverkeer bezit van de 
groene zandvlakte. Nieuwbouw verandert het uiterlijk 
van dorp of stad. Er verschijnen huizen, winkels, 
kantoren en bedrijven. Groenvoorziening laat zich 
gelden. De natuur mag zich jaarlijks verjongen en 
vernieuwen, haar gang gaan, maar dan wèl 
geordend.   
                                                                                                        
Vernieuwing en verandering is ook een 
gemeenschappelijke ervaring. Wie oude schilderijen 
en fotoboeken van vroeger bekijkt, zal bijvoorbeeld 
ontdekken dat het verkeer destijds gebruik maakte 
van water en zandwegen. Op de zandwegen reden 
door paarden getrokken wagens. Men verplaatste 
zich per trekschuit, per koets of te voet. Dat is 
eeuwenlang zo gebleven, het langst in Drenthe. Om 
een idee te krijgen  van die verandering citeer ik uit 
Met de kiekkast door Drente van L. Huizing. 
 
“Een nieuwe tijd. ‘O, Drente, uw gouden eeuw vangt 
aan, ’dichtte in 1870 de toen 53-jarige Zweeler 
(=Zweelo.red) ds. A. L Lesturgeon. In dat jaar snelde 
voor het eerst een niet door paarden getrokken 
wagen dwars door Drente: de spoortrein van Meppel 
langs Hoogeveen via Beilen naar Assen. De 

Lesturgeon kon het weten. Samen met de Asser 
journalist en schoolopziener Harm Boom en de 
Coevorder uitgever Dubbeld Hemsing van der 
Scheer had hij jaren tevoren te voet Drente verkend. 
Had hij gemerkt, hoe men in de Drentse 
Buurtschappen en dorpen totaal was aangewezen op 
elkaar. Hoe men er hechte Noabergemeenschappen 
vormde, waarin men elkaar hielp, als de nood aan de 
man kwam. Waarin men veel van elkaar wist en waar 
‘sociale dwang’ uitspattingen belette. Eén of twee 
keer per jaar zette men de bloemetjes buiten. Dat 
was, als er de jaarmarkt of kermis was in het eigen of 
in een buurdorp. De rest van het jaar leefde en 
werkte men in de eigen gemeenschap. Vanuit Assen, 
Meppel, Coevorden en Hoogeveen reden eerst 
enkele keren per week, later dagelijks, de diligences. 
Alleen in de hoofddorpen en nog niet eens overal, 
was de ‘straat’ in de kom van het dorp verhard met 
verbrijzelde keien of met leem. Een ‘flintenweg’, 
waarvan er in 1971 nog één in Drente is 
overgebleven: de weg in de Bendersche naar de 
Ruiner schaapskooi. Als herinnering aan het 
vroegere verkeer, waard om te worden bewaard! 
 

 
Flintenweg bij Orvelte 
 
 
Een echte ‘straat’ als verbinding met de buitenwereld 
was er sinds 1859 alleen van Assen naar Groningen. 
Geïsoleerd, met dikwijls drassige karresporen als 
enige verbindingslijn’ dwars door de heide en het 
veen, beleefden de mensen in de Drentse dorpen de 
wisseling der seizoenen, de opvolging der jaren, van 
eeuwen. Eeuwenlang was het zo geweest. Tot de 
trekschuiten en de beurtschepen kwamen. De 
stoomboten voorttuften door de in 1780 gegraven 
Drentse Hoofdvaart.               
 
De mensen wilden vaker en sneller contact met 
familie, met ‘kunde (= kennissen; red.) in andere 
dorpen. Van de grenzen van Groningen tot die van 
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Overijssel liep de grote rijksweg via Assen naar 
Meppel: ‘eenen onverbeterlijk goeden weg, voor een 
groot gedeelte op de wijze van Mac-Adam geplaveid.’                                                     
Grote opschudding, toen kort na 1860 de eerste 
fietsen kwamen, waarop men zich ‘bliksemsnel 
voortbewoog’. In Hoogeveen zag men de eerste 
vélocipède, een hoog gevaarte met trappers op de as 
van het voorwiel, in 1863 een rit maken langs ‘De 
Huizen’.. In Assen stond er lange tijd een in de 
etalage. Niemand durfde er zich als eerste mee in 
het openbaar te vertonen. Pas op 26 februari 1869 
liet ijzerhandelaar Groeneveld, die een winkel had 
aan De Kolk ‘er een lopen langs de vaart’. Toen 
kregen de Assenaren de smaak te pakken. Vier 
dagen later leverde wagenmaker Siepel zijn eerste 
vélocipède af, waarvoor smid Hasper het ijzerwerk 
had verzorgd. Het was toen het gesprek van de dag. 
’t Begin van het snelverkeer.” 
 
 
 

 
Twee kinderen lopen ergens in Drenthe over het jaagpad in 
de 'liende' en trekken de schuit door de vaart. Zwaar werk! 
 
 
 
In het voornoemde boekwerk wordt dit stuk tekst 
gevolgd door nog twee paragrafen met tekst, met de 
veelzeggende titels Eerste Drentsche snelverkeer en 
Ontreddering door automobielen. Daarna wordt met 
behulp van zwart-wit prenten en foto’s de 
vernieuwing van Drenthe zichtbaar gemaakt. Toch 
denken veel mensen met weemoed aan de 
heidevelden die Drenthe paars kleurde. Dat zou je 
valse romantiek kunnen noemen. Hoe dan ook 
Drenthe is een provincie die ook nu nog het 
bezoeken waard is, al is de natuur daar voor het 
grootste deel geordend. 

 
Vélocipèdees 

 
 
De kop boven een artikel in Trouw van zaterdag 18 
juni j. l. luidde: Nieuwe voorman PKN trekt 100 dagen 
kriskras door het land. René de Reuver, de nieuwe 
scriba van de Protestantse Kerk, wil de kerk 
zichtbaarder maken, meldde Trouw. De Reuver 
neemt zich voor om ‘honderd dagen’ het land’ in te 
trekken om te peilen hoe er over zijn kerk wordt 
gedacht. Hij zal merken dat Drenthe goed bereikbaar 
is geworden. Dat is vernieuwing die verbetering is. 
Dat adagium geldt ook voor de Aanbouw van de 
PKN-gemeente in Duivendrecht: deze vernieuwing is 
óók een verbetering. 
 
Piet Cleveringa 
 
 

 

 
Opzienbarend was de komst van de eerste automobiel in 
Drenthe van dhr. van Holthe tot Echten te Assen in 1899: 
een Benz. 
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Eredienst 
 
 
 
Bij de diensten 
 
 
Op zondag 11 september gaat ds. A. Wessels voor in 
de dienst. 
 
Op zondag 18 september beginnen we met een serie 
van acht diensten waarin ik aandacht zal geven aan 
de verhalen over Jozef uit het boek Genesis. Het 
bijzondere van de Jozefverhalen is dat daarin zowel 
aandacht is voor de wereld van het individu en de 
relaties tussen mensen, als ook voor de grote wereld 
van het Midden-Oosten, in het bijzonder Egypte. Ook 
vormen de verhalen een scharnier tussen Israël als 
een klein verband van families die een nomadisch 
bestaan leiden en het volk Israël dat uiteindelijk 
vanuit Egypte haar eigen geschiedenis begint.  
 
Zondag 25 september is het ‘startzondag’, als begin 
van het nieuwe seizoen. Het thema is ‘dromen’, 
mede aan de hand van de dromen van Jozef. 
Dromen spelen in de Jozefverhalen een opvallend 
grote rol. De kinderkerk werkt mee aan de dienst en 
na afloop bent u van harte welkom in De Aanbouw 
voor koffie, een quiz over dromen in de Bijbel (u kunt 
zich nog voorbereiden!) en voor een gezamenlijke 
maaltijd.  
 
Op zondag 2 oktober gaat ds. F. Brommet voor. 
 
Op zondag 9 oktober gaan we verder met de 
lezingen over Jozef.  
 
Op 16 oktober opnieuw een vertrouwde gast-
predikant: ds. P. de Bres.  
 
Op 23 en 30 oktober staat Jozef weer centraal.  
 
In de dienst van 30 oktober nemen we afscheid van 
Cobi Groeneveld als diaken en wordt Esther Nolte in 
haar plaats als diaken bevestigd. Cobi heeft haar 
maximale ambtstermijn erop zitten (zoals 
voorgeschreven door de kerkorde): we zijn dankbaar 
voor het vele werk dat zij jarenlang voor de diaconie 
verricht heeft. En we zijn blij dat door de bevestiging 
van Esther, die al actief was als werkgroeplid van de 
diaconie (voorzitter), de diaconie in de kerkenraad 
goed vertegenwoordigd blijft.  
 

Op zondag 6 november is het Dankdag. We lezen 
verder over Jozef. Aan deze dienst zal weer 
medewerking worden verleend door de kinderkerk. 
Elders in dit blad vindt u meer informatie over deze 
zondag. 
 
Op zondag 13 november gaat ds. N. Schuman voor.  
 
 
ds. Wim Brouwer 

 
 

 
Afbeelding van een korenschoof, attribuut van Jozef in de 
synagoge Hapoel HaMizrachi Centeral in Bnei Brak, Israël. 
Onder de korenschoof staat zijn naam in Hebreeuwse 
letters. 
 

 
 
 

 
Jozef droomt. Schilderij van Carington Bowles (1701? – 
1752 of 1753) 
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Vorming & Toerusting 
 
 
 
WIM BROUWER: TE GAST IN EIGEN KERK 
Op 1 september 1991 werd Wim Brouwer bevestigd 
als predikant voor het Diaconaal Centrum van het 
Gevangenispastoraat in Haarlem. In 1996 begon hij 
als predikant in Duivendrecht. Dit 25-jarig 
predikantsjubileum willen we in De Kleine Kerk vieren 
met een zowel inhoudelijk als ook feestelijk 
programma. Martijn Nolte zal met Wim Brouwer in 
gesprek gaan over wat hem tot nu toe bewogen heeft 
als predikant en hem vragen naar zijn gedachten 
over de betekenis van religie en kerk in deze tijd. Het 
gesprek wordt gevoerd aan de hand van 
verschillende beeld- en geluidsfragmenten. Het 
officiële programma duurt van 15 tot 17 uur. 
Tussendoor en na afloop (tot circa 18.30 uur) zijn er 
hapjes en drankjes.   
 
Datum:  Zondag 2 oktober, 15.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte  
 
 
JEPHTHA 
In de Bijbel staat het verhaal over Jephta die aan 
God de belofte deed om in het geval van het behalen 
van een overwinning het eerste levende wezen te 
offeren dat hem bij thuiskomst tegemoet zou komen. 
Bij thuiskomst kwam zijn dochter hem dansend 
tegemoet… Dit verhaal inspireerde Händel tot zijn 
laatste oratorium, dat in november door de Nationale 
Opera wordt uitgevoerd. We verdiepen ons in het 
verhaal en de verschillende interpretaties die eraan 
zijn gegeven. We luisteren naar fragmenten uit 
Händels oratorium. Ook besteden we aandacht aan 
de muziek die Carissimi bij dit verhaal maakte, en 
aan het theaterstuk van Vondel.  
 
Datum:  Woensdag 12 oktober 2016, 20.00 uur 
Leiding: Ds. Wim Brouwer 
 
BOWLING FOR COLUMBINE 
In deze satirische en provocerende documentaire uit 
2002 grijpt de Amerikaanse filmmaker Michael Moore 
de moordpartij op de Columbine High school uit 1999 
aan om het wapenbezit in Amerika op zeer kritische 
wijze onder de loep te nemen. Met veel humor en 
sarcasme vraagt Moore zich op een bijna 
ontwapenende manier af waarom het aantal 
geweldsdelicten in Amerika zo veel hoger ligt dan in 
andere landen en hij verbaast zich er over hoe 
gemakkelijk het is om aan een wapen en munitie te 

komen. Dit is geen objectieve en wetenschappelijk 
verantwoorde documentaire, maar eerder een 
overtuigende oproep tot zelfreflectie op wapenbezit 
en de mogelijke gevolgen ervan. Hoewel de 
documentaire al bijna 15 jaar oud is, blijft de film door 
de vele geweldsdelicten in het huidige Amerika nog 
onveranderd actueel. Voor deze opzienbarende film 
ontving Moore onder andere een Oscar voor Beste 
Documentaire. Na afloop van de film is er onder het 
genot van een drankje een nagesprek. 
 
Datum:  Vrijdag 14 oktober, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
 
PORGY, BESS AND TE KIDS 
Kenners van de opera Porgy & Bess zullen  bij deze 
titel wellicht de wenkbrauwen wel  fronsen want noch 
van de gebroeders  Gershwin, de belangrijkste 
auteurs van deze opera, noch van Porgy en Bess, de 
belangrijkste personages daarvan, is iets over 
kinderen bekend. Met Kids bedoel ik dan ook de 
talloze uitvoeringen die vanaf de première van de 
opera in 1935 tot op de dag van vandaag worden 
gegeven van een aantal van de liederen die in de 
opera werden geboren. Dat is natuurlijk in de eerste 
plaats ‘Summertime’, gezongen door  velen, van 
Maria Callas tot Louis Armstrong. Als evergreen in 
jazz, dansmuziek en rock’n roll is dit nummer nu al 
meer dan 80 jaar onderdeel van het repertoire van 
vele topartiesten. Datzelfde geldt, zij het in iets 
mindere mate voor ‘It ain’t necessarily so’ en ‘I’ve got 
plenty of nothing’. 
Tijdens de avond die we aan dit fenomeen willen 
besteden, beginnen we met een aantal fragmenten 
uit de opera zelf. Deze duurt ruim 3 uur, maar we 
zullen dit moeten beperken tot ruim een uur. Hierin 
komt de oorsprong van de hierboven genoemde 
liederen ruim aan bod. Na een korte pauze besteden 
we dan ook ruim een uur aan de meest opvallende 
uitvoeringen van deze liederen, zowel in 
instrumentale uitvoeringen als gezongen waarbij we 
het accent zullen leggen op de jazz. Daarmee doen 
we George Gershwin, de componist van de twee 
broers het meeste recht, want hij wilde als geen 
ander grenzen doorbreken, tussen blank en zwart, 
tussen klassieke muziek en amusementsmuziek, 
tussen opera en musical. Later zette Leonard 
Bernstein met zijn West- Side Story  deze taak op 
eminente wijze voort, en samen hebben zij een 
bijzonder stempel op de Amerikaanse muziekcultuur 
gedrukt. 
 
Datum:  Donderdag 3 november 2016, 20.00 uur 
Leiding: Lennart Bouman 
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Pastoraat 
 
 
Ter gedachtenis 
 
Op 27 juli 2016 is overleden Gerrit Jacobus 
Wispelweij, weduwnaar van Ingeborg Gertrud 
Sieberg, in de leeftijd van 84 jaar. De 
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
donderdag 4 augustus in de aula van crematorium 
Amersfoort te Leusden.  Ds. Wispelweij was van 
1962 tot 1967 predikant van De Kleine Kerk. Om 
hem te gedenken drukken wij hieronder zijn bijdrage 
af aan het jubileumboek bij het 75-jarig bestaan van 
De Kleine Kerk in 1999. 

	  

Herinneringen	  van	  ds.	  G.J.	  Wispelwey	  
 
Beste mensen in Duivendrecht,  
 
’t Moet ongeveer 1966 geweest zijn..... eerst een 
telefoontje, toen een paar jonge mensen op bezoek 
in de ‘Herv.Pastorie’ aan de Rijksstraatweg; een 
werkgroepje amateur-archeologen had op een 
oeroude kaart een middeleeuwse kapel ontdekt, in 
de Bijlmermeerpolder, vlak bij de Bijlmerringkade.... 
Of ik daar soms meer van wist en zo vriendelijk wilde 
zijn hen even naar de betreffende locatie te brengen! 
Wij met z’n allen op zoek naar ‘de Kapel, doch 
helaas, toen wij ter bestemder plaatse arriveerden, 
diepe teleurstelling bij de jonge onderzoekers, want 
de betreffende locatie bleek, zoals trouwens toen die 
hele polder al, met een meters dikke zandlaag 
bedekt te zijn... 
We waren duidelijk te laat, omdat er gigantische 
hoeveelheden zand opgespoten waren om de Bijlmer 
bouwrijp te maken. ‘De Kapel’ - indien al ooit 
aanwezig! – lag daardoor diep in het zand begraven, 
was niet meer, haar plaats kende haar niet meer...., 
de verborgen resten dienden slechts als basis, 
waarop volgende generaties een nieuwe toekomst 
wilden bouwen.  
Wat ik toen heel apart vond om mee te maken, was 
dat de geoefende ogen van die archeologen 
weliswaar geen restanten van een kapel vonden, 
maar dat zij, na enig graafwerk op die plek, onder al 
dat nieuwe zand, in de daaronder gelegen 
oorspronkelijke poldergrond, wel allerlei ander 
interessant materiaal ontdekten, zoals o.a. delen van 
kruiken en stukjes van goudse stenen pijpen. Die 
vondsten bevestigden, dat de oorspronkelijke 

Bijlmermeer heel vroeger bij de inpoldering gedempt 
werd met bagger uit de stadsgrachten van 
Amsterdam, inclusief al hetgeen de mensen aan 
huisafval in het grachtwater gekieperd hadden. ...! 
 
U viert deze maand het 75-jarig jubileum van de Kerk 
van Duivendrecht.. en aan de ‘oude dominé’s van 
Duivendrecht is gevraagd om die feestelijke 
gebeurtenis met een herinneringsstukje op te 
luisteren.  
Ik wil dat graag proberen, maar u om te beginnen 
heel hartelijk gelukwensen met dit uitzonderlijke 
jubileum ! 
Uitzonderlijk, want ik vermoed, dat in onze 
tegenwoordige tijd de viering van het 75-jarig 
bestaan van een gebouw, zeker ook van een 
kerkgebouw, steeds minder vanzelfsprekend zal 
worden, in ieder geval minder gewoon dan vroeger ’t 
geval geweest is.  
Als flatgebouwen van nog geen dertig jaar oud nu al 
weer afgebroken worden; en als ik hoor, dat ‘De 
Ontmoeting, het kerkelijk centrum wat ik zelf begin 
1970 heb helpen bouwen in Buitenveldert, wellicht 
binnenkort al weer afgebroken moet worden voor 
nieuwe woningbouw, dan is deze feestelijke viering 
van het 75-jarig bestaan van uw kerk alleen daarom 
al niet meer zo vanzelfsprekend.  
 
Maar er zijn meer redenen om aandacht aan dit 
jubileum te geven en dan bedoel ik de eigen 
geschiedenis van deze Duivendrechtse Kerk, 
speciaal ook in die spannende zestiger jaren, 
waarvan ik de tijd van 1962-1967 heb meegemaakt 
en waaraan ik een heleboel dierbare herinneringen 
heb te danken. Een korte toelichting hierop. 
Natuurlijk, je was gewend als predikant om de 
diverse activiteiten thuis voor te bereiden, maar het 
eigenlijke gebeurde in ‘de kerk’... daar concentreerde 
zich het leven van de kerkelijke gemeente; allereerst 
in de grote ruimte met de kerkdiensten, 
woorddiensten en vieringen van doop en avondmaal; 
de trouw en rouwdiensten, de gemeenteavonden, 
feestavonden en muzikale evenementen (het 
Kerkkoor waagde zich zelfs aan de Mattheus 
Passion !); maar verder ook in de nevenruimten 
achter de kerk, boven en beneden, met ontelbaar 
veel bijeenkomsten, de catechisaties, vergaderingen 
van de kerkenraad en commissies, pastorale 
contacten, gespreksgroepen, de crêche en de 
zondagschool, de koorrepetities, enz. enz. Al het 
nodige was er..... de klok boven in het torentje op het 
dak; het orgel waar de verschillende organisten ons 
mee op toon brachten; kansel, tafel en doopvont, de 
borden aan de muur; achter in de gang het mini-
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keukentje voor de koffie en de thee om het vol te 
kunnen houden; de koster met zijn zorg voor alles; 
de gaskachels, die soms ploften en ’t ook wel eens 
lieten afweten. 
Architectonisch viel er misschien niet veel bijzonders 
van dit gebouw te melden, maar juist omdat het 
allemaal eenvoudig en gewoon was, kon deze kerk 
door de jaren heen voor velen de ruimte zijn, waar je 
je met je geloof, en je ongeloof, toch goed thuis kon 
voelen.  
Niet voor niets is er daarom ook steeds gezorgd voor 
degelijk onderhoud en de vernieuwing van alles! 
 
Alleen, tóen kwam de Gemeente Amsterdam in het 
begin van die zestiger jaren opzetten met dat enorm 
omvangrijke ontwikkelingsplan voor het hele gebied 
ten Zuid-Oosten van Amsterdam..... de 
Bijlmermeerpolder, Diemen en Duivendrecht.... er 
werd beweerd, dat er in totaal 400.000 mensen 
zouden komen te wonen in die super moderne 
wijken.... 
 
Ik weet mij uit die jaren nog heel levendig te 
herinneren, hoe wij ons om te beginnen totaal 
overvallen voelden door die plannen van de grote 
buurman en hoe in de kerkenraad ook zo vaak de 
bezorgde vraag aan de orde werd gesteld, wat of er 
nog van Duivendrecht – én wat er ook van die kleine, 
steeds kleinere, hervormde gemeente te 
Duivendrecht ! – zou overblijven, als zoveel 
bewoners gedwongen werden te vertrekken, als 
zoveel opgeofferd zou moeten worden aan die 
nieuwe ontwikkelingen, als wij overspoeld zouden 
worden. letterlijk en figuurlijk, door wat de 
plannenmakers en stedebouwkundigen allemaal over 
ons van plan waren uit te storten.  
 
Pas gaandeweg hebben wij toen tegenover die 
ontwikkelingen met elkaar het begin van een houding 
weten te ontwikkelen, die het mogelijk maakte om het 
als kerkelijke gemeente, samen met andere kerken 
en in samenwerking met heel veel andere 
maatschappelijke organisaties, tegen alle klippen op 
vol te houden en zelfs de beweging in de richting van 
de toekomst er in te houden.... Maar het waren wel 
heel spannende en soms uiterst moeilijke jaren, die 
we in die tijd doormaakten met elkaar.  
 
Waar het mij nu in verband met het 75-jarig jubileum 
van het kerkgebouw natuurlijk om gaat, is dat wij in 
dat moeilijke proces van die dagen telkens weer met 
de concrete en spannende vraag geconfronteerd 
werden, of het nog wel reëel was om er op te hopen 
en er aan te blijven werken, dat de Kerk – het 

kerkgebouw! – voor de toekomst bewaard zou 
blijven.... 
 
Juist omdat wij vandaag de dag mogen constateren, 
dat de Kerk van Duivendrecht na 75 jaar nog altijd 
aan de Rijksstraatweg staat... en juist omdat wij dus 
niet hebben hoeven mee te maken, dat die Kerk van 
Duivendrecht, net als die Bijlmerkapel uit het begin, 
meters diep onder het zand begraven raakte ... zodat 
er nu ook gelukkig wel meer te ontdekken valt dan 
wat stukjes weggegooide koffiekoppen en schotels 
en sigarenpeuken uit lang vervlogen dagen......., 
Juist daarom vind ik het persoonlijk uiterst apart en 
vooral plezierig, dat wij elkaar vandaag een knipoog 
kunnen geven en dat wij elkaar van harte met die 75-
jarige te kunnen feliciteren, omdat het hoe dan ook 
gelukt is die voor ons veelzeggende en kostbare 
Kerk te behouden.  
 
Daarom wil ik u graag van harte een heel goed 
jubileum van de 75-jarige Kerk van Duivendrecht 
toewensen én daarbij nog een lange en gezegende 
toekomst voor de kerkelijke gemeente in en om dat 
huis! 
 
Met een vriendelijke groet aan u allen,  

w.g. G.J. Wispelwey. 
 

	 
De Kleine Kerk in de jaren ’60, met klokkentoren 



 10 

Diaconie 
 
 
Collecte informatie 
 
Elke zondag worden er rond de kerkdienst drie 
collectes gehouden, twee tijdens de dienst en één na 
afloop bij de uitgangen van de kerkzaal. Hiervan 
heeft alleen de tweede collecte tijdens de dienst een 
vaste bestemming, een bijdrage aan de kosten van 
de kerkgemeente en haar kerkgebouw. Van de eerste 
collecte die dient voor diaconale activiteiten in brede 
zin en van de uitgangscollecte wisselt de doelstelling 
per week; een deel van de laatstgenoemde heeft een 
landelijk vastgestelde bestemming.  
U vindt  hieronder een korte toelichting op de 
specifieke doelstellingen van deze collecten in de 
maanden september en oktober van dit jaar (D = 
diaconiecollecte, U = uitgangscollecte). 
 
 
Zondag 4 september 
 
D; Het doel van deze collecte is het Jeannette 
Noëlhuis. Dit is een leefgemeenschap in Amsterdam 
Zuidoost waarvan de levensstijl is gebaseerd op 
eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor 
een betere samenleving. De gemeenschap is 
ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging 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. Het 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 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 anno 2015 horen 
ook de mensen in onze samenleving die wij het 
stempel ″illegaal″ opdrukken. Daarom leven de leden 
van de gemeenschap samen met tien tot twaalf 
mensen zonder papieren, die soms nog wel en soms 
ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. 
De begeleiders vragen geen salaris voor wat ze 
doen, maar ontvangen wel kost en inwoning. De 
kosten daarvan moeten uit de giften worden betaald. 
Zie voor actuele informatie: www.noelhuis.nl. 
 
U: Deze collecte is onderdeel van een serie ten 
behoeve van de vaste lasten van de werkgroep 
Diaconie, als bv. de jaarlijkse bijdrage aan de PKN, 

de wekelijkse bloemengroet en andere steeds 
terugkerende kosten. 
 
 
Zondag 11 september 
 
D: Collecte voor Light for the World. Deze eerder 
onder de naam Dark & Light  Blind Care bij ons 
bekende stichting wordt al jaren vanuit onze 
kerkgemeenschap van harte ondersteund. 
Wereldwijd voorziet de organisatie in medische, 
sociale en educatieve ondersteuning om blindheid te 
voorkomen of de ernstigste  gevolgen van reeds 
opgetreden blindheid tegen te gaan.  De stichting is 
opgericht in 1982 en actief in negen landen in Afrika 
en Azië met ruim dertig projecten. De projecten 
worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
lokale partner organisaties voor een duurzaam 
resultaat. Light for the World  Nederland werkt 
bovendien nauw samen met zuster organisaties in 
Oostenrijk, Tsjechië en België om de effectiviteit van 
haar inzet te vergroten. De behandelingen die aan 
grote aantallen patiënten worden geven variëren van 
eenvoudige antibioticum behandelingen tot 
gecompliceerde oogoperaties, in de wetenschap dat 
minstens 80% van de verworven blindheid door een 
tijdige behandeling hadden kunnen worden 
voorkomen. Zie voor meer info over deze buiten-
gewoon zinvolle organisatie: www.lightfortheworld.nl/. 
 
U: Dit is een landelijk collecte voor JOP, 
jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. En zij 
stelt ons de vraag: Een interactief spel rond 
christelijke thema’s, waaraan jaarlijks bijna 10.000 
kinderen en jongeren  meedoen… Is dat mogelijk? 
En zij geeft ook het antwoord: Ja! 
Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk, het online spel “Sirkelslag”. Dit is 
voor honderden jeugdgroepen een hoogtepunt in het 
kerkelijk jaar. Echt een evenement om naar uit te 
kijken! Even voelen ze de verbinding met andere 
jongeren uit het hele land die ook bezig zijn met 
geloven 
Uit een recent gehouden enquête bleek dat 
Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste 
lijntje met de kerk is. Op reguliere activiteiten komen 
ze niet of zelden opdagen. Maar voor Sirkelslag zijn 
ze wel warm te krijgen. Om die reden wordt 
Sirkelslag hoog gewaardeerd door de plaatselijke 
jeugdwerkers. Het geeft hen een goed  middel in 
handen om kinderen en jongeren enthousiast te 
houden voor het jeugdwerk en hen te blijven 
betrekken bij kerk en geloof. JOP wil graag doorgaan 
met het organiseren van Sirkelslag en het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage 
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voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk 
voortzetten. Zie voor meer informatie over Sirkelslag: 
www.sirkelslag.nl  

 
 
Zondag 18 september 
 
D: Collecte voor De Regenboog Groep. Deze 
Amsterdamse organisatie stimuleert de ontwikkeling 
van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen 
laten nemen aan de maatschappij. Het doel van deze 
groep vrijwilligers is een menswaardig bestaan voor alle 
Amsterdammers.  

Hiervoor worden o.m. de volgende acties ondernomen: 
 
- Verslavingszorg. Bij De Regenboog Groep wordt 

iemands verslaving als aandoening 
geaccepteerd. Je hoeft niet eerst af te kicken om 
hulp te krijgen.  Ze helpen iemand  om een 
basisstructuur aan te brengen: voor een 
verslaafde dakloze is dat een dak boven diens 
hoofd, een gezonde maaltijd en een warme 
douche. Voor een verslaafde die niet dakloos is 
biedt een buddy structuur in iemands leven.  

- Psychiatrie. Mensen met een psychiatrische 
achtergrond komen weinig in contact met andere 
mensen. Er heerst een taboe op ‚ gekte’. Eén van 
de activiteiten is het tot stand brengen 
van maatjescontact tussen een vrijwilliger en een 
deelnemer. Elke week trekken zij er samen op uit.  

- Opvang van dak- en thuislozen.  Er zijn 
gezonde maaltijden te krijgen, een warme douche 
en schone kleding. Bezoekers helpen zelf mee 
het inloophuis draaiende te houden, dat geeft 
meteen ook een goed gevoel en stimuleert om 
meer te ondernemen om aan de samenleving 
mee te doen. 

- Buddies of maatjes voor vereenzaamden.  
Van de 800.000 Amsterdammers zijn er 60.000 
eenzaam. Een groot deel van hen heeft geen 

netwerk of sociaal vangnet. Een buddy of maatje 
fungeert als vangnet van iemand zonder netwerk. 
Ze gaan samen iets leuks doen buitenshuis. Of 
ze gaan samen onderzoeken hoe familie of 
vrienden toch weer een onderdeel van iemands 
leven kunnen worden.  

- Schuldhulpverlening.  
Financiële problemen ontstaan meestal in 
de persoonlijke sfeer. Eenmaal aan de grond 
betaalt men met de ene lening de andere schuld. 
Vrijwilligers van De Regenboog komen bij 
iemand thuis om samen met hem orde op zaken 
te stellen. Samen bellen ze naar instanties en 
samen pakken ze de administratie aan en wordt 
een budgetplan opgesteld  

- Re-integratie. Van kaarsen maken tot timmeren 
in het klussenteam,  tussen de re-integratie-
projecten van De Regenboog Groep is voor 
iedereen wel iets te vinden. Het is duidelijk en 
functioneel werk, waar mensen zich persoonlijk 
mee kunnen verbinden. Iemand werkt meerdere 
dagdelen in de week, met een contract en een 
bescheiden vergoeding. 

 
U: Deze collecte is voor het vredeswerk van Kerk in 
Actie. Elke dag horen we berichten over oorlog en 
geweld: in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer 
beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. 
Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich 
inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt 
leren! De Protestantse Kerk steunt hen van harte via 
vredes projecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals 
bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de 
steden scholen hebben opgericht waar kinderen van 
verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben 
lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een 
nieuwe generatie om de verbinding te zoeken. In de 
vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken 
zoals de Grieks Evangelische kerk in het kamp 
Idomeni. Duizenden vluchtelingen wachten er 
wanhopig tot de grenzen open gaan. De kerk helpt 
hen met voedselpakketten en medische zorg. Soms 
komen zij gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. 
Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. In 
Nederland staan gelukkig ook veel mensen klaar om 
de vluchtelingen welkom te heten. Anderen twijfelen, 
of voelen zelfs angst voor zoveel vreemdelingen in 
ons veilige land. Kerk in Actie heeft hier oog voor en 
wil binnen de kerken het gesprek hierover op gang 
brengen en kerken helpen bij de opvang van 
vluchtelingen. Met de opbrengst van deze collecte 
steunt de Protestantse Kerk deze en andere 
initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.  
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Zondag 25 september 
 
D: Collecte voor het Dovenpastoraat. Het Inter-
kerkelijk Dovenpastoraat (afgekort: IDP) is een 
samenwerkingsverband van kerken Het IDP probeert 
overal in Nederland Interkerkelijke Commissies 
(I.C.'s) te laten functioneren. Daarvoor vraagt het IDP 
aan plaatselijke kerken en classes om medewerking. 
De Stuurgroep van het IDP begeleidt de IC's. Deze 
I.C.'s organiseren in hun eigen gebied aangepaste 
kerkdiensten, bijbelkringen, catechese, jongeren-
groepen, bezoekwerk, enz. Het IDP zoekt 
voortdurend naar predikanten en voorgangers, die in 
kerkdiensten met doven kunnen voorgaan. In 
sommige kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van 
tolken. De plaatselijke predikanten, die in zulke 
diensten voorgaan krijgen informatie over 
noodzakelijke aanpassingen.. Het IDP organiseert 
ook landelijke bijeenkomsten ter ondersteuning van 
het regionale werk. Regionaal is het Interkerkelijk 
dovenpastoraat georganiseerd in Interkerkelijke 
Commissies (I.C.'s). Deze I.C.'s worden gevormd 
door plaatselijke kerken in de regio. De leden van de 
I.C. zijn meestal afgevaardigden van kerkenraden, 
die dove leden in hun gemeente hebben. Soms zijn 
er ook leden benoemd door een classis. Iedere I.C. 
heeft ook dove leden. Immers doven kunnen zelf het 
beste bepalen welke aanpassingen nodig zijn. 
Daarom zijn er dove mensen lid van elke bestuurlijke 
laag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U: Deze collecte is wederom bedoeld voor de vaste 
lasten van de werkgroep Diaconie (zie voor 
toelichting:  hierboven bij 4/9). 
 
Zondag 2 oktober 
 
D: De collecte is bedoeld om een aanvulling te geven 
aan het Rampenfonds van de werkgroep. Dit is 
een in de begroting van de werkgroep Diaconie 
afgezonderd bedrag om snel hulp te kunnen bieden 
bij rampen van wereldformaat. Als regel gebeurt dit 
op aanwijzing van Kerk in Actie of van het christelijk 
noodhulpcluster; een samenwerkingsverband van de 
vijf christelijke hulporganisaties Dorcas, Red een 

Kind, Tear, Woord en Daad, en ZOA. Na een ramp 
overleggen deze organisaties  met elkaar of ze 
noodhulp kunnen geven, en zo ja, welke organisaties 
dat gaan doen. Vervolgens zenden zij op nationale 
schaal oproepen uit voor bijdragen. Onze meest 
recente bijdrage betrof een overschrijving uit het 
fonds van ruim € 200 aan KIA voor voedselpakketten 
voor Ethiopië. 
 
U: Vandaag op Israëlzondag, geeft de PKN extra 
aandacht aan die bron van ons geloof. We 
collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit 
werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het 
stimuleren en voeden van het gesprek over de 
Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële 
steun aan projecten in Nederland en Israël. De 
wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. 
In de oude verhalen lezen we over menselijke 
moeiten en  zorgen, maar ook over intense 
betrokkenheid van God met mensen. Als we die 
verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen in de 
Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt 
worden. Om het gesprek in de gemeente te 
bevorderen en gemeenteleden te inspireren, 
organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke 
ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium 
voor  predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse 
hervormers. Ook wordt het  magazine Kerk en Israël 
Onderweg uitgegeven. In Israël steunt de 
Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke 
gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen 
christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van 
de collecte kan Kerk en Israël dit  belang rijke werk 
voortzetten.  
 
Zondag 9 oktober 
 
D: Collecte voor ‘Red een Kind’. Dit is de naam van 
een christelijke organisatie die kwetsbare kinderen 
en gezinnen in Afrika wil helpen met meer kansen 
voor de toekomst. Het doel is dat ieder kind veilig en 
gezond kan opgroeien. Dat kan het beste in hun 
eigen omgeving, bij hun eigen familie. Daarom 
worden in de programma's van Red een Kind vaak 
gezinnen en hele dorpen ondersteund. Red een Kind 
investeert in de verbetering van de omstandigheden 
van gezinnen, binnen hun eigen dorp. Want daar zijn 
kinderen het meest bij gebaat. Als ouders meer gaan 
verdienen, opent dat de deur naar een betere 
toekomst voor hun kinderen. Bijvoorbeeld in Kenia 
sterven elk jaar duizenden jonge kinderen aan 
ziektes die veroorzaakt worden door bacteriën in 
vervuild drinkwater. Dat moet stoppen! Red een Kind 
geeft daarom ouders training over hygiëne. Op 
scholen komen plekken om handen te wassen en 
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wordt regenwater opgevangen en gezuiverd. Zo 
werken we aan schoon en veilig water voor elk kind. 
Zie verder:   http://www.redeenkind.nl.   
 
U: Deze collecte is bestemd voor het 
onderhoudsfonds van de kerk. U hebt onlangs zelf 
kunnen vaststellen dat beperkte onderhouds-
activiteiten de aanblik van onze Aanbouw aanzienlijk 
konden verbeteren. Dat kost uiteraard geld waarvoor 
deze collecte mede bedoeld is. 
 
 
Zondag 16 oktober 
  
D: Deze collecte is de vijfde van de in totaal 6 
collectes die dit jaar  ten behoeve van de 
Voedselbank Diemen worden gehouden.       
Hiermede hoopt de werkgroep Diaconie een 
substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het 
helaas zeer noodzakelijke werk van deze 
vrijwilligersorganisatie. Dit is ook in het belang van 
onze eigen dorpsgenoten als zij in kommervolle 
omstandigheden komen te verkeren. Want hoewel 
een formele regeling met de gemeente Ouder-Amstel 
nog niet van de grond is gekomen, hebben onze 
dorpsgenoten wel toegang tot de voorzieningen van 
de bank. Graag dus uw ruime steun gevraagd. 
 
U: Deze collecte is een landelijke geldinzameling van 
Kerk in Actie voor diaconale zorg in Nepal.  In de 
afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking 
moeite om voldoende voedsel te verbouwen. De 
situatie is door de recente aardbevingen alleen nog 
maar slechter geworden. 

 

De organisatie ICFON werkt samen met 
dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. 
Daardoor verbeteren ook hun levens-
omstandigheden. Rondom de bergdorpen is weinig 

vruchtbare grond beschikbaar. De bevolking weet 
vaak ook weinig over landbouwtechnieken. Via 
ICFON krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. 
Ze leren bijvoorbeeld hoe ze braakliggende grond 
weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen 
bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe 
landbouwtechnieken om hun opbrengst te verhogen 
en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen 
verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening 
krijgen om een geit aan te schaffen die melk 
produceert. Voor slechts 60 euro ontvangt een gezin 
een geit en een training in de verzorging. 

Zondag 23 oktober 
 
D: De collecte is bestemd voor Stichting Voorkom. 
Deze stichting probeert langs verschillende wegen 
verslaving van jongeren te voorkomen.  Het begon 
allemaal op een zolderkamertje in Houten. Na 15 jaar 
werkzaam te zijn geweest in de christelijke 
hulpverlening aan verslaafden, gooiden Theo en 
Joke van der Sluijs het roer drastisch om. In plaats 
van ‘mensen uit de goot te halen’  wilden zij nu 
proberen te voorkomen dat jongeren in die goot van 
verslaving terecht komen. Zonder geld en zonder 
garanties, zonder medewerkers of een mooi kantoor 
werden de eerste stapjes gezet voor de oprichting 
van Stichting Voorkom! Op 5 november 1985 was 
deze een feit. De stichting verzorgt preventieve 
voorlichting over alcohol, drugs, gokken en roken 
vanuit een christelijke levensvisie. Dit gebeurt door 
het geven van preventieve voorlichting op scholen 
door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken 
en internet. Deze lessen worden gegeven door een 
preventiewerker in samenwerking met een 
ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest. 
Het doel is jongeren weerbaar te maken tegen het 
gebruik van verslavende middelen door  hen een 
eigen mening  te laten vormen over deze middelen 
en hen te helpen voor deze mening uit te komen. 
Daarnaast verleent de stichting hulp bij de oprichting 
van plaatselijke en regionale steunpunten. Door de 
kredietcrisis zijn de giften in de afgelopen tijd 
beduidend afgenomen. Bovendien zijn er een aantal 
gemeenten die niet meer subsidiëren of de 
subsidiekraan steeds verder dichtdraaien. Hierdoor 
zijn  alle reserves opgeraakt. Deze collecte wordt dan 
ook zeer bij u aanbevolen.  
 
U: De collecte is bestemd voor de vaste lasten van 
de werkroep Diaconie (zie toelichting 4/9) 
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Zondag 30 oktober 

D: Deze collecte is bestemd voor het Liliane-fonds, 
waaraan u al heel wat jaren uw welwillende steun 
geeft. Het Liliane Fonds is een Nederlandse stichting 
die in 1980 is ontstaan als speciaal fonds voor 
kinderen en jongeren met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Het fonds draagt in 
samenwerking met lokale contactpersonen 
(mediators) en hun organisaties bij aan de revalidatie 
van kinderen en jongeren tot en met 25 jaar. Het doel 
van de hulp is de levenskwaliteit van kinderen en 
jongeren met een handicap te verbeteren. Van een 
organisatie die vooral een vrijwilligersorganisatie 
was, is het Liliane Fonds uitgegroeid tot een 
professionele organisatie, die wordt ondersteund 
door tal van vrijwilligers. In het oprichtingsjaar kon 
het Liliane Fonds 14 kinderen helpen. Nu zijn dat 
er jaarlijks ruim 80.000. Per kind draagt het Liliane 
Fonds gemiddeld € 135 bij in de revalidatie-kosten. 
Ruim de helft van het budget voor directe kinderhulp 
is besteed in Afrika ten zuiden van de Sahara. Hier 
liggen 49 van de 54 Afrikaanse staten. Het gebied is 
ondanks de economische groei van de laatste jaren, 
nog steeds het armste ter wereld. In Afrika is de 
gemiddelde bijdrage per kind hoog in vergelijking met 
Azië en Latijns-Amerika. Een van de oorzaken is de 
relatief zwakke infrastructuur. Door de schaarste aan 
goede voorzieningen en hulpmiddelen zijn de prijzen 
hoog.  

U: Deze collecte is een landelijke inzameling van 
Kerk in Actie ten behoeve van ontwikkelings- 
activiteit in Nigeria. In het noorden van Nigeria helpt 
de organisatie JPRM mensen om te werken aan de 
verbetering van de leefomstandigheden van hun 
dorp. Met grote gevolgen: door samen te werken, 
worden verschillen tussen mensen overbrugd en 
armoede overwonnen. Dankzij JPRM blijven 
dorpelingen in Nigeria staande te midden van het 
vele geweld en de onveiligheid in het land. Kerk in 
Actie steunt de organisatie JPRM bij hun werk om 
vrede, gerechtigheid en verzoening te brengen. 
JPRM ondersteunt Nigerianen in het noorden van het 
land bij de ontwikkeling van hun dorp.  

 

 

 

Christenen en moslims, oud en jong, vrouwen en 
mannen werken samen aan de bouw van een 
waterput of de aanleg van een weg. 

Die samenwerking zorgt voor meer saamhorigheid 
onder de mensen. JPRM helpt bij de organisatie van 
spaargroepen, geeft lessen over vrede en zorgt 
ervoor dat volwassenen leren lezen en schrijven. Het 
resultaat: een veilig leefklimaat in de dorpen en meer 
welvaart en ontwikkeling voor de bewoners. 

 
Zondag 6 november  

D: Opnieuw vragen wij u om een bijdrage te willen 
geven voor Stichting Vluchteling (giro 999). 
Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht 
voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting 
Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich 
wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en 
ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen 
landsgrenzen). Bij acute nood zorgt Stichting 
Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, 
medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen. De Stichting 
Vluchteling maakt sinds 2015 deel uit van het 
International Rescue Committee (IRC), wereldwijd 
één van de grootste en meest ervaren 
noodhulporganisaties. Stichting Vluchteling en het 
IRC werkten al meer dan dertig jaar samen bij heel 
veel crises. Samen zijn we nu actief in bijna vijftig 
landen, in vooral Afrika, Azië en het Midden-Oosten. 
Door de nieuwe verbintenis kan Stichting Vluchteling 
nog meer, sneller en beter hulp verlenen aan de 
mensen waar we voor staan: vluchtelingen en 
ontheemden. 

Bij een vluchtelingencrisis komt Stichting Vluchteling 
meteen in actie. Via een speciaal noodhulpteam 
wordt geprobeerd de meest noodzakelijke hulp zo 
snel mogelijk ter plekke te krijgen, zoals primaire 
medische zorg of noodhulpgoederen. Ook bij 
langdurige crises biedt Stichting Vluchteling 
(nood)hulp, bijvoorbeeld met medische zorg of 
drinkwater- en sanitaire voorzieningen in 
vluchtelingenkampen. Stichting Vluchteling werkt met 
het IRC echter ook aan nieuwe vormen van hulp, 
bijvoorbeeld voor vluchtelingen die niet in kampen 
leven maar verspreid over de steden van Afrika en 
het Midden-Oosten. 
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Bericht van de Werkgroep Diaconie over 
het nieuwe AZC Wenckebachweg    
(voormalige “Bijlmer Bajes”) 

 
De voormalige “Bijlmer Bajes” wordt binnenkort in 
gebruik genomen als Asielzoekerscentrum (AZC) 
Wenckebachweg. Dit is één van de drie centra die in 
Amsterdam geschikt gemaakt worden voor de 
opvang van een groot aantal in ons land al 
vertoevende of binnenkort verwachte vluchtelingen 
uit Syrië en andere oorlogsgebieden. De andere twee 
centra zijn de al bestaande voormalige Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding aan de Willinklaan 
(Nieuw-West) en een nieuw te bouwen centrum in 
het gebed van de Houthavens. Van deze centra zal 
het AZC Wenckebachweg het kortst worden ingezet. 
Het is bestemd voor maximaal 1000 personen en zal 
uiterlijk tot 1 januari 2018 gebruikt worden. Het AZC 
aan de Wilinklaan kan maximaal 10 jaar in gebruik 
blijven voor maximaal 800 personen, het centrum in 
de Houthavens blijft 15 jaar beschikbaar, voor 500 
personen. Het zijn alle slechts tijdelijke huisvestingen 
omdat het de bedoeling is dat de vluchtelingen zodra 
zij een verblijfsstatus hebben gekregen doorstromen 
naar een permanente woonsituatie. 
 
Er zijn inmiddels aan het gebouw van de voormalige 
gevangenis enige verbeteringen aangebracht, de 
ingang is verplaatst naar de noordzijde, aan de kant 
van het station Spaklerweg en toegankelijker 
gemaakt. Welke gedeelten van het complex precies 
in gebruik  zullen worden genomen is nog niet zeker 
want het is zeer de vraag om hoeveel personen het 
uiteindelijk zal gaan en op welke termijn. De 
populatie zal uit drie groepen vluchtelingen bestaan 
met een geheel verschillende juridische status: 
 

1. Degenen die een verblijfsstatus hebben 
gekregen. Zij verblijven er in afwachting van 
de toewijzing van een woning  in of buiten 
Amsterdam. Als deze is verleend dienen zij 
deze woning binnen 14 dagen te betrekken. 
 

2. Degenen die een verblijfsstatus hebben 
aangevraagd die nog in behandeling is. De 
duur van dit proces is variabel en moeilijk te 
voorspellen. 

 
3. Degenen van wie het verzoek tot een status 

is afgewezen (misschien wel oplopend tot 
50%). Zij kunnen in beroep, waarvan de 
behandeling vaak tot 9 maanden kan duren. 

 

Van de burgerij wordt een actieve participatie in de 
integratie van de asielzoekers in de Nederlandse 
samenleving verwacht, en er staan diverse groepen 
vrijwilligers in Amsterdam al klaar om daarmee aan 
de slag te gaan, zodra de eerste bewoners arriveren. 
Wanneer dat zal zijn is op dit moment nog duister. 
Het COA is daarover zeer zwijgzaam. 
 
Ook de kerken zijn of worden bij dit proces 
betrokken. De kerkelijke grenzen van de 
Protestantse Kerk van Duivendrecht zijn van oudsher 
veel ruimer dan de gemeentelijke grenzen. De 
kerkelijke grens loopt langs de Weespertrekvaart tot 
waar de vaart in de Amstel uitmondt (bij het 
Amstelstation), daarna langs de Amstel tot aan de 
Burgemeester Stramanweg naar Ouderkerk en dan 
langs de grens met de gemeente Amsterdam bij de 
Arena. In dit grote gebied staat dus ook de Bijlmer 
Bajes en daarom wordt onze kerk betrokken bij de 
activiteiten rond de begeleiding van de asielzoekers. 
De Centrale Protestantse Diaconie van Amsterdam 
en de samenwerkende kerkgemeenschappen van 
Amsterdam Oost zijn al bij deze opvang betrokken en 
de Diaconie van Duivendrecht is inmiddels vanuit 
deze laatste groep benaderd voor een vorm van 
samenwerking. Daarover zullen zeer binnenkort 
enkele voorlopig nog informele gesprekken worden 
gevoerd. Zodra er concrete plannen voor een actieve 
deelname van leden van onze kerkgemeenschap 
aan werkzaamheden ten behoeve van het AZC ter 
tafel komen zal de werkgroep u daarover nader 
informeren. 
 
Lennart Bouman, werkgroep Diaconie 
 
 
 

 

 
De ‘Bijlmer Bajes’ in 1978 
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DANKDAG VIERING EN DE FRUITACTIE  
 
 
Beste mensen, 
 
Op zondag 6 november a.s. vieren we de dankdag 
voor gewas en arbeid. Graag willen we u weer 
vragen om op deze dag fruit bijeen te brengen voor 
mensen voor wie vers fruit een luxe is die ze zich niet 
vaak kunnen permitteren. Wij hebben goede 
contacten met huizen in Amsterdam waar 
‘ongedocumenteerden’ verblijven en willen het fruit 
graag schenken aan de mensen die in deze huizen 
wonen. Onze ervaring is dat onze gift hier zeer 
gewaardeerd wordt.  
U kunt het fruit meenemen naar de kerkdienst, maar 
u kunt uw bijdrage ook al de dag van tevoren 
inleveren: 
 
 

ZATERDAG 5 NOVEMBER  
 

VAN 15:00 TOT 16:00 UUR 
 

in de kerkzaal 
 
 
Het liefst ontvangen we fruit dat goed houdbaar is, 
zoals bijvoorbeeld: 
 

• Appels  • Kiwi’s 
   

• Peren  
  

• Mandarijnen 

• Sinaasappels • Bananen 
   

 
Maar u kunt ook groot fruit, zoals een ananas of een 
meloen, of een zak pinda’s of andere noten, dadels 
of vijgen meenemen. Brengt u liever geen zacht fruit 
en snoep mee. U mag natuurlijk ook via een gift aan 
de diaconie (postgiro 51.59.56) uw steentje 
bijdragen. Dan zullen wij zorgen dat het voor dit 
project besteed wordt. 
 
Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie, 
 

Esther Nolte 
 Tel: 020 – 6000836 
Email: nolte001@hetnet.nl 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 17 

Financiën en beheer
 
 
COLLECTEOPBRENGSTEN IN JUNI EN JULI 2016 
 
 
Datum Diaconie Bestemd voor Kerk Uitgang Bestemd voor: 

5 juni          € 72,45  Voedselbank Diemen € 38,95      € 34,85  KIA tegen geweld 
12 juni € 64,10    War Child  € 41,30 42 € 35,50    PKN Roosevelths 
19 juni € 73,05     St Heifer € 40,55  € 35,05  Onderhoudsfds 
26 juni € 72,50  Kruispost A’dam € 37,75    € 36,50   Wg Diaconie 
3 juli € 56,20  Exodus A\dam € 31,90 € 30,70  PKN JOP 
10 juli € 38,15  Rampenfonds € 50,65 € 29,75  Pastoraat 
17 juli € 61,90  Drugspast. € 56,85 € 47,20  Wg Diaconie 
24 juli € 33,00  Dokters v.d. wereld € 26,60 € 32,40  Quotum 
31 juli € 84,90  Stoelenproject € 56,40 € 55,90  Wg Diaconie 
Totaal 
juni/juli 

€ 556,25   € 380,95   € 337,85  

Totaal 
t/m juli 

€ 1.935,30      € 1.507,52     € 1.437,60   

 
 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij geven wij u het collecteoverzicht over de maanden juni en juli 2016. Deze zomer hebben wij niet stil 
gezeten: in de kerk is een collectetafel gekomen met schaal en er werd een nieuwe brandblusser opgehangen, in 
de Aanbouw zijn enkele tafelbladen vernieuwd, er werd behangen en geschilderd en er werden nieuwe prikborden 
opgehangen. In de consistorie werd een nieuwe kast geplaatst. Ook hebben wij nu WIFI in de kerk. In de loop van 
deze maand nog e.e.a. afwerken en dan is alles weer helemaal up-to-date voor de start van het nieuwe seizoen! 
 
Tot slot: In de maanden juni en juli werd € 34,75 in de koffiebus gedeponeerd. 
 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een vriendelijke groet van 
 
 
Peter van Leeuwen 
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       Stichting Kleinoot 
 
 
DUO DONNA MUSICA 
Donna Musica is een enthousiast viool/cello duo, 
bestaande uit twee professionele musici, Sandra 
Kox, viool en Evelien Dubbeldam, cello. Naast hun 
optreden als strijkersduo hebben beiden een 
lespraktijk aan het Muziekatelier Alkmaar.  
Donna Musica speelt klassieke muziek uit o.a. de 
barok, romantiek en 19e/20e eeuw én prachtige 
tango's. Verder heeft Donna Musica bekende opera-
fragmenten op het repertoire staan, maar ook  
Nederlandse chansons zoals 'het dorp' van Wim 
Sonneveld. 
In Duivendrecht treden zij op met muziek van Bach 
tot Piazolla: een concert met een muzikaal verhaal. 
 
Datum: Vrijdag 30 september 2016 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
Entree: € 15, inclusief koffie en drankje na afloop 
Kaartverkoop: Aan de zaal 
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl 
 
 
JUBILEUMCONCERT DOOR CAPELLA VOCALE 
UIT LEIDEN 
Lustrumconcert met o.a. het dubbelkorige motet 
'Singet dem Herrn ein neues Lied' van J.S. Bach en 
het Gloria van Vivaldi. 
 
Kamerkoor Capella Vocale is een a capella-
kamerkoor uit Leiden dat onder leiding staat van 
Monique Schendelaar. Zij doen veel muzikale stijlen 
aan, van Middeleeuwen tot heden en af en toe 
minder klassiek. Soms zingen ze met instrumentale 
begeleiding 
De belangrijkste motivatie van het koor is natuurlijk 
dat ze plezier hebben in het samen zingen en het 
groeien en werken naar muzikale hoogtepunten. Ze 
hebben daarbij gemerkt dat enige kennis van 
notenschrift, koorervaring en de bereidheid tot een 
grondige thuisstudie eigenlijk onmisbaar zijn. 
Dirigente Monique Schendelaar besteedt veel 
aandacht aan stem- en koorvorming, niet alleen 
tijdens de repetities, maar ook tijdens speciale 
oefendagen.  
 
Datum: Vrijdag 28 oktober 2016, 20.00 – 21.30 uur 
Entree: € 15, inclusief koffie en drankje na afloop 
Kaartverkoop: Aan de zaal 
Reserveren:www.stichtingkleinoot.nl 

 
KINDERVOORSTELLING: HET MYSTERIE VAN 
HET VERDWENEN GELUID 
Het Mysterie van het Verdwenen Geluid' is een 
gecombineerde muziek/filmproductie voor  
basisschoolkinderen (6 – 9 jaar). Het project is 
ontwikkeld door jonge professionele musici. Zij zijn 
tijdens dit proces gecoacht door onder andere 
kindertheatermaker Frank Groothof (Sesamstraat). 
 
In de twee delen wordt een spannend verhaal verteld 
door twee professionele musici met een combinatie 
van live muziek en film. De musici vertellen met de 
bijbehorende film en met muziek op hun eigen 
instrumenten 'Het Mysterie van het Verdwenen 
Geluid'. In het kasteel van baron Maestose gebeurt 
iets vreemds: terwijl de fluitist aan het spelen is, 
horen we een mysterieus geluid en daarna ... het 
geluid is plotseling weg!  De ene na de andere 
muzikant raakt zijn geluid kwijt: "iets" lijkt het geluid 
van de muzikanten te stelen; een monster of een 
boze tovenaar, misschien? 
  
In de film maken kinderen kennis met musici die 
verschillende instrumenten spelen. Doordat de film 
met een beamer levensgroot op een projectiescherm 
wordt afgespeeld lijkt het alsof de musici uit de film in 
de zaal aanwezig zijn. Het eerste deel eindigt met de 
vraag waar het geluid gebleven is en wie hierachter 
zit...   
 
De voorstelling bestaat uit een spannende combi van 
live muziek, film en interactie. De kinderen worden 
zelf hoofdrolspelers in het verhaal dat zich zowel op 
het filmscherm als live in de zaal afspeelt. Een leuke 
spannende middag met mooie muziek.  Bovendien 
maakt het kind op een eigentijdse manier kennis met 
de verschillende muziekinstrumenten: ”Is dit muziek? 
Dat wil ik ook!” 
 
Datum: Zondag 13 november 2016 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Entree: € 10, inclusief een glas fris of een drankje. 
Kaartverkoop: Aan de zaal 
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl 

 
 
 
 

Informatie: 
 

Stichting Kleinoot 
In de Korenmolen 17 

1115 GN Duivendrecht, 
tel. 020 416 01 81 
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Kerk en regio 

 
 

 
 

DUIVENDRECHT 

Zaterdag 10 september 2016 

THEMA: SYMBOLEN EN ICONEN 

 

Sint Urbanuskerk, Rijksstraatweg 232, open van 
10.00 tot 15.30 uur  

Interieurbezichtiging: Symbolen en Iconen van het 
katholieke geloof en de liturgie. Geniet in rust van het 
fraaie interieur: o.a. de altaren, de gebrandschilderde 
ramen, de kruiswegstaties en de preekstoel.  

 

Antoniushoeve, Rijksstraatweg 228, open van 12 tot 
14 uur  

Restauratierondleidingen; vóóraf opgeven bij de 
Stichting Oud-Duivendrecht is noodzakelijk. De 
laatste bewoner, boer Ferd van Schaik, is in 2010 
overleden. Sinds 2003 is het pand een 
Rijksmonument en de nieuwe eigenaren Lot 
Sternheim en Jamie Bedford zijn de restauratie 
voortvarend begonnen.  

 

Hoeve Wintershoven: Galerie Harf Art, 
Rijksstraatweg 224 (bij de vlag), open van 11 tot 17 
uur.  

Kunst & Religie: o.a. schilderijen en keramiek van 
diverse kunstenaars met het thema ‘Engelen’. 
De voormalige Sophia’s hoeve uit 1883 is schitterend 
gerenoveerd tot woonhuis en galerie.  

De Kleine Kerk,  

Rijksstraatweg 129, open van 9.30 uur – 16.00 uur  

De traditionele Grote Boekenmarkt en verrassende 
activiteiten in de Aanbouw: verkoop van 
eigengemaakte jam en siropen, verkoop van 
zelfgemaakte sieraden. In De Aanbouw zijn iconen te 
zien van de hand van Anna Paulis. De Wereldwinkel 
is open en de hele dag is er koffie/thee/fris/koek/soep 
en broodjes.  

 

D’ Oude School  

Open Ateliers, Schoolpad 1-2, achter de kerk, open 
van 10 - 15.30 uur  

Drie kunstenaars: Jojit, Robert en Ton Albers tonen 
hun kunstwerken, ieder in hun eigen atelier. Bij Ton 
Albers zijn bovendien kunstkaarten ten behoeve van 
Amnesty International te koop. Ton Albers heeft al 
jarenlang zijn atelier in het gebouw van d’ Oude 
School.  

Van 1925-1973 huisde hier de protestant-christelijke 
school. Daarna werden de ruimtes heringericht en tot 
2015 gebruikt voor ouderenactiviteiten. Jojit en 
Robert zijn voor Duivendrecht nog tamelijk 
onbekende kunstenaars, die met plezier gebruik 
maken van de ruimte in het oude schoolgebouw.  

 

- - - - - - - 

 

Om op deze OMD-dag en ook later even uit te 
rusten, kunt u de weidebankjes langs het 
wandel/fietspad van de busbaan gebruiken. Eén 
bankje is vanaf deze OMD-dag 2016 een 
symbolische herinnering aan het agrarische verleden 
van Duivendrecht én aan een iconische figuur.  

N.B.: Bij alle opengestelde monumenten ligt een 
nieuwe wandel/fietsroute langs de historische 
plekken in Duivendrecht gratis voor u klaar. De 
tekstbordjes, die in 2005 en 2006 bij de 
monumentale objecten geplaatst zijn, zijn met zorg 
gerenoveerd.
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Alzheimer Café Diemen / Ouder - Amstel /Amsterdam-Oost 
  

 
Dinsdag 13 september 2016 

 
Is het dementie? Wat nu?!  

 
Gastspreker: Rinse Merkus 

 
Vergeetachtigheid is iets waar iedereen wel eens last 
van heeft. Het kan te maken hebben met een drukke 
periode in het leven en het is ook een normaal 
verschijnsel bij het ouder worden. Een beetje 
vergeetachtig zijn, betekent nog niet dat iemand 
dement wordt. Toch maken mensen zich gauw 
zorgen als ze merken dat ze last hebben van 
vergeetachtigheid. Hoe kom je er nu achter of 
iemand gewoon vergeetachtig is, of dat er sprake is 
van een ernstiger probleem? En als er inderdaad 
toch sprake is van dementie, hoe dan verder?  
Op dinsdag 15 september spreekt Rinse Merkus 
dieper over het verschil tussen normale 
vergeetachtigheid en dementie, over de 
mogelijkheden om tot een diagnose te komen en 
over de vraag welke ondersteuning en zorg er 
geboden kan worden. 
 
Rinse Merkus is gepensioneerd zenuwarts en heeft 
van 1981 tot 2007 als ouderenpsychiater in 
Amsterdam gewerkt; ook was hij van 2007 – 2015 
voorzitter van de Afdeling Amsterdam van Alzheimer 
Nederland. 
 
 
 
Algemene informatie: 
 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen die 
op de een of andere manier te maken hebben met 
dementie: mensen met dementie en hun partners, 
familie en bekenden, verzorgenden en hulpverleners 
en andere geïnteresseerden. 
 
Elke tweede dinsdag van de maand vindt een café-
avond plaats, waarin iedere keer een ander thema 
wordt besproken en ruimte is voor ontmoeting met 
anderen en uitwisseling van ervaringen. 
 
Het Alzheimer Café Diemen / Ouder-Amstel / 
Amsterdam-Oost is een activiteit van: Buurtzorg, 
Cordaan, Dynamo, PCOB afd. Diemen, MaDi, en 
Zonnehuisgroep Amstelland. 
 

 
Dinsdag 11 oktober 2016 

 
Alzh…enzo… 

 
Kees van der Zwaard, acteur 

 
Deze keer biedt het Alzheimercafé geen lezing met 
gesprek, maar een solovoorstelling over dementie. 
Kees van der Zwaard zit aan de bar van het 
Alzheimercafé, met verhalen en liedjes. Hij drinkt 
koffie, verlangt naar een borrel en een luisterend oor. 
‘Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk.’ Zo luidt een 
gezegde. Maar soms is oud worden al moeilijk. 
Bijvoorbeeld als Alzheimer aan je bestaan knaagt en 
je leven steeds meer gefragmenteerd wordt. 
Alzheimer knaagt ook aan de mensen om je heen. 
De mantel van zorg en liefde heeft zijn eigen gewicht. 
Oud worden met Alzheimer? Alleen maar moeilijk, 
niet meer mooi? En is leven niet altijd 
fragmentarisch? 
Kees van der Zwaard laat op realistische, 
ontroerende en humoristische wijze zien wat 
dementie betekent. Een voorstelling dus voor 
mensen met dementie, hun familie of verzorgenden. 
Hoe ga je daarmee om, wat moet je doen? Wat kun 
je laten? Hij maakte deze voorstelling in 
samenwerking met Stichting Mensbeeld. 
Kees van der Zwaard is schrijver, scenarist, theoloog 
en theatermaker. Hij speelde tot nu toe tien 
zelfgeschreven solovoorstellingen en schreef ook 
toneel voor anderen. 
 
Locatie: Grand Café Frankendael 

Middenweg 116, Amsterdam  
 
Het Alzheimer Café is open vanaf 19:30 uur. Het 
programma begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur 
afgelopen. De toegang is gratis! 
 
Meer informatie en/ of vervoer nodig? 
 
Amsterdam Oost: 
Femke Schuiling (Dynamo): tel. 06 38 77 75 78 
Email: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 
Diemen:  
Janina Poppes (MaDi): tel. 020 314 47 00  
Email: j.poppes@madizzo.nl 
Ouder – Amstel: 
Ans Baard  
Email: ansbaard@hotmail.com 
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Redactie: 
 
Ds. W. Brouwer 
Email: whbrouwer@planet.nl 
Tel. 06 30 21 47 71 
 
Dhr. P. Cleveringa 
Email: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
Tel. 020 690 67 99 
 
 
Verspreiding: 
 
Dhr. C. Schröder 
Email: c.schroder1@upcmail.nl 
Tel. 06 22 12 09 82 
 
 
We stellen het op prijs als u een bijdrage van € 7,50 
per jaar wilt overmaken naar: 
 
NL98 INGB 0000051703  
t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht, 
onder vermelding van ‘De Kleine Kerk voor allen’.  
 
Op verzoek kunnen we ‘De Kleine Kerk voor allen’ 
digitaal versturen; u kunt hierom vragen per email: 
whbrouwer@planet.nl 
 
De bijdrage van € 7,50 komt dan te vervallen.  
 
 
Kopij voor het volgende nummer graag inleveren 
voor:  
 

maandag 20 oktober 
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Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
 

www.pknduivendrecht 
 
ADRESSEN 
 
 
Predikant: ds. W.H. Brouwer, Waddenland 27, 1115 XC                            06 30 21 47 71 
 
 
 
KERKENRAAD EN WERKGROEPEN 
 
Voorzitter:                         dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen                               600 08 36 
    
Scriba:                                mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN                                  695 74 03 
 
College van 
kerkrentmeesters:                dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP                690 30 68 
 
Diaconie (secr.):               mw. E. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT                                  600 08 36 
 
Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN           416 01 81 
 
Kerkelijk bureau:                  dhr. M. Buntsma, Neptunus 512, 1115 VG                               600 44 72 
 
 
 
OVERIGE ADRESSEN: 
 
Contact organisten:             mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN           416 01 81 
 
Wereldwinkel:                        mw. M. Ek, Abeelstraat 15, 1115 GW                                           416 11 35 
 
De Aanbouw:                       (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP                               690 88 79 
 
Beheerder: 
(ook voor inlichtingen  
over verhuur van kerk  
en/of Aanbouw) dhr. P. Van Leeuwen, Rijksstraatweg 71, 1115 AJ                          695 42 89                                                                                                                                   
                                                                                                                     of: 06 21 17 19 45 
 
 
GIRONUMMERS 
 
Diaconie:                             NL92 INGB 0000515956  t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht 
 

 
Kerk:                                         NL98 INGB 0000051703                 t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht 
 
 
                                                Graag duidelijk het doel van uw betaling vermelden, bijvoorbeeld ‘vrijwillige 
                                                   bijdrage’, ‘collectebonnen’, ‘De Kleine Kerk voor Allen’.  


