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Van de redactie 
 
Voor u ligt de laatste uitgave van De Kleine Kerk voor 
allen van 2016. Het is al het zevende nummer met 
een gele omslag. Zomer 2015 verscheen 
traditiegetrouw het dubbelnummer voor de maanden 
juli en augustus. Het voorblad had nog een groene 
kleur. Het laatste kerkblad met een groene voorkant 
was het september – oktober nummer van 2015. De 
rubriek Van de redactie stond op pagina 4 en niet op 
de achterkant van het voorblad. Nummer 2 van de 
42e jaargang verscheen als eerste in de gele 
uitvoering. Inmiddels lijkt iedereen gewend aan de 
kleurverandering en aan het feit dat de rubriek Van 
de redactie inmiddels op de binnenkant van het gele 
voorblad wordt afgedrukt.                                                  
In het januari – februarinummer 2016 maakte de 
redactie melding van de voor - en nadelen van het 
eens in de twee maanden verschijnen van het 
kerkblad. Daar over werd het volgende geschreven: 
“Zo had het vorige nummer misschien wel wat 
‘kerstiger’, gekund, maar omdat het al begin 
november verscheen waren we daar nog niet mee 
bezig.” Dit jaar speelt hetzelfde. Er is nog niet precies 
bekend of het gelegenheidskoor dat op het 
Dorpsplein zingt ook in de Kerstnachtdienst zal 
optreden. Het ligt in de bedoeling, maar of het 
allemaal lukt is nog een vraag. Door de 
mededelingen in de kerk en het volgen van de 
informatie in het Weekblad Ouder - Amstel blijft u op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het 
zingen op het Dorpsplein en over de 
Kerstnachtdienst. (Informatie over het 
gelegenheidskoor vindt u op pagina 6). En op de 
voorkant staat nu in elk geval een afbeelding die met 
Kerst te maken heeft en in één van de diensten zal 
terugkomen.  
Omgekeerd kunnen verslagen en terugblikken voor 
het gevoel soms wat laat komen. Op 10 september 
was het Open Monumentendag: met de hulp van 
veel vrijwilligers en veel bezoekers werd het weer 
een gezellig evenement. Ook de startzondag ligt al 
enige tijd achter ons. Het was een goed bezochte 
openingsdienst, die werd gevolgd door een 
gezamenlijke maaltijd en een quiz rondom dromen in 
de Bijbel. Jantine van Arkel scoorde het hoogst.                            
In de dienst van 30 oktober werd, na jarenlange 
trouwe dienst, afscheid genomen van Cobi 
Groeneveld als diaken. Evengoed is ze bereid om de 
Werkgroep Diaconie te blijven ondersteunen. Esther 
Nolte werd in haar plaats bevestigd. In diezelfde 
dienst was er het debuut van Marcel Wolters als 
koster. Marcel liep al enige tijd mee met de andere 
kosters, maar nam nu voor het eerst alle taken voor 

zijn rekening, wat hem prima afging. We zijn heel blij 
dat hij ons wil helpen en dat we de taken zo wat 
beter kunnen verdelen. 
Op zondag 6 november vierden we Dankdag. Voor 
en op het liturgisch centrum waren de door de 
gemeenteleden meegenomen ‘vruchten van het veld’ 
feestelijk uitgestald. Later op de dag is dit alles door 
onder meer leden van de Werkgroep Diaconie en de 
Kinderkerk bezorgd op locaties in Amsterdam waar 
‘ongedocumenteerden’ verblijven. Ze bezochten het 
Jeannette Noëlhuis, het Harriet Tubmanhuis en de 
Smaragdgroep. De kinderen namen de ‘paspoorten’ 
mee, die ze tijdens de dienst gemaakt hadden met 
daarop getekend en geschreven wat zij belangrijk 
vonden. Een veelzeggende en mooie ‘omkering’: 
paspoorten meenemen om toegang te krijgen tot wie 
geen paspoort heeft. Ze werden gastvrij ontvangen 
en zagen in het Noëlhuis dat hun tekeningen van 
vorig jaar nog bewaard waren!  
Tenslotte: in dit nummer vindt u een nieuwe rubriek, 
‘Impressies uit het land van de Reformatie’: Nora 
Schutte zal voor ons een aantal artikelen schrijven 
ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017, waaraan we 
ook op andere manieren in de loop van het seizoen 
aandacht zullen geven. Haar eerste bijdrage vindt u 
vanaf pagina 17. 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa                                                                                                             
Cor Schröder (verspreiding) 
 
 
 
25-jarig ambtsjubileum 
Op zondagmiddag 2 oktober mocht ik met u mijn 25-
jarig ambtsjubileum vieren. Het werd een bijzondere 
middag, mede dankzij de inzet van een aantal 
vrijwilligers en de komst van vele kerkleden, 
‘vrienden van De Kleine Kerk’ en andere 
belangstellenden. Hoewel ik er natuurlijk alles aan 
gedaan had om de controle over deze middag te 
houden, slaagden de vrijwilligers, onder leiding van 
Martijn Nolte, er toch in om mij een aantal keren te 
verrassen. In het bijzonder gebeurde dit door mij in 
de gelegenheid te stellen om een mooi cadeau uit te 
zoeken, dankzij de giften van velen. U hoort later nog 
wat het geworden is! Ik dank u hartelijk voor deze 
middag, en ook bedankt voor de vele felicitaties 
achteraf van hen die er niet bij konden zijn. 
 
Met een hartelijke groet, 
ds. Wim Brouwer  
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Kerkdiensten 
 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur 
 
 
13 november ds. N. Schuman 
 
20 november   ds. W. Brouwer 
 Zondag van de Voleinding 
 
27 november ds. W. Brouwer 
 Eerste zondag van Advent 
 Viering Heilig Avondmaal 
 
4 december ds. W. Brouwer 
 Tweede zondag van Advent 
 
11 december  ds. F. Brommet 
 Derde zondag van Advent 
 
18 december  ds. W. Brouwer 
 Vierde zondag van Advent 
 
24 december, 21.30 uur ds. W. Brouwer 
 Kerstnachtviering 
 
25 december  ds. W. Brouwer 
 Kerstmorgenviering
  
1 januari, 11.00 uur  Dhr. A. van der Stoel, 
 predikant in opleiding 
 
8 januari  ds. W. Brouwer 
 
Wereldwinkel 
 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw. 
 
Lied van de maand 
 
November Liedboek 390 
December  Liedboek 449 
Januari  Liedboek 528 
 
Kostersteam 
  
13, 20 en 27 november dhr. M. Buntsma 
4, 11 en 18 december dhr. P. van Leeuwen 
24, 25 december en 1 januari dhr. P. Cleveringa 

Agenda: 
 
 
Donderdag 10 november 
 
Vesper, 19.30 uur 
Grote Kerkenraad + visitatie, 20.15 uur 
 
 
Zondag 13 november, 15.00 uur 
 
Kindervoorstelling 
 
 
Woensdag 16 november, 20.00 uur 
 
Erasmus 
 
 
Vrijdag 18 november, 20.00 uur 
 
Film: Being there 
 
 
Vrijdag 25 november, 20.00 uur 
 
Stichting Kleinoot: Prades Kwartet 
 
 
Donderdag 8 december 
 
Vesper, 19.30 uur 
 
 
Vrijdag 16 december, 20.00 uur 
 
Film: The Road to Guantánamo  
 
 
Vrijdag 13 januari, 20.00 uur 
 
Film: Eternal sunshine of the spotless mind 
 
 
Donderdag 19 januari, 20.00 uur 
 
Johny Cash 
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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! (?)         (vervolg)                                        
 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan 
 

René van Loenen, Liedboek 816 
 
Verandering en vernieuwing kreeg in de vorige 
AnTenne aandacht. Aanleiding was de renovatie van 
de Aanbouw, waarmee in de zomermaanden een 
begin werd gemaakt. In etappes uitgevoerd is deze 
op een enkele kleinigheid na voltooid. De consistorie 
is verrijkt met een nieuwe en grotere opbergkast. De 
prikborden met de roosters van o.a. de 
koffiediensten, de deurdames, de organisten et 
cetera zijn verplaatst. Bij binnenkomst in de 
consistorie valt de prominente plaats van een spiegel 
op. Tot voor kort leidde een kleinere spiegel een 
verborgen bestaan achter de deur, aan de zijkant van 
de kast: een onhandige plek. Nu hoeft de 
dienstdoende liturg de voorganger niet meer naar het 
halletje te verwijzen, wanneer deze wil zien of de 
toga goed zit en het haar netjes is gekamd: een 
duidelijke verbetering. In De Aanbouw zijn de 
tafelbladen vernieuwd, de wanden bijna wit geverfd 
en de prikborden vervangen. De posters met de 
gedichten van Johanna Kruit en Bart Moeyaert 
hangen weer op hun vertrouwde plek. De dozen voor 
afgedankte brillen, postzegels, mobiele telefoons et 
cetera staan als vanouds op de tafel tegenover de 
kast van de wereldwinkel. De muur aan de kant van 
D’ Oude School is door een deskundige voorzien van 
een stootplank, zodat de schuivende tafels geen 
moet in de wand achterlaten. De Aanbouw oogt door 
de opknapbeurt als nieuw en leent zich nog beter 
voor het multifunctionele gebruik waarvoor de 
kerkruimtes aan het begin van deze eeuw geschikt 
werden gemaakt.       
                                                                                         
De landelijke Open Monumentendagen in begin 
september leverden een goed moment op om, 
zonder enig vertoon, de vernieuwde Aanbouw in 
gebruik te nemen. Het thema van de 30ste Open 
Monumentendagen was ‘Iconen en Symbolen’. De 
toelichting van de landelijke organisatie was mede 
aanleiding om een vervolg te schrijven op de vorige 
AnTenne. Dus opnieuw aandacht voor verandering 
en vernieuwing. 

 
Op de website van de landelijke organisatie stond 
vermeld dat kerktorens, molens, stadhuizen en 
kastelen op zichzelf een symbolische en iconische 
waarde hebben: ze verwijzen naar andere tijden 
waarin deze gebouwen een bepaalde functie 
hadden, vaak afwijkend van hun tegenwoordige 
functie. Binnen dergelijke bouwwerken vinden we 
ook weer symbolen en iconen, in de vorm van 
schilderijen, reliëfs, ornamenten, en zelfs 
gebruiksvoorwerpen. Juist door de symbolische en 
iconische waarde overstijgt een gebouw, een 
kunstwerk of een gebruiksvoorwerp, zijn 
tegenwoordige verschijningsvorm en kan het een 
andere werkelijkheid oproepen: die van onze 
geschiedenis. 
 
In de toelichting vielen me het woord overstijgt en de 
term iconische waarde op. Beide hebben in mijn 
beleving met tijd, ruimte en herinnering te maken. In 
de vorige AnTenne stonden daarom afbeeldingen die 
bij de lezer het verleden kunnen oproepen: een 
dorpsweg bestaande uit stenen die op de akkers zijn 
geraapt, een onverhard (jaag)pad langs een 
gegraven kanaal, waarop kinderen een scheepje 
voortrekken, een voorloper van de fiets (met groot 
voorwiel) en een auto die op een koets lijkt. De keuze 
en de volgorde van de foto’s benadrukken de 
opeenvolging in de tijd. Met beelden van vroeger 
kunnen herinneringen uit ons geheugen naar boven 
worden gehaald. Met de komst van vrachtscheepjes, 
de fiets en het automobiel veranderde de ruimte, de 
omgeving, het landschap. Met weemoed wordt door 
sommigen over de ‘goede oude tijd’ gesproken. 
Anderen zijn terughoudend in hun terugblik. Ze 
hebben minder prettige herinneringen. In het 
algemeen geldt echter dat in de terugblik de 
werkelijkheid van het verleden, meestal die van de 
jeugdjaren, wordt geromantiseerd. Nostalgie en 
melancholie komen bovendrijven.       
                                                                         
Het verleden roept uiteenlopende gevoelens op. Het 
heeft met beleving, bewogenheid en emotie te 
maken. Dat zichtbaar maken in een foto, een serie 
afbeeldingen, een icoon, een schilderij of een roman 
is niet voor iedereen weggelegd. Het lukte Van Gogh 
toen hij het harde leven van boeren op het doek 
vastlegde. Van Gogh had oprechte belangstelling 
voor de omstandigheden waarin boeren en 
landarbeiders verkeerden. Hij idealiseerde het niet. In 
zijn schilderijen verplaatste hij zich in hun leven. Hij 
trad buiten de grenzen van zijn eigen wereld, zijn 
jeugdjaren, de plaatsen waar hij gewoond en geleefd 
heeft. Hij oversteeg zichzelf. Het had overigens de 
nodige voeten in de aarde voordat zijn vernieuwende 
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schilderkunst werd gewaardeerd. In zijn tijd keek 
men heel anders naar zijn schilderijen dan nu. Maar 
inmiddels heeft zijn schilderij De Aardappeleters 
iconische waarde.            
                                                                                                               
Wat vroeger nieuw was wordt op den duur oud. Juist 
door de ouderdom van bijvoorbeeld een gebouw 
kunnen we eraan gehecht raken, omdat het ons 
verbindt met andere tijden. Soms worden we 
herinnerd aan onze eigen kinderjaren: wie als kind 
nog op ‘D’ Oude School heeft gezeten, ziet dit 
gebouw liever niet uit het dorpsgezicht verdwijnen. 
Tenzij hij of zij er natuurlijk heel slechte herinneringen 
aan heeft, hoewel zelfs dan de gehechtheid het nog 
soms wint van de afkeer. 
 
Wat oud is geworden kan weer vernieuwd worden 
en, met respect voor de originele staat waarin een 
gebouw verkeerde, een geheel nieuwe bestemming 
krijgen. Zo kan een boerderij veranderen in een 
kunstatelier, en een kerk in een appartementen-
complex. Dat kunnen we betreuren, maar als een 
gebouw zo min of meer bewaard kan blijven, hebben 
velen dat toch liever dan dat het gesloopt wordt en 
de plek onherkenbaar wordt. Ook al nemen de 
boerderijen naast de Sint Urbanuskerk in deze eeuw 
een grondig gerenoveerde vorm aan, de iconische 
waarde van de plek, van de combinatie van kerk en 
boerderijen, blijft behouden. In de verwijzing naar het 
verleden blijven deze gebouwen zo ook hun 
tegenwoordige functie ‘overstijgen’.   
 
Uit de folder met het programma voor Duivendrecht 
voor de Open Monumentendag van zaterdag 10 
september werd duidelijk wat in Duivendrecht 
iconisch waarde lijkt te hebben. De opsomming van 
activiteiten in de verschillende locaties geeft aan dat 
de nadruk valt op gebouwen met een geschiedenis: 
de Sint Urbanuskerk, de Antoniushoeve, Hoeve 
Wintershoven, De Kleine Kerk en D’ Oude School. Ze 
waren die dag opengesteld, er werden rondleidingen 
gehouden er kon kunst worden gekocht. In de 
gerenoveerde Aanbouw was de Wereldwinkel actief 
en werden zelfgemaakte jams en sieraden verkocht.  
 
Ook door Anna Paulis geschilderde iconen konden 
worden bezichtigd. Anna gaf er desgewenst een 
toelichting bij. Op een persoonlijk en nieuwe manier 
heeft zij vorm gegeven aan de eeuwenoude traditie 
van het schilderen van iconen. Aan het einde van de 
dag werd besloten de iconen te laten hangen tot na 
de zondagse eredienst. Ze gaven de Aanbouw een 
bijzonder aanzien: een iconische waarde.                                                                                                    
Omdat de wanden egaal (bijna) wit zijn kwamen de 
iconen goed uit de verf. Dat bleek op zondag 11 

september. Dertien iconen, verdeeld over twee 
wanden, kwamen helemaal tot hun recht. Op 
zaterdag, in de drukte van Open Monumentendag, 
vielen ze op door hun kleurenrijkdom. Een dag later 
straalden ze vooral rust uit. Je kon erbij wegdromen 
en je gedachten de vrije loop laten. Je kon je 
verbinden met de werkelijkheid waarop ze uitzicht 
gaven: de werkelijkheid van oude verhalen en van 
mensen die ons zijn voorgegaan, geschilderd in 
goddelijk licht. 
 
 
Piet Cleveringa 
 

 
 

 
De Sint Urbanuskerk  

 
 

 
D’ Oude School 

 
 

 
De Kleine Kerk 
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Eredienst 
 
 
Bij de diensten 
 
 
Op zondag 13 november gaat ds. N. Schuman voor.  
 
Zondag 20 november is de 'Zondag van de 
Voleinding', de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Wij gedenken hen die in het afgelopen jaar in onze 
gemeente zijn overleden en bidden voor hen die met 
een groot gemis verder leven. Wij gedenken hen 
vanuit het geloof dat de dood niet het laatste is en 
dat zij geborgen zijn bij God. Familieleden ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging. In deze dienst sluiten 
we de reeks over Jozef af.  
 
Op zondag 27 november begint het nieuwe kerkelijk 
jaar met de Eerste Zondag van Advent. We beginnen 
met een serie lezingen uit het Evangelie volgens 
Matteüs en lezen in deze dienst Matteüs 3, over 
Johannes de Doper. We vieren het Heilig Avondmaal 
en de kinderkerk werkt mee aan deze dienst. De 
kinderen hebben een eigen adventsproject: zij maken 
een puzzel die in de kerk komt te hangen. Eerst is er 
alleen een zwarte ondergrond. Daarop wordt elke 
week iets aangebracht, waardoor de zwarte 
achtergrond meer en meer verdwijnt. Op 
Kerstmorgen wordt het laatste puzzelstuk 
toegevoegd…. 
 
Op zondag 4 december, de Tweede Zondag van 
Advent, lezen we Matteüs 11, 2 – 11, over Johannes 
de Doper in de gevangenis. (Later in het seizoen 
kunnen we zien en horen hoe de gevangenschap en 
dood van Johannes de Doper de componist Richard 
Strauss inspireerde tot zijn opera Salome).   
 
Op zondag 11 december, de Derde Zondag van 
Advent, gaat ds. F. Brommet voor in de dienst. 
 
Op zondag 18 december, de Vierde Zondag van 
Advent, lezen we Matteüs 1, 18 – 25 over die andere 
Jozef in de Bijbel. En ook hij heeft iets met dromen…  
 
Op zaterdag 24 december begint om 21.30 de 
Kerstnachtviering. We hopen op de medewerking van 
een ad hoc koor (zie hieronder). We lezen Lucas 2. 
 
Op Kerstmorgen, zondag 25 december, zal de 
kinderkerk haar project afsluiten; in de dienst zal 
Johannes 1 centraal staan, de klassieke lezing voor 
de Kerstmorgen: “In den beginne was het Woord”.   

Op zondag 1 januari gaat dhr. A. v. d. Stoel voor. 
Deze dienst begint om 11.00 uur! De dienst zal een 
wat kortere vorm hebben; na afloop is er gelegenheid 
om elkaar een goed nieuw jaar te wensen. 
 
Op zondag 8 januari lezen we Matteüs 2, over de 
Wijzen uit het Oosten. 
 
Ds. Wim Brouwer 
 
 
KERSTZINGEN 2016! 
 
Al enkele jaren wordt er door een groeiende groep 
enthousiaste zangers en zangeressen op de dag 
voor kerst gezongen op het Dorpsplein. Deze 
bijeenkomst wordt inmiddels een traditie en dat is 
reden om te kijken of we het iets uitvoeriger kunnen 
aanpakken. Vorig jaar waren er deelnemers bij die 
het jammer vonden dat er niet meer geoefend werd, 
zodat we ook iets meerstemmig zouden kunnen 
zingen. Dat willen we dit jaar uitproberen. 
 
Op vijf maandagavonden zullen we in De Kleine Kerk 
een paar Engelse Carols en Nederlandse 
kerstliederen instuderen. Omdat het jammer is dat er 
dan maar één uitvoering is, willen we ook proberen 
om met dit ad-hoc-koor in de Kerstnachtdienst op 24 
december in De Kleine Kerk te zingen.  
 
Maar we zoeken nu in eerste instantie sopranen, 
alten, tenoren en bassen die mee willen doen met dit 
kerstkoor. Wil je alleen meezingen op het Dorpsplein 
dan is dat natuurlijk ook prima. Het oefenen is op 
zich al inspirerend! Zingen is leuk en meedoen 
verplicht tot niets. Je kunt altijd mee komen zingen 
op het Dorpsplein, ook als je geen extra repetities 
hebt kunnen bijwonen. 
 
We oefenen op maandag 14 november, 21 
november, 28 november, 12 december en 19 
december van 20.00 tot 21.30 uur in De Kleine Kerk, 
Rijksstraatweg 129.  
 
Vooraf opgeven is niet echt nodig, maar voor de 
organisatie wel plezierig, zodat we kunnen zorgen 
voor voldoende bladmuziek. Jan Peter van der Does 
begeleidt ons op de piano. 
 
Aanmelden kan bij Gerie Bouman, 
boumanad@planet.nl , via de website van De Kleine 
Kerk, www.pknduivendrecht.nl of telefonisch:  
020 416 01 81. 
 
Gerie Bouman 
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Vorming & Toerusting 
 
Met een avond over Erasmus geven we aandacht 
aan de tijd van Luther, het begin van de reformatie. 
De kerk heeft Erasmus in later tijd nogal ‘weggezet’ 
als humanist, daarbij voorbijgaand aan het feit dat 
Erasmus zichzelf als christen beschouwde, en - 
onder meer - een uitstekend bijbelvertaler en 
theoloog was. Het zou best zo kunnen zijn dat de 
kerk van het christelijk humanisme van Erasmus 
minstens zoveel kan leren als van de ideeën van 
Luther. In elk geval mag Erasmus niet ontbreken als 
we ons verdiepen in de begintijd van de Reformatie. 
 
ERASMUS 
Erasmus staat bekend als ‘humanist’, maar wat hield 
zijn humanisme eigenlijk in? We staan stil bij het 
bijzondere leven en werk van deze priester, filosoof, 
theoloog en schrijver. We proberen hem te plaatsen 
tegen de achtergrond van zijn tijd, het begin van de 
zestiende eeuw: het einde van de Middeleeuwen. 
Aan de orde komen zijn mensbeeld, zijn ideeën over 
vrijheid, en zijn theologische opvattingen. In het 
bijzonder richten we ons op zijn meningen over 
Luther en de reformatie, waarvan hij volgens de 
Rooms-Katholieke kerk zelf de wegbereider zou zijn 
geweest. Tenslotte bespreken wij zijn opvattingen 
over de conflicten tussen volken en waarom we zo 
moeilijk in vrede met elkaar kunnen leven. 
 
Datum:  woensdag 16 november 2016, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer, m.m.v. Piet Cleveringa. 
 
 

 
Erasmus 

 

BEING THERE 
In deze Amerikaanse film (1979) onder regie van Hal 
Ashby zien we acteur Peter Sellers in de rol van zijn 
leven. Hij speelt de tuinman Chance, die 
afgeschermd leeft in een herenhuis in Washington. 
Wat de tuinman van de wereld weet, heeft hij van de 
tv opgestoken. Als zijn werkgever overlijdt, komt 
Chance op straat te staan. In deze voor hem 
vreemde wereld weet hij zich geen raad en wordt dan 
ook nog aangereden door Eve Rand (Shirley 
MacLaine). Zij neemt Chance mee naar haar 
buitenhuis. Haar man, Ben, ligt ziek te bed, maar hij 
mag Chance wel en biedt hem onderdak. Door Ben’s 
invloed, een reeks misverstanden en zijn door de tv 
geïnspireerde ‘diepzinnige’ wijsheden, wordt Chance 
aangezien voor een wijs en mysterieus man. Al snel 
beweegt Chance zich in de hoogste politieke en 
commerciële kringen…met alle gevolgen van dien. 
De film is een heerlijke satire, met een vette knipoog 
naar de politiek.  
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 18 november, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
 
 
THE ROAD TO GUANTÁNAMO 
 
N.B. Deze film komt in de plaats van de eerder 
aangekondigde film ‘Guantánamo’s Child’. 
 
Een film uit 2006, die een combinatie vormt van fictie 
en documentaire. Het is het verhaal van drie Britse 
moslims, ‘The Tipton Three’, die in Afghanistan door 
het Amerikaanse leger worden gearresteerd. Ze 
worden gevangen gezet in Guantánamo Bay. Ze 
worden er gemarteld en ondervraagd, steeds weer 
opnieuw. Een advocaat krijgen ze niet. Na twee jaar 
worden ze vrijgelaten, zonder dat er ooit een formele 
aanklacht tegen hen was ingediend.  
De film is geregisseerd door Michael Winterbottom 
en Mat Whitecross, met in de hoofdrollen Riz Ahmed, 
Farhad Harun en Waqar Siddiqui. Archiefbeelden, 
reconstructies en interviews met de echte Tripton 
Three zijn met elkaar verweven tot een 
indrukwekkend geheel.  
 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 16 december 2016, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
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ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND 
In deze Amerikaanse romantische sciencefiction-
cultfilm uit 2004 volgen we de tegenpolen Joel (Jim 
Carrey) en Clementine (Kate Winslet). Ze waren ooit 
heel verliefd op elkaar, maar na twee jaar zijn de 
tegenstellingen in hun karakters hen tegen gaan 
staan. Na een ruzie wil Joel het de volgende dag 
goed gaan maken. Clementine blijkt echter totaal niet 
meer te weten wie hij is, omdat ze bij een bedrijf een 
behandeling heeft ondergaan om al haar 
herinneringen aan Joel te laten wissen. Joel besluit 
om eenzelfde behandeling te ondergaan, maar 
daarvan krijgt hij spijt. De film is een prachtige mix 
van een psychologische thriller, romantisch drama, 
en sciencefiction, die gaat over de essentie van 
herinneringen, toeval en liefde. Het verhaal voor 
deze film werd geschreven door Charlie Kaufman, 
die hiervoor een Oscar won. 
 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 13 januari 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
 
 

 
Clementine en Joel 

 
 
 
 

 
Charlie Kaufman 

 

JOHNY CASH 
Al enkele jaren besteedt De Kleine Kerk in januari 
aandacht aan bijzondere artiesten en groepen uit de 
wereld van de popmuziek en wat daaraan 
voorafging. Deze keer bespreken we het leven en 
werk van Johny Cash (1932 - 2003), ‘The Man in 
Black’ (omdat hij altijd in een zwart pak optrad). We 
luisteren en kijken naar zijn muziek en shows. 
Legendarisch werden zijn optredens in enkele 
Amerikaanse gevangenissen. Zelf kwam hij ook 
geregeld in aanraking met justitie, maar hij bracht het 
nooit verder dan een politiecel. Mede door zijn grote 
successen beleefde hij een moeilijke periode met zijn 
verslaving aan drank en drugs, die hij uiteindelijk ook 
weer te boven kwam. De muziek van Cash staat in 
de traditie van de countrymuziek, maar had ook grote 
invloed op zangers als Bob Dylan en Bruce 
Springsteen. Ook begaf hij zich op het terrein van de 
gospelmuziek: het christelijk geloof speelde een 
belangrijke rol in zijn leven. 
 
Datum:  donderdag 19 januari 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer, m.m.v. Johan Sturm  
 
 
 
 

 
Johnny Cash 
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Pastoraat 
 
 
De visitatie 
 
 
Enige tijd geleden is in het kerkblad, in het verslag 
van de Grote Kerkenraad, al aangekondigd dat we 
ons dit jaar weer mogen verheugen in de komst van 
twee vertegenwoordigers van het College van 
Visitatoren.  
 
Het doel van de visitatie wordt door het college zelf 
als volgt geformuleerd: 
 
“De visitatie is een bezoek aan de plaatselijke 
gemeente met haar voorganger(s), kerkelijk werkers 
en kerkenraadsleden door vertegenwoordigers van 
het Regionaal College voor de Visitatie in Noord-
Holland. De vraag “Hoe gaat het met u?” staat 
daarbij centraal. De visitatie is aldus het gesprek over 
het geestelijk leven van de gemeente en hoe u 
gehoor geeft aan de roeping van de gemeente.” 
 
Daarnaast wordt er in hun brief benadrukt dat de 
visitatie geen controlemiddel is – dat alleen in 
werking treedt bij problemen -, maar dat het een 
pastoraal bezoek betreft. 
 
Als u vragen en opmerkingen heeft over het reilen en 
zeilen binnen onze kerkgemeenschap of u maakt 
zich wellicht ergens zorgen over, dan bent u van 
harte welkom. U kunt, voorafgaand aan de 
kerkenraad, in alle rust met onze twee gasten een 
gesprek voeren en van gedachten wisselen over 
zaken die u na aan het hart liggen. 
 
De visitatoren zijn ds. T.H. Hibma en dhr. J.P. 
Wiesenekker. 
 
 
Datum: 10 november 
 
 
18.30 – 19.15 uur:  Gelegenheid voor 

gemeenteleden om de 
visitatoren te spreken in De 
Aanbouw 

 
19.30 – 20.00 uur:  Vesper in de kerkruimte 
 
20.15 uur:  Grote Kerkenraad in 
   De Aanbouw 
	
	

Zondag van de voleinding 
 
 
Zondag 20 november, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, noemen we in de protestantse traditie 
Zondag van de Voleinding. Het is de reformatorische 
variant op het Allerzielen van de Rooms - Katholieke 
Kerk, dat op 2 november valt, voorafgegaan door 
Allerheiligen op 1 november. Op die dag gedenkt 
men degenen die ons door de eeuwen heen zijn 
voorgegaan en op 2 november de gestorven 
dierbaren uit ons eigen leven.  
 
Allerheiligen wordt sinds de achtste eeuw gevierd. 
De Byzantijnse Kerk hield in de vierde eeuw al een 
gedenkdag voor christelijke martelaren op 13 mei. 
Deze werd waarschijnlijk in de zevende eeuw door 
de Rooms - Katholieke Kerk overgenomen en in de 
achtste eeuw uitgebreid tot feestdag voor alle 
heiligen. Paus Gregorius IV maakte er in 837 een 
officiële gedenkdag van, met als datum 1 november. 
 
De traditie van Allerzielen zou afkomstig zijn uit de 
abdij van Cluny (Frankrijk), waar in 998 door abt 
Odilo werd bepaald dat in de met Cluny verbonden 
kloosters de gestorvenen in de liturgie moesten 
worden herdacht. Vanaf de veertiende eeuw werd 
Allerzielen algemeen gangbaar in de Rooms -
Katholieke Kerk. 
 
De voorbereiding voor beide gedenkdagen vindt 
plaats op Allerheiligenavond, in het Engels 
Halloween genoemd. Na de reformatie werd 
Halloween in Engeland een wereldlijk feest. Ierse 
kolonisten brachten het naar Amerika, vanwaar het 
zich de laatste decennia weer over Europa heeft 
verspreid. 
 
Het gedenken van de overledenen vond in 
protestantse kerken vaak in de oudjaarsdienst plaats, 
maar onder invloed van de liturgische beweging in de 
twintigste eeuw nu dikwijls op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, in de tweede helft van de maand 
november.  
 
In het nieuwe liedboek is een ‘afdeling’ Allerheiligen 
opgenomen (lied 724- 736). In de liedteksten worden 
Allerheiligen en Allerzielen vaak met elkaar 
verbonden. 
 
 
Ds. Wim Brouwer 
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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 twee collecten in 
de maanden november en december van dit jaar (D 
= diaconiecollecte, U = uitgangscollecte). 

Zondag 13 november  

D: De opbrengst van deze collecte wordt toegevoegd 
aan het “Rampenfonds” van de werkgroep Diaconie. 
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 € 250.- ten behoeve noodhulp aan Haïti 
nadat de orkaan Matthew begin oktober van dit jaar 
een groot deel van het eiland heeft verwoest. 

U: ook deze collecte is ten behoeve van een activiteit 
van KIA. Nu gaat het om steun aan het Interkerkelijk 
Diaconaal overleg in Lelystad voor het in stand 
houden van inloophuizen. In Lelystad zijn vier 
diaconale stichtingen opgericht: Er zijn twee 
inloophuizen als ontmoetingsplek, waar vrijwilligers 
de bezoekers een luisterend oor en activiteiten 
bieden. De schuldhulp-verlening biedt hulp aan 
mensen met financiële problemen. De voedselbank 
wil armoede en verspilling tegengaan. Al dit werk 
wordt grotendeels uitgevoerd door ongeveer 300 
vrijwilligers. Lees meer hierover in de Collectekrant 
onder nr. 04. 

Zondag 20 november 

D: Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gaat 
de opbrengst van de collecte naar het 
Straatpastoraat van Amsterdam. Deze organisatie 
biedt aan wie daar behoefte aan heeft persoonlijke 
aandacht, pastoraat, belangenbehartiging, creatieve 
en sociale activiteiten, hulp bij boetes voor 
bijvoorbeeld het slapen in het openbaar of 
wildplassen en advies over uitkeringen, 
(zorg)verzekeringen, instanties en woonrecht. De 
motor van het Straatpastoraat is menselijk contact, 
warmte, gezelligheid en enthousiasme. 
Straatpastores en vrijwilligers zoeken daklozen op in 
de inloophuizen, gevangenissen, ziekenhuizen, op 
straat en plekken waar ze 'slordig' wonen. Er is een 
actief pastoraat, er worden vieringen gehouden en  
uitvaarten georganiseerd.  

 

Eén van de cliënten van het straatpastoraat 

 

Er wordt advies gegeven en zo nodig aan een bel 
getrokken: meestal achter de schermen bij 
beleidsmakers, hulpverleners, justitie en in de 
media. Er is een plek voor kwetsbare vrouwen die 
elkaar tweewekelijks ontmoeten tijdens een 
maaltijd. Er is een juridisch steunpunt dak- en 
thuislozen dat cliënten helpt of namens hen optreedt. 
Zo nodig wordt een advocaat ingeschakeld. Voor 
vreemdelingrecht of strafrecht is er altijd een 
advocaat; ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met 
een juridische achtergrond helpen mee. Het 
daklozenkoor ‘De Straatklinkers’, schrijfclub ‘Kantlijn’ 
en de twitterende 'Straatvogels' delen hun ervaringen 
met eenieder die het horen wil. In optredens en 
workshops voor bedrijven en instellingen tonen ze 
hun talenten. Het straatpastoraat werkt nauw samen 
met het drugspastoraat, dat zich specifiek richt op 
(veelal dakloze) druggebruikers. 
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U: Met deze collecte draagt u bij aan het functioneren 
van onze eigen kerkgemeenschap. De opbrengst is 
bestemd voor het werk van de werkgroep Pastoraat 
waarvan leden met andere vrijwilligers het contact 
onderhouden met zieken en vereenzaamden in onze 
kerkgemeenschap. 

 

Zondag 27 november 

D: De collecte is voor de stichting Internationale 
Kinderhulp Nederland De IKN werft fondsen en 
goederen voor de projecten van International 
Childrens Care (ICC). ICC heeft over de hele wereld 
vele projecten waarbij aan weeskinderen en andere 
kansarme kinderen een tehuis wordt aangeboden, 
waarin ze in gezinsverband kunnen opgroeien. Dit 
gebeurt met (pleeg)ouders en een groep van 
ongeveer 9 tot 10 ouderloze kinderen. De gezinnen 
wonen in huizen die bij elkaar in een kinderdorp 
staan. De kinderen krijgen later een opleiding 
aangeboden. IKN focust zich op vier van de vele ICC 
projecten, namelijk El Salvador, Dominicaanse 
Republiek, Congo en Roemenië. Door deze focus 
kan er gerichter hulp worden geboden. IKN is 
gevestigd in Zwijndrecht. Vanuit het kantoor wordt er 
aan fondsenwerving gedaan middels het netwerk, 
mailingen, scholen, particulieren en bedrijven. 
Behalve financiële middelen worden er ook goederen 
geworven die verzameld worden en daarna 
verscheept naar de diverse projecten. 

U: De opbrengst van deze collecte draagt bij aan de 
landelijke kosten die onze kerk in PKN- verband 
heeft, als bijvoorbeeld de verplichte jaarlijkse bijdrage 
aan de PKN zelf (het quotum). 

 

 

Zondag 4 december  

D: Deze collecte is de zesde en laatste van het jaar 
voor de Voedselbank Diemen. Van deze 
voedselbank kunnen ook inwoners van Duivendrecht 
indien nodig gebruik maken, zonder dat daarvoor een 
formele regeling tussen de gemeente Ouder-Amstel 
en de Voedselbank Diemen al tot stand is gekomen. 
Via deze collectes kunnen we onze waardering laten 
blijken voor de welwillendheid van de Voedselbank 
Diemen. 

U: De uitgangscollecte is een landelijke 
geldinzameling van de PKN ten behoeve van de 
training van vrijwilligers in het pastoraat. Ten 
behoeve van de vorming en toerusting van kerkleden 
die zich actief met pastorale ondersteuning willen 
bezig houden worden tal van activiteiten 
georganiseerd. Lees hier meer over in de 
Collectekrant in de Aanbouw onder nr. 06. 

 

Zondag 11 december 

D: Deze collecte ten behoeve van ons Rampenfonds 
is een vervolg op die van 13 november j.l. (zie 
aldaar). Om jaarlijks één of twee keer substantieel bij 
te kunnen blijven dragen is de opbrengst van een 
aantal collectes nodig. Helaas doen er zich de laatste 
tijd een toenemend aantal redenen voor om het 
fonds aan te spreken. 

U: Dit keer gaat het weer om een bijdrage aan de 
kosten van onze eigen kerkgemeenschap. Nu betreft  
het ons orgelfonds dat voorziet in de mogelijkheid om 
het orgel op gezette tijden een klein onderhoud te 
geven of te laten repareren.  

 

  Het orgel van De Kleine Kerk 
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Zondag 18 december  

D: We collecteren vandaag voor het Wereldhuis van 
de Amsterdamse Diaconie. Hier komen vooral 
arbeidsmigranten, afkomstig uit alle delen van de 
wereld. Een klein deel van de bezoekers zijn 
uitgeprocedeerde vluchtelingen. Daarnaast zijn er 
ook slachtoffers van mensenhandel of mislukte 
huwelijksmigratie in het Wereldhuis te vinden. Voor 
de bezoekers betekent het Wereldhuis een plek om 
even op adem te komen en gezelligheid te vinden. 
Het is ook de plaats om een sociaal netwerk op te 
bouwen, iets wat veel migranten ontberen. In het 
Wereldhuis kunnen de gasten nadenken over de 
eigen situatie en samen met anderen 
toekomstplannen maken. Kortom, het Wereldhuis 
stimuleert dat mensen eigen initiatieven ontplooien 
en het heft in eigen hand nemen. Het Wereldhuis 
heeft de bezoekers veel te bieden op het gebied van 
advies, ondersteuning en scholing. 

 

U: We blijven met deze collecte in de diaconale sfeer 
want ook de doelstelling van deze collecte is 
diaconaal, maar nu in eigen huis. Via een serie 
collectes door het jaar probeert de werkgroep 
diaconie dekking te vinden voor de vaste lasten. Wij 
doen bij deze voor dit doel laatste collecte van het 
jaar graag een beroep op u om ons te helpen het 
hoofd boven water te houden. Hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 24 december: Kerstavond 

Tijdens de kerstavonddienst is er geen 
uitgangscollecte. De diaconale collecte is traditioneel 
voor Solidaridad. Dit is een internationale organisatie 
die zich inzet voor een verantwoorde 
voedselproductie om de groeiende wereldbevolking 
te voeden en de wereld te voorzien van een 
alternatief voor fossiele brandstoffen als olie en gas. 
Mijnbouw en industrie moeten overstappen op 
een verantwoorde manier van produceren. De rech-
ten van werknemers worden dan gerespecteerd en 
het milieu blijft behouden voor toekomstige genera-
ties. Solidaridad is overtuigd dat de agrarische sector 
efficiënter kan produceren om de wereldbevolking 
ook in 2050 te voeden en de industrie van 
grondstoffen en energie te voorzien.  
 
 

 
  Klimaatvriendelijk koffieteelt 
 
 
Daarom investeert Solidaridad in initiatiefrijke boeren 
in ontwikkelingslanden en legt daarbij de nadruk op 
het verbeteren van het landgebruik, zodat er meer 
geproduceerd wordt met minder schade voor mens 
en milieu. Solidaridad richt zich daarbij op 
productieketens die er wereldwijd toe doen en waar 
veranderingen grote impact hebben: koffie, thee, 
cacao, fruit, textiel, katoen, soja, palmolie, suikerriet, 
goud en in de veehouderij. Solidaridad helpt 
bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen en een 
duurzame consumentenvraag stimuleren. Zo draagt 
iedereen bij aan veranderingen die er toe doen. 
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Zondag 25 december: Eerste Kerstdag 

D: Eveneens traditioneel is de bestemming van deze 
collecte voor de stichting Dorcas. Deze stichting is 
voortgekomen uit de Christelijke Stichting voor Hulp 
aan Gewetensvervolgden (CSHG) die zich  
oorspronkelijk alleen inzette voor christenen die om 
hun geloof vervolgd werden. Maar Dorcas is 
inmiddels uitgegroeid tot een internationale 
hulporganisatie met een veel bredere doelstelling  
met activiteiten in zowel Oost-Europa als Afrika. Zij 
werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals 
plaatselijke kerken of organisaties en geeft vier 
soorten hulp:  
 
- Noodhulp bij rampen door natuurgeweld of oorlog 
met voedsel, kleding en medicijnen,  
 
- Sociale hulp aan mensen die het vaak buiten hun 
schuld moeilijk hebben, door aanvullende bijstand of 
hulp in natura, 
- Structurele hulp: Geen dak boven je hoofd, geen 
riolering, geen werk of inkomen? Dorcas biedt hulp 
en werkt in de wereld aan een blijvende verbetering 
van de leefomstandigheden, 
 
- Financiële adoptie om honger en armoede te 
lenigen, hulp te bieden aan kinderen, gezinnen en 
ouderen, zorg voor voedsel, kleding, scholing en 
gezondheidszorg, ook op langere termijn. 
 
Kortom dit is een stichting met een doelstelling die 
past bij een dag als vandaag. 
 

 
 
 
U: Ook de landelijke geldinzameling van kerk in Actie 
is op deze dag traditioneel, en wel voor ‘Kinderen in 
de knel.’ Helaas zijn er op veel plaatsen kinderen in 
de knel, en dit jaar gaat de bijdrage naar kinderen 
met een verstandelijke beperking in Pakistan. In 
Nederland doen we er alles aan om hen mee te laten 
tellen. Met specialistische zorg, aandacht en veel 
liefde. In Pakistan is het krijgen van een kind met een 

verstandelijke beperking een schande. Ouders 
vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. De 
partner organisatie van Kerk in Actie, NOAD 
(Netwerk van Organisaties voor Agrarische 
Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een 
menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders 
ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste 
aandacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs 
naar school kan gaan. Veel kinderen zijn ook 
lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt hen met 
fysiotherapie, medicijnen en medische controles. 
Lees meer over deze doelstelling in de Collectekrant 
in de aanbouw onder nr. 07. 

 
Zondag 1 januari 2017 
 
D: Op deze nieuwjaarsdag houden we de eerste 
collecte van een kleine reeks ten behoeven van de 
Voedselbank Diemen. Zoals ik al eerder liet weten 
komt deze stichting, overigens zonder formele 
regeling daaromtrent, op voor de belangen van de 
minder bedeelden in Duivendrecht. En die zijn er 
meer dan we denken. De diaconie wil deze gulle 
houding graag belonen. 
 
U: De opbrengst van deze collecte komt ten goede 
aan de werkgroep Pastoraat van onze eigen kerk. 
Leden van deze werkgroep en andere vrijwilligers 
bezoeken af en toe zieken uit onze kerk en brengen 
hen dan met onze beste wensen vaak ook een 
bloemengroet.  
 
 
Zondag 8 januari 2017 
 
D: Ook dit is een eerste collecte van een aantal die in 
de loop van dit jaar voor ditzelfde doel, het 
Rampenfonds van de werkgroep Diaconie, zal 
worden gehouden. De opbrengst wordt toegevoegd 
aan een afzonderlijke post op de begroting waaruit 
snel hulp bij acute nood op wereldschaal kan worden 
gegeven. 
 
U: Deze collecte is eveneens ten behoeve van de 
werkgroep Diaconie, i.h.b. als een bijdrage aan de 
vaste lasten van de werkgroep. 
 
 

Lennart Bouman, werkgroep Diaconie 
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Financiën en beheer
 

COLLECTEOPBRENGSTEN IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2016 
 
Datum Diaconie  Kerk Uitgang   Bestemming 

7 aug. € 59,30   Save the Children € 35,65 € 44,90 Orgelfonds 
14 aug. € 39,20   Voedselbank Diemen € 36,50 € 46,20   KIA Nias 
21 aug. € 27,05   Edukans € 23,25 € 27,30   Wg. Diaconie 
28 aug. € 41,05   Ecol. landbouw  € 33,85 € 35,55   Tuinonderhoud 
Totaal 
august. 

€ 166,60   € 129,25   € 153,95    

4 sept. € 36,75 Jeanette Noëlhuis € 18,50 € 15,95   Tuinonderhoud 
11 sept. € 64,15   Light for the world € 55,00  € 45,70    Wg. Diaconie 
18 sept. € 46,90    Regenboog-groep € 44,30   € 33,65   PKN Vredeswerk 
25 sept. € 71,70    Doven-pastoraat € 73,55 € 72,70    Wg diaconie 
Totaal 
sept. 

€ 219,50   € 191,35  € 168,00   

2016 t/m 
sept. 

€ 2.321,40  € 1.828,12 € 1.759,55  

 
 
 
Beste mensen, 
 
 
Bovenstaand treft u het collecteoverzicht over de maanden augustus en september aan.  
 
Naar aanleiding van de jaarrekening over 2015 – die sloot met een tekort van € 25.300, - heeft het college onlangs 
een gesprek gehad met onze provinciale ‘opzichters’ (het Regionaal college voor de behandeling van 
beheerszaken) over de financiële situatie van onze kerkgemeenschap, die ook door hen als zorgelijk wordt 
beoordeeld. Hoewel het vermogen van onze gemeente door onder meer de verkoop van de pastorie tijdelijk is 
toegenomen, blijven we jaarlijks interen op dit vermogen. Het College van Beheer en de Kerkenraad zullen dit 
seizoen hieraan alle aandacht geven, mede met het oog op het nieuwe beleidsplan dat we in 2018 moeten 
opstellen. Ook zullen we te zijner tijd de gemeente weer uitnodigen voor een gemeenteberaad om informatie, 
ideeën en plannen met elkaar te delen. U zult hierover de komende tijd meer horen. 
 
Inmiddels zijn wij druk bezig met het opstellen van de begrotingen en het collecterooster voor 2017.  
 
Tot slot: (1) De verschillende activiteiten op de Open Monumentendag hebben € 714,30 opgebracht, met dank aan 
alle vrijwilligers die deze dag weer tot een succes maakten! (2) In de zomer is er wat weinig koffie gedronken: het 
saldo van de koffiebus zullen we optellen bij dat van de volgende twee maanden. (3) Via ds. Wim Brouwer 
ontvingen we een gift van € 50,-.  
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters dank voor uw bijdragen en een 
vriendelijke groet van: 
 
Peter van Leeuwen 
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Kerkenraad 
 
 
Verslag van de vergadering van de grote 
kerkenraad van 8 september 2016 
 
 
Het is een goede gewoonte dat de voorzitter de 
vergadering opent met een inspirerende tekst, gedicht 
of quote. Deze keer heeft hij gekozen voor de tekst 
“God is dichtbij én veraf” van Efraïm de Syriër (ca. 
306-373): 
 
Op wonderlijke wijze bent U overal dicht bij ons; 
U werkt in ons, Heer, en U blijft verborgen.  
U bent daar in de hoogte en de hoogte voelt U niet;  
U bent daar in de diepte  
en de diepte kan U niet omvatten.  
U bent ongrijpbaar als wij U zoeken.  
U bent dichtbij én veraf. Wie kan U bereiken?  
Ons denken en onze zintuigen raken U niet:  
alleen in geloof, liefde en gebed komen wij U nader. 
 
Via de vaststelling van de agenda en de bespreking 
van de notulen vorige vergadering komen we bij de 
actie- en besluitenlijst. Het belangrijkste punt zijn de 
voorbereidingen voor het 25-jarig ambtsjubileum van 
ds. Brouwer, maar op het moment dat u dit leest, is het 
feest alweer achter de rug en zijn de eerste leuke 
reacties al binnengedruppeld. Er was een gemengd 
gezelschap aanwezig en de manier waarop deze 
middag vorm gegeven was viel in de smaak. 
 
Een ander actiepunt was het invullen van de 
vrijgevallen plaats in de kascommissie. Inmiddels heeft 
de heer Ek zich bereid verklaard de werkzaamheden 
van de heer Booij, die deze functie jarenlang vervuld 
heeft, over te nemen. 
 
Zoals al eerder werd aangekondigd zullen er op 10 
november a.s. twee visitatoren onze gemeente 
bezoeken. Gemeenteleden zijn welkom om met de 
heren in gesprek te gaan over allerlei zaken, die u na 
aan het hart liggen. Elders in dit blad vindt u nog wat 
meer (praktische) informatie.  
 
Ook de situatie van onze kerk stond op de agenda. We 
vertellen u niets nieuws als we zeggen dat de 
financiële toestand niet rooskleurig is. Daarnaast wordt 
het ook steeds moeilijker om voldoende mensen te 
vinden, die nodig zijn om alle werkzaamheden en 
activiteiten voor te bereiden en uit te voeren.  
De kerkenraad heeft het plan opgevat om, na de 
visitatie, de gemeenteleden nader te informeren over 

de stand van zaken, waarbij ook de terugkoppeling 
over de visitatie en de Visienota “Kerk 2025”, 
opgesteld door de Generale Synode, aan bod zullen 
komen. Dit alles zal vervolgens mede gebruikt worden 
voor het opstellen van een nieuw beleidsplan (het 
huidige loopt in 2018 af). Er wordt nog nagedacht over 
de vorm waarin deze onderwerpen gepresenteerd 
zullen worden. 
 
De vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen 
vertellen waar ze zich momenteel mee bezighouden. 
Zo is de werkgroep Diaconie druk in de weer, in 
samenwerking met de Diaconie van Amsterdam, om 
duidelijkheid te verkrijgen over de situatie rond het 
nieuwe asielzoekerscentrum, voorheen de 
‘Bijlmerbajes’, zodat er bepaald kan worden aan welke 
ondersteuning er behoefte is en welke rol de kerk 
daarbij zou kunnen spelen. Eind oktober wijzigt ook de 
bezetting van de diaconie. De ambtsperiode van 
mevrouw Groeneveld loopt af en zij zal worden 
opgevolgd door mevrouw Nolte. 
 
De werkgroep Eredienst zal zich in haar vergadering 
eind deze maand buigen over het nijpend tekort aan 
organisten, nog versterkt doordat Hans v.d. Weyer 
voorlopig niet zal kunnen spelen in verband met zijn 
revalidatie. Het is een hele uitdaging om in elke dienst 
weer orgelmuziek in de kerk te laten klinken. Ook 
zullen de vespers geëvalueerd worden en zal er beslist 
worden of we hiermee doorgaan en in welke vorm. 
 
En daarmee kwam het eind van de vergadering in 
zicht en sloot de voorzitter af met de tekst ‘Het leven is’ 
van Sai Baba: 
 
Het leven is een lied – Zing het 
Het leven is een spel – Speel het 
Het leven is een uitdaging – Neem hem aan 
Het leven is een droom – Maak hem waar 
Het leven is een offer – Breng het 
Het leven is liefde – Geniet ervan 
 
 
Brigitte Schutte 
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  Stichting Kleinoot 
 
 
 
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 bespelen. 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 

 
 
 
 
 

PRADES SEXTET 
In de zomer van 2016 werd het Prades sextet 
opgericht. De leden speelden voor het eerst als sextet 
samen tijdens het Pablo Casals Festival in Prades, 
Frankrijk. Violistes Ruña ’t Hart en Mayu Konoye, 
altviolist Take Konoye en cellist Alexander Warenberg 
kenden elkaar al langer, zij speelden jarenlang samen 
in de Fancy Fiddlers, een strijkersensemble onder 
leiding van Coosje Wijzenbeek. Cellist Chris Ellis en 
altviolist Martin Moriarty, beiden uit Ierland, speelden 
ook al jaren samen kamermuziek in verschillende 
bezettingen. Het sextet ontving lessen van leden van 
het Artis Kwartet en gaf concerten in Nederland en 
Frankrijk. 
 
Datum:  vrijdag 25 november 2016, 
Tijd:   20.00 – 21.30 uur 
Plaats:  De Kleine Kerk 
Entree:  € 15,  

inclusief koffie en drankje na afloop 
Kaartverkoop: aan de zaal 
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl 
 
 
ENSEMBLE HENK VAN ZONNEVELD 
Henk van Zonneveld heeft enkele jaren geleden in De 
Kleine Kerk opgetreden met o.a. een kistorgel en een 
programma rondom Bach. In het concert dat nu 
geprogrammeerd staat, wordt hij vergezeld van twee 
fantastische houtblazers: hoboïste Nienke van der 
Meulen en fagottist Thomas Oltheten. Zij spelen  
sonates van onder andere G. B. Platti, G. Ph. 
Telemann en G. F. Händel. 
 
Bezetting: Henk van Zonneveld, klavecimbel 

Nienke van der Meulen, hobo 
Thomas Oltheten, fagot. 

 
Datum:  vrijdag 27 januari 2017 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Plaats:  De Kleine Kerk 
Entree:  € 15,  

inclusief koffie en drankje na afloop 
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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Impressies uit het land 
van de Reformatie (1) 
 
 
 
Het is 31 oktober 1517. Een augustijner monnik en 
professor aan de universiteit Leucorea in Wittenberg, 
een stadje midden in Europa, stuurt een brief aan de 
aartsbisschop Albrecht te Mainz. Hij verzoekt hem om 
zijn aanwijzingen, die hij heeft gegeven aan 
aflaatpredikers, onder wie de monnik en theoloog 
Johann Tetzel, in te trekken. Want, zo zegt hij, aan de 
gelovige gemeenteleden wordt een valse zekerheid 
voorgespiegeld. Hij wil een dispuut over misstanden in 
de kerk en de onvrede daarover bij het volk. 
 
Wat er deze dag verder zal gebeuren, valt af te 
wachten. Of Maarten Luther, zoals de monnik heet, 
van plan is en de tijd heeft om naar de Slotkerk te 
lopen om daar de 95 stellingen, waarin hij zijn kritiek 
onder woorden brengt, aan de deur te hameren staat 
te bezien, want het is druk in het stadje. Het is immers 
de vooravond van Allerheiligen; misschien moet hij 
nog de laatste hand leggen aan zijn preek voor 
morgen, als velen, ook van buiten Wittenberg, zullen 
toestromen naar de St. Marienkerk aan het marktplein. 
De kerk, waar Luther sinds zijn komst naar Wittenberg 
in 1508 zijn preken houdt. 
 
Nog heeft hij geen idee van de verstrekkende 
gevolgen van zijn oproep tot een gesprek over hoe 
een gelovige in genade wordt aangenomen door God. 
Zijn het de goede werken, de aflaten of is het door 
Sola Fide, door het geloof alleen? Ook heeft Luther 
heeft er geen idee van, dat zijn actie 500 jaar later zal 
worden herdacht als het begin van de Reformatie. 
 
 
 

 
Logo van het Lutherjaar met de Wartburg te Eisenach 
 
 

Volgend jaar is het dan zover: in de hele protestante 
wereld zal herdacht worden dat Luther de 95 stellingen 
formuleerde. Als krachtig symbool hiervoor staat het 
aanslaan daarvan op de deur aan de noordzijde van 
de Slot- und Universiteitskerk op 31 oktober 1517. 
 
Al jaren lopen de voorbereidingen voor deze 
herdenking, die over de hele wereld aandacht zal 
krijgen. De opmaat hier naar toe is een gebedsdienst 
op 31 oktober 2016 in het Zweedse Lund, waar bijna 
zeventig jaar geleden de Lutherse Wereldfederatie 
werd opgericht. Het is het voornemen van Paus 
Franciscus om aanwezig te zijn bij deze dienst, die op 
het katholiek-luthers gebedenboek gebaseerd zal zijn. 
Verschillende protestantse denominaties zullen 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Het zwaartepunt van de herdenkingsbijeenkomsten, 
vieringen, studiedagen, reisprogramma’s en wat al niet 
ligt uiteraard in Duitsland, waar sinds 2008 elk jaar een 
ander thema in relatie tot de Reformatie de aandacht 
krijgt. Vaak zijn deze thema’s te verbinden met 
bekende persoonlijkheden waar Luther mee samen 
gewerkt heeft, of op wie hij grote invloed heeft 
uitgeoefend. Ik noem er enkele: 
 
Philip Melanchthon en ‘Onderwijs en Vorming’  
Johann Sebastian Bach en ‘Muziek’ 
Desiderius Erasmus en ‘Vrijheid’ 
Lucas von Cranach en ‘Beeld en Bijbel’ 
 
Ook in Nederland zal veel aandacht uitgaan naar 
allerlei aspecten van de Reformatie op theologisch, 
politiek en historisch gebied En de oecumene zal 
zeker aan bod komen. De Protestantse Kerk in 
Nederland heeft het voortouw genomen voor een 
oecumenische slotviering van het herdenkingsjaar in 
de Dom te Utrecht. Er zal worden samengewerkt met 
zo veel mogelijk kerken. De Rooms - Katholieke kerk 
heeft toegezegd mee te willen werken, enkele andere 
kerken beraden zich nog.  
 
Bij het vraagstuk van de oecumene kun je je afvragen 
of een deel niet per definitie onderdak vindt bij het 
geheel én of niet elk geheel altijd uit delen bestaat. 
Onlangs was er een feestelijk programma ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum 
van ds. Brouwer. Een gedicht, dat deel uitmaakt van 
de novelle Drie Rode Rozen van Abel Herzberg, mocht 
ik daar voorlezen: Want alles is fragment, 
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Van drie zangen de eerste 
en van de eerste een fragment. 
Vraag niet waar het geheel is, 
aanvang en end. 
 
Want alles is fragment. 
Al door het zeggen van het woord 
deelt men, scheidt men en schendt 
het alomvattende, dat men niet kent, 
dat ik aanwezig weet 
of alleen maar vermoed, 
dat ik niet uitspreken kan 
en toch uitspreken moet, 
 
dat mij beheerst  
en mij te luisteren gebiedt. 
Maar als ik zoek en luister, 
dan vind ik het niet. 
 
Een troost blijft: 
er is in ieder woord een woord, 
dat tot het onuitspreekbare behoort; 
er is in ieder deel een deel 
van het ondeelbare geheel, 
gelijk in elke kus, hoe kort, 
het hele leven meegegeven wordt. 
 

 
Het komende jaar wil ik u enkele verhalen vertellen 
over hoe ik telkens in aanraking kwam met Luther en 
zijn gedachtenis. Het zijn persoonlijke, alledaagse 
verhalen. Het kan gaan over mijn oudtante, die 
geboren is in Wittenberg. Of over een nichtje, dat 
meegelopen heeft in de bruiloftsstoet van Maarten 
Luther en Katharina van Bora, een jaarlijks toeristisch 
spektakel in Wittenberg.  
 
In 1967 bracht ik voor het eerst een bezoek aan 
Wittenberg. Ik was een jaar of zeventien. Door mijn 
oudoom en oudtante was ik uitgenodigd om de 
zomervakantie bij hen door te brengen. Dat wilde ik 
heel graag, het was een totaal andere vakantie-
bestemming dan bijvoorbeeld het mij zo vertrouwde 
Hamburg en Scheveningen. Spannend en interessant, 
want wie ging er nou achter het IJzeren Gordijn kijken. 
Aan het begin van het jaar vroeg ik een visum voor de 
DDR aan. Dat nam geruime tijd in beslag, maar het 
werd verstrekt. 
 
Enkele dagen voor ik op reis zou gaan, overleed mijn 
oudoom Erich, 75 jaar oud. Mijn oudtante Martha was 
in rouw gedompeld. Toch wilde ze per sé, dat ik zou 
komen. Samen hadden ze wat geld gespaard om met 
mij leuke uitstapjes te maken en die moesten toch echt 
doorgaan. Iets eerder dan het plan was, stapte ik op 

de trein om de begrafenis te kunnen bijwonen. De reis 
was een hele belevenis. De controles aan de 
grensovergang tussen West- en Oost-Duitsland 
maakten diepe indruk op mij. Soldaten met het bajonet 
op het geweer hielden de trein vanaf een loopbrug, 
waar deze onder stond, in de gaten. Langs de trein 
liepen agenten met herdershonden. In de trein werd 
met spiegels onder de banken gekeken of daar niet 
iets of iemand was verstopt. Reizigers werden 
ondervraagd en hun bagage werd nauwgezet 
bekeken. Dat alles gaf een onbehagelijk gevoel.  
 
Eenmaal aangekomen bij mijn tante leerde ik veel 
familieleden en dorpsgenoten van mijn oudtante 
kennen. Ik werd er meteen op uitgestuurd om bij de 
slager een bestelling op te halen, want er zal gekookt 
moeten worden voor de begrafenisgasten. Zoals 
gebruikelijk in Duitsland werd er ook gebakken, d.w.z. 
het deeg werd thuis klaargemaakt en dan door de 
plaatselijke bakker gebakken in zijn oven, omdat die 
voldoende ruimte had voor alle baksels. Ik was in een 
wereld, die ik zo niet kende, terecht gekomen. 
 
Op de dag van de begrafenis maakte ik voor het eerst 
een lutherse kerkdienst mee, die niet veel afweek van 
de gereformeerde kerkdiensten, zoals ik Nederland 
had bijgewoond. Na de dienst en de plechtigheid aan 
bij graf, ging iedereen mee naar het huis van mijn 
oudtante. Daar werd gegeten en gedronken en er 
werden nieuwtjes uitgewisseld, want zo vaak zagen ze 
elkaar niet. Er werd met warme belangstelling bij mij 
geïnformeerd hoe het bij ons in het “Westen” was. Ik 
kwam uit het onbereikbare Holland, voor hen een 
sprookjes- en luilekkerland tegelijk. Iedereen drukte 
me op het hart om toch beslist op bezoek te komen. 
Toen ze allemaal één, twee dagen later weer 
huiswaarts waren vertrokken, was er rust voor mijn 
oudtante en mij om elkaar wat beter te leren kennen. 
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Eén van de eerste uitstapjes, die we maakten was 
naar Wittenberg. Sinds 1938 heet de stad officieel 
Lutherstadt Wittenberg. Daar werd mijn oudtante 
Martha in 1896 geboren in de Collegiënstrasse, die 
loopt vanaf het Lutherhuis tot aan de markt. Gedoopt 
werd zij in de St. Marienkerk aan het marktplein met 
water uit een monumentaal doopvont, dat in 1457 is 
gemaakt door Hermann Vischer, de oude. (zie p.18) 

In deze kerk heeft Luther vele malen gepreekt en het 
is heel wel denkbaar dat hij kindertjes heeft gedoopt uit 
dit doopvont. Zijn eigen kinderen zijn er in ieder geval 
gedoopt door dominee Johann Bugenhagen, die ook al 
het huwelijk tussen Luther en Katharina op 13 juni 
1525 had gesloten in de Stadskerk.  
 
 
Nora Schutte

 

 
Gezicht op Wittenberg aan gene zijde van de Elbe. Uit het reisalbum van Paltsgraaf Ottheinrich (1536). Links de Slotkerk, waar 
de 95 stellingen aan de deur zouden zijn gehamerd en rechts daarvan de St. Marien- of Stadkerk met de twee torens. 

 
 

 

Uitbeelding van het verhaal dat Luther zijn “95 stellingen” 
op de deur van de slotkerk te Wittenberg gespijkerd zou hebben  

(Ferdinand Pauwels, 1872) 
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Kerk en regio  

 

Internationale Dag van de Rechten van 
de Mens 2016 

 

Sinds 1948 is 10 december de Internationale Dag 
van de Rechten van de Mens, die dag werd namelijk 
in de Verenigde Naties de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens afgekondigd en staat men 
wereldwijd stil bij de Mensenrechten.  

Amnesty International organiseert op die dag op het 
hoofdkantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam 
een 24-uurs schrijfmarathon waar dit jaar voor 10 
verschillende gewetensgevangenen brieven zullen 
worden geschreven. Deze brieven worden naar de 
autoriteiten van de landen waar deze mensen 
gevangen zitten gestuurd en daarnaast is er de 
mogelijkheid om een kaart naar de gevangene zelf te 
sturen.  

Een reactie van Phyoe Phyoe Aung, voor wie we 
vorig jaar schreven: “Ik dank iedereen voor hun 
steun, de brieven inspireerden me. Ik realiseerde me 
dat de wereld naar ons kijkt en ons steunt. We zijn 
niet alleen!”  

Ook onze kleine Amnesty Werkgroep wil hieraan 
meedoen; deden wij dit het vorig jaar nog in 
Duivendrecht en Diemen, dit jaar beperken we ons, 
door gebrek aan mankracht, tot Diemen. Daar kan 
men op vrijdag 9 december vanaf 11.00 uur terecht in 
de raadszaal van het gemeentehuis, D.J. den 
Hartoglaan om één of meerdere brieven en kaarten 
te schrijven.  

Ik wil u namens onze groep van harte uitnodigen om 
hieraan deel te nemen. Voor papier, pennen kaarten 
en koffie wordt gezorgd, hopelijk tot ziens!  

 

Namens Groep 10, Diemen, Duivendrecht, 
Ouderkerk Lenie Toussaint-Spaargaren  
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Alzheimer Café Amsterdam Oost / Diemen / Ouder – Amstel 
  

 
Dinsdag 8 november 2016 

 
Dementie en communicatie  

 
Gastspreker: Lisa Scheepens 

 
 
Voor iemand die lijdt aan dementie kan het steeds 
moelijker worden om te begrijpen wat er in zijn of 
haar omgeving gebeurt. Het kan veel moeite kosten 
om dingen duidelijk te maken en onder woorden te 
brengen. Meestal is er sprake van een verminderd 
concentratievermogen. Dit alles kan een gevoel van 
machteloosheid geven, wat tot boosheid kan leiden, 
of tot de neiging om zich terug te trekken en zich stil 
te houden. Voor een mantelzorger vraagt het veel om 
te kunnen begrijpen wat iemand met dementie wil 
zeggen en daar zo goed mogelijk op te reageren. 
Ook de mantelzorger kan zich machteloos of zelfs 
wanhopig gaan voelen. Lisa Scheepens gaat met 
ons in gesprek over de moeilijkheden én 
mogelijkheden van communicatie met mensen die 
lijden aan dementie. Zij is logopediste bij de 
Logopediepraktijk Oost.     
 
 
 
 
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 13 december 2016 

 
Dementie en de kracht van herinneringen 
 

Gastspreker: Annemarie Bolder 
 
 
Bij mensen met dementie blijven herinneringen van 
vroeger vaak lang intact. Door alle dagelijkse zorgen 
om het functioneren van iemand met dementie, 
komen we er niet altijd aan toe om aandacht te 
geven aan die herinneringen. Maar omdat het 
ophalen van herinneringen een beroep doet op wat 
iemand nog wel weet, is het van groot belang voor de 
degene met dementie. Want herinneringen van 
vroeger kunnen iemand weer betrekken bij zijn of 
haar omgeving en een prettig en vertrouwd gevoel 
geven. Annemarie Bolder zal vertellen over de 
manier waarop mantelzorgers contact kunnen  
maken met mensen met dementie. Zij is trainer en 
coach voor mantelzorgers, waarbij zij hen helpt om 
methodes te vinden waardoor herinneringen kunnen 
worden opgeroepen. Zij heeft hiervoor ook een 
hulpmiddel ontwikkelt: een (gratis) app, onder de titel 
‘Dementie en Herinneringen’, met liedjes, foto’s, 
filmpjes en geluidsfragmenten uit vroegere jaren. 
Annemarie Bolder is werkzaam als ergotherapeut bij 
zorggroep Amsterdam Oost en eigenaar van 
Ergoworld. 
 
 
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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Armoede snel gegroeid 
 
 
Ruim elf jaar geleden zijn ze in Almere begonnen met 
een voedselloket. De raming was dat er 250 
gezinnen gebruik zouden maken van de faciliteit. 
Maar het pakte in een mum van tijd heel anders uit. 
Er zijn constant zo’n 600 adressen die men 
ondersteunt, zo’n 1400 op jaarbasis, oftewel 3000 
personen. Dat is 10 procent van de minima in de 
groeistad, die de maand slechts rondkomen door de 
aanvullende bemiddeling van kerken en andere 
organisaties. 
Een delegatie vanuit het knooppunt ‘Kerken en 
armoede’ was maandagmiddag op werkbezoek in 
Almere Haven, waar ze zich lieten informeren door 
de diaconaal consulent Peter Mons en enkele 
vrijwilligers. Onder de bezoekers waren ds. René de 
Reuver (PKN / Raad van Kerken), consulente Meta 
Floor (Protestantse Kerk), consulent Derk Jan Poel 
(Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), ds. Klaas van 
der Kamp (Raad van Kerken) en 
communicatiemedewerker Maurits van Stuijvenberg 
(KerkinActie). Het bezoek sluit aan bij de presentatie 
van een armoederapport dat de kerken vrijdag 28 
oktober naar buiten brengen. In Almere wilde men op 
locatie vernemen in hoeverre conclusies uit het nog 
vertrouwelijke rapport aansluiten bij de ervaringen 
aan de basis. 
 
Peter Mons vertelde samen met een cliënte Jolanda, 
een vrijwilliger Ruurd en een diaken Frieda over de 
situatie in Almere. Er is in de grootste groeikern van 
Flevoland een speciale stichting gevormd, die 
mensen helpt om zo snel mogelijk weer zelfstandig te 
functioneren. Over het algemeen lukt het in 90 
procent van de situaties om mensen met een paar 
maanden weer in de eigen supermarkt te laten 
winkelen. Daaraan gaat een begeleiding vooraf, die 
mensen niet vanuit protocollen benadert, maar vanuit 
de menselijke maat. 
 
We komen drie houdingen tegen, legt Peter Mons uit. 
Je hebt de vechters, dat zijn de mensen die hun 
uiterste best doen om uit de problemen te komen. 
Dat is voor de vrijwilligers het makkelijkste. Je hebt 
de vluchters, mensen die het alleen niet meer redden 
en die zo murw geslagen zijn, dat ze niet eens de 
brieven meer durven te openen. En je hebt de 
vriezers, dat zijn mensen die eindeloos uitstellen 
alvorens in de actiemodus te komen. De vrijwilligers 
helpen de verschillende mensen over een lastige 
hobbel heen en proberen mensen in een stand te 
brengen waarin ze hun situatie weer overzien en er 
mee kunnen omgaan. 

Mons stelt vast dat het aantal bezoekers aan het 
voedselloket erg is gestegen. In eerste instantie krijgt 
iedereen een royaal onthaal. Als je honger hebt, 
moet je te eten krijgen. Kom je langer dan een 
maand, dan volgt er een gesprek en wordt er 
gekeken hoe mensen geholpen kunnen worden, 
omdat de situatie van afhankelijkheid blijkbaar blijft 
aanhouden. Er zijn allerlei kwetsbare groepen. 
Mensen hebben onvoldoende inkomen, kunnen de 
huur niet meer betalen, geraken op achterstand met 
de betaling van water, gas en electra en zien 
uiteindelijk geen mogelijkheden meer om het tij te 
keren.   
 
Jolanda, een voormalige cliënte, vertelt hoe ze met 
haar gezin in de problemen geraakte, toen haar man 
die een stukadoorsbedrijf runde, geen opdrachten 
meer wist te verwerven. Hij kon niet concurreren met 
goedkope Poolse bouwvakkers. En het gezin gleed 
onderuit, moest weer thuis bij één van de ouders 
gaan wonen, had door allerlei formaliteiten, 
aanvankelijk geen ondersteuning van de overheid en 
op die manier kwam men op een glijdende schaal 
terecht waarbij men steeds verder in het moeras 
geraakte. Het verhaal van Jolanda is exemplarisch 
voor veel mensen die de eindjes niet meer aan 
elkaar kunnen knopen op het moment dat een zzp-
erschap niet het geld oplevert wat men verwachtte, of 
op het moment dat de levensomstandigheden 
ingrijpend veranderen door een baanloosheid of een 
scheiding. 
 
Bij het voedselloket krijgt men een tegoed van 55 
euro per maand. Het is een aanvulling op wat 
mensen ontvangen aan bijvoorbeeld een uitkering, 
zodat ze net een week meer lucht krijgen per maand. 
Daarnaast proberen Peter en zijn vrijwilligers te 
helpen bij voorkomende vragen en dienstverlening. 
Uitgangspunt is wel dat mensen zelf de regie over 
hun leven moeten blijven nemen. Het kan niet zo zijn 
dat ze de last van de schulden afwentelen op 
vrijwilligers of op de samenleving. 
De armoede-opvang in Almere is dermate snel 
gegroeid dat men komende maand naar een andere 
locatie uitwijkt, het pand is enkele keren groter dan 
de huidige locatie, waar men niet alleen een 
supermarkt inricht, maar ook een plek aanbiedt waar 
andere producten - van witgoed tot meubels - een 
herbestemming krijgen. Verder hoopt men mensen 
eerder te kunnen begeleiden voordat ze wegglijden 
onder de armoedegrens. Een vorm van preventieve 
begeleiding bieden dus.  
 
 
Bron: Raad van Kerken, oktober 2016 
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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:  
 

dinsdag 20 december 
 
 
 
Afbeelding op het voorblad: 
 
Gari Melchers (1860 – 1932): The Nativity 
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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’.  


