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Van de redactie 
 
 
In dit laatste nummer vindt u onder meer een 
terugblik op het afgelopen seizoen, en een vooruitblik 
op het komende seizoen. Verder, naast de vaste 
rubrieken, een uitgebreid verslag van het 
gemeenteberaad van 21 mei over de toekomst van 
onze gemeente. Het actieve meedenken hierover 
van gemeenteleden én ‘vrienden van De Kleine Kerk’ 
was bemoedigend en inspirerend, en dat waren ook 
enkele reacties achteraf, zoals van ds. C. den 
Breejen, van 1974 tot 1979 predikant in 
Duivendrecht.  
 
De werkgroep eredienst heeft plannen om enkele 
veranderingen aan te brengen in de liturgie van de 
zondagse diensten. We zullen u daarover via het 
kerkblad op de hoogte houden en in dit nummer vindt 
u daarover vast wat informatie. 
 
En voor het echte leesgenoegen: Nora Schutte heeft 
weer een boeiend hoofdstuk toegevoegd aan haar 
‘Impressies uit het land van de Reformatie’, in het 
kader van het Lutherjaar. 
 
We hopen dat u door deze uitgave weer goed op de 
hoogte bent, en wensen u een mooie zomer! 
 
 
 
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. 
 
 
9 juli pastor W. Berendsen 
 
16 juli  ds. W. Brouwer 
  
23 juli ds. W. Brouwer 
 
30 juli ds. R. De Jong 
 
6 augustus ds. J. Hoekert 
  
13 augustus Morgengebed, 
 korte dienst, zonder predikant 
 
20 augustus ds. C. Ofman 
 
27 augustus ds. D. Kuiper 
 
3 september ds. W. Brouwer 
 Heilig Avondmaal 
 
10 september ds. P. de Bres 
 
 
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw. De wereldwinkel is 
gesloten van 17 juli tot 19 augustus 2017. 
 
Lied van de maand 
Juli Liedboek 837 
Augustus Liedboek 970 
September Liedboek 695 
 
Kostersteam 
9 juli dhr. P. van Leeuwen 
16 juli dhr. P. Cleveringa 
23 juli dhr. P. van Leeuwen 
30 juli dhr. P. Cleveringa 
6 augustus dhr. M. Wolters 
13 augustus dhr. P. Cleveringa 
20 en 27 augustus dhr. M. Wolters 
3 en 10 september  dhr. P. Cleveringa 

 
 

Agenda: 
 
 
 
 
 
 
 

In de maanden 
juli  en augustus 

zijn er geen activiteiten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Waarneming tijdens vakantie 
 
Van 24 juli tot en met 21 augustus ben ik op vakantie.  
 
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met  
 
met dhr. P. van Leeuwen (tot 14 augustus),  
tel. 695 42 89 of: 06 21 17 19 45, 
 
of met mw. B. Schutte,  
tel. 695 74 03, of: 06 46 69 60 47;  
 
of met mw M. Blom: 690 67 99 
 
In het geval dat u een predikant nodig hebt, weten zij 
wie er in die periode ter vervanging bereikbaar zijn.  
 
ds. Wim Brouwer 
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AnTenne 
 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
 
Benefietconcert MAJIM 
 
Met een mooi, deels droevig, maar deels ook vrolijk 
en vooral indringend optreden van klezmerband 
MAJIM werd het seizoen 2016 - 2017 op zondag 7 
mei afgesloten. Evenals vorig jaar was dit optreden 
bedoeld als benefietconcert voor De Kleine Kerk. De 
opbrengst was zeker om over naar huis te schrijven: 
965 euro!  Alle gevers en MAJIM: bedankt! 
 
MAJIM vertelde, zong en speelde het verhaal van 
Terk, met als historische achtergrond de lotgevallen 
van emigranten uit Oost-Europa in de eerste helft 
van de 20e eeuw.  In het openingslied werden de 
muzikanten voorgesteld: Esther Nolte, dwarsfluit, 
Lennart Bouman, accordeon, Paul van Kampen, 
gitaar en zang, Maarten Klomp, contrabas en, last 
but not least:  Rina Jansen, zang en tamboerijn. 
 
De liederen werden in het Jiddisch gezongen en in 
vertaling geprojecteerd; de Nederlandse 
(verbindende) teksten waren van de hand van 
Lennart Bouman. 
 
 
 
 

 
Klezmerband MAJIM, met van links naar rechts: Rina 
Jansen, Esther nolte, Lennart Bouman, Paul van Kampen 
en Marten Klomp 
 
 

Terk, een jonge Joodse man, wordt geboren in het nu 
niet meer bestaande land Bessarabië, in de stad 
Kishenev (tegenwoordig Chișinău, de hoofdstad van 
Moldavië). Uit angst voor hervatting van de pogroms 
en de slechte economische situatie besluit hij om net 
als vele anderen de overtocht naar Amerika te 
maken. In het verhaal wordt deze zware zeereis 
bezongen waarin hoop en wanhoop elkaar 
afwisselen. Zoals alle emigranten moet ook Terk bij 
aankomst in de VS op Ellis Island, de immigratiepost 
bij Manhattan, medisch worden gekeurd en een 
onderzoek ondergaan naar een mogelijk crimineel 
verleden; de gevoelens die dat oproept werden in het 
aangrijpende lied  Elis Aylant  tot uitdrukking 
gebracht.  
 
De eerste jaren van zijn verblijf in de VS zijn niet 
rooskleurig en het kost hem en zijn lotgenoten de 
nodige moeite om te overleven. Hij probeert dat 
zowel door muziek te maken als door allerlei 
baantjes te accepteren maar het blijft armoe. In een 
poging om aan meer optredens te komen zoeken 
Terk en zijn medemuzikanten verbinding met de jazz 
van de jaren ’30, de swingstijl van onder meer Benny 
Goodman. MAJIM liet twee nummers in die stijl 
horen,  Shtiler Bulgar (door Goodman of the Andrew 
Sisters ooit omgedoopt in And the Angels Sing) en 
Bai mir biztu Shén. Maarten Klomp bewees zich in 
deze nummers als uitstekend jazzbassist en in  het 
laatste nummer realiseerde Rina zelfs een compleet 
scat vocal. Het publiek vond het geweldig en genoot 
merkbaar van deze bijzondere middag. 
 
Een bijzondere middag: MAJIM en alle gevers: 
hartelijk dank! 
 
 

 
MAJIM in De Kleine Kerk 
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Eredienst 
 
 
Bij de diensten 
 
 
Op 9 juli gaat pastor W. Berendsen voor in de dienst. 
 
Zondag 16 en 23 juli staan weer in het teken van de 
serie ‘Bijzondere woorden’. Op 16 juli staat het woord 
‘woord’ centraal (!) en op 23 juli het woord ‘vrede’.  
 
Op 30 juli gaat ds. R. De Jong in de dienst voor, op 6 
augustus gevolgd door ds. J. Hoekert. Dan volgt op 
13 augustus een dienst zonder predikant; na een 
afzegging voor die zondag heeft de kerkenraad 
besloten een dienst zonder predikant te doen, ook 
omdat het lang zoeken is naar een voorganger die op 
13 augustus kan. Het zal een korte dienst worden, 
maar daarom niet minder de moeite waard! 
 
Op 20 augustus is ds. C. Ofman uit Amsterdam 
voorganger, op 27 augustus gevolgd door ds. D. 
Kuiper uit Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Op zondag 3 september vieren we het Heilig 
Avondmaal.  
 
Op zondag 10 september zal ds. P. de Bres voorgaan 
in de dienst. 
 
De startzondag valt dit jaar op 24 september, 
daarover meer in het volgende nummer. 
 
 
Wim Brouwer 

 
 
Veranderingen in de liturgie 
 
De werkgroep eredienst (Gerie Bouman, Wim 
Brouwer, Piet Cleveringa, Charles Ek, Cobi 
Groeneveld en Esther Nolte) is in haar vergaderingen 
rondom deze zomer aan het nadenken over de vorm 
van de zondagse diensten.  
 
Er zijn verscheidene redenen om dit te doen: de 
afname van het kerkbezoek, de invoering van het 
nieuwe Liedboek en de ervaring dat er misschien wel 
wat meer variatie in de liturgie mag zijn. Ook is het 
goed om eens na te denken over wat we doen en 
waarom, en of we dat nog wat beter vorm en inhoud 

kunnen geven. Een enkele verandering was er al, 
zoals de invoering van een collecteschaal waarop de 
gaven nu verzameld worden: net even ‘stijlvoller’ dan 
het neerleggen van collectezakken op een tafel waar 
soms toch al veel op staat. 
 
Vanaf september kunt u kleine veranderingen 
verwachten – verre van revolutionair, u kunt gerust 
zijn - , en zullen we merken wat werkt en wat niet. 
 
Wat de aanleidingen betreft: het kleinere aantal 
kerkgangers zou een reden kunnen zijn om de vorm 
van de dienst soms ook wat ‘kleiner’ te maken, 
bijvoorbeeld door het de vorm van een morgengebed 
te geven, zoals men dat in kloosters bidt, met geen of 
slechts een korte preek.  
 
Het nieuwe Liedboek geeft verschillende 
mogelijkheden voor responsies en acclamaties (zoals 
het ‘Heer, ontferm U), in het bijzonder bij de gebeden 
en de evangelielezing. Dat betekent dat we die 
responsies en acclamaties wel eens kunnen 
afwisselen, zodat we niet altijd hetzelfde zingen. 
(Sommige mensen vinden de herhalingen juist 
prettig: liturgie kent altijd een spanningsveld tussen 
herhaling en variatie). In de afgelopen weken hebben 
we vanuit dezelfde het gesproken Onze Vader enkele 
keren afgewisseld met een gezongen Onze Vader 
van Willem Vogel uit het Liedboek. 
 
In de gesprekken van de werkgroep gaat het ook 
over de gewoontes en de wijze van uitvoeren van 
bepaalde dingen. Enkele voorbeelden: zou het niet 
beter zijn om bij de stilte aan het begin van de dienst 
rustig te zitten, in plaats van te staan, met vaak ook 
nog een liedboek en een liturgie in de hand? Zou het 
niet mooier zijn als de kaarsen op de tafel worden 
aangestoken met het gezicht naar de gemeente toe, 
zodat de handeling echt zichtbaar is? (Sommige 
‘kaarsaanstekers’ deden dat al). Zo’n gesprek gaat 
dan zowel over de ideeën achter wat we doen, als 
ook over de praktische kant van de zaak: is het 
uitvoerbaar?  
 
Een gevolg van het ‘wat meer variëren’ zal zijn dat er 
vaker een gedrukte liturgie zal zijn, zodat het voor 
iedereen overzichtelijk blijft.  
 
We zijn soms een beetje huiverig voor veranderingen 
in de liturgie, maar we hopen dat u vooral benieuwd 
bent; en misschien heeft u zelf ook suggesties die we 
in onze overwegingen kunnen meenemen: we horen 
dat graag. 
 
Wim Brouwer 
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Vorming & Toerusting 
 
 
Een terugblik 
 
Met het benefietconcert van MAJIM (zie p. 4) kwam 
een einde aan het gevarieerde seizoensprogramma 
van De Kleine Kerk en Stichting Kleinoot. 35 
avonden en zondagmiddagen werden bezocht door 
gemiddeld 28 mensen, ongeveer gelijk aan het vorig 
seizoen. De vespers trekken de minste mensen (10 
tot 17), maar worden door deelnemers en bezoekers 
wel gewaardeerd, voor zover we hebben kunnen 
nagaan. 
 
Jan Brokken trok de meeste bezoekers: circa 90, met 
zijn boeiende lezing met muziek ‘Baltische Zielen’.  
 

 
Jan Brokken 

 
De avonden over popmuziek in januari van de 
afgelopen jaren konden ook op veel belangstelling 
rekenen, en dat was dit jaar met Johnny Cash (met 
medewerking van Johan Sturm) ook weer het geval. 
De avond over Prince in april trok beduidend minder 
belangstelling, misschien door het tijdstip, of omdat 
kerkleden Prince ‘te heftig’ vinden en ‘niet – 
kerkleden’ zich afvroegen waarom een kerk Prince 
programmeerde? Feit is dat de opkomst op avonden 
na Pasen vaak wat minder is, door vakanties, of mooi 
weer, etc. Verder is het altijd wat onvoorspelbaar 
welke onderwerpen de meeste belangstelling krijgen, 
maar we zijn in elk geval erg blij dat onze avonden 
veel mensen aanspreken.  
 
Het afgelopen seizoen kende maar liefst zeven 
filmavonden met nabesprekingen, waaraan Martijn 
Nolte en ik altijd veel aandacht proberen te besteden 
en waaraan steeds door veel ‘kijkers’ wordt 
deelgenomen. Interessant hoe je samen veel meer in 
een film ontdekt dan als je alleen kijkt. De films 
worden door ons uitgekozen, maar daarbij laten we 
ons ook geregeld door suggesties van anderen 
leiden. Zo was ik persoonlijk erg verrast door ‘My Life 
as a Dog’, een film de me nog lang zal bijblijven.  

Ingemar, de twaalfjarige hoofdpersoon van de film 
heeft zo zijn manieren gevonden om om te gaan met 
tegenslag. Het kan altijd erger, denkt hij, en vergelijkt 
zijn eigen situatie dan met veel ergere situaties: 
 
And what about Laika, the space dog? They put her 
in the Sputnik and sent her into space. They attached 
wires to her heart and brain to see how she felt. I 
don't think she felt too good. She spun around up 
there for five months until her doggy bag was empty. 
She starved to death. It's important to have 
something like that to compare things to. 
 

 
Acteur Anton Glanzelius (Ingemar) op de set van My Life 
as a Dog in 1985. Foto: Tomas Oneborg 
 
Martijn Nolte had ook de leiding over een van de 
laatste avonden van het seizoen, over ‘Future Food’, 
met als gastspreker prof. Dr. Marca Wauben van het 
Future Food – programma van de Universiteit van 
Utrecht. Een boeiende avond rondom de vraag hoe 
we in de toekomst een groeiende wereldbevolking 
van voedsel kunnen blijven voorzien, wat de 
wetenschap daaraan kan bijdragen en welke morele 
dilemma’s daarbij tevoorschijn komen. Na de pauze 
deden de deelnemers actief mee aan de discussie 
rondom de verschillende vragen en stellingen die 
werden opgeworpen door de sprekers.  
 
Van de andere avonden noem ik nog graag het 
poëziefestival: het was weer sfeervol en levendig, en 
bijzonder hoeveel werk de deelnemers van de 
poëziegroep van De Kleine Kerk weer gemaakt 
hebben van hun presentatie: een collage van 
gedichten, met muziek en beeld, rond het thema 
‘Naast de grote stad’. 
 
Tenslotte: veel dank aan alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen om het seizoensprogramma te 
realiseren! 
 
Ds. Wim Brouwer 
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Vooruitblik 
 
In september verschijnt het nieuwe 
seizoensprogramma, Naast weer een concertserie 
van Stichting Kleinoot, kunt u onder meer een aantal 
avonden verwachten rondom (of naar aanleiding van) 
Luther, die 500 jaar geleden zijn stellingen 
presenteerde, met de bedoeling om de Rooms-
Katholieke Kerk te hervormen.  
 
Anton Wessels zal een avond spreken over Luther en 
de islam; zelf wil ik een avond leiden over de houding 
van Luther tegenover de joden van zijn tijd. 
 
Op de sterfdag (4 april, 50 jaar geleden) van ‘die 
andere Luther’,  Martin Luther King, is er een avond 
over de burgerrechtenbeweging in de V.S. en de 
neerslag daarvan in de muziek. Daarbij zal ook Nina 
Simone genoemd worden, aan wie we al eerder, in 
januari, een volledige avond zullen wijden, in 
samenwerking  met Johan Sturm. Martijn Nolte zal 
opnieuw een bijeenkomst organiseren over ethische 
vragen, onder de titel “Maakbaar leven’.   
 
In het najaar zal Lennart Bouman zich met ons 
verdiepen in de jazz van Duke Ellington en Count 
Basie.  
 
In het voorjaar staat een avond gepland met Herman 
Teerhöfer, die zal vertellen over de ramen die Marc 
Chagall aan het einde van zijn leven schilderde voor 
de kathedraal van Mainz. 
 
In maart 2018 zal de Nationale Opera een bijzondere 
productie brengen van het oratorium “Das Floss der 
Medusa van Hans Werner Henze, in een 
enscenering door Romeo Castellucci. Dit weinig 
bekende muziekwerk uit 1968 vertelt het verhaal van 
het Franse fregat Méduse dat in 1816 schipbreuk 
leed op zandbanken bij Mauretanië. De Franse 
regering liet 150 slachtoffers aan hun lot over. 
Théodore Gericault vereeuwigde dit drama in het 
schilderij Le radeau de la Méduse. Mede vanwege de 
vluchtelingendrama’s van deze tijd is Henze’s muziek 
weer pijnlijk actueel geworden. In februari, 
voorafgaand aan de serie voorstellingen in 
Amsterdam, zal De Kleine Kerk een inleiding 
verzorgen over dit oratorium en zijn achtergronden.  
 
Verder kunt u weer verschillende interessante films 
(met nabesprekingen) verwachten, op een aantal 
vrijdagavonden, waaronder een documentaire over 
vluchtelingen rond de Middellandse Zee. 
 
Ds. Wim Brouwer 

Pastoraat 
 
 
Ter gedachtenis 
 
Op dinsdag 6 juli jl. overleed Nora Adriana Maria van 
Nieuwenhuizen, in de leeftijd van 65 jaar. De dienst 
van Woord en Gebed werd gehouden op woensdag 
14 juni, in de Dorpskerk te Bloemendaal. Aansluitend 
vond de begrafenis plaats op de Algemene 
Begraafplaats te Bloemendaal. Met de muziek van 
familie en vrienden tijdens de dienst, de liederen 
(door Nora uitgezocht) en de bijzondere woorden van 
haar zus Els, en haar kinderen Gerben en Tessa,  
werd het een ontroerende dienst. We wensen 
Gerben en Tessa, haar moeder, zussen en verdere 
familie heel veel sterkte. 
 
 
Gij die alle sterren houdt, 
in Uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud, 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart is verward,  
leer het op uw lichte, 
hoge rijk zich richten. 
 
Want de lichten die wij zelf, 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, -  
al hun glans, dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 
God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht de lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, - 
geef ons moed; ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 
 
Lied 919 uit het Liedboek 
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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 juli en augustus van het 
jaar 2017 (D = diaconiecollecte, U = 
uitgangscollecte). 
 
  
Zondag 2 juli 

D: Dit is de derde collecte dit jaar voor de 
voedselbank in 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 hulpbehoevende 
inwoners van Duivendrecht. 
 
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(voor meer 
info, zie de Collectekrant op het prikbord in de 
Aanbouw, onder nr. 01) 
 
  
Zondag 9 juli 

D: De collecte is voor Mercy Ships. Dit is een 
internationale medische hulp-organisatie 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 . 
  

Aan boord zetten chirurgen, artsen en 
verpleegkundigen zich belangeloos in voor operaties 
ter correctie van gespleten lippen, tumoren,  

Hospitaalschip  African Mercy 
 
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 
wereldwijde 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 verplicht afdraagt.  

Zondag 16 juli  

D: Deze collecte is bestemd voor het Liliane Fonds, 
dat in onze kerkgemeen-schap zeer wel bekend en 
geliefd is. Het Liliane Fonds beoogt een bijdrage te 
leveren aan  een wereld die openstaat voor iedereen 
en waarin ook kinderen met een handicap die 
opgroeien in extreme armoede, al hun talenten 
kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale 
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken 
we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.  

Het werk van het Lilianefonds concentreert zich in 30 
landen. In elk van deze landen is er  een 
partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze 
Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks 
een programma voor ondersteuning van kinderen 
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met een handicap. Een SPO kent het land door en 
door en kan bepalen waar en op welke gebieden 
steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het 
programma maakt de SPO afspraken met lokale 
organisaties die dichtbij de kinderen werken, 
bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. 
Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een 
team waarin verschillende deskundig-heden 
vertegenwoordigd zijn - het mediation team - steun 
op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het 
programma inhoudelijk en financieel. Wilt u hen 
daarbij helpen? 

 

U: De opbrengst van deze collecte komt ten goede 
aan het wijkwerk van de werkgroep Diaconie.  

Zondag 23 juli 

D:  Met deze collecte kunt een bijdrage leveren aan 
de kosten die de Diaconie maakt met hulp aan de 
Smaragdgroep, een groep van bijna 40 asielzoekers 
zonder verblijfsvergunning die al jaren door 
Nederland zwerven. Ruim een jaar geleden hebben 
zij zich gevestigd in een leegstaand kantoorpand aan 
de J. Muyskenweg, en zij mogen daar met 
instemming van de eigenaar en gedoogd door de 
gemeente Ouder-Amstel blijven wonen tot minstens 
eind 2018. Maar het ontbreken van een 
verblijfsstatus maakt hen volledig afhankelijk van  
financiële en andere vormen van steun van 
particulieren. Vanuit verschillende christelijke en 
algemene hulporganisaties in Amsterdam wordt 
bijstand geboden en aangezien  de groep nu binnen 
onze kerkelijke gemeente woont is ook van ons een 
bijdrage daaraan gevraagd. We hebben gemeend dit 
te moeten doen door maandelijks een paar dozen 
gevarieerde groente en fruit ter beschikking te 
stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via deze collecte draagt u bij aan de kosten van deze 
doorlopende ondersteuning.  
U: Deze collecte levert  een bijdrage aan het 
orgelfonds van onze kerk. Elk kerkorgel behoeft 
geregeld onderhoud, en soms zelfs een vrij 
omvangrijk. Dit kost veel geld, en daar kunt u met 
deze collecte een bijdrage voor leveren. 
 
 
Zondag 30 juli 

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

U: Deze collecte is ten behoeve van de 
administratieve lasten van de werkgroep Diaconie. 
 
Zondag 6 augustus 
 
D: Deze collecte is bestemd voor “Red een Kind”. Dit 
is de naam van een christelijke organisatie die 
kwetsbare kinderen en gezinnen in Afrika wil helpen 
met meer kansen voor de toekomst. Het doel is dat 
ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Dat kan 
het beste in hun eigen omgeving, bij hun eigen 
familie. Daarom worden in de programma's van Red 
een Kind vaak gezinnen en hele dorpen 
ondersteund. Red een Kind investeert in de 
verbetering van de omstandigheden van gezinnen, 
binnen hun eigen dorp. Want daar zijn kinderen het 
meest bij gebaat. Als ouders meer gaan verdienen, 
opent dat de deur naar een betere toekomst voor hun 
kinderen. Bijvoorbeeld in Kenia sterven elk jaar 
duizenden jonge kinderen aan ziektes die 
veroorzaakt worden door bacteriën in vervuild 
drinkwater. Dat moet stoppen! Red een Kind geeft 
daarom ouders training over hygiëne. Op scholen 
komen plekken om handen te wassen en wordt 
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regenwater opgevangen en gezuiverd. Zo werken we 
aan schoon en veilig water voor elk kind.  
(zie verder   http://www.redeenkind.nl/).  U: Deze 
collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds van de 
kerk. U hebt onlangs zelf kunnen vaststellen dat 
beperkte onderhoudsactiviteiten als het schilderen 
van de aanbouw de aanblik aanzienlijk kunnen 
verbeteren. Dat kost uiteraard geld waaraan u via 
deze collecte bijdraagt.  
 
Zondag 13 augustus 
 
D: collecte voor de Regenbooggroep. Deze 
Amsterdamse organisatie stimuleert de ontwikkeling 
van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen 
laten nemen aan de maatschappij. Het doel van deze 
groep vrijwilligers is een menswaardig bestaan voor 
alle Amsterdammers.  

 
Hiervoor worden o.m. de volgende acties ondernomen: 
- Verslavingszorg.  Verslaafden worden geholpen 

om een basisstructuur aan te brengen: voor een 
verslaafde dakloze is dat een dak boven diens 
hoofd, een gezonde maaltijd en een warme  
douche. Voor een verslaafde die niet dakloos is 
biedt een buddy structuur in iemands leven.  

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

- Opvang van dak- en thuislozen.  Er zijn gezonde 
maaltijden te krijgen, een warme douche en 
schone kleding.  

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

- Schuldhulpverlening. Vrijwilligers van De 
Regenboog komen bij iemand thuis om samen 
met hem of haar orde op zaken te stellen.  

 
U: Dit is een landelijke geldinzameling van Kerk in 
Actie ten behoeve van bijbelverspreiding in Egypte. 
Kinderen uit christelijke gezinnen in dat land vinden 
het moeilijk om zich staande te houden in de 
islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom 
willen ze graag meer weten over de Bijbel en het 
geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een 
groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan 
honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 

12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een 
Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenoots-
chap op honderdvijftigduizend kinderen en 
twaalfduizend prijswinnaars. (Zie voor meer info de 
Collectekrant in de Aanbouw, onder nr. 02).  
 
Zondag 20 augustus 

D: De collecte is bestemd voor Save the Children. 
Deze organisatie  werd bijna 100 jaar geleden (1919) 
opgericht door Eglantyne Jebb. Inmiddels is Save the 
Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste 
onafhankelijke organisatie op het gebied van 
kinderrechten. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of 
haar kind zijn, heeft de aandacht en zorg van de 
organisatie, ongeacht geloof, geslacht, ras, 
huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid. In het 
90 jarige bestaan heeft Save the Children een 
deskundig, wijdvertakte organisatie opgebouwd in 
zo’n 120 landen. Wereldwijd werken dagelijks ruim 
14.000 Save the Children professionals, waarvan 
ruim 85% vanuit lokale veldkantoren, om kinderen in 
kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute 
noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door 
langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische 
armoede. De hoofdtaken zijn: het redden van levens 
en het redden van de dromen en de toekomst van 
kinderen. Medische zorg, goede voeding en 
voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, 
maar ook leren over kinderrechten, 
beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden 
kansen op een betere toekomst. Lees meer over dit 
wereldwijde project in https://www.savethechildren.nl 

U: Ook dit is een diaconale collecte waarmee u 
bijdrage gevraagd wordt aan het jaarlijks door de 
werkgroep Diaconie verplicht aan de 
koepelorganisatie van de PKN af te dragen bedrag 
(quotum). Dit bedrag is evenredig met het aantal 
geregistreerde kerkleden. 

Zondag 27 augustus 

D: Deze collecte is bestemd voor de stichting De 
Nieuwe Horizon. Deze nieuwkomer op onze goede 
doelen lijst is een kleinschalige Nederlandse 
organisatie die als doelstelling heeft om vanuit een 
christelijke basis de arme, gekleurde bevolking van 
Montagu in Zuid-Afrika te stimuleren tot structurele 
vooruitgang binnen en buiten de eigen 
gemeenschap. Ondersteuning vindt met name plaats 
op het terrein van gezondheidszorg, onderwijs en 
jeugdwerk. Door deze ondersteuning kunnen 
ouderen en jongeren hun mogelijkheden ontdekken 
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en komen tot verdere ontwikkeling en 
zelfstandigheid, De activiteit van de stichting 
concentreert zich op 3 projecten: 

1. Kinderproject 
Verzorging van (voornamelijk gehandicapte) 
kinderen in het arme township Ashbury 
(gemeente Montagu), die in hulpbehoevende 
omstandigheden verkeren. 

2. Studentenproject 
Verschaffen van financiële middelen aan 
veelbelovende kleurling studenten teneinde hun 
universitaire studie mogelijk te maken. 

3. Muziekproject 
Jonge kleurling kinderen theoretische Algemene 
Muzikale Vorming en praktische vaardigheid op 
blaas-instrumenten te geven om hen daarmee 
sociaal te laten functioneren in groepsverband 

 
U: Deze collecte dient ter aanvulling van het fonds 
voor het pastoraat van onze kerk, i.h.b ten behoeve 
van de attentie die ouderen en zieken daaruit 
ontvangen. 
 
Zondag 3 september 

 
D: Deze collecte is de derde dit jaar ten behoeve van 
het Rampenfonds waaruit de werkgroep Diaconie in 
geval van een nationale actie ter bestrijding van een 
acute noodsituatie op wereldniveau hier snel een 
bijdrage aan kan geven. De meest recente bijdrage 
was in het begin van dit jaar voor de actie ter 
bestrijding van hongersnood in Afrika. 
 
U: Ook deze collecte is bestemd voor de werkgroep 
Diaconie maar nu als bijdrage aan de kosten van de 
eredienst, i.h.b. de wekelijkse bloemengroet. 

 
Zondag 10 september 

 
D: De collecte is bestemd voor SOS Kinderdorpen 
Nederland. Dat is de naam van  de Nederlandse tak 
van een wereldwijde organisatie diehulp biedt aan 
kansarme kinderen in 134 landen en gebieden. Er 
wordt hulp geboden aan weeskinderen maar ook 
kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of 
dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen 
ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten 
kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien 
binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS 
Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een 
liefdevolle en veilige familie voor ieder kind. SOS 
Kinderdorpen Nederland maakt onderdeel uit van 
SOS Kinderdorpen Internationaal dat in 1949 werd 

opgericht door de Oostenrijkse jeugdwelzijnswerker 
Hermann Gmeiner.  
Elk kind heeft familie nodig. Daarom zorgt de 
organisatie ervoor dat kinderen in een liefdevolle 
familie kunnen opgroeien. Door kwetsbare families te 
ondersteunen om te voorkomen dat hun kinderen er 
alleen voor komen te staan. En door kinderen zonder 
familie een nieuw thuis te geven in een SOS 
familie.(Zie ook https://www.soskinderdorpen.nl) 
 
U: Deze deurcollecte is een landelijk inzameling voor 
JOP de jongeren-organisatie van de PKN.  Op de 
website van JOP wordt hierover het volgende 
gezegd: “Met uw bĳdrage aan deze collecte kan de 
ontmoeting tussen generaties in de kerk 
gestimuleerd worden. In het dagelĳkse leven komen 
jonge en oudere mensen elkaar nog regelmatig 
tegen en vinden er leuke en interessante 
ontmoetingen plaats. Bĳ voorbeeld omdat kinderen 
vragen stellen of mensen echt geen eten hadden in 
de oorlog. Of ze in die jaren wel eens iets van God 
merkten? Zomaar wat vragen die jongeren in een 
klein dorp in een kerk in het oosten van het land 
stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er 
mooie gesprekken als jong en oud ook in de kerk 
elkaar echt ontmoeten. En wat jammer dat deze 
waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek 
die hiervoor bĳ uitstek geschikt is, zo weinig voor 
komen. JOP ondersteunt gemeenten daarom met 
kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en 
activiteiten uit te wisselen. JOP, gelooft in een kerk 
waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar 
jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat 
ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel 
mogelĳk protestantse kerken te helpen dit 
daadwerkelĳk te realiseren!”      (Zie voor meer info 
de Collectekrant onder nr. 04. 
 
Lennart Bouman, werkgroep Diaconie 
 
 
 

Vakantiesluiting van de Wereldwinkel 

De wereldwinkel gaat met vakantie van 17 juli tot 
19 augustus 2017. 

 
De eerstvolgende openingsdag is zondag 20 

augustus a.s. 
 

Tot ziens! 
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Financiën en beheer
  
 
COLLECTEOPBRENGSTEN IN MAART, APRIL EN MEI 2017 
 
Datum Diaconie  Bestemd voor Kerk Uitgang Bestemd voor: 

5 mrt € 54,80     Ghana € 37,95    € 39,65       KIA De Glind 
12 mrt € 54,40    Edukans  € 50,40  42 € 48,90   KIA Guatemala 
19 mrt € 51,25     Exodus € 58,65   € 54,25 KIA Moldavie 
26 mrt € 52,20   Verst. Gehan € 42,90    € 43,00    Pauluskerk 
2 april  € 78,75  Hadassa Hoeve € 73,15 € 73,15  KIA Jongeren ZA 

9 april € 72,10  Tubmanhuis € 66,10 € 66,10   KIA Myamar 
13 april 
witte don 

€ 92,75  Hospice Veerhuis    

16 april € 268,25  GIRO 555 € 113,35 € 76,20   JOB 
23 april € 40,95  Het Passion € 34,75 € 26,05  Ered. & kerkmuziek 
30 april € 54,50  Smaragdgr. € 56,50 € 36,50  Diac. Quotum 
7 mei €  50,60  Int. Kinderhulp € 63,05  € 41,05   Pastoraat 
14 mei € 86,65  Kruispost Asd € 56,10  € 52,60   Kinderkerk 
21 mei € 98,20   Voedselbank  € 85,40  € 73,60   Admin kosten diac. 
28 mei € 39,95   J. Noelhuis € 91,75  € 33,85   Tuinonderhoud 
Totaal 
mrt/mei 

€ 1.095,35    € 830,05   € 664,90   

Totaal 
t/m mei 

€ 1.634,25       € 1.348,55     € 987,55   

 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij geven wij u het collecteoverzicht over de maanden maart, april en mei 2017. Onlangs heeft de Grote 
Kerkenraad de jaarstukken 2016 van Kerk en Diaconie besproken (en goedgekeurd!). De diaconie heeft € 582 
meer uitgegeven dan werd ontvangen ter lediging van noden dichtbij en veraf. Dit is het gevolg van een bewuste 
keuze iets in te teren op de reserves.  
Voor de kerk was een tekort begroot van € 26.075 Uiteindelijk kwamen wij € 24.623 tekort. Voor uitgebreide 
informatie over deze jaarstukken kunt u bij ondergetekende terecht. 
 
Tot slot: Op Hemelvaartsdag werd € 79,10 ingezameld voor de dekking van de kosten van de wandeling.  
In deze maanden werd er € 56,40 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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Verslag gemeenteberaad  
 
 
Op zondag 21 mei 2017 hebben ongeveer 36 
mensen – gemeenteleden en Vrienden van de Kleine 
Kerk – gehoor gegeven aan de uitnodiging om 
samen de toekomst van de kerk te bespreken. 
Martijn Nolte, voorzitter van de kerkenraad, heet 
iedereen van harte welkom en toont zich verheugd 
over de goede opkomst.  
 
 
Waarom deze bijeenkomst, wat is er aan de 
hand?  
 
De boodschap is even simpel als verontrustend. De 
financiële situatie van de Kleine Kerk is verre van 
rooskleurig. Martijn en Jan Peter van der Does, 
kerkrentmeester, vertellen dat een combinatie van 
factoren daar de oorzaak van is. Enerzijds loopt het 
ledenaantal door vergrijzing en gebrek aan 
voldoende nieuwe aanwas sterk terug en daarmee 
logischerwijs ook de inkomsten. Anderzijds stijgen de 
exploitatiekosten. Jaarlijks minder besteedbaar geld 
maar wel steeds hogere uitgaven betekent interen op 
het vermogen en dat houdt geen enkel huishouden of 
bedrijf lang vol, dus ook een kerk niet. De 
verwachting is dat het banksaldo rond 2022/2023 
nihil zal zijn.  
 
Een ander aspect van een krimpende kerk is de 
personele bezetting. De Kleine Kerk is een actieve 
kerk, die naast de zondagse erediensten en vespers, 
de pastorale en diaconale werkzaamheden, ook een 
uitgebreid seizoensprogramma presenteert met 
onderwerpen als catechese, muziek, film, ethiek etc. 
Al deze activiteiten kunnen alleen maar gerealiseerd 
worden omdat een groep enthousiaste vrijwilligers 
zich steeds opnieuw inzet om alles op rolletjes te 
laten verlopen. Maar als de kerkelijke gemeenschap 
kleiner wordt dan geldt dat op den duur 
onherroepelijk ook voor de groep van beschikbare 
vrijwilligers. 
 
Positief is wel dat de belangstelling voor de avonden 
stijgt en daarmee de opbrengsten, ook als de grote 
publiekstrekkers, zoals de avond met Geert Mak en 
de benefietconcerten van Majim, buiten beschouwing 
worden gelaten. Martijn maakt van de gelegenheid 
gebruik om nogmaals zijn hartelijke dank uit te 
spreken voor het onlangs gehouden concert van 
Majim, waarvan de grootse opbrengst geheel ten 
goede is gekomen aan De Kleine Kerk. 
 

Hoe nu verder? 
 
De kerkenraad heeft de werkgroep “Toekomst” 
ingesteld. Het doel van de werkgroep is om de 
insolvabiliteit te voorkomen, danwel zo lang mogelijk 
uit te stellen, zodat onze gemeente nog geruime tijd 
zelfstandig kan blijven voortbestaan. Binnen de 
werkgroep is al een aantal mogelijkheden geopperd, 
zoals verhoging van baten en huuropbrengsten, 
verkoop kerk en/of pastorie, samenwerking met 
andere gemeenten en de inrichting van een 
pioniersgemeente. Dat laatste heeft wat meer 
toelichting nodig. Wat is een pioniersgemeente?  
De PKN stimuleert en ondersteunt – ook financieel – 
nieuwe initiatieven waarbij mensen samen zoeken 
naar nieuwe vormen van inspiratie en spiritualiteit, 
voorbij de grenzen van bestaande kerken. De 
mogelijkheden om vorm te geven aan een 
pioniersgemeente zijn ruim aanwezig, maar vergen 
wel initiatief en creativiteit, inzet en enthousiasme. 
Verschillende activiteiten, die nu al bij ons 
georganiseerd worden, zoals de vespers en de 
thema-avonden, passen al prima in het concept van 
een pioniersgemeente.  
 
 
Vragen en discussie 
 
Nadat Martijn en Jan Peter hun verhaal hebben 
afgerond krijgen de aanwezigen de gelegenheid hun 
vragen te stellen, hun reacties te geven en hun 
ideeën te delen. Hieronder volgt een opsomming van 
diverse vragen met antwoorden, opmerkingen en 
suggesties: 
 
• Zijn de getoonde “gemiddelde bedragen per lid” 

jaarbedragen? Ja. 
• Zijn de bijdragen van De Vrienden ook in de 

cijfers meegenomen? Nee. 
• Zou verhuur van Waddenland niet meer 

opleveren van verkoop? Dat zou uitgezocht 
moeten worden, nu is er geen pasklaar antwoord 
op te geven. 

• Wellicht is uitgifte van obligaties een mogelijke 
bron van inkomsten. 

• Waar komt het accent te liggen bij zoveel 
plannen en ideeën, zeker ook in het kader van de 
kleine groep vrijwilligers? E.e.a. zal in de 
werkgroep uitgewerkt moeten worden en wat het 
laatste betreft noemt Martijn de bouwplannen 
voor Duivendrecht, die misschien ook voor de 
kerk perspectieven bieden. 

• Worden er contacten gelegd met nieuwkomers in 
de nieuwe wijken? Zeker, maar meestal zonder 
resultaat. 
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• Hoe komt de PKN aan het geld voor de 
pioniersgemeenten? Daar is uit eigen middelen 
geld voor vrijgemaakt. 

• Er ontspint zich een korte discussie tussen 
diverse aanwezigen over de mogelijkheden van 
samenwerking met andere gemeenten en over 
de vormen, die dat zou kunnen aannemen. Zo 
zou je bijv. de doordeweekse activiteiten samen 
kunnen uitvoeren of in andere gemeenten 
kunnen presenteren. Een andere mogelijkheid is 
dat een predikant in verschillende gemeenten 
werkzaam is. Zeker in het kader van de 
pioniersgemeente kun je over de grenzen van je 
eigen gemeente heen kijken. 

• Wat is de invloed van de landelijke PKN bij een 
pioniersgemeente? In principe zijn alle creatieve 
ideeën en initiatieven mogelijk. De PKN bekijkt 
na drie jaar of de doelstellingen, vastgelegd in 
het plan van aanpak, gehaald zijn en of het een 
dusdanige kans van slagen heeft dat het 
verantwoord is om nogmaals voor drie jaar geld 
ter beschikking te stellen.  

• De jongeren komen noch in de kerk noch op de 
avonden. De reactie op deze opmerking is dat er 
meer reclame gemaakt zou kunnen worden bijv. 
binnen de scholen maar dat het aanbod dan ook 
op de belangstelling van jongeren moet worden 
afgestemd. 

• Voor een aantal mensen was het onbekend dat 
de Kleine Kerk in zwaar weer verkeert. We 
zouden dit veel meer moeten aankaarten want er 
zullen ongetwijfeld mensen zijn die mee willen 
helpen in welke vorm dan ook. Samenvattend 
wordt er gezegd dat we niet te bescheiden 
moeten zijn, aan moeten geven dat en op welk 
gebied we hulp kunnen gebruiken en ook 
duidelijker kenbaar moeten maken wat bijv. een 
avond kost, zodat de bezoekers hun bijdragen 
daarop af kunnen stemmen. 

• Zijn er subsidiemogelijkheden vanuit de 
gemeente Ouder-Amstel? Niet voor de kerk want 
het is niet toegestaan om subsidie te ontvangen 
van de wereldlijke overheid. Er zal nog 
onderzocht worden of er mogelijkheden zijn via 
een stichting o.i.d. 

• We zouden ons veel meer moeten profileren als 
een soort cultureel centrum. 

• De leegloop van kerken is een groot probleem. 
Wat zijn de oorzaken? Op zich een interessant 
vraagstuk maar te complex om daar op dit 
moment uitgebreid op in te gaan.  

• Er zijn geruchten dat d' Oude School verkocht zal 
worden. In hoeverre zou dit invloed kunnen 
hebben op de plannen van de kerk? Volgens Jan 
Peter is hierover nog niets officieel bekend, 

wellicht horen we voor de zomer meer. 
• Wordt er bij uitschrijvingen weleens een reden 

opgegeven? Meestal niet. Vaak weet men niet 
eens dat men ingeschreven staat. Een gevolg 
van het systeem dat nog dateert uit de tijd dat 
hervormd en gereformeerd naast elkaar 
bestonden en dat tot gevolg heeft dat je ook voor 
de “slapende” leden moet afdragen. 

• Welke vervolgstappen zullen er ondernomen 
worden? De werkgroep Toekomst gaat e.e.a. 
uitwerken en betrekken daarbij ook de 
suggesties vanuit deze bijeenkomst. De 
aanvraag voor de pioniersgemeente is in gang 
gezet. 

 
Na de vele vragen en boeiende discussies bedankt 
Martijn allen voor hun aanwezigheid en hun positieve 
inbreng en nodigt iedereen uit om samen te genieten 
van een voortreffelijke lunch. 
 
 
Duivendrecht, juni 2017 

 
 
 
 
Kerkenraad 
 
 
Verslag van de grote 
kerkenraadsvergadering van 8 juni 2017 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en leest een 
fragment uit het gedicht Meisje van zestien van Huub 
Oosterhuis. De tekst vindt u na dit verslag. 
 
Nadat de standaardagendapunten zijn afgehandeld 
krijgt de heer Cleveringa het woord om verslag te 
doen van het nieuws uit de classis. De meeste 
werkzaamheden, die momenteel gedaan moeten 
worden, hebben betrekking op de wijzigingen in de 
kerkorde en ordonnanties. Deze wijzigingen zijn het 
gevolg van de reorganisatie van de landelijke PKN, 
zoals die is vastgelegd in het rapport Kerk 2025. Het 
gedeelte dat nu behandeld wordt heet in goed 
Nederlands Back to basics. Voordat we weer aan de 
basis zijn aangeland, zal er eerst nog heel veel 
leeswerk verricht moeten worden. 
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De heer van Leeuwen is bij de vergadering aanwezig 
om een toelichting op de jaarrekening 2016 te geven 
en zo nodig vragen te beantwoorden. De 
jaarrekening van de kerk komt redelijk overeen met 
de begroting en laat geen grote verrassingen zien. 
Het is bekend dat sinds enige jaren de kosten hoger 
zijn dan de inkomsten waardoor er op het vermogen 
wordt ingeteerd. Het goede nieuws is dat vorig jaar 
dat bedrag kleiner is dan verwacht. 
 
Ook de jaarrekening van de diaconie vertoonde geen 
onverwachte zaken en kon zonder veel vragen 
worden goedgekeurd.  

 
De kerkenraad moet op zoek naar een geschikte 
vervanger voor de heer Van Arkel, die zijn functie bij 
de kascommissie heeft neergelegd. 
 
We blikken terug op het gemeenteberaad van 21 
mei. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u elders 
in dit blad. Samenvattend zijn we tevreden over het 
verloop van de middag. De opkomst viel zeker niet 
tegen en uit de vragen, opmerkingen en ideeën blijkt 
een grote betrokkenheid, die hoopvol stemt. De 
werkgroep ‘Toekomst’ komt in juli weer bijeen en zal 
dan alle input bekijken, keuzes maken en spijkers 
met koppen slaan. 
 
De Kleine Kerk wordt mogelijk een monument 
volgens de definitie van gemeente Ouder-Amstel. Er 
zijn inmiddels mensen langs geweest, die foto's 
gemaakt hebben en een inventarisatie uitgevoerd 
hebben. Zij zullen nu met voorstellen komen. Hun 
streven is om voor de gemeenteraadverkiezingen 
van maart volgend jaar de zaak rond te hebben. Als 
eigenaar krijg je minder zeggenschap over jouw 
eigendom, waar het wijziging van bestemming en 
onderhoud betreft. Aan de andere kant valt er ook 
wat voor te zeggen dat Ouder-Amstel maatregelen 
treft om het historische dorpsaangezicht te 
behouden. Het is nog even afwachten hoe e.e.a. in 
de praktijk uitpakt. Duidelijk is dat we niet op 
financiële steun van de gemeente hoeven te rekenen 
bij de uitvoering van hun plannen. 
 
De werkgroepen vertellen waar ze zich momenteel 
mee bezig houden. Zo is de werkgroep V&T druk 
doende om het programma voor het komend seizoen 
uit te werken. Na de vakantie hoort u daar meer over, 
maar boeiend zal het vast weer worden. 
 
Het ligt in de bedoeling om met enige regelmaat i.p.v. 
een reguliere ochtenddienst een soort morgengebed 
te organiseren. De eerste zal 13 augustus plaats 
vinden. Het belangrijkste kenmerk is dat het een 

dienst zonder predikant kan zijn. De werkgroep 
Eredienst is bezig om dit verder uit te werken en 
vorm te geven. 
 
Zo bent u weer op de hoogte van de belangrijkste 
zaken; ik wens u een aangename zomer! 
 
Brigitte Schutte 
 
 
 
 
 
 

(…) 
Wat zou je –  

Vouw je armen onder je hoofd 
kijk de afgrond in die hemel heet 

zie de gesternten 
hun gigantische figuren –  

 
wou je beweren 

dat onder het tijdloos bewind 
van Maagden en Weegschalen 

Schorpioenen en Dioskuren 
hier op aarde 

ook maar iets ertoe doet? 
Wat is een mens, wat zou je 

 
wie ga je zijn 

wat ga je doen en laten 
overmorgen, morgen 

en vandaag? 
 

De wereld, deze 
is een schreeuwend kraambed 

een verwilderde tuin 
waarin gedood wordt en gestorven. 

 
Maar jij hebt handen 

die verzachten kunnen, 
opklarende ogen. 

 
 

Huub Oosterhuis 
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Impressies uit het land 
van de Reformatie (4) 
 
 
Prühlitz, een gehucht gelegen aan de Elbe op slechts 
enkele kilometers van Wittenberg, was in oorsprong 
een Slavische nederzetting in het grensgebied 
tussen Germaanse en Slavische stammen. In de 
twaalfde eeuw begon Albrecht I, bijgenaamd ‘der 
Bär’, het gebied te veroveren en vervolgens nodigde 
hij kolonisten uit om in de Mark Brandenburg en aan 
de oevers van de Elbe te komen wonen en werken. 
Velen verlieten hun geboortestreek. Ook van de 
kusten van Vlaanderen en Holland, die al 
eeuwenlang, maar zeker ook in de twaalfde eeuw, 
geteisterd waren door heftige stormvloeden, trokken 
bewoners een nieuwe toekomst tegemoet. Die 
bewoners van de lage landen hadden zich te weer 
gesteld tegen het water. Dijken bouwen, sloten 
graven, polders gezamenlijk onderhouden, dat 
konden ze. Die ervaring en kennis brachten ze mee 
naar hun nieuwe stee. Zij beschermden hun lieven, 
hun have en goed en hun nieuwe land tegen het 
natuurgeweld. Voor hun werk aan de ontwikkeling 
van de streek ontvingen zij grond om te bewerken als 
vrije boeren, de zogeheten ‘Hufner’. Deze 
herenboeren woonden met hun gezinnen op een 
eigen hoeve en zij hadden in de dorpsgemeenschap 
meer aanzien dan de oud-ingezetenen. Aan de 
aanwezigheid van de Vlamingen herinnert nog de 
huidige naam van de landstreek: Der Fläming. 
 

 
       Albrecht I, (rond 1100 - 1170) 
 

In later eeuwen zijn Prühlitz en andere gehuchten, 
zoals Gallin en Hohndorf, door de hertog en 
keurvorst van Sachsen Friedrich I geschonken aan 
Wittenberg. De herenboeren, de boeren zonder huis 
of land, de vissers en de schippers waren gehouden 
om leendiensten voor de stad te verrichten; ook 
goederen en belastingen moesten worden af 
gedragen. De dorpelingen en de stedelingen 
ontmoetten elkaar geregeld bij die leendiensten, 
maar ook op marktdagen en natuurlijk bij 
kerkdiensten en -feesten. 
 
Weer eeuwen later: 
……. de laatste kisten zijn ingepakt en straks komt 
de verhuiswagen. Hermann, Reinhold en Erich staan 
op de uitkijk of ze ‘m al zien aankomen. Welke 
paarden zullen ervoor gespannen zijn? Die nieuwe, 
die verhuizer Günther Kempski vorig jaar op de 
wereldberoemde paardenmarkt in het verre 
Havelberg per handslag heeft gekocht? Of kiest hij 
toch voor zijn oude, trouwe knollen? Het is immers 
niet zo ver naar het nieuwe huis, dat vader en 
moeder in het buurdorp hebben laten bouwen. Daar 
gaan ze vandaag naar toe, spannend.  
De jongens, 11, 10 en 9 jaar oud, worden het 
wachten beu, ze lopen naar de rivier, de Elbe, om 
pootje te baden. Ze doen een wedstrijdje steentjes 
gooien, wie het verste gooit. Ze stoeien wat en ruziën 
een beetje over wie de mooiste kamer in het nieuwe 
huis zal krijgen. Na een tijdje lopen ze terug door de 
wei, waar koeien onverstoorbaar staan te grazen tot 
ze aan het eind van de middag gemolken zullen 
worden; langs de gerste- en roggevelden waarin 
blauwe korenbloemen en rode klaprozen staan te 
pronken met hun schoonheid. 
 

 
Een lome zomer lang ……. 
 
Verder over de bloeiende aardappelakker en door de 
moestuin vol sla, kool en aardbeien, vlakbij hun oude 
huis in Gallin, waar de kippen rondscharrelen en de 
konijnen in de uitloop rondhuppen. 
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En dan zien ze de verhuiswagen staan, de kisten zijn 
al opgeladen. Moeder en de kleintjes uit het gezin 
gaan op de wagen mee. De grote jongens lopen 
samen met vader, de knecht en de meid naar het 
nieuwe huis. 
 

 
Het huis in Prühlitz 
 
Ze laten hun geboortedorp Gallin achter zich.  
Het is 1900, de nieuwe eeuw, net aangebroken, geeft 
zicht op een toekomst in Prühlitz in een liefdevol 
gezin en later, ja later, zullen ze de wereld gaan 
ontdekken, mensen ontmoeten, van natuur genieten, 
kunst bewonderen in Berlijn, Dresden, München, of 
wie weet zelfs in verre vreemde landen ……. 
 
Luther zal Prühlitz gekend hebben. En misschien ook 
deze of gene dorpsbewoner. Hij maakte in de 
omgeving vaak lange wandelingen. Op een dag, 
struinend door het prachtige eikenbos op de 
linkeroever van de Elbe stroomopwaarts, stuitte 
Luther op een waterbron en verheugd over die 
vondst vertelde hij het rond in Wittenberg, zo laat in 
1604 Balthasar Menz jr. (1537-1617) ons weten. 
Volgens Menz, die nog onderwezen was door 
Melanchton, is Luther dikwijls terug gegaan naar die 
idyllische plek; alleen - om na te denken - of met het 
gezin en vrienden om in de natuur te verpozen. Door 
de vijf volgende eeuwen heen is deze waterbron nu 
eens verwaarloosd, dan weer met oog op een 
jubileumjaar verfraaid. Tegenwoordig is 
‘Luthersbrunnen’ te zien in de kelder van een (bijna) 
gelijknamige uitspanning. 
 

 
Luthersbrunnen, Dresdenerstrasse 100, Wittenberg 

Ooit hing er (misschien nog wel) een gedenkbord 
met daarop in het Latijn de geschiedenis van de bron 
en de oproep aan bezoekers “om zich niet alleen 
met het water van deze  aardse bron te 
verfrissen, maar zich ook aan de echte bron, de 
leer van Luther, te laven.” 
 
In de loop van de tijd zijn er veel verhalen rond het 
leven van Luther geweven, soms waar of met een 
kern van waarheid, soms ook mythisch. Hoe het zij, 
kennelijk hebben veel verhalenvertellers het leven en 
werken van Luther aangegrepen om hun toehoorders 
een boodschap duidelijk te maken. 
 
In 1520 riep Melanchton geloofsgenoten van hem en 
Luther op om 10 december in de morgen samen te 
komen bij de Elster stadspoort, vlakbij het zogeheten 
‘Schwarzes Kloster’ waar Luther woonde. Normaal 
gesproken werd hier de kleding van mensen, die aan 
besmettelijke ziekten waren gestorven, verbrand. 
Maar die ochtend wilden Melanchton en de zijnen er 
geschriften over roomse theologie en rooms-kerkelijk 
recht verbranden. Luther heeft toen ook de bul, 
waarin paus Leo X aangekondigd had hem in de ban 
te doen, in de vlammen geworpen. Een kleine maand 
later op 3 januari 1521 heeft de paus Maarten Luther 
in de ban gedaan. 
 

 
Verbranding van de bul, uit: Ludwig Rabus (1523 - 1592), 
Historiën des Heiligen Auserwählten Gottes 
 Zeugen, Strassburg, 1557 
 
Maar het verhaal gaat verder. De dag na het 
verbranden van de pauselijke bul op diezelfde plek is 
een eik geplant door een student van Luther. De 
jongeman was tot over zijn oren verliefd op een 
meisje, dat bij haar oma woonde. Deze vrouw moest 
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niets hebben van de nieuwe ideeën, die de student 
opdeed aan de universiteit van Wittenberg. Toen zij, 
toch nieuwsgierig, in de middag naar de rokende 
resten van de verbranding ging kijken en de student 
vol geestdrift in geuren en kleuren hoorde vertellen 
over het verbranden van de bul, werd zij woedend. 
Zij pootte haar stok in de grond en riep, dat die 
eerder zou uitlopen tot een boom, dan dat de student 
met haar kleindochter zou trouwen. Daarop zocht de 
student in het eikenbos een jonge eik en plantte die 
precies waar de grootmoeder haar wandelstok in de 
aarde had gestoken. Toen het voorjaar was 
geworden liet de student aan de vrouw het ‘wonder’ 
van de uitbottende stok zien. Zij was zeer geroerd en 
gaf toestemming voor het huwelijk van haar 
kleindochter met de student, dat werd ingezegend 
door Maarten Luther persoonlijk. 
 
Een mythisch motief in deze vertelling is de dorre 
stok tegenover de groene stok, dat in vele verhalen 
voorkomt. Zoals in de geschiedenis van het verzet 
door de Israëlieten tegen het gezag van Mozes en 
Aäron. In Numeri 16 en 17 wordt verhaald hoe God 
Aäron verkiest boven de andere stamhoofden door 
de staf van Aäron, de staf waar de naam Levi op 
geschreven stond, in bloei te zetten: “……. Er waren 
knoppen ontsproten en bloemen ontloken, en de 
staf droeg rijpe amandelen …….”  Mozes kreeg de 
opdracht om de staf van Aäron te bewaren als 
waarschuwing voor het opstandige volk en deze 
terug te leggen voor de verbondstekst. 
 

 
Bloeiende staf van Aäron, Jan Luyken (1649 - 1712) 
 
In de kunst uit Reformatietijd zie je dit motief 
terugkeren als verdorde boom tegenover de 

uitbottende boom, symbolisch voor het oude verbond 
tegenover het nieuwe verbond. 
Ook elementen van sprookjes zijn vertegenwoordigd 
in de vertelling: de oude boze vrouw (heks) 
tegenover het jonge paar; en de goede afloop: je kan 
het verhaal goed besluiten met een gelukzalige 
verzuchting: ‘En zij leefden nog lang en 
gelukkig…….’ 
 
Het verhaal van het gezin, dat in 1900 naar het 
nieuwe huis verhuisde, gaat ook nog verder ……. 
 
Nora Schutte 
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Kerk en regio 
 
 

10 jaar Alzheimer Café  
Diemen, Ouder Amstel, 
Amsterdam Oost  
 
Dat vieren we op  
12 september 2017  
met een avond vol dierbare 
herinneringen, prikkelende 
interviews, feestelijke muziek 
en hapjes en drankjes.  
 
U bent van harte welkom vanaf 
19.30 in  
 
 
 
 

 

Grand Café Frankendael 
 Middenweg 116, Amsterdam 
 
Het Alzheimer Café Diemen, Ouder Amstel, Amsterdam Oost is een activiteit van: Buurtzorg, Cordaan, Dynamo, 
PCOB afdeling Diemen, MaDi en Zonnehuisgroep Amstelland. Elke 2e dinsdag van de maand (inloop 19.30 uur, 
start programma 20.00 uur). Toegang is gratis. 
 
Amsterdam Oost 
Femke Schuiling van Dynamo, tel  06 38 77 75 78, fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 
Diemen 
Janina Poppes van MaDi, tel 020 31 44 700, J.poppes@madizo.nl 
Ouder Amstel 
Ans Baard, tel. 020 69 91 991, ansbaard@hotmail.com
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Al kon ik nog zozeer 
in prachtige preken 
mijn redes afsteken 

en wist wijze woorden op ieder gebied 
maar had de liefde niet 
dan was het toch meer 
wat trommelgekletter 

gezwets en geschetter 
had ik de liefde niet. 

 
Al blies ik trompet 
hoog van de toren 
al zong ik in koren 

de sterren van de hemel, het hoogste lied 
maar had de liefde niet 
dan klonk het toch net 
als toeters en bellen. 

Ik had niets te vertellen 
had ik de liefde niet. 

 
Zonder liefde ben ik nergens 
zonder jullie stel ik niets voor. 

Had ik jullie niet bij me 
dan ging ik er aan onderdoor. 

Want liefde is echt 
en liefde is aardig 
is open, oprecht 

en eerlijk, rechtvaardig. 
't Is liefde die ziet 

hoe opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet 

ook de dood kan overwinnen. 
 
 
 
 
 

Karel Eykman 
 

bij I Korintiërs 13 
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Redactie: 
 
Ds. W. Brouwer 
Email: whbrouwer@planet.nl 
Tel. 06 30 21 47 71 
 
Dhr. P. Cleveringa 
Email: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
Tel. 020 690 67 99 
 
 
Verspreiding: 
 
Dhr. C. Schröder 
Email: c.schroder1@upcmail.nl 
Tel. 06 22 12 09 82 
 
 
We stellen het op prijs als u een bijdrage van € 7,50 
per jaar wilt overmaken naar: 
 
NL98 INGB 0000051703  
t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht, 
onder vermelding van ‘De Kleine Kerk voor allen’.  
 
Op verzoek kunnen we ‘De Kleine Kerk voor allen’ 
digitaal versturen; u kunt hierom vragen per email: 
whbrouwer@planet.nl 
 
De bijdrage van € 7,50 komt dan te vervallen.  
 
 
Kopij voor het volgende nummer graag inleveren 
voor:  
 

Maandag 28 augustus 
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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’.  


