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Van de redactie 
 
 
De komende periode hebben een aantal diensten in 
de Kleine Kerk als thema Liederen uit de Lutherse 
traditie. Op zondag 5 maart, de eerste zondag van de 
veertigdagentijd ging het over Een Vaste Burcht is 
onze God. Het in ons land bekendste lied van Luther, 
is niet los te zien van Psalm 46. Die psalm van David 
opent met de regels: “God is voor ons een veilige 
schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en 
storten de bergen in de diepst van de zee. Laat de 
watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de 
bergen doen beven.”           
                                                                        
Ook bij het lezen van het eerste vers van Psalm 91, 
de psalm van de eerste zondag van de 
veertigdagentijd, zien we overeenkomsten met het 
lied van Luther, Een Vaste Burcht is onze God. 
 
Heil voor wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning; 
Hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
Psalm 91, met in totaal acht verzen, is berijmd door 
Ad den Besten.  
 
Lloyd Haft maakte een bijzondere dichterlijke 
bewerking van Psalm 91:  
 
Naar Psalm 91 
Hij die in de duisternis 
zijn redding erkent 
onderhoudt de almachtige, 
zegt er is hoop voor hem 
want ik heb vertrouwen, 
vertrouwen dat hem zal hoeden 
voor de strik van de vogelvanger. 
Mijn armen zijn hem tot vleugels, 
hij blijft in mijn vlucht geborgen, 
buiten het bereik van de pijlen van de dag. 
Duizenden zullen er vallen, ja, 
tienduizenden: hij blijft erbuiten. 
Mijn hoop is hem tot toevlucht, 
mijn huis zijn haven. 
Dat ik hem mag bewaren  
op al mijn wegen: 
dat hij zijn voet niet  
stoot op mijn steen. 

Ik treed op de leeuw, 
loop op de adder voor hem, 
want zo heb ik hem lief: 
door ook daar hem te kennen: 
zo ken ik hem. 
 

- - - - - - - 
 
In dit nummer geven we onder meer aandacht aan 
de vastentijd, Pasen, Koningsdag en de 4 Mei 
herdenking, en bieden we een overzicht van de 
komende door De Kleine Kerk en Stichting Kleinoot 
georganiseerde avonden. 
 
We hopen dat door het gevarieerde aanbod het 
kerkblad weer een leesbaar geheel is geworden en 
ontmoeten u graag in de diensten, de avonden of 
een van de andere activiteiten. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa                                                                                                             
Cor Schröder (verspreiding) 
 
 
PAASONTBIJT 
 
Over een dikke maand is het Pasen, en Paasmorgen 
valt op 16 april. Voor wie het niet (meer) weet: op 
Paasmorgen, vóór de dienst van die zondag, is er  
gelegenheid te ontbijten in de Aanbouw. Dat is een 
feestelijke gebeurtenis, als opmaat voor de 
paasmorgendienst. Na het ontbijt zetten we het feest 
dan ook voort in de eredienst. En iedereen is 
welkom, ook als je geen lid bent van onze gemeente! 
  
Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel 
eters moeten worden gerekend. Opgeven is dan ook 
gewenst. Maar als een vergeetachtig mens of een 
spijtoptant zich op paasmorgen meldt zonder zich te 
hebben opgegeven, dan doen wij daar niet moeilijk 
over. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
Opgeven kan bij ondergetekende.  
Telefoonnummer: 020 690.67.99 
Doe die opgave het liefst vóór Stille Zaterdag, in 
verband met de noodzakelijke boodschappen. 
 
Dus: zondag 16 april, Eerste Paasdag. 
Tijd van aanvang: half negen stipt. 
Plaats: De Aanbouw.   
 
Tot dan! 
 
Meini Blom 
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Kerkdiensten 

 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
12 maart ds. W. Brouwer 
 
19 maart   ds. D. Kuiper 
  
26 maart ds. W. Brouwer 
  
2 april ds. A. Wessels 
 
9 april ds. W. Brouwer 
 Palmzondag 
 
13 april ds. W. Brouwer 
 Witte Donderdag, 19.30 uur 
 Heilig Avondmaal 
14 april ds. W. Brouwer
 Goede Vrijdag, 19.30 uur 
15 april  ds. W. Brouwer 
 Stille Zaterdag, 19.30 uur 
 
16 april ds. W. Brouwer
 Paasmorgen 
 
23 april ds. S. Lamsma 
 
30 april  ds. W. Brouwer 
 
7 mei  ds. W. Brouwer
  
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw. 
 
Lied van de maand 
Maart Liedboek 545 
April Liedboek 353 
Mei Liedboek 858 
 
Kostersteam 
12, 19 en 26 maart dhr. P. Cleveringa 
2 en 9 april dhr. P. van Leeuwen 
13*, 14* en 15* april dhr. P. Cleveringa 
16*, 23 en 30 april dhr. M. Wolters 
7 mei dhr. P. van Leeuwen 
 
*Respectievelijk Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag  

Agenda: 
 
Donderdag 9 maart 
 
Vesper, 19.30 uur 
 
 
 
Vrijdag 10 maart 
 
Stichting Kleinoot: Poëziefestival 
 
 
 
Vrijdag 17 maart, 20.00 uur 
 
Film: My Life as a Dog 
 
 
 
Donderdag 23 maart, 20.00 uur 
 
Augustinus: De Stad van God 
 
 
 
Vrijdag 31 maart, 20.00 uur 
 
Stichting Kleinoot: Jan Brokken 
 
 
 
Woensdag 5 april, 20.00 uur 
 
Johannes Passion 
 
 
 
Vrijdag 7 april, 20.00 uur 
 
Film: Still Alice 
 
 
 
Donderdag 20 april, 20.00 uur 
 
Prince 
 
 
 
Zondag 23 april 
 
Stichting Kleinoot: Liederenrecital 
 
 
 
Donderdag 27 april 
 
Koningsdag, o.a. boekenmarkt en wereldwinkel 
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AnTenne 
 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
Aswoensdag en Schortelwoensdag                                        
 
 
‘Vette Dinsdag ’, de dag voorafgaand aan 
Aswoensdag, kwam vorig jaar in ons kerkblad ter 
sprake. Aanleiding was de receptenrubriek van het 
dagblad Trouw, waarin een soep voor de 
Vastenavond werd beschreven. Vastenavond is de 
avond vóór Aswoensdag, de dag van boetedoening. 
Voor rooms-katholieken begint dan de vastentijd. 
Deze periode duurt tot Pasen. Rooms-katholieken en 
protestanten hebben het over de veertigdagentijd; de 
laatste week daarvan noemen de protestanten de 
Stille Week, rooms-katholieken noemen het de 
Goede Week. 
                                                                                                           
Aswoensdag krijgt in protestantse kring weinig 
aandacht. Kerken met een jarenlange oecumenische 
traditie, zoals in Amsterdam Zuidoost, vieren 
Aswoensdag als de eerste dag van de 
veertigdagentijd. Om het getal veertig te handhaven - 
vanwege het vasten van Mozes, Elia en Jezus – 
werd in de Vroege Middeleeuwen het begintijdstip 
van de veertigdagentijd naar Aswoensdag 
opgeschoven en werden de vrijdag en zaterdag vóór 
Pasen meegeteld, maar de zondagen níet. Het 
gebruik van as (= stof, in de nieuwe vertaling), als 
teken van boetedoening, verwijst niet alleen naar 
Genesis 3: 11 (“Gedenk mens dat je stof bent en tot 
stof zult wederkeren”), maar ook naar Matteüs 11: 21 
en Lucas 10: 13. 
                                                                                                                          
Om het begin van de periode van boete en inkeer te 
markeren is het aanbrengen van een askruisje op het 
voorhoofd in de Vroege Middeleeuwen een kerkelijk 
ritueel geworden, niet alleen in de Rooms-Katholieke 
Kerk maar ook bij de oudkatholieken en Grieks-
katholieken. Het ritueel wordt uitgevoerd ter 
bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die 
zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en 
Pasen. De as is meestal het overblijfsel van 
verbrande ‘palmtakken’ (vaak Buxus), die het jaar 
daarvoor gebruikt zijn voor de viering van Palmpasen 
of Palmzondag, de zondag voor Pasen. Dit feest 
wordt al jaren in De Kleine Kerk gevierd, samen met 
de kinderen. Het is het in herinnering roepen van de 

intocht van Jezus te Jeruzalem, gezeten op een ezel. 
In onze kerk eindigt het met een rondgang van de 
kinderen door de kerk, waarbij ze met de versierde 
stokken, en een (brood)paashaan in top, voor een 
kleurrijke optocht zorgen. 
                                                                 
Palmpasen werd gevolgd door Schortelwoensdag, 
een vergeten begrip. Het was de woensdag vóór 
Pasen, waarop alle muziek en klokgelui tot 
paaszaterdag  werd opgeschort, vandaar de naam. 
Tegenwoordig wordt de klok wel geluid op Witte 
Donderdag, om daarna weer te zwijgen tot Pasen. 
De laatste week van de veertigdagentijd kent behalve 
Witte Donderdag, waarop Jezus met zijn discipelen 
het laatste avondmaal vierde, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag.  
 
Schortelwoensdag is de dag van het verraad: het is 
de dag van het eerste contact van Judas met Judas 
met het Sanhedrin, het joodse gerechtshof in 
Jeruzalem. Hij overlegt met het Sanhedrin over de 
wijze waarop hij Jezus kan uitleveren, voor dertig 
zilverlingen. Zowel in katholieke als in protestantse 
kring is deze dag van de agenda verdwenen. Verraad 
is een ongemakkelijk onderwerp. 
 
Op één plaats in Nederland speelt het verraad van 
Judas nog een rol bij de Paasviering. Het is het 
zogenaamde ‘Paasstaken’ slepen, dat op 
Paaszondag in Denekamp plaatsvindt. Hieronder de 
tekst die uitleg geeft over ‘Paasstaken slepen’. Ze is 
overgenomen uit het boek Feesten in Nederland van 
Ton de Joode. 
  
“Het merkwaardige is dat er vooraf niets lijkt te 
worden afgesproken. Het enige wat vaststaat is dat 
de Denekampse jongens en mannen op 
Paaszondag, ’s middags om één uur, bij de rooms-
katholieke kerk bij elkaar komen. 
 
Vandaar zetten ze dan, als op een geheim 
commando, in een lange stoet koers naar het 
landgoed van de havezate ‘Singraven’. Voorop blijkt 
ineens een oudere man met een bijl te lopen, achter 
hem twee jongemannen in overall, die een 
belangrijke rol in het geheel zullen blijken te gaan 
spelen. Het zijn Judas en Iskarioth. Achter hen groeit 
de stoet van mannen, vrouwen, jongens en meisjes. 
Terwijl de stoet in de richting van het landgoed trekt 
klinkt aan één stuk door het gezang van 
Paasliederen, zoals: 
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Heden is de grootste dag 
dat Christus opstond uit zijn graf, 
’s morgens vroeg om deze tijd, 
tot heil der ganse christenheid, 
daarom, kommet daarom, stervelingen, 
alleluja, alleluja, laat ons zingen. 
 
Bij het kasteel wordt de eigenaar een paaslied 
toegezongen, en dan vraagt Judas of ze een 
paasstaken mogen hebben. Als het verzoek is 
ingewilligd trekt men met de bosbaas van het 
landgoed naar de boom die is uitgekozen. Deze 
wordt omgehakt nadat Judas er in is geklommen om 
er een touw in aan te brengen. Is de reus eenmaal 
geveld, dan worden de onderste takken er afgehakt 
en kan het transport naar het dorp beginnen. Dat 
gebeurt op een specifieke manier, zeker niet de 
makkelijkste. Zoveel mogelijk handen grijpen de 
takken vast, en wie geen tak te pakken kan krijgen 
grijpt een ander bij de hand. En dan begint het 
slepen van de boom, met de kruin naar voren. De 
klanken van de paasliederen zijn dan geweken voor 
een aanhoudend ‘hup’, ‘hup’, ‘hup’. De vereende 
krachten leveren zoveel energie, dat het gevaarte 
toch nog wonderlijk snel op het plein bij de kerk ligt. 
Daar gaat iedereen naar binnen voor de 
middagdienst, en na afloop daarvan wordt de boom 
verder gesleept naar de paasweide. Want daar is zijn 
plaats, vlak naast de paasbult, die ’s avonds in brand 
zal worden gestoken. Voordat de boom overeind 
wordt gezet, wordt er met kettingen een teerton in de 
top vastgemaakt. Is hij opgericht, dan worden er een 
paar ladders tegen vastgespijkerd, want het ritueel is 
nog lang niet afgelopen. Judas moet, geholpen door 
Iskarioth, de boom nog proberen te verkopen aan de 
omstanders. Daartoe klimt hij eerst zelf op een ladder 
en begint de staak aan te prijzen, steeds 
onderbroken door geroep uit het publiek. Wordt er 
geschreeuwd ‘d’r of, ‘d’r of’, dan doet hij als of hij het 
niet meer ziet zitten, en beklimt Iskarioth de ladder 
om te proberen de boom aan de man te brengen. 
Maar ook hem lukt dat natuurlijk niet, en zo gaat het 
geruime tijd door. Tenslotte is Judas degene die de 
boom verkoopt.  
 
’s Avonds, als het duister begint te worden breekt het 
slot van het paasstaken-slepen aan. Dan worden de 
paasbult en de boom in brand gestoken. Maar als de 
teerton uit elkaar valt, wordt de boom weer geblust.” 
 
Het vieren van de dagen van de Goede Week is in 
Denekamp teruggebracht tot één dag: Paaszondag. 
Een andere bijzonderheid van ‘het Paasstaken’ is het 
feit, dat de gelovigen in Denekamp kennelijk wèl een 
klok hebben horen luiden, maar geen idee (meer) 

hebben van de klepel. De verrader Judas heeft in de 
Bijbel de bijnaam Iskarioth, ter onderscheiding van 
de apostel Judas, van wie in Joh. 14: 22 sprake is. 
Iskarioth is de naam van een plaats in Judea. De 
Denekampers hebben van deze éne Judas twee 
personen gemaakt: Judas en Iskarioth. De 
geschiedenis vermeldt niet of dit van meet af aan zo 
is geweest. Wie zal het zeggen?  
 
Piet Cleveringa 
 
 

 
Paasstaak slepen in Lattrop  
 
 

 
Paasstaak slepen Denekamp 

 

 
Paasbult in Denekamp 
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Eredienst 
 
 
Bij de diensten 
 
Zondag 5 maart was de eerste zondag van de 
veertigdagentijd, waarin we stilstaan bij de weg die 
Jezus is gegaan. Op een aantal van deze zondagen 
staat telkens een lied uit de wereld van Luther 
centraal. Op 5 maart was dat Lied 898, Een Vaste 
Burcht, uit het Liedboek. (De gekozen liederen 
kunnen afwijken van de liederen die aan het begin 
van het seizoen in de Kerkenzo werden 
aangekondigd) 
 
Op zondag 12 maart werkt de kinderkerk mee aan de 
dienst waarin het zal gaan over het joodse 
Poerimfeest, aan de hand van Esther 9, 20 – 32. Na 
afloop van de dienst is er behalve koffie ook een 
gezamenlijke maaltijd in de Aanbouw.  

 
Op zondag 19 maart gaat ds. D. Kuiper voor uit 
Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Op 26 maart staat weer een lied uit de wereld van 
Luther centraal: Jesu meine Freude, waarvan een 
bewerking in het Liedboek te vinden is: Lied 907. 
 
Op zondag 2 april gaat ds. A. Wessels voor in de 
dienst.  
 
Op 9 april is het Palmzondag. Aan deze dienst zal de 
kinderkerk meewerken. 
 
Dan begint de Stille Week, waarin er diensten zijn op 
donderdag tot en met vrijdag, die telkens beginnen 
om 19.30 uur, gevolgd door de Paasmorgendienst. 
 
Op Witte Donderdag (13 april) vieren we het Heilig 
Avondmaal, ter gedachtenis van de maaltijd die 
Jezus met zijn leerlingen vierde, op de avond dat hij 
werd gevangengenomen. 
 
Op Goede Vrijdag (14 april) staan we stil bij het lijden 
en sterven van Jezus in een dienst die het karakter 
heeft van een vesper. 
 
Op Stille Zaterdag (15 april) is er een korte 
(vesper)dienst, in afwachting van Pasen. 
 
Op Paasmorgen (16 april) beginnen we om 8.30 uur 
met het paasontbijt (zie ook elders in dit blad); 
daarna begint om 10 uur de Paasmorgenviering. 

 
Zingen met Pasen! 
 
Mede door de enthousiaste deelname aan het adhoc 
Kerstkoor willen we proberen om ook in de 
Paasdienst muzikaal wat extra’s te doen. We zingen 
alleen in de kerkdienst op Eerste Paasdag (zondag 
16 april). Het “koor” wordt eenvoudiger van opzet. 
Het repertoire zal voornamelijk uit éénstemmige 
liederen bestaan of b.v. een voorzang met responsie 
door de gemeente. 
Dit moet wel geoefend worden en dat willen we doen 
op zaterdagmiddag van 16.00 tot uiterlijk 17.00 uur in 
de Aanbouw en wel op zaterdag 25 maart, 1 april, 8 
april en eventueel 15 april als reserve oefenmoment 
(dat is Stille Zaterdag).  
 
Om te weten hoeveel muziek er moet zijn is het 
handig als u zich aanmeldt, maar er is altijd plaats 
voor onverwachte meezingers. Jan-Peter van der 
Does zorgt weer voor de begeleiding.  
 
Aanmelden kan bij Gerie Bouman: 
(boumanad@planet.nl of telefonisch 020-4160181) 

 
Vespers 
 
De eerstvolgende vesper in De Kleine Kerk is op  
donderdagavond 9 maart, van 19.30 - 20.00 uur. Dit 
is de laatste vesper van dit seizoen, afgezien van de 
diensten in de Stille Week, die op vrijdag en zaterdag 
ook de vorm van een vesper zullen hebben. 
 
ds. Wim Brouwer 

 
Paaskaars 
 
Er is weer een nieuwe paaskaars gekocht welke op 
Eerste Paasdag zal worden ontstoken. Dit jaar 
vertoont de afbeelding de Levensboom. 
De Levensboom, ofte wel ‘de boom des levens’ die 
eeuwig leven schenkt, beschreven in het boek 
Genesis, bloeit op in het kruis van Christus die 
drager is van het Leven zelf. De levendigheid van de 
groene bladeren en de bloedrode parels van 
vruchten stellen de twaalf apostelen voor die het 
levenssap, Jezus voorbeeld en leer, aan de volken 
aanbieden. De witte duiven zijn de zielen die zich 
aan de vruchten laven. De eieren in het nestje staan 
voor het nieuwe leven dat schuil gaat achter een 
ogenschijnlijk levenloze, steenkleurige eierschaal. 
 
Cobi Groeneveld 
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Een Vaste Burcht 
 
Ad den Besten schreef in 1978 over zijn 
oorspronkelijke afkeer van het lied ‘Een Vaste 
Burcht’. Hij maakte mee hoe het begin jaren dertig, 
op 31 oktober, Hervormingsdag, in de Utrechtse Dom 
gezongen werd, als een strijdlied tegen de Roomsen. 
Sinds de Rooms-katholieke kerk van overheidswege 
in de tweede helft van de 19e eeuw weer kerken 
mocht bouwen, had deze kerk zich op allerlei 
manieren georganiseerd en vreesden vele 
protestanten voor wat ze noemden ‘de verroomsing 
van het vaderland’. Ad den Besten hoorde die 
massale samenzang aan in de Domkerk en voelde 
zich er ongemakkelijk bij en werd er zelfs bang van.  

 
Toen hij jaren later tijdens de oorlog een dienst in 
Berlijn meemaakte, werd zijn afkeer van het lied 
alleen maar sterker. De predikant die voorging was 
een ‘Duitse Christen’, uit dat deel van de kerk dat 
loyaal was aan Hitler, en nu functioneerde ‘Een Vaste 
Burcht’ als strijdlied tegen het rode gevaar: de 
Russen. De slag om Stalingrad was op dat moment 
al verloren. Niet dat Ad den Besten op de Russen zat 
te wachten, maar hij begreep hoe dit kerklied nu als 
en soort Horst Wessel – lied functioneerde, het 
partijlied van de NSDAP: de huiveringen liepen hem 
over de rug. Als de kerk al strijdliederen nodig had, 
zo dacht hij, dan zouden het liederen moeten zijn 
waarin de geestelijke wapenrusting bezongen werd: 
geloof, hoop en liefde. 
 
Later werkte Ad den Besten mee aan de 
samenstelling van het Liedboek voor de Kerken dat 
in 1973 verscheen. Intussen was uit onderzoek 
gebleken dat het lied, dat als een mars gezongen 
werd, vaak ook nog op hele noten, oorspronkelijk een 
heel ander karakter had. Het zestiende-eeuwse 
origineel is ritmisch vrij complex, met verrassende 
accenten, en leent zich er niet voor om bij te 
marcheren. Ad den Besten verdiepte zich in deze 
ontstaansgeschiedenis en vond het bij nader inzien 
een heel bijzonder lied. Hij kreeg er zelfs zoveel 
respect voor dat hij de vertaling ervan niet alleen 
wilde doen, maar de hulp van Jan Wit inriep. Hun 
beider namen staan onder het als nummer 898 in het 
liedboek opgenomen lied.  
 
Het is nog altijd niet met zekerheid te zeggen 
wanneer Luther dit lied gemaakt heeft, waarvan 
zowel de tekst als de muziek van hem zouden zijn. 
(Wat de muziek betreft vermoedt men dat hij hulp 
heeft gekregen van Johann Walther, een componist 
van veel kerkmuziek).  
 

In elk geval schreef hij het lied niet ter gelegenheid 
van de Rijksdag te Worms in 1521, toen hij zich 
tegenover Karel v moest verantwoorden. Dat wilde 
men later wel graag voor waar hebben, want dan zou 
het lied van begin af aan tegen de paus gericht zijn 
geweest.  
 
Het lied bestond in elk geval in 1529, toen het voor 
het eerst in druk werd uitgegeven. Men gaat er nu 
van uit dat Luther het schreef tussen 1526 en 1528, 
een tijd waarin hij het persoonlijk moeilijk had. Hij 
verloor enkele vrienden aan de pest, en voelde zich 
niet zeker van zijn geloof. Het lied lijkt dan ook te 
gaan over de krachten van de duivel die hem 
belagen: in vele brieven laat hij zich in vergelijkbare 
woorden en beelden over de duivel uit als in het lied 
‘Een Vaste Burcht’. De duivel is de vijand, die de 
mens van het rijk van God wil afhouden. De duivel in 
Luthers lied moeten we dus vrij letterlijk nemen: het 
is de macht van het kwaad die in de wereld heerst en 
ons persoonlijk bedreigt. Er hoeft geen paus, 
bolsjewiek, of Turk voor ingevuld te worden.  
 
Dit neemt niet weg dat het lied al heel snel door 
anderen werd opgevat als een strijdlied tegen de 
rooms-katholieken, zeker al in 1531. Zo werd het 
uiteindelijk een soort Lutherse ‘Internationale’ en een 
protestants volkslied. Wie zich daarbij niet thuis voelt 
moet zeker overwegen wat moeite te doen voor die 
oorspronkelijke melodie, die met enige oefening 
prima te zingen is, om voor die moeite een heel 
bijzonder lied terug te krijgen. 
 
Luther schreef boven zijn lied: De 46e psalm. Luther 
heeft verschillende psalmbewerkingen gemaakt. We 
kunnen het geen psalmberijmingen noemen, want 
daarvoor ging hij veel te vrij met het origineel om. 
Maar het was wel een manier om de psalmen als 
strofische liederen door de gemeente te kunnen laten 
zingen. Vaak werd de psalm door Luther ook 
betrokken op Jezus, zoals ook in Een Vaste Burcht: 
in de tweede strofe komen we de regel tegen: “Jezus 
Christus is ‘t, de Heer van het heelal, die overwinnen 
zal”. Het zou van weinig respect getuigen voor de 
van oorsprong joodse psalmen als men Luthers 
bewerkingen als berijmingen zou zien. Vandaar dat 
Een Vaste Burcht in het Liedboek voor de kerken niet 
in de rubriek ‘bijbelliederen’ en in het nieuwe liedboek 
niet bij de psalmen geplaatst werd. 
 
 
ds. Wim Brouwer (bewerking van een deel van de 
preek van zondag 5 maart) 
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Vorming & Toerusting 
 
 
 
MY LIFE AS A DOG 
In deze film uit 1985 van de Zweedse regisseur 
Lasse Hallström volgen we de 12-jarige Ingemar, die 
samen met zijn oudere broer allerlei kattenkwaad 
uithaalt, waarmee hij zijn moeder tot waanzin drijft. 
Ingemar weet echter niet dat zijn moeder 
ongeneeslijk ziek is. Als blijkt dat zijn broer en hij 
teveel van haar krachten vergen, moet Ingemar 
zonder zijn hond bij zijn oom en tante gaan logeren, 
terwijl zijn broer ergens anders heengaat. Hoewel hij 
zich eerst vooral zorgen maakt om zijn hond, beleeft 
Ingemar daar veel leuke en droevige avonturen. Dit 
is een prachtige film over een opgroeiend jongetje 
dat op alle levensvragen zijn eigen filosofie bouwt: je 
moet altijd vergelijken, het gras is elders niet altijd 
groener. We zien dat het leven ondanks 
sterfgevallen, ziektes, bizarre mensen en 
gebeurtenissen toch mooi en vredig kan zijn.  
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 17 maart 2017 , 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
AUGUSTINUS: DE STAD VAN GOD 
Met ‘De Stad van God’ (De Civitate Dei), geschreven 
in de vijfde eeuw, gaf Augustinus antwoord op het 
verwijt dat het christendom verantwoordelijk was voor 
de neergang van het Romeinse rijk. Het is niet alleen 
een verdediging van het christelijk geloof, maar ook 
een beschouwing over de geschiedenis van de 
mensheid. Zijn onderscheid tussen een wereldse 
stad en de stad van God blijft een thema door de 
eeuwen heen en is nog steeds van betekenis voor de 
ideeën over de verhouding tussen kerk en staat. We 
verdiepen ons in de gedachtewereld van Augustinus, 
en de invloed ervan tot in onze tijd. 
 
Datum:  donderdag 23 maart 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 
 
JOHANNES PASSION 
J.S. Bach schreef zijn Johannes Passion in 1724, 
enkele jaren voor de Matthäus Passion. De 
verschillen tussen de beide werken zijn voor een deel 
te verklaren door de verschillen tussen de beide 
evangeliën waarop Bach zich baseerde. Aan de hand 
van verschillende fragmenten verdiepen we ons in 
Bachs ‘lezing’ van het Johannesevangelie. We 

besteden aandacht aan de structuur van de 
Johannes Passion en aan de relatie tussen tekst en 
muziek. Ook staan we stil bij de Lutherse en 
liturgische achtergrond van Bachs muziek.  
 
Datum:  woensdag 5 april 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 
 
STILL ALICE 
Deze film uit 2014, geschreven en geregisseerd door 
Richard Glatzer en Wash Westmoreland, is 
gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2007 van 
Lisa Genova. Alice Howland is gelukkig getrouwd, 
moeder van drie volwassen kinderen, en 
gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. 
Ze krijgt een grote schok te verduren als bij haar de 
ziekte van Alzheimer wordt vastgesteld en ze beseft 
dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal 
veranderen. Langzaam maar zeker verliest ze de 
regie over haar eigen wereld, terwijl de onderlinge 
banden binnen de familie onder druk komen te staan. 
De film toont op indrukwekkende wijze welke invloed 
de ziekte van Alzheimer kan hebben op iemands 
leven en omgeving. Na afloop van de film is er onder 
het genot van een drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 7 april 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
 
PRINCE 
Het overlijden van Prince, op 21 april 2016, was voor 
velen een grote schok. Prince wordt gerekend tot de 
grootste popartiesten van het einde van de twintigste 
eeuw. Hij verenigde vele invloeden en stijlen, en 
vormde deze om tot iets wat alleen maar van hem 
kon zijn. Zijn optredens, waren spectaculair en 
wervelend. Zo extravert als hij op het podium was, zo 
introvert was hij erbuiten: in interviews gaf hij weinig 
van zichzelf prijs. Zijn teksten uit de jaren ’80 waren 
vaak sterk erotisch getint, met veel humor. Later nam 
hij hier enige afstand van, zeker na zijn – voor velen 
onbegrijpelijke – toetreding tot de Jehova’s Getuigen. 
Bij alle verscheidenheid straalt al zijn werk een 
hartverwarmende menselijkheid uit, naast een grote 
muzikaliteit en creativiteit. Op deze avond proberen 
we een beeld te krijgen van zijn leven, en luisteren, 
bekijken en bespreken enkele van zijn vele songs.  
 
Datum:  donderdag 20 april 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer, m.m.v. Johan Sturm 
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Pastoraat 
 
 
Ter gedachtenis 
 
Op maandag 30 januari is overleden Emmy Griffioen 
– Gentenaar, in de leeftijd van 92 jaar. De 
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
maandag 6 februari in de aula van het 
Uitvaartcentrum Watergraafsmeer te Amsterdam. 
 
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf 
’t is vreemd, maar die vergeet je 
het is je dikwijls zelfs ontgaan 
je zegt ik ben wat moe 
maar op ’n keer 
dan ben je aan je laatste beetje toe. 
 

- - - - - - - 
 
De Heer Jezus "raakt ons aan" en 
schenkt ons zijn genade 
 
Op deze zondagen verhaalt de evangelist Marcus het 
optreden van Jezus tegen elke soort van kwaad ten 
gunste van wie in lichaam en in geest lijdt: 
bezetenen, zieken, zondaars... Hij presenteert zich 
als diegene die overal op zijn weg het kwaad bestrijdt 
en overwint. In het evangelie van deze dag 1 gaat 
het in deze strijd om een symbolisch geval want de 
zieke is een melaatse. Lepra is een onverbiddelijke 
en besmettelijke ziekte, die een mens misvormt en 
die het symbool van de onreinheid was: een 
melaatse moest buiten de bewoonde wereld blijven 
en zijn aanwezigheid aan de voorbijgangers kenbaar 
maken. Hij werd uitgesloten uit de burgerlijke en 
godsdienstige samenleving. Hij was als een levende 
dode. 
 
De genezing van de melaatse verloopt in drie korte 
stappen: de smeekbede van de melaatse, het 
antwoord van Jezus, de gevolgen van de wonderlijke 
genezing. De melaatse smeekt Jezus "op zijn 
knieën" en zegt Hem: "Als Gij wilt kunt Gij mij 
reinigen" (Mc. 1, 40). Op dit nederige en 
vertrouwvolle gebed reageert Jezus met een diepe 
innerlijke bewogenheid: met medelijden. "Medelijden" 
is een diepzinnig woord, medelijden betekent "lijden 
met de ander". Het hart van Jezus openbaart het 
vaderlijk medelijden van God met deze mens door 
hem nabij te komen en hem aan te raken. Dit is een 

heel belangrijke bijzonderheid. Jezus "stak de hand 
uit, raakte hem aan ... Terstond verdween de 
melaatsheid en was hij gereinigd" (Mc. 1, 41). Het 
medelijden van God overwint elke hinderpaal en de 
hand van Jezus raakt de melaatse aan. Hij blijft niet 
op veilige afstand en handelt niet door een 
tussenpersoon maar Hij stelt zich direct aan de 
besmetting door ons kwaad bloot; en precies zo 
wordt ons kwaad de plaats van het contact: Hij, 
Jezus, neemt van ons onze zieke menselijkheid en 
wij nemen van Hem zijn gezonde en genezende 
menselijkheid. Dit gebeurt telkens wanneer we met 
geloof een sacrament ontvangen: de Heer Jezus 
"raakt ons aan" en schenkt ons zijn genade. Hierbij 
denken we in het bijzonder aan het sacrament van 
de Verzoening, dat ons van de melaatsheid van de 
zonde geneest. 
 
Opnieuw toont het Evangelie ons hoe God optreedt 
ten aanzien van ons kwaad: God komt geen lezing 
over het lijden houden, Hij ruimt in de wereld ook het 
lijden en dood niet op; veeleer neemt Hij de last van 
onze menselijke staat op zich om hem ten einde toe 
te dragen, om ons op radicale en definitieve wijze te 
bevrijden. Zo bestrijdt Christus de kwalen en het 
lijden van de wereld: door het op Zich te nemen en 
door het te overwinnen met de kracht van het 
medelijden van God. 
 
Vandaag zegt het Evangelie van de genezing van de 
melaatse dat we, als we echte leerlingen van Jezus 
willen zijn, geroepen zijn om, verbonden met Hem, 
instrumenten te zijn van zijn barmhartige liefde door 
elke soort van uitsluiting ongedaan te maken. Om, 
ten aanzien van een arme of een zieke "navolgers 
van Christus" te zijn mogen we niet bang zijn hem in 
de ogen te kijken en hem met tederheid en 
medelijden te benaderen, en hem aan te raken en te 
omhelzen. Aan mensen die anderen helpen heb ik 
vaak gevraagd ze in de ogen te kijken, niet bang te 
zijn hen aan te raken; zodat het gebaar van hulp ook 
een gebaar van communicatie zou zijn: want ook wij 
hebben er nood aan door hen aanvaard te worden. 
Een gebaar van tederheid, een gebaar van 
medelijden... Ik stel jullie de vraag: wanneer jullie 
anderen helpen, kijken jullie hen dan in de ogen? 
Aanvaard je hen zonder angst om hen aan te raken? 
Aanvaarden jullie hen met tederheid? Denk hieraan: 
hoe helpen we? Van op afstand of van dichtbij? Als 
het kwaad besmettelijk is, dan is ook het goede dat. 
Daarom moet in ons het goede steeds meer 
toenemen. Laten we ons besmetten door het goede 
en besmetten we zelf het goede. 

Paus Franciscus 
Bron: rkdocumenten.nl , 15 februari 2015 
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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 collectenop 
de zondagen in de maanden maart en april van het 
jaar 2017 (D = diaconiecollecte, U = uitgangs-
collecte). 
 

Zondag 5 maart 

D: Met de opbrengst van deze collecte steunen we 
een kleinschalig ecologisch landbouwproject in 
Ghana ELPG. Op het platteland van Ghana is veel 
honger en armoede. Hoofdoorzaak: de traditionele 
landbouw en tekort aan kennis om voldoende 
opbrengsten van het land te halen voor de groeiende 
bevolking.  

De oplossing ligt voor de hand: de bevolking leren 
om biologische landbouwmethoden toe te passen: 
minder erosie, betere bodemvruchtbaarheid; meer 
sociale samenhang in de dorpen: composteren doe 
je samen; vertrouwen in eigen kunnen; verbetering 
van het milieu, o.a. door bomen aanplant. De boeren 
kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van 
de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor 
kinderen, geld voor kleding en voor 
gezondheidszorg.  

Voor dit buitengewoon nuttige werk is de stichting 
volledig afhankelijk van giften van particulieren, 
scholen, kerken, bedrijven en anderen. Het geld dat 
wordt ontvangen uit donaties is een aantal jaren 
verdubbeld geweest met subsidie van 
medefinancieringsorganisaties. In de jaren 2013-
2015 vond deze verdubbeling plaats middels een 
subsidie van Cordaid. Helaas ontvingen ze in 2016 
deze subsidie niet meer in verband met de 
bezuinigingen vanuit de overheid. Cordaid steunt 
sindsdien geen projecten meer in Ghana. 

 U: Met deze collecte, aan het begin van de 40 dagen 
tijd, start een serie van 6 achtereenvolgende 
collectes ten behoeve van doelen die zijn aangereikt 
door kerk in Actie. Over al deze doelstellingen is een 
uitgebreide info te vinden op de Collectekrant op het 
prikbord in de Aanbouw. Wij zullen hier volstaan met 
een korte toelichting. De eerste van deze serie is 
bestemd voor het Jeugddorp De Glind, dat 
onderdeel vormt van de gemeente Barneveld.  

 

Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in 
gezinshuizen. Hun gezinshuisouders staan er dag en 
nacht voor hen klaar. In De Glind zijn ook diverse 
sportclubs en andere vrijetijdsvoorzieningen 
aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de 
warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij 
toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen 
ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Daarnaast 
maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die 
niet in het dorp wonen, gebruik van de vele 
faciliteiten in het Jeugddorp. Lang niet iedereen die in 
De Glind woont is echter werkzaam in de zorg. De 
Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De 
combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in 
een normaal functionerende (dorps)-gemeenschap 
maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort! Zie 
voor meer info de Collectekrant onder nr. 05.  

Zondag 12 maart  
 
D:  Op deze tweede zondag van de 40-dagen tijd is 
de diaconiecollecte voor een oude bekende, de 
stichting Edukans die wereldwijd bijdraagt aan de 
ontwikkeling van achtergestelde kinderen. Edukans 
is de grootste ontwikkelingsorganisatie voor 
onderwijs. Wereldwijd gaan 60 miljoen kinderen niet 
naar school. En nog eens 250 miljoen kinderen gaan 
wel naar school, maar leren daar veel te weinig. 
Goed onderwijs geeft kinderen vaardigheden 
waarmee ze aan een goede toekomst kunnen 
bouwen. Daarom werkt Edukans aan meer en beter 
onderwijs in ontwikkelingslanden. Het beleid is 
gericht op drie speerpunten, waarbij bijzonder gelet 
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wordt op een voldoende opleiding van meisjes: 
basisonderwijs van goede kwaliteit, vakonderwijs 
voor jongeren, onderwijs in noodsituaties.  
 

 
 Landbouwonderwijs aan volwassenen 
 
Naast het onderwijs wordt veel aandacht gegeven 
aan persoonlijke ontwikkeling. “Wat wil ik wel en wat 
wil ik niet, en hoe geef ik dat aan?” Weerbaarheid is 
voor Edukans een belangrijk onderwerp. Op de 
scholen organiseren we daarom gesprekken over 
kinderarbeid, seksualiteit, kindhuwelijken en de 
gevolgen van vroege zwangerschappen. Zo leren 
jongeren – vooral meisjes – hoe ze voor zichzelf op 
kunnen komen. Een belangrijk doel dat al jaren onze 
warme steun krijgt. 
 
U: Deze KIA collecte is bestemd voor steun aan 
gezinnen in Guatemala. In dit land is veel 
criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak 
opgelost met geweld en de sociale en economische 
ongelijkheid is groot. Red Paz, een lokale 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor 
een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet 
zij door het geven van cursussen aan mensen die 
conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen 
en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod 
bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, 
‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen 
is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Meer info 
vindt u in de Collectekrant in de Aanbouw onder nr. 
06 
   
Zondag 19 maart 

D: De opbrengst gaat naar Exodus Noord-Holland, 
een autonoom onderdeel van de vereniging 
Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). 
De vereniging bestaat uit het landelijk bureau SEN, 
het landelijk vrijwilligersnetwerk (V&K) en 5 
autonome regio’s: Zuid Nederland, Midden 
Nederland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord en 
Oost Nederland. De (ex-)gedetineerden kunnen bij 
Exodus Noord-Holland terecht voor begeleid wonen 
en ambulante begeleiding. In de regio Noord-Holland 

is er in Amsterdam en in Alkmaar de mogelijkheid om 
(ex-)gedetineerden begeleid te laten wonen. In 
Alkmaar is ruimte voor 14 bewoners. Eén van de  
bedden is speciaal bedoeld voor crisisopvang. De 
locatie Alkmaar heeft 8 doorstroom kamers in 
nazorghuizen en daarnaast een aantal in-verdien-
woningen in de gemeente Alkmaar en omstreken. 
Via de Werkvoorziening Noord-Kennemerland (WNK) 
kunnen de meeste van de deelnemers aan het 
Exodusprogramma direct aan de slag met werk. 

De locatie in Amsterdam is gevestigd in een 
voormalig kleuterschool uit 1928. De schoollokalen 
zijn verbouwd tot aparte kamers met eigen 
wateraansluiting en meubilair. Er is plaats voor 16 
bewoners. De huiskamer was vroeger een 
sportzaaltje. Het Leidseplein en het Vondelpark zijn 
bereikbaar binnen 5 minuten lopen. De locatie in 
Amsterdam is tevens een door de gemeente erkend 
schuld-hulpverleningsbureau. Verspreid over de stad 
zijn er nog 9 plaatsen in nazorghuizen. Ex-
gedetineerden en bijna ex-gedetineerden krijgen van 
Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op een 
integrale en professionele aanpak van hun 
problemen. Een vorm van begeleiding is de 
mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en 
professioneel begeleidingsprogramma met 
huisvesting. Doel: zelfstandig wonen, betaald werken 
en aangaan van (intieme) relaties.  

U: Deze KIA collecte is bestemd voor ouderen in 
Moldavië, al jaren het armste land van Europa. Deze 
mensen hebben het zwaar. Ze zijn straatarm, wonen 
in verwaarloosde huizen en leven vaak in een sociaal 
isolement. Kerk in Actie partner Bethania heeft een 
dagcentrum ingericht waar ouderen uit de dorpen 
Tintari en Bulboaca terecht kunnen voor ontmoeting, 
een maaltijd en zorg. Voor ouderen die niet naar het 
centrum kunnen komen is er een ‘tafeltje-dekje’ 
service. Op die manier krijgen zij een gezonde en 
voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder 
eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Info: 
Collectekrant onder nr. 07. 

Zondag 26 maart 

Deze collecte is voor een nieuweling in onze lijst van 
doelgroepen, het 
 
Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
                                                                          
Mensen met een verstandelijke beperking worden 
nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven 
vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen 
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en hebben minder kans op een goede opleiding of 
werk dat bij hen past. De oprichters van dit fonds 
geloven in een wereld waar kinderen en 
volwassenen met een beperking net als iedereen een 
goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld 
waar ze eigen keuzes mogen maken, midden in de 
samenleving. Daarom worden projecten gesteund die 
dit mogelijk maken. Het gaat om enkele honderden 
projecten variërend in omvang van 2000 tot meer 
dan 400.000 euro. Zie de website van het fonds voor 
een selectie van projecten. Wij bevelen dit 
sympathieke doel dat van belang is voor tal van 
geestelijk gehandicapten onder wie heel veel 
kinderen zeer bij u aan. 

U Deze 4e KIA collecte in de 40-dagen tijd is bestemd 
voor steun aan de opvang In de Pauluskerk in 
Rotterdam. Het Diaconaal centrum daarvan biedt 
tijdelijke opvang aan mensen in de knel, zoals 
verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen. 
Mensen ontmoeten elkaar, krijgen een maaltijd, 
maken gebruik van het spreekuur van een 
maatschappelijk werker, arts of predikant, of komen 
gewoon een kop koffie drinken. Daarnaast 
organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden 
en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur 
en samenleving. Doel van alle activiteiten is om 
mensen handvatten te geven om als volwaardig 
burger weer mee te draaien in de gewone 
maatschappij. Meer info op het prikbord in de 
Collectekrant onder nr. 08. 

 

Maaltijd in de Pauluskerk 
 
Zondag 2 april 
 
D: Ook nu gaat het om een nieuwkomer in onze lijst 
van goede doelen. : De Hadassa Hoeve gevestigd in 
een oude boerderij in Ane, een buurtschap bij 
Hardenberg (Ov). Hier is een kleinschalige woon- en 
werkvoorziening voor jonge vrouwen die 
onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om 
zelfstandig te leven, voortkomend uit turbulente jeugd 

of sociale beperking. Maar nu willen ze werken aan 
een toekomst waarin ze hun talenten mogen inzetten 
en benutten. Hadassa Hoeve biedt daarvoor de 
gelegenheid. De eerste fase van de begeleiding staat 
in het teken van ‘leunen’. Er is individuele aandacht, 
een gezond dag- en nachtritme, veiligheid, rust en 
ruimte om op adem te komen. Na de periode van 
leunen wordt in de tweede fase gewerkt aan het 
(opnieuw) vinden van eigenwaarde. De ervaring van 
een positieve daginvulling helpt daarbij. Dan volgt het 
leren van o.a. sociale vaardigheden Deze fase krijgt 
vorm door het inzetten van talenten, het vergroten 
van succes-ervaringen, zelfvertrouwen verder 
uitbouwen, zelfstandigheid vergroten en het aangaan 
van nieuwe uitdagingen. Als dit goed gaat treedt de 
fase op van loslating. Kenmerk van deze fase is dat 
gezocht wordt naar wat nodig is om (zoveel mogelijk) 
zelfstandig te worden en stap voor stap de Hoeve te 
verlaten.. De Hoeve heeft en theehuis en een winkel 
van woonaccessoires waarin zorgcliënten praktische 
vaardigheden kunnen opdoen. 

U: De 5e KIA collecte is voor steun aan 
ontwikkeling van kansarme jongeren in 
Kaapstad. In Vrygrond, een arme gemeenschap in 
Kaapstad (Zuid-Afrika), is grote werkloosheid en veel 
overlast door criminaliteit, misbruik en bendes. Sozo 
Foundation, partner van Kerk in Actie, ondersteunt 
jongeren in hun ontwikkeling. Met het aanbieden van 
vaktrainingen, workshops en stageplaatsen vergroot 
Sozo hun welzijn en kansen op het vinden van een 
baan. Voor 20 euro volgt een jongere een workshop 
algemene vaardigheden. Meer info in de 
Collectekrant.  
 
Zondag 9 april 
 
D: : De opbrengst van deze collecte gaat naar een 
doelgroep dia al vele jaren onderdeel van onze lijst 
uitmaakt, het Harriët Tubman huis in Zuidoost. Dit 
huis vormt de tijdelijke opvang van een klein aantal 
vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door 
procedureproblemen niet in de reguliere opvang 
terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie 
aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. Er 
zijn acht slaapkamers, een kleine speelkamer en een 
noodbed beschikbaar naast een gemeenschappelijke 
huiskamer, drie keukens, douches en andere 
voorzieningen. De vrouwen wonen tezamen 
zelfstandig in de drie flats; er is geen inwonende 
gastvrouw. Wel is er minstens drie dagen in de week 
overdag een medewerker om de vrouwen bij te staan 
bij allerlei dagelijkse problemen. Regelmatig is er een 
huisvergadering waarbij de huishoudelijke taken 
verdeeld worden en onderlinge problemen besproken 
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kunnen worden. Vrouwen die in het huis worden 
opgenomen zijn doorverwezen door organisaties als 
Vluchtelingenwerk Nederland, het Amsterdams 
Solidariteits Komité Vluchtelingen, de Steungroep 
Vrouwen zonder Verblijfsvergunning en andere. Het 
gaat om vrouwen die naast hun 
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met 
ziekte en fysieke gebreken of de zorg voor jonge 
kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. Het huis 
voorziet in een grote behoefte en we steunen dit al 
jaren dan ook graag. Doet u ook dit jaar weer op 
ruime schaal mee? 
 
U: Ook dit is een landelijke KIA collecte in het kader 
van de 40-dagen tijd. De doelgroep zijn 
gehandicapten in Myanmar. In dit land als in zoveel 
andere behoren mensen met een handicap vaak tot 
de allerarmsten. Zij hebben nauwelijks toegang tot 
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission 
International-Myanmar (TLMI-M), partner organisatie 
van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot 
onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met 
lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Ze 
geven vaktrainingen, verstrekken microkredieten en 
motiveren bedrijven om gehandicapten in dienst te 
nemen. Ook ondersteunt TLMI-M mensen met een 
handicap bij integratie of re-integratie in hun 
gemeenschap. Zowel kinderen als volwassenen 
kunnen bij TLMI-M terecht voor medische zorg. 
 
Witte Donderdag 13 april 
 
D: Op deze dag wordt traditioneel gecollecteerd voor 
het Hospice Veerhuis. 
 
het verpleeghuis voor terminale patiënten in 
Amsterdam. De oorspronkelijke betekenis van de 
term hospice is gastenverblijf. Tegenwoordig is een 
hospice een gastvrij huis voor mensen die spoedig 
zullen sterven. De meeste mensen sterven bij 
voorkeur thuis. Als de verzorging thuis niet mogelijk 
is, kan Hospice Veerhuis uitkomst bieden. Dit in de 
Vincent van Goghstraat op nr. 1-3 gevestigde huis 
biedt opvang en verzorging aan 4 personen die als 
gevolg van een ongeneeslijke ziekte stervende zijn 
en niet in hun eigen omgeving het einde van hun 
leven kunnen afwachten. Het huis is bedoeld voor 
mensen uit Amsterdam of omgeving, voor wie  geen 
gespecialiseerde medische zorg meer zinvol is en 
voor wie in eigen kring onvoldoende verzorging kan 
worden georganiseerd.. Elke bewoner heeft een 
eigen kamer en kan deze naar eigen voorkeur 
inrichten. De medische en verpleegkundige zorg ligt 
in handen van de eigen - of eventueel vervangende  
huisarts en gespecialiseerde wijk-verpleegkundigen. 

Hospice Veerhuis staat open voor iedere 
levensbeschouwing. 
 
U: Er is geen uitgangscollecte op deze dag. 
 
Eerste Paasdag 15 april 

D: De collecte is bestemd voor de stichting Heifer. 
Heifer Nederland is een zelfstandige 
ontwikkelingsorganisatie die deel uitmaakt van het 
Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart 
met de bestrijding van honger en armoede door het 
plaatsen van jonge koeien (heifers in het Engels). In 
1999 is Heifer Nederland opgericht. Bijna 800 miljoen 
mensen zijn ondervoed. De meesten wonen op het 
platteland. Landbouw is vaak hun enige mogelijkheid 
om een beter bestaan op te bouwen. De stichting is 
er van overtuigd dat Afrikaanse boerengezinnen met 
de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om 
voldoende voedsel te produceren en een inkomen te 
genereren. Dát is het doel van de stichting Heifer.   

 

Traditionele landbouw methoden 

Kwetsbare, maar ondernemende Afrikaanse boeren 
worden ondersteund met duurzame 
landbouwprojecten waarin veehouderij een 
belangrijke rol speelt. Boeren ontvangen vee als een 
‘levende lening’, die ze aflossen door nakomelingen 
van de dieren met de opgedane kennis door te geven 
aan nieuwe projectdeelnemers. Met de combinatie 
van vee en praktijkgerichte trainingen kan een boer 
voldoende voedsel produceren voor zichzelf, én voor 
de markt. In alle projecten streeft Heifer naar 
vooruitgang op 5 thema’s: samen met de boeren 
bereiken we betere voeding, hogere inkomens, 
duurzaam milieugebruik, een betere positie van 
vrouwen en hechte sociale groepen. Zo ontstaan 
sterke onafhankelijke gemeenschappen. 

U: We blijven nog even bij de landelijke collectes 
door bij te dragen aan JOP de jongerenorganisatie 
van de PKN. Vanuit deze organisatie worden allerlei 
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pogingen ondernomen om de uitloop van jongeren uit 
de kerk tegen te gaan door belangstelling voor de 
kerk levend te houden en in te spelen op hun 
problemen. Deze pogingen verdienen onze 
ondersteuning. 

Zondag 23 april  

D: Deze collecte is bestemd voor Het Passion. Dit 
betreft geen bijdrage aan het gelijknamige 
televisiespektakel in het voorjaar, maar aan een 
bewonderens-waardig initiatief voor de tijdelijke 
opvang van dak- en thuislozen. Time-outvoorziening 
“Het Passion” ligt als een baken van rust in het 
landschap van de Achterhoek. Omgeven door 
weilanden en geboomte ademt het een sfeer van 
reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers 
vinden dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe 
energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. 
Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om 
wellicht een stap te maken naar een concreet 
vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project 
en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. 
De Time-outvoorziening Het Passion biedt aan 
maximaal 15 dak- en thuislozen een tijdelijk 
onderdak van 4 tot 6 weken. Ze krijgen eten en 
drinken, er is ruimte voor ontspanning en eenvoudige 
werkzaamheden. Doel is om te komen tot rust en 
bezinning en het vinden van geborgenheid. 
 
U: Via deze landelijke collecte vraagt PKN steun bij 
het ondersteunen van vieringen in kleine 
gemeenten, ook als er geen predikant beschikbaar 
is. Dat is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. 
Hieronder rekent men gemeenten die het aandurven 
om zelfstandig te blijven zonder een eigen predikant. 
Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, 
verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen 
leefomgeving. De Protestantse Kerk ondersteunt 
deze kringgemeenten onder meer met liturgie- en 
preekschetsen of met liederen om ‘voorgangers’ – 
kringgemeenteleden die regelmatig voorgaan in de 
eredienst – te helpen bij de voorbereiding van dienst 
en verkondiging. Met deze collecte kunnen meer 
materialen ontwikkeld worden voor kringgemeenten. 
Ook steunen we met deze collecte organisaties in het 
buitenland die muziek voor de kerk ontwikkelen, 
bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet 
voor vernieuwing van de liturgie en het maken van 
kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.  
 
 
 
 
 

Zondag 30 april 
 
D: Dit is dit jaar de tweede collecte ten behoeve van 
de zorg voor de vluchtelingengroep, die gevestigd is 
in het voormalige kantoorpand aan de Johan 
Muyskenweg, naast de Bouwmaat dat om die reden 
de naam ”Vluchtmaat” heeft gekregen. In het vorige 
nummer van deze krant vindt u in de 
collectetoelichting voor 5 februari een uitvoerige 
toelichting over deze groep en een foto van het 
gebouw. Zie ook het artikel over vluchtelingen in 
Duivendrecht elders in dit nummer. Hier volsta ik met 
deze collecte warm bij u aan te bevelen! 
 
U: Via deze collecte draagt u bij aan de lopende 
kosten van de werkgroep Diaconie, waaronder 
administratieve kosten, een jaarlijks aan de PKN af te 
staan quotum, en diverse vormen van praktische 
hulp. 

Zondag 7 mei 

D: De opbrengst van deze collecte gaat naar 
International 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 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 door middel van 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 uitgangscollecte is een bijdrage aan het 
totaal van jaarlijks terugkerende kosten van onze 
kerk. Het bewaken van deze uitgaven is een 
onmisbare taak van ons College van 
Kerkrentmeesters (CVK), zoals onze commissie van 
beheer officieel heet. Dit College kan een steun in de 
rug vanuit de kerkgemeenschap wel gebruiken. 
Graag aanbevolen.  

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
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Vluchtelingen in kerkelijk Duivendrecht: 
uitleg en oproep 
 
In het vorige nummer van dit informatieve blad (zie 
collectetoelichting bij zondag 5 februari jl.) hebben wij 
een korte beschrijving gegeven van het wel en wee 
van een groep van ongeveer 40 personen die zich 
gevestigd hebben in een leegstaand kantoorpand 
aan de Johan Muyskenweg, naast de Bouwmaat, 
bijgenaamd “De Vluchtmaat”. Kort samengevat komt 
het neer op een groep vluchtelingen uit Ethiopië die 
al een aantal jaren geleden naar ons land zijn 
gevlucht wegens een voor hen ondragelijke 
discriminatie die zij in eigen land ervoeren, vanwege 
hun oorspronkelijke Eritrese afkomst. Van allen is 
inmiddels het verzoek om een verblijfsvergunning 
afgewezen, maar na verder procederen is een klein 
aantal alsnog toegelaten. Daaruit putten de anderen 
de hoop dat op de lange duur ook de overheid van 
de hopeloosheid van hun situatie overtuigd raakt en 
hen niet slechts “gedoogd”. Op dit moment is werken 
of het volgen van gewoon onderwijs niet toegestaan 
en zijn ze voor hun levensonderhoud volledig 
afhankelijk van kerkelijke en particulier steun. De 
Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad 
van kerken heeft een weg gevonden om een vorm 
betaalde arbeid te organiseren zonder dat de 
opdrachtgever in conflict komt met de wet die dat 
verbiedt.   Dit gaat ls volgt in zijn werk. Van ons wordt 
gevraagd bezigheden en activiteiten te zoeken en 
aan te bieden: overzichtelijke, eenvoudige klussen 
afgestemd op de talenten van de vluchtelingen. 
Verschillende kerken in Amsterdam hebben al ruime 
ervaring met de inzet van ongedocumenteerde 
asielzoekers. De koster is geholpen met 
vluchtelingen die helpen bij kleine verbouwingen. 
Gemeenteleden zijn blij dat iemand regelmatig helpt 
het huis schoon te maken. Het omspitten van de tuin, 
of het schilderen of juist afbreken van een schuurtje 
zijn ook concrete voorbeelden van activiteiten die de 
vluchtelingen graag doen. Een echt succesnummer 
is de feestelijke Eritrese maaltijd voor verjaarsfeesten 
of bijeenkomsten van de kerk. Afgelopen zomer 
kookten de vluchtelingen een uitgebreide maaltijd 
voor de 65 deelnemers aan een door Kerk in Actie 
georganiseerde conferentie over de kracht van 
kerken in de mondiale vluchtelingencrisis. De 
deelnemers, die uit heel Europa kwamen, waren 
onder de indruk: het trof hen dat de rollen waren 
omgekeerd: het waren nu eens niet de vrijwilligers 
van de kerk, maar de vluchtelingen die een maaltijd 
voorschotelden. Maar met even veel plezier en 
succes kookten zij onlangs een bedrijfsetentje voor 
de 15 medewerkers van het Burennetwerk. De 

aanvraag verloopt als volgt. Uw verzoek om hulp 
kunt u doorgeven via verbeek.anna@gmail.com. 
Vrijwilligers van o.a. de Keizersgrachtkerk helpen uw 
verzoek te ‘matchen’ met een vluchtelingen zij  
kunnen u ook adviseren over een diaconale gift. Er 
wordt nadrukkelijk niet van het aanbieden van werk 
gesproken. Het is strafbaar om mensen die de 
overheid beschouwt als illegaal in Nederland 
verblijvend, werk aan te bieden en te betalen. Maar 
we kunnen er voor kiezen onze barmhartigheid te 
tonen door vluchtelingen te helpen in hun energie en 
kracht te komen en hun talenten te ontwikkelen. 
 
Maar de nu in de Vluchtmaat neergestreken groep  is 
niet de enige groep die onder de kerkelijke hoede 
van onze gemeente is gekomen en omdat de huidige 
situatie daardoor nogal complex is, pogen wij in dit 
artikeltje hierover enige duidelijkheid te verschaffen. 
De tweede groep van asielzoekers die zich binnen 
het kerkelijke areaal van de PKN Gemeente 
Duivendrecht bevindt is de grote groep tijdelijke 
bewoners van het nieuwe asielzoekerscentrum 
Wenckebachweg, voorheen bekend als de 
“Bijlmerbajes “. In dit voormalige gevangeniscomplex 
verblijven momenteel rond de 600 asielzoekers voor 
de periode waarin de procedure loopt voor hun 
aanvraag van een tijdelijke verblijfsvergunning en de 
daarop aansluitende periode van afwachten van een 
huis of terugkeer naar hun land van herkomst. Al 
deze perioden kunnen echter vele maanden duren 
dus de verwachting is dat tot einde 2018 het centrum 
druk bevolkt zal zijn. De overheid wil het complex 
dan sluiten en slopen zodat de grond vrij komt voor 
een definitieve woon-en bedrijfsbouw. Voor de dan 
nog aanwezige vluchtelingen wordt ruimte 
gereserveerd in andere, deels nog te bouwen 
locaties buiten kerkelijk Duivendrecht. De positie van 
deze grote groep vluchtelingen is zolang hun 
aanvraag niet definitief is afgewezen, heel anders 
dan die van de mensen in de Vluchtmaat.  
 
Als geregistreerde vluchtelingen genieten zij de 
gastvrijheid van de overheid, die voor voeding en 
huisvesting zorgt (zie foto uit het AZC 
Wenckebachweg van een 2 persoons kamer)) en 
gelegenheid biedt voor ontspanning en ontwikkeling. 
Dit laatste verzorgt de overheid niet zelf, maar laat dit 
aan vrijwilligersorganisaties van kerkelijke en niet-
kerkelijke origine waarvan de activiteiten worden 
gebundeld door een organisatie Lola-Lik geheten. 
Deze beheert ook ruimte die verhuurd kan worden 
voor bedrijfsactiviteiten. Anders dan de bewoners 
van de Vluchtmaat betreft onze zorgplicht dan ook 
geen materieel onderhoud, maar vooral geestelijke 
en sociale steun, zowel tijdens hun tijdelijke verblijf in 
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het centrum als bij de vestiging in een woning. De 
gemeente Amsterdam beschouwt overigens het AZC 
Wenckebachweg als een zuiver Amsterdamse 
aangelegenheid, hetgeen correct is omdat de  
gebouwen op haar grondgebied staan en de 
bewoners een woning moeten krijgen in of rond 
Amsterdam. Maar kerkelijk ligt dit anders omdat bij 
de kerkelijke indeling het gebied waarover onze 
kerkgemeenschap haar zorg uitspreidt tot aan de 
Amstel doorloopt. Om deze reden is onze Werkgroep 
Diaconie vanuit de Muiderkerk aan de Linnaeusstraat 
benaderd met het verzoek om ons te voegen bij het 
Diaconaal Platform Oost waarin kerken van velerlei 
nominaties uit Amsterdam Oost en Zuidoost de 
krachten bundelen voor een effectieve opvang en 
begeleiding van de inburgering van deze grote groep 
hoofdzakelijk uit Syrië en verschillende Noord-
Afrikaanse landen afkomstige mensen.  
 
Op dit moment zijn er nog weinig concrete plannen. 
De opvang en begeleiding van de bewoners is nu 
nog stevig in handen van het COA 
(Coördinatecentrum Opvang Asielzoekers), en dat 
duurt voort tot een definitieve beslissing is genomen 
en een woning is toegewezen. Maar dan houdt de 
zorg van de landelijke overheid op en is het geheel 
aan de gemeenten van vestiging om de verdere 
opvang en inburgering onder zijn hoede te nemen. 
En voor de vluchtelingen breekt dan een naar de 
ervaring leert moeilijke en ook hachelijke tijd aan 
waarin zij aansluiting moeten kunnen vinden met de 
Nederlandse cultuur en werk en inkomen vinden. Op 
dit kruispunt in hun leven is hulp van velen in en 
buiten de kerk onmisbaar: voor taalontwikkeling, 
kennismaking met de Nederlandse gebruiken en 
gewoonten en de praktijk van alle dag als bv. 
boodschappen doen, de wegen naar 
overheidsinstanties, invullen van de nodige 
formulieren en nog zoveel meer dat voor ons 
vanzelfsprekend is maar voor mensen uit andere 
culturen nieuw en vaak onbegrijpelijk. 
 
In onze gemeente komen deze mensen dan onder 
de hoede van Coherente dat hiervoor samenwerkt 
met Vluchtelingenwerk Diemen en de gemeente 
Ouder-Amstel. En zij vormen de derde en voor ons 
wellicht belangrijkste groep (ex)vluchtelingen binnen 
de gemeentegrenzen.. Wietske Dikkers, de 
coördinator van de activiteiten in de Gemeente 
Ouder Amstel om de nieuwe Nederlanders bij hun 
inburgering terzijde te staan vertelde mij dat er 
inmiddels al een flink contingent vluchtelingen, met 
een tijdelijke of vaste verblijfsvergunning verspreid in 
Ouderkerk en Duivendrecht woont. Een grote groep 
vrijwilligers verzorgt onder haar leiding het taalproject 

SamenSpraak , waarbij het in de regel gaat om één 
afzonderlijke taalcoach per cliënt. Er zijn ook 
coaches die een groep begeleiden. Voor het 
taalonderwijs wordt gebruik gemaakt van specifiek 
voor dit doel gemaakt lesmateriaal. De eerste twee 
jaar van hun verblijf verzorgt Vluchtelingenwerk de 
expliciete sociale training en begeleiding op alle 
terreinen. Na twee jaar stopt dit en dan is inmiddels 
hopelijk de kennis van taal en cultuur zover 
gevorderd dat expliciete begeleiding niet meer nodig 
is. Soms gaan evenwel bv. taalcoaches met hun 
cliënten op stap om ze nog wat meer van de 
omgeving en van wat daar gebeurt te laten zien. Voor 
hulp bij het invullen van formulieren is een formulier-
brigade ontstaan. Alles bijeen mag vastgesteld 
worden dat de inburgering bij Coherente en de grote 
groep vrijwilligers daaromheen in goede handen is. In 
Duivendrecht is het aantal taalcoaches zelfs ruim te 
noemen zodat er van enige reserve sprake is. Dit lijkt 
landelijk gezien een grote luxe en een geweldige 
prestatie van de organisatie. 
 
Het is op dit moment nog volkomen onduidelijk of de 
grote golf van asielzoekers die nu de AZC’s bewonen 
ook over Ouder-Amstel zal worden uitgestort. 
Amsterdam heeft op zich genomen om alle in het 
AZC wonende personen in verloop van twee jaar 
binnen haar gemeentegrenzen te vestigen, maar er 
zijn meer dan honderd centra in het land gevestigd 
en het COA is verantwoordelijk voor de toewijzing per 
gemeente.  
 
De werkgroep Diaconie wil Coherente graag helpen 
wanneer een uitbreiding van het vrijwilligerscorps 
nodig is. Wij zoeken daarom een groepje 
gemeenteleden en andere belangstellenden die zich 
in de eerste plaats met ons willen verdiepen in de 
problemen en achtergrond van de verschillende 
groepen asielzoekers, in het AZC, in de Vluchtmaat 
en verspreid wonend in ons dorp. Dat zal 
voornamelijk informatie van onze kant betreffen maar 
als u initiatieven of voorstellen voor ons hebt zullen 
we die graag verder dragen. Voorlopig is 
daadwerkelijke actie niet nodig en wanneer zich die  
behoefte gaat voordoen bent u vrij om te beslissen of 
en zo ja in welke mate u daaraan een bijdrage kunt 
leveren. Als dit bericht uw belangstelling heeft gewekt 
is het genoeg om dat ons te vertellen, een mailtje te 
sturen naar lnbouman@planet.nl of te bellen naar 
020-416 01 80. En natuurlijk, belangstellenden van 
buiten de kerkgemeenschap zijn uiteraard zeer 
welkom dus, zegt het voort. 
 
Lennart Bouman 
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Deeldoosjesactie 2017  
is bestemd voor  
The Hunger Project 
 
Als onderdeel van de 40 dagen tijd houden we in 
onze kerk al vele jaren lang de deeldoosjesactie. Op 
zondag 5 maart krijgt u weer zo’n deeldoosje, een 
spaardoosje waarin in de loop van de 40 dagentijd 
geld verzameld kan worden. U kunt bijvoorbeeld in 
deze tijd van bezinning bepaalde uitgaven, 
bijvoorbeeld aan luxe producten, verminderen. De 
doosjes worden tijdens de dienst op eerste Paasdag 
weer ingeleverd. Dit jaar zal de opbrengst van de 
deeldoosjes gaan naar de organisatie The Hunger 
Project. Deze organisatie is van mening dat onze 
generatie een einde kan maken aan chronische 
honger.  
 
‘Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, 
maar miljoenen ondernemende en veerkrachtige 
mensen. Mensen met honger zijn niet het probleem, 
zij zijn de oplossing’ – dát is de filosofie van The 
Hunger Project  
 
Omdat chronische honger structureel is, heeft 
voedsel sturen weinig zin. The Hunger Project ziet 
chronische honger als een vicieuze cirkel waarin 
voedselzekerheid, inkomen, omgeving, onderwijs, 
gezondheidszorg, water en gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel 
te doorbreken, pakt The Hunger Project al deze 
onderwerpen tegelijk aan. Met een sterke focus op 
vrouwen en met zelfredzaamheid als het ultieme 
doel, want dát is een duurzame oplossing  
 

  
 
Bron: www.thehungerproject.nl 
 
Naast projecten die zelfredzaamheid bevorderen en 
lokale gemeenschappen aanzetten tot 
samenwerking, heeft The Hunger Project specifieke 
aandacht voor kindhuwelijken. Honger, armoede en 
kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. 
Meisjes die jong trouwen krijgen vaak al snel 
kinderen. Te jong zwanger worden leidt vaak tot 

ondervoede baby’s met een groeiachterstand. 
Ondervoede kinderen hebben op de lange termijn 
meer kans op ziektes, verstandelijke beperkingen en 
een lager IQ – wat weer effect heeft op hun 
leervermogen. En zo nemen de kansen op een 
betere toekomst als volwassene af. Voor de jonge 
moeders betekent het vaak dat zij niet naar school 
kunnen waardoor hun kans op betaald werk afneemt, 
zij afhankelijk zijn en niet genoeg inkomsten hebben 
om hun gezinnen te voeden. Tegelijkertijd is armoede 
vaak een belangrijke reden voor kindhuwelijken; 
Wanneer ouders niet langer voor hun kind kunnen 
zorgen dwingen ze een huwelijk af. Zo houden 
armoede en ondervoeding zichzelf in stand. Om deze 
vicieuze cirkel te doorbreken staan in alle 
programma’s van The Hunger Project gelijke rechten 
en kansen voor meisjes en vrouwen centraal. Lokale 
vrijwilligers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika roepen 
op tot een halt van geweld en discriminatie tegen 
meisjes, kindhuwelijken en bruidsprijzen. In 
Bangladesh traint The Hunger Project vrouwelijke 
leiders, die bijvoorbeeld huwelijken en geboorten 
registreren zodat er niet onopgemerkt huwelijken met 
minderjarigen kunnen worden afgesloten. 
 
Volgens The Hunger Project bestaat er niet zoiets als 
‘dé oplossing’ of ‘hét project’. Continue wordt op 
lokaal niveau onderzocht wat er ‘mist’ voor het 
succesvol bestrijden van honger en armoede en dáár 
wordt vervolgens aan gewerkt. 
Als werkgroep Diaconie vonden we dit een mooi en 
aansprekend doel. We hopen van harte dat u de 
deeldoosjes met Pasen goed gevuld weer meeneemt 
naar de kerk! 
 
Namens de werkgroep Diaconie, 
Esther Nolte 
 
 
 
Spaarzegelactie 
 
 
Beste mensen, 
 
Ook dit jaar mochten wij veel PLUS-zegelboekjes 
ontvangen waarmee dozen met boodschappen 
konden worden verkregen. Vooral tegen het einde 
van de actie ging het heel hard. In totaal hebben wij 
19 dozen kunnen uitdelen aan mensen die wel wat 
extra’s kunnen gebruiken. 
 
Namens de diaconie, dank daarvoor! 
 
Cobi Groeneveld 
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Financiën en beheer
 

COLLECTEOPBRENGSTEN IN DECEMBER 2016 
 

Datum Diaconie  Kerk Uitgang Bestemming 
4 dec. € 58,85  Voedselbank 

Diemen 
€ 49,55  € 49,00  Land. pastoraat 

11 dec. € 45,40  Rampenfonds  
  diaconie 

€ 33,20 € 39,90 Orgelfonds 

18 dec. € 58,95 Wereldhuis € 71,00 € 62,60 Wg. diaconie 
24 dec. € 178,82   Solidaridad € 171,62 ----  Geen 

uitgansgcollecte 
25 dec. € 99,40 Dorcas € 78,55 € 99,75  Kinderen in de knel 
Totaal 
december 

€ 441,42   € 403,92    € 251,25    

Totaal 
2016 

€ 3.343,57  € 3.312,37 € 2.450,05  

Totaal 
2015 

€ 3.546,81   € 2.908,45 € 2.706,29  

 
 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij het collecteoverzicht over de maand december 2016.  
Ter vergelijking zijn ook de totaalopbrengsten van de collecten in 2015 vermeld. 
 
De actie Kerkbalans 2017 ligt achter ons:  
Wij verwachten dat er door 93 personen/gezinnen in totaal ongeveer € 36.000 zal worden bijgedragen. (Ter 
vergelijking: in 2016 waren er 106 personen die samen € 36.107 hebben bijgedragen).  
 
Inmiddels zijn de werkgroepen Diaconie en Financiën en Beheer bezig de jaarrekeningen over 2016 af te sluiten. 
In de loop van dit voorjaar verwachten wij u daar in detail over te kunnen informeren. In december werd € 10,05 in 
de koffiebus gestort. 
 
Weet u dat u gebruik kunt maken van collectebonnen?  
De collectebonnen zijn € 0,50 per stuk en er zitten 20 bonnen op een vel.  
Dus een heel vel kost € 10,00. 
U kunt collectebonnen bestellen door € 10 (of natuurlijk een veelvoud daarvan) over te maken op bankrekening 
NL95 INGB 0005 5954.04 t.n.v. Protestantse Gemeente Duivendrecht met vermelding van ‘kollektebonnen’ en uw 
adres. U krijgt de bonnen vervolgens binnen enkele dagen thuisbezorgd. 
 
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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  Stichting Kleinoot 
 
 
ZESDE POËZIEFESTIVAL  
 
Het jaarlijkse poëziefestival van Stichting Kleinoot 
sluit dit jaar aan bij het thema van het Cultuurplatform 
Ouder-Amstel ‘Naast de grote stad’. 
 
Ouder-Amstel en Amsterdam zijn al eeuwenlang 
nauw met elkaar verweven. In een half uur sta je in 
het centrum van Amsterdam, maar in diezelfde tijd 
wandel je ook rustig langs de Amstel. Onze 
dorpskernen liggen dicht bij de grote stad, we zijn 
omgeven door snelwegen, treinen doorkruisen onze 
route en vliegtuigen werpen hun schaduwen over de 
weilanden. We kennen allemaal de voor- en nadelen 
van het wonen in een dorp met de grote stad onder 
handbereik. Zo dichtbij en toch een wereld van 
verschil. Deze aspecten zullen aan de orde komen bij 
het zesde poëziefestival. 
 
De avond begint met een korte baanbreken-de 
Amerikaanse documentaire film The City uit 1939, 
waarin op een prachtige manier te zien is hoe een 
landelijke omgeving langzaam verandert in een 
industrieel en commercieel complex en de gevolgen 
daarvan voor de bewoners. Er zijn voordelen: er 
komt riolering en elektriciteit, maar de industrialisatie 
kent ook nadelen: vervuiling, overlast en 
vereenzaming. Grotere contrasten zijn niet denkbaar. 
Uiteindelijk biedt deze film ook een visionaire 
vooruitblik op een leven in een idyllische stad met 
wijken met veel groen en ruimte voor kinderen. De 
componist Aaron Copland schreef de muziek bij deze 
film die daarmee prachtig harmonieert. De film werd 
oorspronkelijk gemaakt voor de Wereld-
tentoonstelling van 1939. 
 
Na een korte pauze zal de Poëziegroep van De 
Kleine Kerk gedichten lezen die bij het thema ‘Naast 
de grote stad’ zijn gezocht: gedichten over de stad, 
de randen van de stad, het platteland en alle vormen 
daartussen. Er zullen bekende en minder bekende 
dichters en gedichten voor het voetlicht komen, 
afgewisseld met muziek en beelden. Teksten en 
muziek worden op elkaar afgestemd en bieden een 
mooie doorsnee van het thema.  
 
Rond half elf wordt de avond afgesloten met een 
hapje en een drankje. 
 
 

 
Datum:  vrijdag 10 maart 2017 
Tijd:  19.30 – 23.00 uur 
Plaats:  De Kleine Kerk 
Entree:  € 10,- 
Kaartverkoop: aan de zaal 
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl 
 
Er is een boekhandel aanwezig met poëzie en 
andere boeken. Daarnaast kunt u poëzie-gadgets 
kopen van Plint.  
 
Voor meer informatie:  
Gerie Bouman, tel. 020-4160181. 
 
 

- - - 
 
 
Stichting Kleinoot wordt gesponsord door:  
 
 
Audio Electronics Mattijsen, 
www.aem.nl 
 
Budsior Budgetcoaching en Senioren Ondersteuning,   
www.budsior.nl 
 
Eetcafé Lotgenoten, Duivendrecht;     
www.eetcafelotgenoten.nl 
 
Mea Vota, Uitvaartverzorging, 
www.mea-vota-uitvaart.nl;  
 
Plus Wagner, Duivendrecht, 
 www.plus.nl;  
 
Ronald Hair Kapper, Duivendrecht, 
www.ronaldhair.nl 
 
Schaap Print+Sign, Duivendrecht,  
www.schaap-ps.nl;  
 
Tinkiteasy, Amsterdam, 
www.tinkconnect.com 
 
 
Deze avonden worden mede mogelijk gemaakt door 
een subsidie van de Gemeente Ouder-Amstel en het 
VSB fonds. 
 
 

- - - 
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CONCERTLEZING DOOR JAN BROKKEN: 
BALTISCHE ZIELEN 
 

Een muzikale reis door de Baltische 
Staten 
 
Jan Brokken (1949) is schrijver van 
romans, reisverhalen en literaire non-

fictie waaronder ‘De regenvogel’, ‘De blinde 
passagier’ en ‘In het huis van de dichter’. Veel van 
zijn romans zijn in diverse talen vertaald en ook 
verfilmd. In zijn non-fictie boek ‘Baltische Zielen’ 
beschrijft hij de geschiedenis van de Baltische Staten 
aan de hand van vijftien families. Families die 
beroemdheden voortbrachten of gewone stervelingen 
die meegesleurd werden door de maalstroom van 
opstanden, revoluties en oorlogen. Zonder hun 
muziek zouden zij ten onder zijn gegaan.  
 
In afwisseling met de muziek vertelt auteur Jan 
Brokken over Baltische families, de Baltische 
geschiedenis en muziek. 
De muziek wordt verzorgd door Marcel Worms op 
piano en Ursula Schoch op viool. 
 
Marcel Worms (1951) studeerde aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam bij Hans Dercksen. 
Tevens volgde hij lessen bij de Russische pianist 
Youri Egorov en bij Alicia de Larrocha. Na zijn 
eindexamen in 1987 specialiseerde hij zich in 
kamermuziek bij Hans Broekman en in 20ste-eeuwse 
pianomuziek bij Alexandre Hrisanide. Marcel Worms 
is actief als kamermuziekspeler en als solist: in 1990 
bracht hij in een recital in de IJsbreker jeugdwerken 
van Schönberg in première en in 1991 voerde hij het 
complete pianowerk van Janáček uit. Sinds het 
seizoen 1992/1993 voert hij het programma 
Jazzinvloeden in de 20ste-eeuwse pianomuziek uit. 
 
Ursula Schoch werd in 1971 in Ludwigsburg 
geboren. Als vierjarige kreeg ze haar eerste 
vioollessen.  Na haar middelbare school studeerde zij 
aan de Musikhochschule van Keulen. Tijdens haar 
studie nam ze ook kamermuzieklessen bij het Alban 
Berg Strijkkwartet. Van 1998 tot 2000 was Ursula lid 
van de Berliner Philharmoniker. Sinds het seizoen 
2000/2001 is zij tweede concertmeester van het 
Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. 
 
Datum: vrijdag 31 maart 2017, 20.00 – 21.30 uur 
Plaats: De Kleine Kerk 
Entree: € 15,-, inclusief koffie en drankje na afloop 
Kaartverkoop: aan de zaal 
Reserveren (aanbevolen voor wie zeker wil zijn 
van een plaats !!!): www.stichtingkleinoot.nl 

 
Jan Brokken 

 
 
LIEDERENRECITAL: ERIC REDET, TENOR EN 
ABIGAIL RICHARDS, PIANO 
 

Wij zijn heel blij dat de Franse tenor Eric 
Reddet en de Britse concertpianiste 
Abigail Richards tussen hun tournees 
met respectievelijk André Rieu en de 
Nederlandse Opera tijd hebben gemaakt    

                    om in Duivendrecht op te treden.  
 
Eric en Abigail hebben elkaar ontmoet op het 
conservatorium in Amsterdam. Sinds kort wonen ze 
in Utrecht Oost. Af en toe verlangen ze naar het 
warme zuiden en daarom kiezen ze vaak voor een 
Italiaans en Spaans programma! Maar in 
Duivendrecht brengen ze op speciaal verzoek een 
aangepast programma met onder andere enkele 
liederen van Schubert. Op 2 februari is er in het 
kader van het programma van De Kleine Kerk een 
avond gewijd aan de liederencylus ‘Die Winterreise’ 
van Schubert. Wat is er mooier dan daarbij aan te 
sluiten? Daarnaast brengen zij ook liederen uit hun 
vaste repertoire.  
 
Eric is een van de Platin Tenors bij André Rieu. Als 
hij niet op tournee is treedt hij op bij verschillende 
gezelschappen. Abigail werkt op dit moment bij twee 
grote producties van de Nederlandse Opera en geeft 
les aan het Conservatorium van Utrecht. 
 
Datum: zondag 23 april 2017, 15.00 – 16.30 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	
www.stichtingkleinoot. 
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Kerk en regio 
 
Poëziefestival  
 
Op vrijdagavond 10 maart vindt in De Kleine Kerk het 
6e Poëziefestival, georganiseerd door de Stichting 
Kleinoot, plaats. Het thema, ‘Naast de grote stad’, 
sluit aan bij het jaarthema van het Cultuurplatform  
Ouder-Amstel. Na vertoning van de film The City uit 
1937, en het beluisteren van de bijbehorende, 
bijzondere filmmuziek, krijgt de bezoeker van het 
festival een programma gepresenteerd waarbij is 
geprobeerd de idylle en de bijzondere aspecten van 
het leven in een stedelijk gebied voel- en zichtbaar te 
maken. Er worden gedichten gelezen, afgewisseld 
door muziek, en beelden geprojecteerd. (zie voor een 
uitgebreide toelichting: pagina 19. 
  
Koningsdag 
 
Op donderdag 27 april is het Koningsdag. De kerk 
verandert dan in een soort marktplaats, waar boeken, 
cd’s, etc. worden verkocht. Na afloop van de 
boekenmarkt van Open Monumentendag, september 
van het afgelopen jaar, is er flink opgeruimd. Boeken 
die al lang meegaan worden via ‘de kringloop’ elders 
aangeboden. Inmiddels is de voorraad met ruim 
vijftig volle bananen dozen (met boeken) aangevuld. 
Nog steeds worden dozen aangeleverd. De kwaliteit 
van de ingeleverde boeken, een ruime sortering aan 
onderwerpen en uitvoeringen, is zeer goed… Bij 
mooi weer worden de boeken op het pleintje voor de 
kerk uitgestald.                          
In de Aanbouw is van alles te koop en kan koffie, 
thee of een verfrissing worden gedronken. Ook de 
Wereldwinkel geeft acte de présence. De 
zelfgemaakte taart, koek et cetera zullen niet 
ontbreken. 
 
P.S. Inleveren van boeken, cd’s en langspeelplaten is 
tot op de dag van de markt mogelijk. 
 
4 Mei Herdenking    
 
Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.  
We beseffen dat de vrede en de vrijheid die wij nu in 
ons land kennen er niet altijd geweest is. We 
beseffen ook dat er op veel plaatsen in de wereld 
geen vrede en vrijheid is en dat er dagelijks 
slachtoffers van oorlogen zijn.  

Het Nationaal  Comité 4 en 5 mei kiest ieder jaar een  
thema dat als een rode draad de activiteiten verbind. 
Dit jaar is het thema: 
 

GEEF VRIJHEID DOOR 
 

DE KRACHT  
VAN HET PERSOONLIJKE VERHAAL 

 
 
Persoonlijke verhalen over de oorlog, elke oorlog, 
zijn nooit zomaar verhalen, ze staan niet op zichzelf. 
Er hangt een schaduw overheen van de 
wereldgeschiedenis. Ze ontroeren omdat ze de 
essentie van het leven heel nabij brengen. Ze gaan 
over moed en opoffering. Maar ook over de donkere 
kanten, over de verraad, leugens en lafheid. Deze 
verhalen moeten worden verteld, ook na ruim 
zeventig jaar. 
 
Door muziek en het lezen van gedichten en teksten 
zal dit thema worden uitgewerkt in een korte 
bijeenkomst om 19.15 uur in De Kleine Kerk, 
Rijksstraatweg 129. Hieraan wordt meegewerkt door 
kinderen van basisschool De Grote Beer. 
Muzikale medewerking wordt verleend door 
Klezmerband Majim. 
 
Na deze bijeenkomst volgt een stille tocht naar het 
monument in de Begoniastraat, met een 
kranslegging namens de gemeente, de scholen en 
het 4 mei comité. 
 
Zoals ieder jaar vraagt Amnesty International u, na 
afloop in het Dorpshuis, een kaart te sturen aan een 
gewetensgevangene. De reeds geadresseerde 
kaarten zijn gemaakt door de kinderen van de 
basisscholen. 
 
 

4 mei Comité Duivendrecht 
 

Stichting Coherente 
 
 

Secretariaat: 
 

G.M. Bouman-Passchier 
In de Korenmolen 17 

1115 GN Duivendrecht, 020-4160181 
 
 

- - - - - - - 
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Classis  
 
Vanuit de classis valt te melden dat de plaatselijke 
kerkeraden zich voor april moeten beraden op de 
samenvoeging van classicale vergaderingen. De 
huidige 75 classis in Nederland van de PKN moeten 
plaats maken voor 11 classicale vergaderingen. Voor 
een deel valt de afbakening van de grenzen van de 
nieuwe classicale eenheden samen met bestaande 
provinciale grenzen. Hier en daar wordt een 
grenscorrectie voorgesteld en wordt er 
samengevoegd. Het resultaat moet een evenwichtige 
verdeling opleveren. De afvaardiging naar de 11 
classicale vergaderingen wordt anders: geen 
afvaardiging meer vanuit de (wijk)kerkenraden maar 
samenstelling van deze classicale vergadering door 
middel van verkiezingen. Het aantal leden blijft  
beperkt. De ontmoeting tussen de afzonderlijk 
gemeenten in de classis moet via “de ontmoeting in 
de kringen gestalte krijgen.” 
 
Aan het hoofd van iedere ‘kerkprovincie’ komt een 
classispredikant te staan. Hij moet de ontmoeting 
tussen de gemeenten bevorderen. Hij krijgt 
bevoegdheden om bij problemen in een gemeente 
tijdelijke maatregelen te treffen, om zodoende 
langdurige procedures te voorkomen. Verder 
verandert de rol van de visitatie. De classispredikant 
bezoekt eens in de vier jaar de gemeenten die onder 
haar of hem ressorteren. De visitatie gaat plaats 
maken voor een zogenaamde ‘buitengewone 
visitatie’. Dit onderdeel is nog punt van verdere 
uitwerking. 
 
De belangrijke vragen van dit moment zijn of de 
kerkenraden akkoord gaan met de sleutelrol die de 
voorzitter van de classicale vergadering 
(classispredikant) krijgt toe bedeeld en of ze kan 
instemmen met de reductie van het aantal classes. 
 
 
Piet Cleveringa 
 
 
Raad van Kerken:  
 
Boodschap bij verkiezingen 
 
De Raad van Kerken heeft een boodschap opgesteld 
met het oog op de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer van 15 maart 2017. De tekst is inmiddels 
verspreid en heeft de volgende inhoud:  
Het is een kostbaar goed dat op 15 maart 13 miljoen 
Nederlanders hun stem mogen uitbrengen om de 

samenstelling van onze volksvertegenwoordiging te 
bepalen. Wij vinden verkiezingen een waardevol 
aspect van de vrijheid waarin wij leven. We willen er 
zuinig op zijn en er zorgvuldig mee omgaan. Daarom 
hopen wij op een verkiezingsstrijd die informatief zal 
zijn en verhelderend, zodat weloverwogen kan 
worden gekozen. Het debat mag stevig zijn, maar 
hopelijk ook sportief. 
Het zou jammer zijn als de vorm in plaats van de 
inhoud komt. Dat zou kunnen doordat vergroving en 
gebrek aan respect voor tegenstanders zozeer de 
aandacht trekken, dat de inhoud verloren gaat. Wij 
roepen daarom alle partijen en politici op de toon van 
het goed geargumenteerde debat te zoeken. 
Kwalitatief sterke argumenten hebben 
overtuigingskracht. Oneliners en sensatiezucht leiden 
de aandacht van de inhoud af. 
We zijn ons bewust van de nood bij een groeiende 
groep landgenoten, die het gevoel heeft geen 
toegang te hebben tot autoriteiten en tot politici die 
beslissingen nemen die gevolgen hebben voor hun 
mogelijkheden en onmogelijkheden in het leven. We 
kunnen ons de frustratie en de ergernis voorstellen 
die dat met zich meebrengt. Als kerk willen we blijven 
zoeken naar solidariteit en verbondenheid met 
mensen en waar we kunnen hun stem versterken en 
pleitbezorger zijn van deze onderstroom. 
De kiezers roepen wij op politici kritisch te 
beluisteren. Sommige beloften kunnen nu eenmaal 
niet waar gemaakt worden en hebben geen 
geloofwaardigheid. Wij hopen op een nieuwe Tweede 
Kamer, niet in de eerste plaats gevuld met 
behartigers van de eigenbelangen van bepaalde 
groepen in de samenleving, maar met 
volksvertegenwoordigers in de ware zin van het 
woord. Wij hebben respect voor moedige politici, 
bereid tot een constructieve opstelling, of zij nu 
geroepen zullen worden tot het vormen en steunen 
van een nieuwe regering, of dat hun toekomstige rol 
in de oppositie zal zijn. 
Het zijn immers niet de kortetermijnbelangen van 
groepen waar alles om draait. Het gaat om de 
waarden waarop onze samenleving als geheel is 
gebouwd. Die zullen centraal staan, wanneer 
problemen op de lange termijn werkelijk duurzaam 
worden behartigd. Dat zijn waarden als vrijheid in het 
algemeen, vrijheid van godsdienst, vrijheid van 
meningsuiting, respect voor persoonlijke levenssfeer 
en veiligheid, maar ook solidariteit, gastvrijheid en 
het borgen van goede zorg. Dat is waar voor 
Nederland. Dat geldt ook voor Europa en voor heel 
de wereld waar Nederland deel van uitmaakt. 
 
 
Bron: raadvankerken.nl 
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Alzheimer Café Amsterdam Oost / Diemen / Ouder – Amstel

Dinsdag 14 maart 2017: 
 
Dementie en de Vedermethode 

 
een levendige manier om contact te maken met 
mensen met geheugenproblemen 
 
Gastspreker en acteurs van Theater Veder 
 

- - - - - - - 
 

Dinsdag 11 april 2017 
 

De verschillende verschijningsvormen 
van de ziekte van Alzheimer 

 
Gastspreker: Rik Ossenkoppele  

 
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende 
vorm van dementie. Maar deze ziekte kent zelf ook 
weer verschillende verschijningsvormen. Op deze 
avond gaat het over de eerste tekenen van 
Alzheimer, en over de vraag hoe de ziekte zich 
verder kan ontwikkelen. Naast geheugenverlies zijn 
er nog vele andere verschijnselen die bij Alzheimer 
kunnen optreden, zoals het verlies van 
oriëntatievermogen, problemen met spreken en 
veranderingen van gedrag. Het onderzoek naar de 
ziekte van Alzheimer richt zich onder meer op de 
processen in de hersenen die tot de ziekte en haar 
verschijningsvormen leiden in de verwachting deze 
processen in de toekomst te kunnen beïnvloeden.   
 
Rik Ossenkoppele is neuropsycholoog bij het VUmc 
Alzheimercentre. 
 
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 9 mei 
 

Dementie en geestelijke begeleiding 
 

Gastspreker: Coosje Verkerk 
 
Wie ouder wordt kijkt geregeld terug op zijn of haar 
leven. Bij ouderen met dementie geldt dit op een 
bijzondere manier. Omdat herinneringen van vroeger 
langer bewaard blijven, kunnen die een grote rol 
spelen in het bewustzijn van iemand met dementie. 
Ook religie kan (weer) van veel betekenis worden, 
bijvoorbeeld via de vertrouwdheid van teksten en 
liederen waarmee men is opgegroeid. 
In het heden heeft iemand met dementie te maken 
met het verwerken van thema’s zoals verlies, rouw, 
ziekte, verhuizing et cetera. Maar ook acceptatie, 
aanpassing, tevredenheid en rust kunnen meer naar 
voren komen. Al deze herinneringen, thema’s en 
vragen hebben te maken met zingeving. 
Herkenning en erkenning van deze thema’s, vragen, 
de emoties en de behoeften die daarbij horen, is erg 
belangrijk. Door mensen met dementie de ruimte te 
geven met deze vragen bezig te zijn en zich te uiten, 
kan men de kwaliteit van leven sterk vergroten.  
Coosje Verkerk, hoofd Geeestelijke Verzorging bij 
Stichting Tabitha, vertelt hierover vanuit haar eigen 
werkervaring.  
 
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? 
 
 
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@madizo.nl 
 
Ouder – Amstel: 
Ans Baard: tel. 020 69 94 097  
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:  
 

Donderdag 20 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
 
“Ein fester Burg (Een Vast burcht),  
eerste strofe, in het handschrift van Luther 
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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.):               dhr. L.N. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN                            416 01 80 
 
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’.  


