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Van de redactie 
 
 
In dit nummer vindt u weer een veelkleurige 
verzameling van informatie, bezinning en reflectie. In 
het bijzonder willen wij uw aandacht vragen voor de 
aankondiging van het gemeenteberaad van 21 mei 
a.s. over de toekomst van De Kleine Kerk. We hopen 
dat velen van u daar bij kunnen zijn!  
 
In dit blad vindt u enkele onderwerpen die met het 
Lutherjaar verband houden, zoals in de bijdrage van 
Nora Schutte en in de Antenne, geschreven naar 
aanleiding van de avond over de Johannes Passion. 
 
Het seizoensprogramma wordt in deze maand 
afgesloten met een avond over de opera Salome van 
Richard Strauss, die in juni bij de Nationale Opera 
wordt uitgevoerd, en een avond (onder leiding van 
Martijn Nolte) over voedsel: ‘Future Food’. 
 
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 bij 
de andere activiteiten. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa                                                                                                             
Cor Schröder (verspreiding)  
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Kerkdiensten 

 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
14 mei ds. F. Brommet 
 
21 mei   ds. J. Greven 
 Na de dienst: Gemeenteberaad en lunch 
 
25 mei, 8.00 uur ds. W. Brouwer 
 Hemelvaart 
 
28 mei ds. C. Verkerk 
 
4 juni ds. W. Brouwer 
 Pinksteren 
 
11 juni ds. W. Brouwer
 Trinitatis 
 
18 juni ds. J. Aalders 
 
25 juni  ds. F. Brommet 
 
2 juli ds. W. Brouwer 
 
9 juli pastor W. Berendsen 
 
 
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw. 
 
Lied van de maand 
Mei Liedboek 858 
Juni Liedboek 210 
Juli Liedboek 837 
 
Kostersteam 
14 en 21 mei dhr. P. van Leeuwen 
25* en 28 mei, 4** juni dhr. P. Cleveringa 
11, 18 en 25  juni dhr. M. Wolters 
2, 9 juli en 16 juli dhr. P. van Leeuwen 
 
*   Hemelvaartsdag 
**  Pinksteren 

 
 

Agenda: 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 18 mei 
 
Salome, opera van R. Strauss (inleiding) 
 
 
 
 
Zondag 21 mei, 11.30 uur 
 
Gemeenteberaad en lunch 
 
 
 
 
Donderdag 25 mei, 8.00 uur 
 
Hemelvaartsdag: Morgengebed en wandeling 
 
 
 
 
Woensdag 31 mei 
 
Future Food 
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AnTenne 
 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
Himmelschüsselblume 
 
Boeken uit de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw geven meestal meer informatie over de 
naamgeving van planten dan modernere 
naslagwerken. In Planten van naam (vertaald uit het 
Engels en in 1994 uitgegeven) zocht ik dus 
tevergeefs naar gegevens over de sleutelbloem. De 
aanleiding om wat over deze plant te weten te komen 
was een aria uit  de Johannes Passion van Bach die  
woensdagavond 5 april in de kerk besproken en 
deels beluisterd is. In de aria Betrachte meine Seele, 
wordt de Himmelschlüsselblume bezongen. 
 
Uit het Duits vertaald luidt de aria: 
 
Mijn ziel, beschouw vervuld van angst en blijdschap,                                                     
met bitt’re vreugd en ’t harte half beklemd;                                                                          
jouw hoogste goed zijn Jezus’ smarten,                                                                             
voor jou bloeit op de doornen die hem steken                                                                           
de sleutelbloem, die jou de hemel wijst!                                                                                      
Jij kan veel zoete vruchten van zijn alsem plukken.                                                                                                  
Dies wend je nimmer van Hem af. 
 
Na het beluisteren van de aria ontstond er een 
gesprek over de sleutelbloem. Is Himmelschlüssel-
blume een vroom verzinsel van Bach, of bestaat de 
bloem echt onder die naam?  Aan hulpvaardige 
deskundigheid nooit gebrek in De Kleine Kerk: 
enkelen in de zaal wisten te melden dat het om een 
bestaande naam voor een plantensoort ging. Maar 
welke plant werd precies bedoeld?                                                  
In ons land is hemelsleutel  de naam van een plant, 
die in rotstuinen wordt aangeplant. Met hun dikke 
bladeren hebben ze iets weg van vetplanten. De 
meestal paarsgekleurde bloemen trekken in het 
najaar veel vlinders aan. Het zijn ijzersterke planten 
die zich gemakkelijk vermeerderen. Van oorsprong 
groeide Sedum, de Latijnse naam van de 
hemelsleutel, in wegbermen, op dijken langs kanalen 
en polders en langs het spoor. In het wild lijken de 
planten op elkaar en vertonen ze weinig variatie. Dat 
duidt erop dat ze zich niet vermeerderen vanuit zaad, 
maar door het uitgroeien van afgevallen blad, stukjes 
stengels of wortelfragmenten. In het moderne jargon 
van biologen heet het dat ze gemakkelijk ‘klonen’. 

Van die eigenschap maken kwekers gebruik om 
‘nieuwe soorten’ op de markt te brengen. Bij 
tuinliefhebbers zijn deze gecultiveerde sedums zeer 
in trek.      
                                                            
Geen van de deelnemers aan de avond over de 
Johannes Passion repte over de sleutelbloem, die tot 
de Primula’s wordt gerekend. H. Kleijn schrijft erover 
in Planten en hun naam ((1970). “Primula is het 
vrouwelijk verkleinwoord van het Latijnse primus: 
eerste (hier in het voorjaar), omdat enkele soorten tot 
de vroegst bloeiende planten in de lente behoren. De 
Fransen noemen de plant: Clef de Saint Pierre, de 
Duitsers spreken van Schüsselblumen en de 
Nederlanders van sleutelbloem.”         
 
Volgens de volksoverleving groeide de sleutelbloem 
voor het eerst op de plek waar Sint Pieter (= Petrus) 
de sleutels van de hemel op aarde liet vallen. 
Daarover later  meer.                                                                                                                             
 
In Nederland komen in het wild nog drie soorten 
voor: de stengelloze sleutelbloem, de slanke 
sleutelbloem en de gewone sleutelbloem. Deze drie 
soorten zijn zeer aan elkaar verwant. Van Linnaeus 
kregen de drie soorten de verzamelnaam Primula 
veris. De slanke sleutelbloem (Primula elatior) heeft 
de bijnamen Hemelsleutel en Hemelschótel. Bij de 
naamgeving lijkt de vorm van de bloemtros een rol te 
spelen, want ze doet denken aan een ouderwetse 
sleutelbos. De gewone sleutelbloem heeft het 
achtervoegsel officinalis gekregen, in plaats van 
veris. Dit achtervoegsel geeft aan dat het in de 
apotheek als geneesmiddel voorhanden is of was. 
De medicinale werking heeft betrekking op het 
opheffen van slapeloosheid en het bestrijden van 
hoofdpijn. De gedroogde bloembladeren bevorderen 
ook het ophoesten van slijm, werken kalmerend en 
verminderen spierspanning en kramp.             
                                                                 
In de Middeleeuwen was men bekend met de 
homeopathische werking van kruiden en planten. 
Niet verwonderlijk, want bij de Grieken en Romeinen 
waren kruiden al de leveranciers van 
geneesmiddelen, en er was het nodige over 
geschreven. Elk zichzelf respecterend klooster 
beschikte derhalve in de Middeleeuwen over een 
kruidentuin. Kloosteroverste Hildegard van Bingen 
(1098 – 1179) was bekend met de medische werking 
van kruiden. Zij maakt melding van de Hymelslószel. 
Bij Hildegard speelt, voor wat betreft de naamgeving 
van de plant, een Duitse legende een rol, die 
waarschijnlijk een bewerking van een nog oudere 
‘heidense’ sage was. De al eerder genoemde Kleijn 
meldt over de legende het volgende: “Toen Petrus 
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het bericht ontving dat deugnieten de sleutel, die 
toegang tot de hemel gaf, hadden nagemaakt, liet hij 
van schrik zijn gouden sleutelbos uit zijn handen 
vallen en deze kwam op aarde terecht. Hij liet hem 
weliswaar direct terug halen, maar waar de 
sleutelbos de grond had geraakt bloeiden 
sleutelbloemen op.”  
 
Het christendom heeft allerlei overleveringen, 
waaronder ook sagen, gekerstend en in verband 
gebracht met Petrus, de hemelportier. Nederlandse 
namen die hiermee verband houden zijn Sint 
Pieterskruid en Petersleutel. In een Engels 
kruidenboek uit 1525 is sprake van Herba Petrie. Een 
Franse volksnaam is Herbe de Saint Pierre.                                                               
De naam sleutelbloem schijnt van latere datum, 
mogelijk dateert ze uit de zestiende eeuw. Kleijn 
denkt wel dat de naam sleutelbloem op de Duitse 
legende terug is te voeren. Hij schrijft: “Men heeft het 
verband niet meer geweten tussen hemel en sleutel 
en is gemakshalve gaan spreken van Sleutelbloem. 
Een andere opvatting is dat de naam ontstaan is 
omdat men deze plant als de ontsluiter van de lente 
beschouwde. In Zuid-Limburg komen namen voor als 
Kerkesleutelen, Kirkesjleutel en Kerkesleutels.” De 
laatste verklaring, een van de eerst bloeiende 
planten in het voorjaar, acht Kleijn de meest 
waarschijnlijke. 
 
Op Goede Vrijdag klonk tijdens de dienst in de kerk 
nogmaals de aria en werden gedeelten uit het 
Evangelie naar Johannes gelezen. Het tekstgedeelte 
uit Johannes 19, dat over het sterven van Jezus 
gaat, bevat de volgende passage: “Toen wist Jezus 
dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in 
vervulling te laten gaan zei hij: ‘ik heb dorst.’ Er stond 
daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak 
met een spons in en brachten die naar zijn mond. 
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij; ‘Het is 
volbracht.’ “            
                                    
Enige vrijheid bij het vertalen uit een andere taal is 
toegestaan. Het vervangen van de hysopstengel 
(Bijbelvertaling van 1951) door een majoraantak in 
de nieuwe vertaling is opmerkelijk. De Bijbelse 
Encyclopaedie uit 1950 (Uitgave van KOK Kampen) 
leverde een goede verklaring voor de keuze van 
majoraan in plaats van hysop. Onder het kopje 
‘Hysop’ wordt het volgende vermeld: “Hierbij hebben 
wij niet te denken aan de eigenlijke hysop (Hyssopus 
officinalis), want die komt in Palestina niet voor, maar 
aan de verwante plant, de marjolein (Origanum 
maru). Dit is een heestertje uit de familie der 
lipbloemigen (Labiatae), dat overal in Egypte, op de 
Sinaï en in Palestina langs hellingen en in scheuren 

en spleten van de bodem, zelfs uit oude muren, 
tevoorschijn komt. Ze kunnen tot een meter hoog 
worden en zijn vooral aan de top sterk vertakt. 
Daartussen kan gemakkelijk een spons worden 
gelegd, Joh. 19: 29.” De keuze voor majoraan in 
plaats van hysop is, plantengeografisch gezien, 
beter.          
                 
Beide planten hebben gemeen dat ze tot de 
geneeskrachtige kruiden worden gerekend. Dat geldt 
ook voor de alsem, die in de Nederlandse vertaling 
van de aria van de Johannes Passion opdook. Die 
plant komt ook in het Midden-Oosten voor. De meest 
voorkomende soort daar is Artemisia herba alba, een 
heester. De naam van de plant stamt af van het 
Griekse artemes: ‘gezond,’ ‘fris’, vanwege het 
geneeskundig gebruik. De bladeren zijn viltachtig tot 
grijsgroen en aromatisch. De Egyptenaren wonnen 
uit verse of gedroogde planten een zeer bittere 
oliesoort.     
 
De naam Alsem, de Nederlandse benaming voor het 
geslacht Artemisia, heeft volgens H. Kleijn ook 
betrekking op de absint-alsem (Artemisia 
absinthium). Het gebruik van deze alsem laat zien 
dat een teveel aan geneeskrachtige kruiden tot een 
tegengesteld effect kan leiden. De absint-
alsemtoppen worden gebruikt bij het bereiden van de 
drank absint. Vanaf eind achttiende eeuw wordt deze 
geelgroene likeur met name in kunstenaarskringen 
populair. Absint werd aangelengd met water, 
waardoor een troebele vloeistof ontstond met een 
anijssmaak. Het was bepaald geen onschuldig 
drankje want je ging hallucineren, het tastte het 
zenuwcentrum van de hersenen aan en leidde soms 
tot acute vergiftiging. Vanaf 1909 was in Nederland 
absint een verboden drank. In Frankrijk en 
Zwitserland kwam vanaf begin negentienhonderd de 
onschuldiger variant, Pernod, in de handel.  
 
Hildegard van Bingen, die hiervoor al ter sprake 
kwam en in 1147 de overste van een 
vrouwenklooster van de Benedictijnen werd, schreef 
over natuurwetenschappelijke en medische 
onderwerpen, die haar boeiden. Zo schreef ze ook 
als één van de eersten in Duitsland over de alsem. 
De Nederlandse naam is alsem of bijvoet. De naam 
bijvoet heeft zeer oude papieren, want we vinden de 
plant als Bipoz bij Hildegard. De naam voert terug op 
het verhaal (of moeten we spreken van bijgeloof?) 
dat bijvoet, in de schoenen gedaan of aan de voeten 
gebonden, het moe worden voorkomt. Plinius (23 – 
79 na Chr.) maakt er al melding van. De vermeende 
bijwerking van de bijvoet wordt nog vermeld door 
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Dodonaeus, een vooraanstaand plantenkundige uit 
de zeventiende eeuw.          
                                                         
De Nederlandse naam Bijvoet wordt gezien als een 
verbastering van het Duitse Beifuss, dat weer 
ontstaan zou zijn uit het Oudduitse woord Bipoz of 
Biboz. Het woord is volgens Kleijn “verwant aan een 
Germaans werkwoord boutan: stoten, en dat slaat op 
het gebruik het kruid fijn gestampt bij de spijzen te 
doen.” In Nederland zijn ook andere namen voor de 
bijvoet in gebruik, zoals Sint Jansblome, Sint 
Janswortel en Sint Janskruid. Deze namen wijzen op 
het oude gebruik in de Overijsselse Achterhoek om 
op Sint Jan (24 juni) kransen te vlechten en deze dan 
in het huis of de stal op te hangen ter afweer van de 
bliksem. Ook van de wortels werden kransen 
gemaakt. Door deze in het vuur te werpen en te 
verbranden hoopte men alle ziekten en kwalen buiten 
de deur te houden. Het heeft veel weg van magische 
bezweringen. Kleijn meldt nog twee bijzondere 
gebruiken, namelijk: “Legt een meisje het kruid onder 
haar hoofdkussen, dan zal zij van haar toekomstige 
man dromen. Verzamelt men de wortels op vier 
september, en legt men deze vervolgens onder de 
kussens, dan zullen de kiezen en tanden nooit meer 
pijn doen. Een nogal gemakkelijke opdracht zouden 
we zeggen.” 
 
In Bachs aria wordt de alsem op een merkwaardige 
manier verbonden met de sleutelbloem: “Jij kan veel 
zoete vruchten van zijn alsem plukken”. Met alsem 
lijkt in de eerste plaats het bittere sap bedoeld te 
worden dat men aan de gelijknamige plant kan 
onttrekken. In een soort mystiek beeld wordt dit 
bittere sap verbonden met de sleutelbloem. In 
aansluiting bij de geneeskrachtige aspecten van 
alsem, wordt in de aria bedoeld dat het bittere lijden 
van Christus ons genezing brengt en dat op die 
manier de sleutelbloem ons toegang geeft tot de 
hemel. In een andere ‘mystieke’ verbinding is de 
sleutelbloem in de aria ook al verbonden met de 
doornenkroon: “voor jou bloeit op de doornen die 
hem steken de sleutelbloem, die jou de hemel wijst!”      
                                                                                  
Piet Cleveringa en Wim Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eredienst 
 
 
Bij de diensten 
 
Op 14 mei gaat ds. Brommet voor in de dienst, uit 
Amsterdam Zuidoost. 
 
Op 21 mei gaat ds. J. Greven in de dienst voor. Hij 
was van 1985 tot 1998 hoofdredacteur van het 
dagblad Trouw. Daarvoor werkte hij 9 jaar lang bij de 
IKON.  
 
Zelf zal ik op 21 voorgaan in De Nieuwe Stad in 
Amsterdam – Oost, maar na afloop van die dienst 
kom ik naar De Kleine Kerk om aan te schuiven bij 
het gemeenteberaad (zie pagina 15), dat om 11.30 
uur begint. 
 
Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag is er, 
voorafgaande aan de ochtendwandeling (zie pagina 
21) een korte dienst – een morgengebed – in De 
Aanbouw.  
 
Op zondag 28 mei gaat ds. C. Verkerk voor in de 
dienst. 
 
Op zondag 4 juni vieren we het Pinksterfeest. We 
lezen Handelingen 2, 1 -13; de kinderkerk werkt mee 
aan deze dienst.  
 
Op zondag 11 juni, zondag Trinitatis, vieren we het 
Heilig Avondmaal. Deze zondag vormt de afsluiting 
van de ‘feesttijd’ van het kerkelijk jaar, van Kerst tot 
Pinksteren. De in de Kerkenzo aangekondigde 
gezamenlijke maaltijd na afloop van de dienst komt 
te vervallen: deze is verplaatst naar zondag 21 mei, 
na afloop van het gemeenteberaad.  
 
Op zondag 18 juni gaat ds. J. Aalders uit Amsterdam 
Zuidoost voor, op 25 juni gevolgd door ds. F. 
Brommet.  
  
Op 2 juli gaan we weer verder met de serie 
‘bijzondere woorden’.   
 
 
Wim Brouwer 
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Vorming & Toerusting 
 
 
Met weer twee totaal verschillende avonden, de ene 
over een opera van Richard Strauss (die niet hoort bij 
de familie Strauss van de prachtige walsen en de 
polka’s), en de andere over voedsel, naar aanleiding 
van het programma Future Food van de Universiteit 
van Utrecht, sluiten we het seizoensprogramma van 
De Kleine Kerk af.  
 
 
SALOME 
De opera Salome van Richard Strauss, gebaseerd 
op een tekst van Oscar Wilde, is een uitwerking van 
het Bijbelverhaal over de onthoofding van Johannes 
de Doper. Na de première in 1905 werd het werk 
veroordeeld als decadent en immoreel. De 
combinatie van religie, seks en geweld bleef lange 
tijd voor velen een probleem, maar nu is er veel 
waardering voor Strauss’ poging om de psychologie 
van Freud in het theater te brengen. Deze avond 
biedt een inleiding op Salome, met aandacht voor de 
Bijbelse en psychologische achtergronden. 
Deze opera wordt in juni 2017 uitgevoerd door de 
Nationale Opera met onder meer het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest onder leiding van Daniele 
Gatti. 
 
Datum:  donderdag 18 mei 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 
 

 
             Aubrey Beardsley:  
             Illustratie voor Salome van Oscar Wilde 

FUTURE FOOD 
Voedsel is een primaire levensbehoefte van de 
mens, maar zowel de kwantiteit als de kwaliteit van 
ons voedsel roepen steeds meer vragen op. Hoe 
moeten we de groeiende wereldbevolking in de 
toekomst gaan voeden? Hoe draagt voedsel bij aan 
het feit dat we steeds ouder worden, maar dat er ook 
meer rijkdom-gerelateerde ziekten ontstaan? Op 
deze avond willen we met experts van het Future 
Food - programma van de Universiteit van Utrecht 
nadenken over de gezondheidsaspecten van ons 
voedsel, van moleculair tot bevolkingsniveau. Prof. 
dr. Marca Wauben zal ons laten zien hoe  
wetenschappelijke doorbraken ons kunnen helpen bij 
het beantwoorden van grote vragen rondom voeding.  
 

 
 
Evenals bij de avond over ‘Onbetaalbare 
Geneeskunde’ in het vorige seizoen, willen we ook 
nu met het publiek in discussie gaan. Wat zijn de 
dilemma’s rond ons huidige en toekomstige voedsel 
en welke keuzes willen en moeten we hierover 
maken? Het belooft weer een boeiende avond te 
worden op het snijvlak van wetenschap en ethiek.  
 
Datum:  woensdag 31 mei 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte 
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Pastoraat 
 
 
Ter gedachtenis 
 
Op zondag 30 april is overleden Hillegonda Maria 
Schreurs – van Eijk, weduwe van Jan Schreurs, in de 
leeftijd van 84 jaar. De crematieplechtigheid heeft 
plaatsgevonden op maandag 8 mei, om 10.45 uur in 
de aula van Crematorium De Nieuwe Ooster te 
Amsterdam.  
 

De Heer is mijn herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 

aan wateren der rust. 
 

Lied 23b 
 

- - - - - - - 
 
Stilte 
 
Er was eens een eenzame monnik die op een dag 
bezoek kreeg van enkele mensen. 
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven 
in stilte en meditatie had. 
De monnik, die net met een emmer water haalde uit 
een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei: 
‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’ 
De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We 
zien helemaal niets.’ 
Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk 
weer in de bron. Wat zien jullie nu?’ 
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We 
kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’ 
 ‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. 
‘Ik was water aan het putten en daarom was het 
water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf 
zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf 
kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘ 
Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een 
keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers 
tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de 
stenen op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde 
de monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat 
in stilte en meditatie, kun je de grond van alles 
aanschouwen.’ 
 
Verhaal uit:  
Wim van der Zwan (red.): ‘De kleren van de yogi’ 

 
 
Eenzaamheid 
 
Eenzaamheid is een schaars kruid 
in de moestuin van de mens. 
Als ik het zie, 
wil ik het afschermen, 
mijn handen als kommetje 
eromheen. 
Iemand zou het zomaar, op elk moment, 
kunnen vertrappen. 
 
Alleen zijn kent vele aspecten, vele gezichten: 
het gezicht van de woestijn maar ook de oase, 
dat van wanhoop maar ook hoop – 
het risico jezelf te verliezen 
contrasteert met de mogelijkheid van het vinden. 
 
De schat is er, 
diep van binnen bij iedereen, 
van binnen bij jou – 
je hoeft alleen 
maar de tijd te nemen om die te zoeken. 
Je hoeft er het huis niet voor uit. 
Blijf zitten aan tafel, en luister. 
Luister zelfs niet, 
wacht alleen maar. 
Wacht zelfs niet, 
wees volmaakt rustig – 
en alleen. 
 
Zoals de dichter lang geleden schreef: 
“Als wij van ons betere zelf 
al te lang gescheiden zijn geweest 
door de haastige wereld, 
en wegkwijnen, 
ziek van de drukte, haar pleziertjes moe, 
hoe genadig, hoe weldadig, 
is dan Eenzaamheid” 
 
 
Sven Hagvil 
 
 
Uit: 
‘Symphony of solidarities’ 
 
Vertaling: Ymkje de Boer 
 
Bron: ‘Open Deur’, maandblad over vragen van 
geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de 
kerken. 83e jaargang, nr. 5. 
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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 op 
de zondagen in de maanden mei en juni van het jaar 
2017 (D = diaconiecollecte, U = uitgangscollecte). 

Zondag 7 mei 

D: De opbrengst van de collecte gaat naar 
Internationale Kinderhulp Nederland (IKN). Deze 
organisatie 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 in 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. 

Zondag 14 mei 

D: Deze collecte is bestemd voor Kruispost 
Amsterdam. Sinds 1983 verleent Kruispost A’dam 
medische en psychosociale zorg aan mensen die in 
de reguliere zorg geen hulp kunnen krijgen zoals 
onverzekerden, daklozen en ongedocumenteerde 
asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie 
gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de 
onkosten. maar dat is niet genoeg om in alle 
onkosten volledig te voorzien. 
 

 
Diaconale gezondheidszorg 
 
Kruispost is de medische tak van de communautaire 
gemeenschap Oudezijds 100. De aard van de  
medische hulp is vaak vergelijkbaar met die in een 
huisartsenpraktijk, indien nodig aangevuld door 
maatschappelijk werk. In de patiëntengroep zijn 
weinig kinderen en bejaarden, veel alleenstaanden 
tussen 20 en 50 jaar, merendeels mannen. De 
organisatie heeft een sterk diaconaal karakter en 
wordt dan ook zeer bij u aanbevolen. 
 
U: Via deze collecte draagt u bij aan de vaste lasten 
van onze kerkgemeenschap, o.m. ten behoeve van 
de kinderkerk. 
 
  
Zondag 21 mei 
 
D: Deze collecte is dit jaar de tweede die bestemd is 
voor de Voedselbank Diemen. Deze stichting, komt 
belangeloos, zonder formele regeling, op voor het 
welzijn van de minder bedeelden in onze omgeving. 
En die zijn er meer dan we denken. Steun deze 
mooie activiteit van een aantal gedreven vrijwilligers 
in Diemen die ook open staat voor inwoners van 
Duivendrecht. 

U: Deze collecte is bestemd voor de werkgroep 
Diaconie, o.m. ter bestrijding van de administratieve 
lasten. 



 10 

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 

D: Dit is de enige collecte die gehouden wordt tijdens 
het korte morgen gebed dat aan de traditionele 
wandeling (zie elders in dit blad) voorafgaat. Deze 
collecte dient om de kosten te dekken van de 
verstrekkingen tijdens het welbekende oponthoud 
ongeveer halverwege de wandeling. 

Zondag 28 mei 

D: De opbrengst van deze collecte gaat naar het 
Jeanette Noëlhuis, dat al vele jaren door ons wordt 
gesteund, Het is ook éen van de doelgroepen van de 
jaarlijkse Dankdag. Het Jeanette Noëlhuis is een 
leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost waarvan 
de levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, 
gebed en directe actie voor een betere samenleving. 
De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic 
Workerbeweging in de Verenigde Staten. De Catholic 
Worker is een beweging van radicale christenen en is 
pacifistisch en anarchistisch ingesteld: onze loyaliteit 
aan het Koninkrijk van God is groter, dan onze 
loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Het 
streven is om het evangelie handen en voeten te 
geven door vreedzame getuigenissen op plekken 
waar het wringt en door concrete hulp aan de 
armsten. In het evangelie van Matteüs zegt Jezus: 
″Al wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, 
hebben jullie voor Mij gedaan″    
 

 
        Bidruimte in het Jeannette Noëlhuis 
 
Tot de onaanzienlijksten anno 2015 horen ook de 
mensen in onze samenleving die wij het stempel 
″illegaal″ opdrukken. Daarom leven de leden van de 
gemeenschap samen met tien tot twaalf mensen 
zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet 
uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. De 
begeleiders vragen geen salaris voor wat ze doen, 
maar ontvangen wel kost en inwoning. De kosten 
daarvan moeten uit de giften worden betaald. Zie 
voor actuele info www.noelhuis,nl. 

U: Met deze collecte draagt u bij aan het onderhoud 
van de tuin rondom ons kerkgebouw. In deze tijd 
is de tuin op zijn mooist en menigeen blijft staan om 
de verschillende planten en struiken eens goed te 
bekijken. Maar om deze zo mooi te houden is 
zorgvuldig onderhoud onmisbaar. Naast de zeer 
gewaardeerde inzet van vrijwilligers uit onze 
kerkgemeenschap is af en toe professionele hulp 
nodig. Betaalt u daaraan mee? 

Zondag 4 juni, Pinksteren 

D: De begunstigde instelling voor deze collecte, het 
Kinderhospice Binnenveld, is onlangs aan onze 
lijst van goede doelen toegevoegd. In 2002 is 
stichting Kinderhospice De Glind opgericht. In april 
2014 is Kinderhospice De Glind verhuisd naar 
Barneveld. Ook heeft het Kinderhospice een nieuwe 
naam gekregen,: Kinderhospice Binnenveld (zie foto 
hieronder). 

 

De belangrijkste doelstelling is het bieden van 
complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke 
kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze 
zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke 
voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft 
Kinderhospice Binnenveld er naar kennis op het 
gebied van palliatieve zorg voor kinderen te 
ontwikkelen én uit te dragen. Kinderhospice 
Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig 
zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf 
langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en 
het gezin even rustig op adem kunnen komen terwijl 
de zorg voor hun kind in professionele handen is. De 
leeftijden van de kinderen variëren van 0 tot 18 jaar 
en zij hebben uiteenlopende ernstige ziektes zoals 
bijvoorbeeld een spierziekte, een metabole stoornis, 
kanker, spina bifida en tal van andere 
levensbedreigende aandoeningen. Ook verblijven 
kinderen in onze huis, die bijvoorbeeld 24 uur 
beademingsafhankelijk zijn of een trachea canule, 
sonde voeding óf andere medische apparatuur nodig 
hebben.(Zie http://www.kinderhospicebinnenveld.nl/ ) 
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U: Dit is een landelijke geldinzameling van Kerk in 
Actie ten behoeve van training van kerkelijke 
werkers in Nicaragua. In afgelegen dorpjes in 
Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. 
Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen 
in afgelegen gebieden in Nicaragua maar twee keer 
per jaar een voorganger langs. Leken doen het 
meeste werk in de kerk. De leken die de gemeente 
leiden, hebben maar een beperkte kennis van de 
Bijbel en van theologie. Dankzij trainingen door 
Teyocoyani, een zusterorganisatie van Kerk in Actie, 
kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn 
ze toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze 
dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani 
traint niet alleen de lekenleiders, maar ook de 
gemeenteleden. Zij leren hoe ze iets voor kunnen 
betekenen. Zie voor meer info de Collectekrant op 
het prikbord in de Aanbouw onder nr. 06. 

Zondag 11 juni 

D: De opbrengst van deze collecte wordt toegevoegd 
aan het Rampenfonds van de werkgroep 
Diaconie. Dit fonds dient om snel en zonder ingrijpen 
in het collecterooster hulp te kunnen bieden bij 
natuur- of oorlogsrampen van massale omvang. Als 
regel gaat het om een verzoek tot steun vanuit Kerk 
in Actie of het Christelijk Noodcluster waarin een 
aantal christelijke organisaties voor 
rampenbestrijding samenwerken. De laatste donatie 
uit dit fonds is een gift geweest aan de 
samenwerkende organisaties tegen de hongersnood 
in Afrika. 

U: Net als vorige week gaat het ook nu weer om een 
landelijke inzameling van Kerk in Actie, nu ten 
behoeve van steun aan de zorg voor straatkinderen 
in Colombia.	 Duizenden kinderen in de 
Colombiaanse stad Medellín groeien op in krotten-
wijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door 
armoede, geweld, Veel	 kinderen in Medellín komen 
uit gebroken gezinnen en hebben een laag zelfbeeld. 
Ze leven vaak op straat, hebben een drugsverleden 
of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden. 
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner 
van Kerk in Actie, zijn er allerlei activiteiten voor de 
kinderen. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd 
kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen 
ze meedoen met een muziekgroep, een 
handwerkproject of een straatkinderen krant. 
Jongeren die een opleiding volgen, kunnen 
bovendien begeleiding om ervoor te zorgen dat ze 
hun diploma halen. Voor meer info zie de 
Collectekrant in de Aanbouw, onder nr. 07. 

Zondag 18 juni 

D: Deze collecte is bestemd voor Leprazending, een 
organisatie die wereldwijd lepra bestrijdt en al jaren 
daarvoor door ons wordt gesteund. Toelichting op 
hun werk lijkt dan ook nauwelijks nodig en we zullen 
het dan ook kort houden. De stichting Leprazending 
is een internationale christelijke organisatie tegen 
lepra, die met aandacht en liefde overal waar nodig 
individuele leprapatiënten medisch, sociaal en 
geestelijk bijstaat. Het doel is Gods liefde zichtbaar 
en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten 
voelen. Leprazending Nederland is onderdeel van 
het Internationale netwerk van The Leprosy Mission 
International (TLMI), dat 171 projecten ondersteunt in 
28 landen in Azië en Afrika. Leprazending heeft ruim 
tweeduizend nationale en internationale veldwerkers 
en werkt nauw samen met lokale gemeenschappen, 
kerken, plaatselijke overheden en andere 
ontwikkelingsorganisaties (zie verder 
www.leprazending.nl/). 
 
U: Deze landelijke geldinzameling van KIA komt te 
goede aan INLIA, het Internationaal Netwerk van 
Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is 
een stichting die zich inzet voor het bieden van hulp 
aan asielzoekers in nood. INLIA is van oorsprong 
een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale 
kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich 
allemaal hebben verbonden aan dezelfde 
uitgangspunten.  
Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland 
maar ook in diverse andere Europese landen hebben 
een document ondertekend, waarin zij partij kiezen 
voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar 
steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp 
en zo nodig opvang in noodsituaties. De stichting 
voorziet in tijdelijke opvang, voorbereiding voor 
vestiging voor asielzoekers met een verblijfs-
vergunning en terugkeer voor hen die geen 
vergunning hebben gekregen.   
 
Voor meer info zie de Collectekrant onder nr. 08 
 
Zondag 25 juni 
 
D: De doelgroep voor deze collecte is wederom een 
oude bekende voor wie we al verschillende acties 
hebben gehad, de stichting Light fort he World, 
vroeger Dark & Light geheten. Wereldwijd voorziet 
deze organisatie in medische, sociale en educatieve 
ondersteuning om blindheid te voorkomen of de 
ernstigste gevolgen van reeds opgetreden blindheid 
tegen te gaan. 
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Een groot deel van de blindheid in de wereld was door een 
tijdige behandeling te voorkomen geweest 
 
De stichting is opgericht in 1982 en actief in negen 
landen in Afrika en Azië met ruim dertig projecten. De 
projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking 
met lokale partner organisaties voor een duurzaam 
resultaat. Light for the World Nederland werkt 
bovendien nauw samen met zuster organisaties in 
Oostenrijk, Tsjechië en België om de effectiviteit van 
haar inzet te vergroten. De behandelingen die aan 
grote aantallen patiënten worden geven variëren van 
eenvoudige antibioticum behandelingen tot 
gecompliceerde oogoperaties, in de wetenschap dat 
minstens 80% van de verworven blindheid door een 
tijdige behandeling hadden kunnen worden 
voorkomen. Zie voor meer info over deze 
buitengewoon zinvolle organisatie: 
www.lightfortheworld.nl/. 
 
U: De opbrengst van deze collecte is voor de 
werkgroep Diaconie als bijdrage aan de kosten van 
de eredienst. Hiervan levert de wekelijkse 
bloemengroet een belangrijk deel dat we niet graag 
zouden willen missen. 

Zondag 2 juli 

D: Dit is de derde collecte dit jaar voor de 
voedselbank in Diemen. Zie de toelichting bij de 
diaconiecollecte op 2 mei, hierboven. 

U: Deze landelijke PKN collecte is bestemd voor de 
jongerenorganisatie JOP met het specifieke doel om 
het contact van jongeren met de kerk ook na het 
verlaten van de basis school te behouden.  

Zondag 9 juli 

D: De collecte is voor Mercy Ships. Dit is een 
internationale medische hulporganisatie die sinds 
1978 kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, 

geslacht of religie -  in de allerarmste ontwikkelings-
landen voorziet van gratis medische zorg en 
ontwikkelingsprojecten. Dit doet Mercy Ships met 
behulp van.de Africa Mercy, ’s werelds grootste 
particuliere ziekenhuisschip. 
 

Hospitaalschip Africa Mercy 
 
Aan boord zetten chirurgen, artsen en 
verpleegkundigen zich belangeloos in voor operaties 
ter correctie van gespleten lippen, tumoren, 
oogkwalen, fistels, liesbreuken en ernstig vergroeide 
benen bij kinderen. Naast de medici werken aan 
boord honderden gemotiveerde professionals, 
zonder één cent te ontvangen, aan een fantastische 
uitdaging: mensen die afgeschreven waren krijgen 
een nieuw gezicht, een identiteit en een nieuw leven.   
Aan wal wordt tandheelkundige hulp gegeven 
gecombineerd met training en onderwijs in 
gezondheidszorg en landbouw. Deze werkwijze zorgt 
ervoor dat de impact doorgaat, lang nadat de Africa 
Mercy is weggevaren.  
Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, 
het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop 
te geven en genezing te brengen. De Nederlandse 
tak Mercy Ships Holland wil mensen verzamelen en 
middelen verwerven ter ondersteuning van het 
internationale werk van Mercy Ships International. 
 
U: Met deze collecte levert u een bijdrage aan de 
betaling van het kerkelijk quotum, een voor ons 
doen omvangrijk bedrag dat onze kerkgemeenschap 
jaarlijks aan de Centrale PKN kerk afdraagt. 

Lennart Bouman, werkgroep Diaconie 
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Opbrengst Deeldoosjes 
 
 
 

De deeldoosjes die dit jaar aan het begin van de veertigdagentijd waren uitgedeeld,  
werden weer verzameld tijdens de dienst op Eerste Paasdag. 

 
We hebben met elkaar een fantastisch mooi bedrag ingezameld!! 

 
 
 

€454,59 
 

 
 

 
Zoals eerder vermeld wordt dit bedrag geschonken aan de stichting The Hunger Project,  

die chronische honger op allerlei vlakken aanpakt.  
 

In gebieden waar chronische honger heerst brengt de stichting verbeteringen aan  
op gebied van voedselzekerheid, inkomen, omgeving, onderwijs, gezondheidszorg, water  

en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  
Bovendien zet zij zich in om het aantal kindhuwelijken terug te dringen.  

Door deze activiteiten moet de vicieuze cirkel van chronische honger doorbroken worden. 
 

 
 

Aan u allen veel dank voor het vullen van de deeldoosjes! 
 

Met een groet namens de diaconie, 
 

Esther Nolte
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Financiën en beheer
 

 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN IN JANUARI EN FEBRUARI 2017 
 
 
Datum Diaconie Bestemd voor Kerk Uitgang Bestemd voor: 

1 jan. € 68,50  Voedselbank Diemen € 70,50    ---     - 
8 jan. € 49,55  Rampenfonds  € 44,05 42 € 42,60   Diaconie-kerkdienst. 
15 jan.. € 51,40     AMREF € 54,65  € 29,30 Oecumene 
22 jan. € 52,10 Bartimeus € 39,60     € 43,30 Cath. en educatie 
29 jan. € 76,40  Baan Phak Phing € 60,90 € 61,50  Quotum 
5 febr. € 74,90  Smaragdgrp € 45,20 € 44,60  KIA Boeren Indones. 
12 febr. € 45,10   Derde Wereldhulp € 88,95 ---   
19 febr. € 58,70   Dokters v.d. wereld € 62,00 € 53,35  Diaconie wijkwerk 
26 febr. € 62,25  Drugspast. € 52,65 € 48,00   Onderhoudsfonds 
Totaal 
jan./febr 

€ 538,90  € 518,50   € 322,65  

 
 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij geven wij u het collecteoverzicht over de maanden januari en februari 2017. De Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters hebben inmiddels de jaarrekeningen over 2016 vastgesteld. De kascommissie zal deze 
binnenkort controleren en in de junivergadering zal de Grote Kerkenraad zich hierover buigen. Wij moeten u dus 
nog even in spanning laten over onze inkomsten en uitgaven in 2016.   
Tot slot: in deze maanden werd er ook koffie etc. gedronken. Als bijdrage in de kosten werd € 32,00 in de koffiebus 
gedoneerd. 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters  
 
een vriendelijke groet van 
 
Peter van Leeuwen 
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Kerkenraad 
 
 
De toekomst van onze gemeente 
 
 
Zoals U heeft  kunnen lezen in de brieven bij de 
Eindejaarscollecte en de Kerkbalans  heeft onze 
kerkelijke gemeente te maken met  jaarlijkse 
financiële tekorten.  Tevens is sprake van een 
vergrijzende, krimpende gemeente, met afnemend 
kerkbezoek en steeds grotere druk op de vrijwilligers.  
 
Het College van Kerkrentmeesters  heeft een 
meerjarenbegroting opgesteld welke in de 
Kerkenraad is besproken.  Deze begroting geeft aan 
dat zonder het nemen van maatregelen onze 
gemeente - volgens de PKN normen - eind 2019 
insolvabel  is, hetgeen  wil zeggen dat  onze liquide 
middelen dan onvoldoende zijn om de kosten van de 
daaropvolgende twee jaren te dekken.  Dit heeft 
volgens de huidige PKN regelgeving consequenties 
voor de predikantsformatie. Deze zal dan gedwongen 
moeten worden ingekrompen (of zelfs worden 
opgeheven) In 2022 zal ons banksaldo nihil zijn.  
   
De uitkomsten van deze begroting waren voor de 
Kerkenraad aanleiding om de “ Werkgroep  
Toekomst”  in te stellen die voorstellen en 
bijbehorende plannen moet ontwikkelen  om de 
insolvabiliteit van onze gemeente zo lang mogelijk uit 
te stellen.  
 
De Kerkenraad zal zelf bezien hoe moet worden 
omgegaan met het afnemend kerkbezoek. 
Initiatieven voor samenwerking met naburige kerken 
worden ook door de Kerkenraad zelf onderzocht. 
 

 
 

De werkgroep is samengesteld uit twee leden van 
het College van Kerkrentmeesters, Jan Peter van der 
Does (tevens lid Kerkenraad) en Peter van Leeuwen 
(penningmeester), Gerie Bouman als lid van de 
Kerkenraad, Paul van Kampen (als externe, 
voormalig voorzitter Coherente), en Charles Ek. De 
werkgroep is inmiddels gestart met het inventariseren 
en onderzoeken van de mogelijkheden die wij 
hebben om het solvabiliteitstekort zo lang mogelijk uit 
te stellen. 
 
Ook de meningen en ideeën vanuit onze kerkelijke 
gemeente zijn hierbij van belang. 
Daarom nodigen wij alle leden van onze Protestantse 
Gemeente Duivendrecht uit om op  
 
 

zondag 21 mei 
 
 
na de kerkdienst bijeen te komen en over onze 
toekomst van gedachten te wisselen.  De Kerkenraad 
zal een toelichting geven. Graag vernemen wij dan  
wat uw mening en ideeën zijn om onze gemeente 
nog zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
voortbestaan.   
 
Deze bijeenkomst begint om 11.30 uur. Aansluitend 
kunt u deelnemen aan een gezamenlijke lunch. 
 
 
Gerie Bouman en Jan Peter van der Does  
 
(leden Kerkenraad en Werkgroep Toekomst)  
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Impressies uit het land 
van de Reformatie (3) 
 
 
Op 27 juli 2014 is Rion Arthur, de jongste telg uit mijn 
familie, gedoopt in de stad van Luther: Wittenberg. In 
de dienst van de Nieuw-Apostolische Kerk zingen wij 
in het Duits, maar door de muziek zijn de liederen mij 
toch zeer vertrouwd. Theologische verschillen lijken 
door muziek terzijde te worden geschoven. 
 
Deze verschillen speelden ook geen rol toen ik 
tussen 1953 en 1956 in Duivendrecht op de 
kleuterschool zat bij juffrouw Gé en juffrouw Toos. In 
een gebouwtje, dat aan de lagere school, die nu d’ 
Oude School heet, was aangebouwd en alweer jaren 
geleden is gesloopt. Buiten was een extra speelplek 
voor de kleuters, waar we ‘Schipper mag ik 
overvaren’ speelden, touwtje sprongen of in de 
zandbak kastelen bouwden met een schep van hout. 
Als je weleens ruzie had, sloeg je erop los met die 
schep. Binnen zaten we aan aparte tafeltjes op 
zware houten stoeltjes; in de rugleuning was een 
hartje uitgesneden. 
 
We kregen klassikaal les in prikken, vouwen en 
kraaltjes rijgen. Juffrouw Gé en juffrouw Toos 
vertelden elke dag een verhaal uit de bijbel en 
zongen met ons ‘versjes’. Daar werden psalmen en 
gezangen mee bedoeld; ik zat immers op de 
Christelijke School Duivendrecht. 
 

 
           Kleuterrapport 
 
Vanaf de derde klas lagere school zat ik op de 
Christelijke School aan de Hoogeweg 61-63 in 
Amsterdam-O. Die school heet tegenwoordig 
Frankendaelschool en staat nog steeds aan de 

Hogeweg, zij het met een o minder. Ik kreeg les van 
juffrouw Kotterer, tegen wie ik nu Diny mag zeggen. 
Naast vele andere zaken kon zij ook prachtig 
vertellen en voorlezen. Wereldlijke verhalen aan het 
eind van de middag, als we tenminste goed ons best 
hadden gedaan en Bijbelse verhalen aan het begin 
van de schooldag. Elke ochtend zongen we een 
geestelijk lied uit de hervormde bundel van 1938. 
Daarin stonden meer liederen dan wij in de 
gereformeerde kerk, waar wij als gezin lid van waren, 
mochten zingen. In ‘onze’ bundel waren dat destijds 
naast de 150 psalmen slechts “Enige Gezangen”, 29 
in getal. Verschillende kerkgenootschappen hebben 
door de jaren heen de zangcultuur in hun kerken 
willen bevorderen en aanpassen aan de tijd, waarvan 
de vele bundels met geestelijke liederen kunnen 
getuigen. Sinds 2013 wordt in PKN - kerken 
voornamelijk gezongen uit het Liedboek. 
 
Bij elke nieuwe bundel klinkt er kritiek van 
theologische, musicologische en kerkhistorische 
aard. Van al die gebieden weet ik niets af. Wel weet 
ik dat het zelden mogelijk is het iedereen naar de zin 
te maken. Als ik nu een lied mis of er is een nieuwe, 
onwennige vertaling opgenomen, dan pak ik een 
vorige bundel erbij. Daar lees ik weer de vertrouwde 
woorden. Al zijn ze misschien uit de tijd, ze roepen 
wel de geborgenheid uit de jeugd op. Muziek speelt 
daarbij een belangrijke rol. 
 
Na de doopdienst van mijn neefje vieren we het feest 
verder in Külso, een klein dorpje zo’n twaalf kilometer 
van Wittenberg. Er wordt verteld, gelachen, 
gedronken, gegeten en gemusiceerd. Mijn nichtje 
Nancy heeft voor de dopeling een lied geschreven op 
de muziek van Hallelujah van Leonard Cohen. Met 
prachtige stem zingt zij het lied samen met haar 
moeder. De gasten zingen het refrein mee. Nancy 
geeft muziekles o.a. in Wittenberg en 
Gräfenhainichen, waar zij woont. 
 

 
                Zanggroep: Nancy is derde van rechts 
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Op 12 maart 1607 werd in datzelfde Gräfenhainichen 
Paul Gerhardt geboren, die later beroemd zou 
worden als dichter van vele geestelijke liederen. Na 
zijn schoolopleiding studeerde hij theologie in 
Wittenberg aan de Leucorea-universiteit, waar een 
kleine eeuw eerder Luther een leerstoel bekleedde 
en van waaruit de reformatie was begonnen. 
Gedurende Gerhardts jaren in Wittenberg woedde de 
dertigjarige oorlog in alle hevigheid. 
 
Deze oorlog begon op 23 mei 1618 met de ‘Zweiten 
Prager Fenstersturz’ toen protestantse edelen uit 
Bohemen enkele vertegenwoordigers van de 
katholieke Habsburgse keizer uit het raam van de 
burcht in Praag gooiden. De bevolking, zowel op het 
platteland, als in de steden heeft zeer te lijden gehad 
van de huurlegers. Niet alleen door directe 
oorlogshandelingen van de strijdende partijen. Er 
werd geplunderd, brandgesticht en gemoord als er 
niet voldoende voedsel en buit werd afgedragen aan 
de huursoldaten. Daarbij kwamen hongersnoden, 
omdat er niet ingezaaid of geoogst kon worden, en 
vele epidemieën, zoals pest, tyfus en pokken. 
Gräfenhainichen, de geboorteplaats van Paul 
Gerhardt, werd grotendeels verwoest. Berlijn, waar 
Gerhardt de laatste jaren van de dertigjarige oorlog 
woonde en werkte, had aan het begin van de oorlog 
ca. 12.000 inwoners, maar aan het eind van de 
oorlog nog slechts 7.500. Het zijn maar twee 
voorbeelden van de gruwelen van oorlog. 
 

 
Paul Gerhardt 
 

De Vrede van Westfalen, die in 1648 gesloten werd 
in Münster/Osnabrück, maakte een einde aan de 
dertigjarige en tevens aan de tachtigjarige oorlog, die 
ons wat bekender voorkomt. Formeel was de oorlog 
daarmee voorbij, maar het duurde tot ver in de 
achttiende eeuw voordat de bevolking van platteland, 
dorp en stad de verschrikkingen te boven was 
gekomen, de akkers weer volop vrucht konden 
dragen en de steden herbouwd waren. 
Paul Gerhardt drukt zijn blijdschap over de vrede van 
1648 uit in zijn Danklied für die Verkündung des 
Friedens, waarin hij dicht:  
 
 “Gott Lob! nun ist erschollen 
 das edle Fried- und Freudenwort, 
 dass nunmehr ruhen sollen 
 die Spiess und Schwerter und ihr Mord.” 
 
Ook in zijn persoonlijk leven heeft Gerhardt het niet 
makkelijk gehad. Het heeft lang geduurd eer hij een 
aanstelling als predikant kreeg. Dat was in 1651 in 
het stadje Mittenwalde. Toen in 1657 in Berlijn aan 
de Nicolai-kirche het ambt van predikant vacant 
werd, heeft hij het beroep aangenomen. Gedurende 
vele jaren is er een strijd gevoerd over theologische 
geschillen tussen lutheranen en calvinisten. Het was 
Gerhardt als orthodoxe lutheraan niet mogelijk voor 
andersgelovigen zoals bijvoorbeeld de calvinisten 
gelijke rechten te aanvaarden zonder in 
gewetensnood te raken. Dat leidde ertoe dat 
Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, Paul 
Gerhardt in 1667 uit zijn ambt zette. 
 
Toen hij bijna 48 jaar was, trad Gerhardt in het 
huwelijk met de 32-jarige Anna Maria Berthold. Zij 
was de jongste dochter van de jurist Andreas 
Berthold, bij wie hij in Berlijn huisleraar was. Zij 
kregen vijf kinderen, van wie alleen het vierde kind, 
Paul Friedrich (1662-1716), zijn ouders overleefde. In 
het Gerhardt meer gezinde Lübben heeft hij zijn 
laatste jaren als predikant doorgebracht. Hij stierf 27 
mei 1676 op de leeftijd van 69 jaar.  
Lang daarvoor dichtte hij reeds: 
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 “Wann ich einmal sol scheiden 
 So scheide nicht von mir: 
 Wann ich den tod sol leiden 
 So tritt du dann herfür: 
 Wann mir am allerbängsten 
 Wird umb das herze seyn 
 So reiss mich aus den ängsten 
 Krafft deiner angst und pein.” 
  
uit: Praxis Pietatis Melica 
uitgegeven door Johann Crüger in 1660 
 
Al tijdens zijn eerste verblijf in Berlijn heeft Gerhardt 
Johan Crüger, de cantor van de Nikolai-Kirche leren 
kennen. Crüger had ook een liedboek uitgegeven en 
op diens instigatie zijn daar in 1647 achttien liederen 
van Paul Gerhardt opgenomen. De waardering voor 
zijn liederen was groot. In de daarop volgende druk 
van 1653 zijn er nog ruim 60 liederen van deze 
belangrijke lutherse dichter aan toegevoegd. 
 

 
Voorzijde van Praxis Pietas Melica met afbeelding van 
Johann Crüger 
 
Naast kritiek op de theologische strekking, is er ook 
in onze moderne tijd waardering voor enkele 
geestelijke liederen van Gerhardt. Net als voor 
liederen van zijn grote voorbeeld Maarten Luther. 
Van beiden zijn liederen in de bundels van vele 
kerkgenootschappen opgenomen. Muziek van 
Crüger en natuurlijk van Johann Sebastian Bach 
heeft ongetwijfeld daaraan bijgedragen. 
 
Nora Schutte 

 
 
 
Ik kniel aan Uwe kribbe neer 
 
Ik kniel aan Uwe kribbe neer,  
o Jezus, Gij mijn leven!  
Ik kom tot U en breng U, Heer,  
wat Gij mij hebt gegeven.  
O neem mijn leven, geest en hart,  
en laat mijn ziel in vreugd en smart,  
bij U geborgen wezen. 
 
Voor ik als kind ter wereld kwam,  
zijt Gij voor mij geboren.  
Eer ik een woord van U vernam,  
hebt Gij mij uitverkoren.  
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt,  
werd Gij een kindje, arm en naakt,  
hebt Gij U mij gegeven. 
 
Temidden van de nacht des doods  
zijt Gij, mijn zon, verrezen.  
O zonlicht, mild en mateloos,  
uw gloed heeft mij genezen.  
O zon, die door het duister breekt,  
en 't ware licht in mij ontsteekt,  
hoe heerlijk zijn uw stralen! 
 
 
Naar Paul Gerhardt (1607-1676) 
Bewerking: Jan Wit (1914 – 1980) 
 
 

 
Jan Wit 
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Kerk en regio 
 
 
Koningsdag donderdag 27 april 
 
 
Het Weekblad voor Ouder-Amstel kopte onder de 
foto van twee kinderen die op het Dorpsplein 
speelgoed etc. trachten te verkopen: Zeer stille 
Koningsdag in Duivendrecht. De kleedjesmarkt had 
weinig kinderen kunnen verleiden om naar het 
Dorpsplein te komen en daar hun meegebrachte 
spulletjes van eigenaar te laten verwisselen. De tekst 
onder de foto meldde verder dat er traditiegetrouw 
een boekenmarkt in De Kleine Kerk was geweest, 
waar aldus de berichtgeving “veel belangstelling voor 
bestond.” Dat in De Aanbouw de Wereldwinkel 
producten verkocht, koffie werd geschonken en 
zelfgemaakte zoete en hartige lekkernijen bij de 
koffie konden worden genuttigd, was de verslaggever 
niet ontgaan. Verderop de krant was op een aantal 
foto’s te zien hoe gezellig het op Koningsdag 2017 in 
de kerk was. 
 
Vanaf woensdagmiddag had de drukte al bezit 
genomen van de kerk. Na tweeën begonnen de 
vrijwilligers in de kerkruimte met het sorteren en 
uitstallen van de boeken. Drie rijen tafels bleken 
onvoldoende om alle boeken kwijt te kunnen. Er was 
veel en het was nogal divers. Dat eerste was 
duidelijk geworden toen de ongeveer 160 
bananendozen dinsdag vanuit twee garages naar de 
kerk werden vervoerd. Omdat enkele sterke 
jongemannen hand- en spandiensten verrichtten was 
deze klus in relatief korte tijd geklaard. Het uitpakken 
van de dozen, het uitzoeken en het ordenen nam 
meer tijd in beslag, en gaf inzicht in de diversiteit. Al 
snel werd duidelijk dat het aanbod aan kookboeken 
overweldigend was, zeker 15 dozen. Opvallend was 
verder de toename in het aantal thrillers dat voor 
verkoop beschikbaar was. ‘Thriller’ wordt in de 
woordenboeken omschreven als “spannende 
sensatieroman”. Meestal heeft het met een of andere 
vorm van misdaad te maken, met spionage, etc. De 
sorteerders waren blij als de omslag van het boek 
zelf meldde dat het om een thriller ging, zodat het 
makkelijk te onderscheiden was van andere 
literatuur. 
 
Opvallend was verder de toename in het aanbod aan 
Engelstalige boeken, zo’n 10 dozen. Omdat er de 
afgelopen jaren steeds vraag was naar een gratis 
exemplaar van de Boekenweek, was een voorraad 
aangelegd. Nu inmiddels al over twee dozen kan 

worden beschikt lijkt het erop dat deze rubriek kan 
worden afgebouwd. De ervaring leert dat de vraag 
naar de ‘zeldzame jaren’ blijft bestaan, evenals de 
vraag naar de allernieuwste. De bulk aan 
Boekenweekgeschenken kan weg. Er is ook geen 
vraag naar woordenboeken, geschiedenisseries en 
encyclopedieën. Pogingen om boeken die met religie 
en spiritualiteit hebben te maken als groep bij elkaar 
te plaatsen heeft weinig zin. Ze zijn vaak verouderd 
of te specialistisch. Toch weten we nooit zeker wat 
we wel of niet zullen verkopen: het is het al eens 
gebeurd dat iemand speciaal naar oude theologische 
boeken zocht en de kerk blijmoedig verliet met een 
volle doos daarvan onder de arm. Literatuur verkoopt 
beter, waarbij het ons opviel dat ‘wereldliteratuur’ 
meer in de belangstelling staat dan Nederlandse 
literatuur. Doordat de kringlooptijd van boeken korter 
is geworden - tien jaar geleden kwamen exemplaren 
binnen die door meerdere generaties waren gelezen 
-, neemt de kwaliteit toe. Dat was dit jaar duidelijk te 
zien en te merken. Sommige boeken maakten zelfs 
een ongelezen indruk.  
 
Na drieën liep de markt af. Door de tomeloze inzet 
van veertien (!) vrijwilligers veranderde de zaal van 
boekenmarkt in recordtijd in een ordentelijke 
kerkruimte. Hetzelfde was het geval met de 
Aanbouw. Hartelijk dank voor iedereen die 
meegeholpen heeft om er een geslaagde dag van te 
maken!  
 
Rest ons nog te melden wat het de kerk heeft 
opgeleverd, naast heel veel gezelligheid en nieuwe 
kennismakingen: de verkoop bleef iets achter bij die 
van vorig jaar. Het eindbedrag bedroeg € 572,80. De 
opbrengst van de catering was € 208,80, de 
straatmuzikant vond € 25,25 in zijn mandje, en de 
Wereldwinkel verkocht voor ruim € 200,- (maar dat 
komt uiteraard ten goede van de wereldwinkel zelf). 
Dat brengt het totaal op circa € 1000!  
 
 
Piet Cleveringa 
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4 mei herdenking 
 
 
Vrijheid geef je door: 
 
De kracht van het persoonlijke verhaal 
 
Bij de herdenking van dit jaar was gekozen voor het 
persoonlijke verhaal over de oorlog. In de toespraak 
bij het monument bij de Begoniastraat gaf wethouder 
van Weele daar invulling aan door kort iets te 
vertellen over de inzet van twee burgers uit de 
gemeente Ouder-Amstel. Jan Martin Bakker, uit 
Duivendrecht, was 24 jaar oud toen hij in 1944 werd 
gefusilleerd. Het leven van Harmen van de Leek uit 
Ouderkerk, die in 1895 was geboren, werd beëindigd 
in 1941. Hun verhaal is door anderen op papier 
gezet. Zelf hebben ze het niet kunnen navertellen. 
 
Bij de plechtigheid in De Kleine Kerk, die voorafging 
aan de stille tocht naar het monument waar de 
wethouder het woord voerde en kransen werden 
gelegd, kreeg het persoonlijke verhaal inhoud. Een 
op papier gestelde herinnering van Lennart Bouman 
werd gelezen door Marianne Beglinger. Door 
gedichten van Anna Enquist en Rutger Kopland, 
voorgedragen door Lenie Degen, werd het beleven 
van de oorlog en de ervaringen naderhand, op twee, 
totaal van elkaar verschillende manieren, tot 
uitdrukking gebracht. Enquist verwoordt hoe in haar 
leven de oorlogservaringen van haar vader 
doorwerkten. Kopland doet hetzelfde, maar dan met 
behulp van “die grijze beduimelde foto”.  
 
De kinderen die meewerkten aan de bijeenkomst 
droegen gedichten voor van jonge moderne dichters, 
die vanuit deze tijd kijken naar de begrippen oorlog, 
vrede en vrijheid. Tunae Krediet en Tiara Kruisheer 
lazen Vrede en Verzet van respectievelijk Floor Gaus 
en Sietse Wijnsma. Deze gedichten staan hieronder 
afgedrukt. 
 
 
 

 
 
 

Vrede 
 
In deze tijd van vrede 
in mijn leven,  
is het lastig te bevatten,  
dat 73 jaar geleden,  
op de plek waar ik nu zit,  
mensen stierven voor mijn vrede,  
mensen stierven voor mijn vrijheid,  
en wat raar om te bedenken,  
dat op dit moment op deze aarde, 
er nog steeds mensen sterven,  
voor de vrede en de vrijheid,  
voor een meisje net als ik,  
zodat zij later net als ik,  
over 73 jaar,  
mag klagen over school en huiswerk,  
in plaats van bang te zijn,  
voor bommen en de dood. 
 
Floor Gaus  
 
 
 
 
Verzet      
 
Verzet je tegen onderdrukking 
van mensen door mensen. 
Is macht dan zo belangrijk, 
zo belangrijk om iemand dood te wensen? 
 
Verzet je tegen gedachten 
dat je beter bent dan een ander. 
Voel je niet verheven, 
maar leef naast elkander. 
 
Verzet je tegen oorlog. 
Laat hem niet beginnen, 
want hij kent alleen maar slachtoffers. 
Niemand zal ooit winnen. 
 
Verzetten tegen ... het klinkt zo stoer: 
achter een idee gaan staan. 
Maar zou het niet beter zijn, 
als het woord niet hoefde te bestaan? 
 
 
Sietse Wijnsma (winnaar ‘Dichter bij 4 mei 1998’ 
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Hemelvaartsdag: 
 

Ochtendwandeling 
 
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is een oude traditie 
die wij in Duivendrecht al vele jaren in ere houden. 
Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid deel te nemen 
aan een wandeling in de vroege ochtend van 
donderdag 25 mei a.s.  
 
Om 8.00 uur begint in de Aanbouw een kort 
ochtendgebed. Om ongeveer 8.30 uur vertrekken wij 
vanaf de Aanbouw voor een wandeling. We 
wandelen dit jaar op goed gebaande paden. 
 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Onderweg wordt 
er gepauzeerd voor broodjes, koffie, thee en 
water/fris. Rond 12.30 uur bent u weer terug in 
Duivendrecht. 
 
We hopen op veel belangstelling en in verband met 
de aanvoer van koffie en broodjes horen we graag 
even van te voren of u meegaat. 
 
Zorg ervoor dat u een OV Chipkaart hebt om met de 
metro te kunnen reizen! 
 
Datum:       donderdag 25 mei 2017 
 
08.00 uur : aanvang Morgengebed 
08.30 uur : aanvang Wandeling  
 
Aanmelding:   
Gerie en Lennart Bouman, telefoon 020-4160181  

of per email: boumanad@planet.nl 
 
 

 

 
 
 

Classis  
 
In de vorige De Kleine Kerk voor allen werd al 
gemeld dat in het kader van Kerk 2025 de huidige 75 
classes in Nederland van de PKN plaats moeten 
maken voor 11 classicale vergaderingen. De 
afbakening van de grenzen van de nieuwe classicale 
eenheden valt voor een deel samen met bestaande 
provinciale grenzen. De afvaardiging naar de 11 
classicale vergaderingen wordt anders geregeld: 
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.”  
 
Over de kerkordewijzigingen Kerk 2025 worden de 
kerkenraden via de classis geïnformeerd. De eerste 
informatieavond vond 30 maart jongstleden plaats in 
de Paaskerk in Amstelveen. Het was een 
gezamenlijke bijeenkomst van de classes Amsterdam 
en Hilversum. Intussen heeft de generale synode op 
20 en 21 april weer een fors aantal besluiten 
genomen om de kerkorde te wijzigen. Ze hadden met 
name betrekking op de plaatselijke gemeente. Het 
ging om (vormen van) lidmaatschap van de 
gemeente en registratie, om de verkiezingsregeling 
voor ambtsdragers, om taak en samenstelling van de 
kerkenraad, en om de colleges van diakenen en van 
kerkrentmeesters. Het wordt allemaal eenvoudiger. 
 
Bij het lezen van het woord besluit denkt u als lezer 
dat er al knopen zijn doorgehakt. Het zijn echter 
conceptvoorstellen. Onder invloed van de reacties 
van kerkenraden kunnen er nog allerlei wijzigingen in 
de voorstellen worden aangebracht. In kerkelijk 
jargon heet het: besluiten in eerste lezing. Rond 15 
mei ontvangen de kerkenraden daarover de nodige 
stukken, waarover zij zich moeten uitspreken. Ter 
voorbereiding worden door het Classicaal Regionaal 
Overlegorgaan Noord-Holland nieuwe 
informatieavonden belegd. Voor de classes 
Amsterdam en Hilversum vindt deze op 1 juni a.s. 
plaats in Huizen. Na deze avond wordt er in een 
kerkenraadsvergadering over de voorgestelde 
wijzigingen van de kerkorde gesproken. Na de zomer 
kan de afgevaardigde naar de classis de 
overwegingen van de kerkenraad inbrengen. De 
afwikkeling van het zogenaamde consideratieproces 
vindt plaats in een extra zitting van de generale 
synode, in februari 2018 . 
  
Piet Cleveringa 
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Alzheimer Café Amsterdam Oost / Diemen / Ouder – Amstel

 
 

 
 

Dinsdag 13 juni 2017 
 

De dementievriendelijke samenleving 
 

Gastspreker: Sjef van Bommel 
 
 
Naast aandacht voor de medische aspecten komt er 
steeds meer aandacht voor de sociale aspecten van 
dementie. Mensen met dementie willen zo lang 
mogelijk blijven meedoen in de samenleving, maar 
dat is niet altijd makkelijk. Hoewel minder dan 
vroeger, ligt dementie voor velen nog in een 
taboesfeer en heerst er nog veel onkunde over de 
ziekte en haar gevolgen. Alzheimer Nederland zet 
zich in voor een dementievriendelijk Nederland met 
de campagne ‘samen maken we Nederland 
dementievriendelijk’ Het ambitieuze doel is dat vóór 
2020 iedereen in Nederland weet wat dementie 
inhoudt én mensen met dementie en hun 
mantelzorgers kan helpen. De campagne is een 
initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM, het 
ministerie van VWS en het Deltaplan Dementie. Sjef 
van Bommel, ervaringsdeskundige en trainer 
dementievriendelijke samenleving, vertelt over zijn 
eigen ervaringen en over deze campagne.  
 
 

 
Sjef van Bommel 

 
 

 
 
 
 

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! 
 
 
N.B.: Dit is de laatste bijeenkomst van het 
Alzheimercafé van dit seizoen: de eerste bijeenkomst 
van het nieuwe seizoen is op dinsdag 12 september.  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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 juni 
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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’.  


