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Van de redactie 
 
 
In dit eerste nummer van het nieuwe seizoen vindt u 
onder meer een overzicht van de diensten en 
activiteiten in de komende twee maanden.  
 
We hopen weer velen van u te ontmoeten, in de 
diensten, of bij de verschillende concerten en 
lezingen.  
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa                                                                                                             
Cor Schröder   

 
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:  
 

Vrijdag 20 oktober 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
 
Maarten Luther als monnik, schilderij van Lucas 
Cranach de Oudere (1472 - 1553) 
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Kerkdiensten 

 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
10 september ds. P. de Bres 
 
17 september ds. N. Schuman 
 
24 september ds. W. Brouwer 
 Startzondag 
  
1 oktober ds. A. Wessels 
 
8 oktober ds. W. Brouwer 
 
15 oktober ds. F. Brommet 
  
22 oktober ds. W. Brouwer 
 
29 oktober ds. R. de Jong 
 
5 november ds. N. Schuman 
 Dankdag 
 
12 november dhr. A. v.d. Stoel 
  
 
 
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw.  
 
Lied van de maand 
September Liedboek 695 
Oktober   Liedboek 719 
November Liedboek 768 
 
Kostersteam 
10 september  dhr. P. Cleveringa 
17 en 24 september dhr. P. van Leeuwen 
1 oktober dhr. P. Cleveringa 
8 en 15 oktober dhr. M. Wolters 
22 oktober dhr. P. Cleveringa 
29 oktober dhr. M. Wolters 
5 november dhr. P. Cleveringa 

 
 

Agenda: 
 
N.B.: 
 
Op Open Monumentendag is de kerk dit jaar 
gesloten! 
 
 
14 september 
 
19.30: Vesper 
20.15 uur: Grote Kerkenraad 
 
 
Donderdag 5 oktober, 20.00 uur 
 
Rondom Luther (2): Luther en de vrije wil 
 
 
Zondag 8 oktober, 15.00 uur 
 
Stichting Kleinoot: 
Concert door ‘La Primavera’ 
 
 
Vrijdag 13 oktober, 20.00 uur 
 
Film: De Avondmaalsgasten 
 
 
Donderdag 19 oktober, 20.00 uur 
 
Rondom Luther (2): Luther en de joden 
 
 
Vrijdag 27 oktober, 20.00 uur 
 
Stichting Kleinoot: 
Concert door Duo Naiades 
 
 
Donderdag 2 november, 20.00 uur 
 
The Jazz Aristocrats 
 
 
Vrijdag 10 november, 20.00 uur 
 
Film: Cria Cuervos 
 
 
Donderdag 16 november, 20.00 uur 
 
Rondom Luther (3): Luther en de Turken 
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AnTenne 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
In het najaar besteden we in De Kleine Kerk onder 
meer aandacht aan Maarten Luther, vanwege ‘500 
jaar reformatie’. Hieronder een kort overzicht van zijn 
leven. 
 
 
Maarten Luther (1483-1546)  
 
Theoloog en reformator 
 
 
De Duitse theoloog en protestant Maarten Luther 
behoort tot de belangrijkste figuren uit de 
kerkgeschiedenis. Hij was dé leidende 
persoonlijkheid van de Reformatie in het Duitse Rijk. 
 
Maarten Luther wordt in 1483 geboren in een 
mijnwerkersgezin in het Duitse plaatsje Eisleben. Als 
hij vijf is gaat hij een schoolopleiding volgen op de 
Latijnse school in Mansfeld. Hierna volgt hij ook nog 
opleidingen in Maagdenburg en Eisenach. In 1501 
start hij een studie rechten in Erfurt. 
 
 
Het onweer en Maarten Luther 
 
Volgens de overlevering veranderde een hevige 
onweersbui het leven van Maarten Luther in 1505 
volkomen. Luther komt na een bezoek aan zijn 
ouders in Eisleben op de terugtocht naar Erfurt in 
zwaar weer terecht. Vlakbij Luther slaat de bliksem 
in. De student in de rechten zou door de klap zelfs 
tegen de grond zijn geslingerd. Doodsbang roept 
Luther de heilige Anna aan en hij doet dan een 
belofte: 
“Ik wil monnik worden”. 
Volgens sommigen dacht hij er voor deze 
gebeurtenis al serieus over na monnik te worden. 
Luther houdt woord. Op 17 juli 1505 gaat hij naar het 
Augustijner klooster in Erfurt en wordt hij monnik. Zijn 
vader is overigens niet erg blij met die 
‘carrièreswitch’. 
Na een proefjaar wordt Luther toegelaten tot de 
zogenaamde orde van de Augustijner eremieten. 
Weer een jaar later wordt Luther priester. Na een jaar 
lang priester te zijn geweest in Erfurt vertrekt Luther 
naar Wittenberg om daar filosofie te doceren. 

Aflaatsysteem 
 
Maarten Luther is niet te spreken over het 
aflaatsysteem dat de katholieke kerk heeft ingesteld. 
Gelovigen kunnen door een geldbedrag aan de kerk 
te betalen vergeving krijgen voor hun zonden. De 
katholieke kerk gebruikt de opbrengsten onder meer 
om de bouw van de Sint Pieter in Rome mee te 
betalen. Het systeem druist in tegen Luthers 
overtuiging dat God zonden vergeeft na getoond 
berouw en niet na het betalen van geld. 
Op 31 oktober 1517 doet Luther iets met zijn 
ongenoegen. Hij schrijft 95 stellingen en zou ze op 
de deur van de kerk in Wittigen hebben gespijkerd. In 
elk geval stuurde hij zijn stellingen naar de 
aartsbisschop van Mainz met het verzoek er 
schriftelijk op te reageren. 
Deze daad wordt gezien als het begin van de 
reformatie. In deze reformatie kwam de klemtoon van 
het geloof veel meer te liggen op de bijbel en werd 
het gezag van bijvoorbeeld de paus en de kerk 
minder. De stellingen van Luther worden wijd 
verspreid. De komst van de drukpers maakt dit 
mogelijk. 
 
In de ban 
 
Luthers kritiek op het aflaatsysteem valt bij de kerk 
niet in goede aarde. In 1521 wordt hij in de ban 
gedaan. Enkele jaren eerder werd de monnik door 
kardinaal-legaat Th. Cajetanus de Vio in Augsburg 
verhoord. Tijdens dit verhoor weigert Luther zijn 
stellingen te herroepen. Keizer Karel V doet hem in 
de rijksban. 
 
Luther leeft bijna een jaar ondergedoken als jonker 
Jörg in de Wartbug in Eisenach. In deze periode 
vertaald hij het Nieuwe Testament in het Duits. In 
1522 wordt de vertaling gepubliceerd. Tijdens 
Luthers verblijf in de Wartburg verschijnen op tal van 
plaatsen Lutherse gemeenten. 
Luther, die zich niet langer monnik voelde, trouwde in 
1525 met Catharina von Bora (een voormalige non). 
Hij breekt hiermee voorgoed met zijn leven als 
monnik en start ook een nieuw fenomeen: het 
predikantsgezin. Maarten Luther publiceert in 1534 
de eerste volledige Wittenberger bijbel. 
Luther overlijdt in de plaats waar hij geboren werd: 
Eisleben. 
 
 
 
Bron: Historiek, 30 oktober 2015, door de redactie 
overgenomen met enkele wijzigingen. 
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Eredienst 
 
 
Bij de diensten 
 
 
 
Op zondag 10 september zal ds. P. de Bres voorgaan 
in de dienst. 
 
Op zondag 17 september gaat ds. N. Schuman voor 
in de dienst, met opnieuw een ‘bijzonder woord’, 
namelijk het woord ‘grondslag’. Misschien kom  ik er 
nu eindelijk achter wat de implicaties waren van het 
feit dat de rekenboekjes op mijn lagere school ‘op 
gereformeerde grondslag’ waren... 
 
Zondag 24 september is het ‘startzondag’: geen 
liturgische benaming, maar wel het symbolische 
begin van een nieuw seizoen in De Kleine Kerk. In dit 
seizoen zal er onder meer aandacht zijn voor Luther, 
omdat het op 31 oktober 500 jaar geleden is dat hij 
zijn stellingen aan de deur van de slotkerk te 
Wittenberg zou hebben gespijkerd. Vandaar dat ook 
de startzondag met Luther te maken heeft. 
 
Op zondag 1 oktober gaat ds. A. Wessels voor, later, 
op 16 november, zal hij ook een avond in de kerk 
verzorgen rond het thema ‘Luther en de Turken’. 
 
Op zondag 8 oktober heeft de dienst de vorm van 
een morgengebed; deze vorm die we zo af en toe 
zullen kiezen, kan ook zonder predikant uitgevoerd 
worden, maar deze keer werk ik er wel aan mee, 
samen met Piet Cleveringa. De dienst zal wat korter 
zijn dan een ‘gewone’ dienst.  
 
Zondag 15 oktober gaat weer een vertrouwde 
gastpredikant voor: ds. F. Brommet. 
 
Op 22 oktober lezen we uit het boek Ruth, het meest 
geweldloze boek van het Oude Testament. 
 
Op 29 oktober opnieuw een bekend gezicht: ds. P. 
van Winden zal voorgaan in deze dienst. 
 
Op 5 november gaat ds. N. Schuman weer voor in de 
dienst; het is dan Dankdag. 
 
Wim Brouwer 

 
 
 

Veranderingen in de liturgie 
 
We zijn vast met enkele wijzigingen begonnen, zoals 
aangekondigd in het vorige kerkblad, maar vanaf de 
Startzondag (24 september) kunt u een nieuwe 
standaardliturgie verwachten. De belangrijkste 
verschillen zullen zijn:  
 

1) De verplaatsing van het lied van de maand: 
dit komt nu helemaal aan het begin, nog voor 
het aansteken van de kaars. Het lied van de 
maand kan soms vervangen worden door 
een ander lied, dat in dezelfde dienst 
gezongen wordt, maar enige oefening 
behoeft.  

 
2) De mededelingen en inzameling van de 

gaven komen vóór de voorbeden, zodat in de 
voorbeden eventueel verwezen kan worden 
naar de bestemming van de collectes. De 
inzameling van de gaven krijgt zo ook iets 
meer ‘gewicht’, hoe symbolisch misschien 
ook voor velen, het ‘geven’ is een volwaardig 
onderdeel van de dienst en niet iets wat op 
het einde nog even afgehandeld moet 
worden. 

 
3) Zo nu en dan zullen er kortere diensten 

gehouden worden, die de (vrije) vorm van 
een ‘morgengebed’ hebben, naar het 
voorbeeld van de getijdengebeden. Deze 
diensten kunnen ook door gemeenteleden 
worden voorbereid, zonder predikant.  

 
4) Het ‘staan’ aan het begin van de dienst komt 

te vervallen (!). Dat geeft wat meer rust, en 
niet iedereen staat graag langere tijd. Het 
‘staan’ wordt beperkt tot bij het slotlied en de 
zegen. 

 
5) Er zal meer variatie komen in de responsies 

van de dienst, zoals de kleine lofprijzing na 
de evangelielezing of het ‘Heer, ontferm U’. 
Daarom zal er ook vaker een gedrukte 
liturgie zijn, om deze variaties ten opzichte 
van de standaardliturgie mogelijk te maken. 

 
Een en ander zal goed geëvalueerd worden en zo 
nodig zullen we verdere aanpassingen maken. Graag 
horen we in de komende weken wat u ervan vindt!  
 
Mede namens de werkgroep eredienst, 
 
Wim Brouwer 
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Vorming & Toerusting 
 
Rond de startzondag (24 september) verschijnt de 
Kerkenzo met het volledige seizoensprogramma van 
De Kleine Kerk en Stichting Kleinoot. Hieronder vindt 
u vast een overzicht van de eerste activiteiten van dit 
seizoen, waarbij het accent ligt op Maarten Luther. 
Aanleiding is het feit dat hij 500 jaar geleden begon 
aan een beweging die zou leiden tot wat we nu de 
reformatie noemen. Naast de avonden ‘rondom 
Luther’ en de film De Avondmaalsgasten van 
Bergmann waarvan het verhaal zich ook in Lutherse 
sferen afspeelt, kunt u twee geheel andere avonden 
verwachten: Lennart Bouman zet zijn reeks voort 
over jazzmuziek, en op 13 oktober willen we graag 
met u kijken naar de bijzondere film Cria Cuervos 
van de fijnzinnige Spaanse regisseur Carlos Saura 
(geb. 1932). Alle avonden vinden plaats in De Kleine 
Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk. 
 
 
RONDOM LUTHER: 
 
1) Luther en de vrije wil 
 
Wat de theoloog Luther uit de Bijbel meende te 
concluderen, proberen sommige hersenweten-
schappers en filosofen nu af te leiden uit de biologie: 
de mens zou geen vrije wil hebben en dus niet vrij 
kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Nadat velen 
sinds de Verlichting, toen het geloof in de mens 
sterker werd, de ideeën van Luther als afgedaan 
hadden beschouwd, neemt de belangstelling ervoor 
nu weer toe.  
We bekijken verschillen en overeenkomsten tussen 
Luther en de moderne wetenschap. We verdiepen 
ons in de inhoud en achtergrond van de opvattingen 
van Luther en in de vraag of deze ook voor ons nog 
geldigheid hebben. Ten slotte staan we stil bij de 
consequenties van het ontkennen van het bestaan 
van de vrije wil voor de vragen rondom schuld, 
vergeving en rechtspraak.  
 
Datum: donderdag 5 oktober 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 

 
          Maarten Luther 

DE AVONDMAALSGASTEN 
 
Op een koude winterzondag, terwijl hij last heeft van 
een opkomende griep en een crisis ondergaat in zijn 
geloof, leidt de Lutherse dorpsdominee Tomas 
Ericsson een dienst voor een klein aantal kerk-
gangers. Na de dienst vraagt een visser zijn hulp 
omdat hij geplaagd wordt door angsten, maar Tomas 
kan alleen maar spreken over zijn eigen twijfels. De 
lerares van het dorp, Märta Lundberg, biedt hem 
liefde als troost voor zijn verlies in het geloof, maar 
wordt keer op keer door Tomas afgewezen. Na een 
tragisch voorval accepteert Tomas toch enige hulp 
van Märta. Is dit het begin van een uitweg uit zijn 
crisis?  
De Avondmaalsgasten is een van de meest 
indringende films van Ingmar Bergmann en een 
klassieker in de geschiedenis van de filmkunst.  
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum: vrijdag 13 oktober 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 

 
Beeld uit ‘De Avondmaalsgasten’ 

 
 
RONDOM LUTHER: 
 
2) Luther en de joden 
 
Op 31 oktober 1517 zou Luther zijn 95 stellingen aan 
de deur van de slotkerk in Wittenberg gespijkerd 
hebben, in een poging de Rooms-katholieke kerk te 
hervormen. Dit werd later een symbool voor het 
begin van de reformatie. Luthers veel geprezen 
hervormingsijver kende ook schaduwzijden. Zo heeft 
de aandacht voor ‘500 jaar reformatie’ ons er weer 
aan herinnerd dat Luther zich bijzonder negatief heeft 
uitgelaten over de joden, vooral in de latere jaren van 
zijn leven. Met name onder theologen zijn nog altijd 
de meningen verdeeld over de ernst en de reikwijdte 
hiervan. We gaan in op de inhoud, betekenis en 
achtergrond van de uitspraken van Luther over joden 
en de invloed daarvan op de latere geschiedenis, 
vooral op die van het Duitse fascisme van de 
twintigste eeuw.  
 
Datum: donderdag 19 oktober 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
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JAZZ ARISTOCRATS, 
DE COUNT EN DE DUKE 
 
Er zijn maar enkele beroemde jazzmusici die een 
adellijke titel als bijnaam hebben gekregen en de 
Count (Basie) en de Duke (Ellington) zijn daarvan het 
neusje van de zalm. De twee pianisten, elk leider van 
een eigen wereldberoemde big band, hebben veel 
gemeen, zowel in generatie, talenten als betekenis 
voor de jazz. Maar er zijn ook opvallende verschillen 
en daar gaan we in deze presentatie uitvoerig op in. 
Aan de hand van hun levensgeschiedenis en van 
een aantal opnamefragmenten wordt gedemon-
streerd hoe groot beiden in hun vak waren en hoe 
hun muzikale wegen, wel gescheiden maar nooit ver 
van elkaar, hebben gelopen. 
 
Datum: donderdag 2 november, 20.00 uur 
Leiding: Lennart Bouman 
 
 

 
Duke Ellington en Count Basie, New York City 1961. 
Foto: Don Hunstein 
 
 
 
CRIA CUERVOS 
 
Deze mysterieuze en poëtische film van de Spaanse 
regisseur Carlos Saura kwam uit in 1976, kort na de 
dood van de fascistische dictator Franco. Centraal in 
de film staat de jonge Ana. Nadat eerder haar 
moeder is overleden, sterft ook haar vader. Ana’s 
tante neemt de zorg voor haar en haar twee zussen 
op zich. Het fantasierijke meisje droomt weg in de 
herinneringen aan haar ouders, wat er toe leidt dat 
fantasie en werkelijkheid verweven raken. Ana lijkt 
degene te zijn die over het leven en de dood van 
haar omgeving beschikt.  
Cria Cuervos is een innemende en gelaagde film, 
onder meer over de effecten van het fascisme op een 
Madrileense familie, over de verhouding tussen 
ouders en kinderen, over qua karakter sterk 

verschillende vrouwen - becommentarieerd door Ana 
-, en over het omgaan met leven en dood. 
Cria Cuervos  onttrekt zich uiteindelijk aan elke 
beschrijving. Het is meer dan de verfilming van een 
verhaal. Het zijn de blikken, de kleding, de beelden 
en de kleuren die samen voor een onvergetelijk 
menselijk document zorgen. 
 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum: vrijdag 10 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
 
RONDOM LUTHER 
 
3) Luther en de Turken.  
 
In zijn ‘Tafelgesprekken’ lanceerde Luther veel 
onverbloemde uitlatingen, zoals deze: “Vervloekt de 
paus die meer kwaad aan het koninkrijk Gods 
gedaan heeft dan Mohammed. De Turk doodt het 
lichaam, verwoest en rooft de goederen van de 
christenen. Maar de paus is wreder dan de Turk met 
zijn Koran, want Zijne Heiligheid (de paus) dwingt 
christenen Christus te ontkennen. Beiden zijn 
vijanden van de kerk en dienaren van satan”. 
Luthers denken wordt beheerst door zijn overtuiging 
te leven in het laatst der dagen. Als je zijn 
apocalyptische denken weghaalt heeft zijn theologie 
geen betekenis meer. Dit apocalyptische 
uitgangspunt bepaalt ook zijn visie op de Turken 
(voor hem de vertegenwoordigers van de islam in die 
tijd). 
 
Op deze avond wordt ingegaan op Luthers inzichten 
in de islam, waarbij tevens wordt stil gestaan bij de 
andere actoren in het drama van de zestiende eeuw: 
de vorsten zoals Karel V (Habsburgse keizer), Frans 
I (koning van Frankrijk) en Süleyman II (de sultan van 
het Ottomaans Turkse rijk), en de pausen:  Leo X, die 
Luther in de ban deed en de Nederlandse paus 
Adrianus VI.  
Het is belangrijk dat wij ons afvragen wat wij uit die 
geschiedenis kunnen leren voor onze eigen tijd.   
 
Datum: donderdag 16 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Anton Wessels 
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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 september en oktober 
van het jaar 2017 (D = diaconiecollecte, U = 
uitgangscollecte). 
 
 
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 onlangs een bedrag van € 250.- aan kerk in 
Actie ten beheoeve van de slachtoffers van de 
overstromingen in Nepal. 
 
U: Deze collecte is bestemd voor de werkgroep 
Diaconie 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 die in 134 landen en 
gebieden hulp biedt aan kansarme kinderen. 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 jongerenorganisatie 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). 
 
 
Zondag 17 september 
 
D: De opbrengst van de diaconiecollecte gaat naar 
“Het Stoelenproject”, de meest laagdrempelige 
avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang 
is sober, maar veilig, warm en gratis. Van 15 
september tot en met 30 april verblijven er sinds 
1989 elke avond en nacht 45 daklozen in de opvang 
aan de Marnixstraat met hulp van in totaal 75 
vrijwilligers en enkele professionals.  
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De cliënten krijgen een eenvoudige maaltijd, er is 
een wasgelegenheid en een slaapplek. 
Tegenwoordig is dat een matras, maar bij de 
oprichting van het project waren het twee tegen 
elkaar geschoven stoelen, en de naam is zo 
gebleven. In de ochtend zijn er boterhammen en om 
8.00 uur gaat de instelling dicht en opent pas weer 
om 18.00 uur. Dit project  is Diaconie ten top, graag 
dus uw ruime steun. 
 
U: Deze collecte is onderdeel van een landelijke 
inzameling ten behoeve van PAX,  een 
samenwerkingsverband tussen het Interkerkelijk 
Vredesberaad (IKV) en Pax Christi. In 2006 zijn de 
twee organisaties samengegaan onder de naam IKV 
Pax Christi. Vanaf 29 januari 2014 is de naam van de 
organisatie veranderd in PAX. Het IKV Bestuur en de 
Pax Christi Ledenraad bewaken de missie en 
identiteit van PAX. Zij dragen bij aan de ontwikkeling 
van visie en toetsen het beleid op hoofdlijnen. PAX 
werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in 
conflictgebieden: menselijke waardigheid en 
solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van 
oorlogsgeweld. Meer dan ooit zijn er mensen nodig 
die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in 
deze verscheurede wereld.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de Vredesweek geven we in deze collecte 
speciaal steun aan iedereen die werkt aan verbinding 
en vrede. Het geld gaat primair  naar Swe Tha Har, 
een organisatie in Myanmar, die kinderboeken 
verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven 
in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en 
Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, 
inzet voor meer onderling begrip(zie voor meer info 
de Collectekrant in de Aanbouw onder nr. 04. 
 
Zondag 24 september 
 
D: De collecte is bestemd voor het Straatpastoraat in 
Amsterdam. Deze organisatie biedt aan alwie daar 
behoefte aan heeft persoonlijke aandacht, pastoraat, 
belangenbehartiging, creatieve en sociale 
activiteiten, hulp bij boetes voor bijvoorbeeld het 
slapen in het openbaar of wildplassen en advies over 
uitkeringen, (zorg)verzekeringen, Instanties en 
woonrecht. De motor van het Straatpastoraat is het 
menselijk contact, warmte, gezelligheid en 
enthousiasme. Straatpastores en vrijwilligers zoeken 
daklozen op in de inloophuizen, gevangenissen, 
ziekenhuizen, op straat en plekken waar ze 'slordig' 
wonen. Er is een actief pastoraat, er worden 
vieringen gehouden en  uitvaarten georganiseerd.   
 
Er wordt advies gegeven en zo nodig aan een bel 
getrokken: meestal achter de schermen bij 
beleidsmakers, hulpverleners, justitie en in de 
media. Er is een plek voor kwetsbare vrouwen die 
elkaar tweewekelijks ontmoeten tijdens een 
maaltijd. Er is juridisch steunpunt dak- en thuislozen 
en dat helpt cliënten of treedt namens hen op. Zo 
nodig wordt een advocaat ingeschakeld. Voor 
vreemdelingrecht of strafrecht is er altijd een 
advocaat; ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met 
een juridische achtergrond helpen mee. Het 
daklozenkoor ‘De Straatklinkers’, schrijfclub ‘Kantlijn’ 
en de twitterende 'Straatvogels' delen hun ervaringen 
met eenieder die het horen wil. In optredens en 
workshops voor bedrijven en instellingen tonen ze 
hun talenten. Het straatpastoraat werkt nauw samen 
met het drugspastoraat, dat zich specifiek richt op 
(veelal dakloze) druggebruikers. 
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U: Deze collecte is bestemd voor algemene onkosten 
van de werkgroep Diaconie die gemaakt moeten 
worden om lopende verplichtingen na te kunnen 
komen. 
 
Zondag  1 oktober 
 
D: Deze collecte is de 4e dit jaar ten behoeve van de 
Voedselbank Diemen, die zoals vermoedelijk wel 
bekend, inmiddels al enkele jaren ook inwoners van 
Duivendrecht van etenswaren voorziet. Er wonen ook 
in Duivendrecht een flink aantal mensen die, vaak 
levend van een uitkering of een minimumloon, na 
betaling van de vaste lasten maar nauwelijks 
voldoende te besteden hebben om in een sufficiënte 
voeding te kunnen voorzien. Voor hen is een 
geregeld bezoek aan de Voedselbank een uitkomst. 
Zolang er nog geen formele overeenkomst tussen de 
gemeente Ouder-Amstel en de Voedselbank Diemen 
voor elkaar is, blijven wij de bank jaarlijks met enkele 
donaties steunen. 
 U: Deze collecte is een landelijke inzameling van de 
PKN ten behoeve van christelijk opbouwwerk in 
Israël. Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de 
Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het 
Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte 
worden projecten en activiteiten gesteund, die er op 
gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen 
levend te houden.         
 

 
 
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met 
Nes Ammim. De christelijke leef- en 
werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het 
vertrouwen tussen  joden en christenen te vergroten 
en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar 
Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan 
wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en 
jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten.                                
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk 
van OJEC, een overleg waar joden en christenen 
elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en 
Israël inspireert theologen en andere 
belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en 
het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de 
joodse wortels van ons geloof. Zie voor meer info de 
Collectekrant onder nr. 06. 

Zondag 8 oktober 
 
D: De collecte is bestemd voor “Stap Verder” het 
integratieproject van onze zustergemeenten in de  
Bijlmermeer. In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost 
wonen zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. 
De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. 
Alle problemen die bekend zijn van multiculturele 
achterstandswijken komen hier voor. Er zijn veel 
migranten die de Nederlandse taal niet spreken en 
mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast 
is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 
2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal 
oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. Het centrum 
wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in 
Zuidoost, heeft een spreekuur, verwijst mensen door 
naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-
kind project. Maar vooral is het centrum een plek 
midden in de wijk waar de kerken diaconaal present 
zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens 
anders terecht kunnen.  
De werkgroep Diaconie van onze gemeente wil via 
deze collecte onze verbondenheid laten zien met 
initiatieven in onze directe omgeving.  
U: De opbrengst van deze collecte is voor de eigen 
kerkgemeenschap. Ondanks de dalende participatie 
van jongeren aan onze gemeente zijn we gelukkig 
toch nog in staat af en toe een kindernevendienst 
met specifieke activiteiten te laten plaats vinden. Dat 
brengt soms enige kosten met zich en deze collecte 
levert daar een bijdrage voor. 
 
 
Zondag 15 oktober 
 
D: Deze collecte is bestemd voor Tear, Dit is een 
grote Nederlandse organisatie met een passie voor 
God en mensen, met een wereldwijde oriëntatie  op 
de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen 
armoede en onrecht. Tear helpt kerken om in hun 
eigen dorp of stad initiatieven tegen armoede te 
ontplooien, bijvoorbeeld op het gebied van hiv en 
aids, voedselzekerheid, schoon water, noodhulp en 
voorbereiding op rampen. Op dit moment werkt Tear 
in ongeveer 20 landen aan circa negentig projecten, 
vooral in Afrika en in Latijns-Amerika, verdeeld over 7 
verschillende globale doelstellingen: Hiv en Aids, 
toerusting van kerken, voedselzekerheid en inkomen, 
voorbereiding op rampen, gezondheidszorg, water, 
onderwijs & sociaal welzijn Meer informatie hierover 
in het jaarverslag over 2016: 
    
https://www.tear.nl/sites/default/files/fields/field_downl
oad_file_new/Tear_Jaarverslag2016_web.pdf  
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U: Dit is een landelijk inzameling voor het 
werelddiaconaat van Kerk in Actie (KIA) ten behoeve 
van verzelfstandiging van vrouwen in Zuid Sudan. In 
dit land lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende 
geweld, discriminatie en armoede. In vaak 
uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen 
zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral  op 
basis van kleinschalige landbouwactiviteiten. Partner-
organisatie ERP (Environmental Rehabilitation 
Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen 
met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun 
productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP 
ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en 
in het verwerken, verpakken en verkopen van 
honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De 
honing levert deze kwetsbare vrouwen een 
broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De 
ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 
vrouwen met 80% terug te dringen. 
 

 
 
Zondag 22 oktober 
 
D: Deze collecte is bestemd voor het Project 
“Dichterbij Vluchtelingen”  van de stichting Timon. In 
Nederland komen steeds meer jonge alleenstaande 
vluchtelingen, veelal uit Syrië, Afghanistan en Eritrea. 
Vaak hebben ze een traumatisch verleden en hebben 
ze hulp nodig om goed te kunnen functioneren in 
onze maatschappij. Timon opent zo’n 20 
kleinschalige woonvormen waar alleenstaande 
vluchtelingen van 14-18 jaar worden begeleid. De 
jongeren hebben een doorgaans tijdelijke verblijfs-
vergunning. De begeleiding richt zich op 
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
Vrijwilligers vormen een vervangend sociaal netwerk 
voor de jongeren. De vergoeding die Timon van 
overheidswege ontvangt voor de begeleiding van 
jonge vluchtelingen is ontoereikend. De stichting 
heeft uw hulp nodig om de nieuwe locaties aan te 
kunnen passen en in te richten zodat een huis een 
thuis wordt.  
Info: http://www.dichterbijvluchtelingen.nl/ 

U: De opbrengst van de uitgangscollecte dient voor 
de instandhouding van het wijkwerk van de 
werkgroep Diaconie. 
 
 
Zondag 29 oktober 
 
D: De collecte is bestemd voor de stichting 
Vluchteling en als één doelstelling geen toelichting 
behoeft is dat helaas wel deze. Over de hele wereld 
zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, 
geweld en onderdrukking en dat aantal neemt nog 
ieder jaar toe.  
Stichting Vluchteling (999)  is een noodhulp-
organisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan 
vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen 
de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgt 
Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals 
onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, 
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
Stichting Vluchteling maakt sinds 2015 deel uit van 
het International Rescue Committee (IRC), 
wereldwijd één van de grootste en meest ervaren 
noodhulporganisaties. Stichting Vluchteling en het 
IRC werkten al meer dan dertig jaar samen bij heel 
veel crises. Samen zijn ze nu actief in bijna vijftig 
landen, in vooral Afrika, Azië en het Midden-Oosten. 
Door de nieuwe verbintenis kan Stichting Vluchteling 
nog meer, sneller en beter hulp verlenen aan de 
mensen waar ze voor staan: vluchtelingen en 
ontheemden. 
 

 
 
Bij een vluchtelingencrisis komt Stichting Vluchteling 
meteen in actie. Via een speciaal noodhulpteam 
wordt geprobeerd de meest noodzakelijke hulp zo 
snel mogelijk ter plekke te krijgen, zoals primaire 
medische zorg of noodhulpgoederen. Ook bij 
langdurige crises biedt Stichting Vluchteling 
(nood)hulp, bijvoorbeeld met medische zorg of 
drinkwater- en sanitaire voorzieningen in  
vluchtelingenkampen. Stichting Vluchteling werkt met 
het IRC echter ook aan nieuwe vormen van hulp, 
bijvoorbeeld voor vluchtelingen die niet in kampen 
leven maar verspreid over de steden van Afrika en 
het Midden-Oosten. In situaties waar vluchtelingen 
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weer naar huis kunnen, ondersteunt Stichting 
Vluchteling die terugkeer. Soms kan dat alleen veilig 
als er landmijnen worden geruimd. Soms moeten 
scholen opnieuw worden opgebouwd, de medische 
voorzieningen worden hersteld,  of wordt andere 
economische ondersteuning geboden.  
Zie voor meer info de website van de stichting 
https://www.vluchteling.nl/  
 
U; Dit is een landelijke inzameling in het kader van 
Hervormingsdag. Dit jaar bestaat het protestantisme 
500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en 
vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de 
collecte staat het vernieuwende werk van het Open 
Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. 
OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, 
godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipel-
schaps-cursussen en zelfs voor een doctoraalstudie 
theologie. Deze materialen worden door zowel 
protestantse en katholieke als door pinkster- en 
Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds 
meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel 
cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. 
Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land 
dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en 
hindoes die belangstelling hebben voor het 
christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 
studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke 
rol bij het opleiden en toerusten van christelijke 
leiders in een land waar christenen een kleine maar 
groeiende minderheid zijn. 
 
Zondag 5 november 
 
D: Deze collecte is voor de stichting “Voorkom”. Deze 
stichting probeert langs verschillende wegen 
verslaving van jongeren te voorkomen.  Het begon 
allemaal op een zolderkamertje in Houten. Na 15 jaar 
werkzaam te zijn geweest in de christelijke 
hulpverlening aan verslaafden, gooiden Theo en 
Joke van der Sluijs het roer drastisch om. In plaats 
van ‘mensen uit de goot te halen’  wilden zij nu 
proberen te voorkomen dat jongeren in die goot van 
verslaving terecht komen. Zonder geld en zonder 
garanties, zonder medewerkers of een mooi kantoor 
werden de eerste stapjes gezet voor de oprichting 
van Stichting Voorkom! Op 5 november 1985 was 
deze een feit. De stichting verzorgt preventieve 
voorlichting over alcohol, drugs, gokken en roken 
vanuit een christelijke levensvisie. Dit gebeurt door 
het geven van voorlichting over alcohol, drugs, 
gokken en roken, op scholen door het hele land en 
via internet. De lessen worden gegeven door een 
preventiewerker in samenwerking met een 
ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest. 

Het doel is jongeren weerbaar te maken tegen het 
gebruik van verslavende middelen door  hen een 
eigen mening  te laten vormen over deze middelen 
en hen te helpen voor deze mening uit te komen. 
Daarnaast verleent de stichting hulp bij de oprichting 
van plaatselijke en regionale steunpunten. Door de 
kredietcrisis zijn de giften in de afgelopen tijd 
beduidend afgenomen. Bovendien zijn er een aantal 
gemeenten die niet meer subsidiëren of de 
subsidiekraan steeds verder dichtdraaien. Hierdoor 
zijn  alle reserves opgeraakt. Deze collecte wordt dan 
ook zeer bij u aanbevolen.  
 
U: Deze KIA collecte is bestemd voor ontwikkeling 
van theologieonderwijs in China, i.h.b. in Hong Kong. 
De Protestantse Kerk in Nederland wil graag meer 
contact met de kerken in China. Medewerkers van 
Kerk in Actie hebben in de loop van de jaren daarom 
verschillende oriënterende reizen gemaakt om 
kerken in China te leren kennen en contact te leggen 
met theologische opleidingen en christelijke 
organisaties. Het is niet eenvoudig om een relatie op 
te bouwen met de Chinese kerken. China heeft altijd 
afhoudend gereageerd op intensieve, ongevraagde 
buitenlandse contacten. Men legt graag de nadruk op 
de eigen waarden en zelfstandigheid. Voor kerken in 
China is het bovendien niet altijd gebruikelijk om te 
werken aan de hand van projecten, zoals Kerk in 
Actie dat gewend is. Daarom kost het opbouwen van 
een relatie veel tijd. Om die reden heeft Kerk in Actie 
ervoor gekozen om in China eerst een basis te 
zoeken voor verdere contacten. Het Luthers 
Theologisch Seminarie (LTS)  blijkt een goede keuze 
daarvoor, want Hong Kong is voor een westerse kerk 
als de Protestantse Kerk het meest toegankelijk.  
 

 
 
Doordat het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) 
een goede theologieopleiding biedt in Hong Kong, 
hoeven studenten niet naar het Westen en kunnen 
ze enigszins betaalbaar verder studeren binnen hun 
eigen Aziatische context. 
 
Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
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DANKDAG VIERING EN DE FRUITACTIE  
 
 
 
Beste mensen, 
 
Op zondag 5 november a.s. vieren we de dankdag 
voor gewas en arbeid. Graag willen we u weer 
vragen om op deze dag fruit bijeen te brengen voor 
mensen voor wie vers fruit een luxe is die ze zich niet 
vaak kunnen permitteren. Wij hebben goede 
contacten met verschillende huizen in Amsterdam 
waar mensen zonder papieren verblijven en willen 
het fruit graag schenken aan de mensen die in deze 
huizen wonen. Voor hen is vers fruit een luxe die ze 
zich niet vaak kunnen permitteren. 
U kunt het fruit meenemen naar de kerkdienst, maar 
u kunt uw bijdrage ook al de dag van tevoren 
inleveren: 
 
 

ZATERDAG 4 NOVEMBER  
 

VAN 15:00 TOT 16:00 UUR 
 

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

• Appels  • Kiwi’s 
   

• Peren  
  

• Mandarijnen 

• Sinaasappels 
• Mango’s (niet te 

rijp) 

• Bananen  
• Ananas 

  
 
Noten, dadels en vijgen worden ook altijd zeer 
gewaardeerd. Brengt u liever geen zacht fruit en 
snoep mee. U mag natuurlijk ook via een gift aan de 
diaconie (postgiro 51.59.56) uw steentje bijdragen. 
Dan zullen wij zorgen dat het voor dit project besteed 
wordt. 
 
Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie 
 

Esther Nolte 
 Tel: 020 – 6000836 
Email: nolte001@hetnet.nl 
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Financiën en beheer
  
 
COLLECTEOPBRENGSTEN IN JUNI EN JULI 2017 

 
 
Datum Diaconie Bestemd voor Kerk Uitgang Bestemd voor: 

 4 juni € 73,05   Kinderhospice € 58,10     € 48,30       KIA Nicaragua 
11 juni € 50,35   Rampenfds    € 38,70  € 37,95    KIA Colombia 
18 juni € 55,25      Lepra Zending € 56,75   € 50,75  Hulp asielzoekers 
25 juni € 66,50   Light for the world € 49,25   € 35,35    Wg Diaconie 
2 juli € 64,20   Voedselbank Diemen € 57,00  € 50,50   PKN JOP 
 9 juli € 62,65   Mercy Ships € 58,60  € 52,90   Quotum 
16 juli € 75,25   Liliane Fonds € 47,95  € 45,05   Wg Diaconie 
23 juli € 82,75   Smaragdgroep € 53,55  € 46,75   Orgelfonds 
30 juli € 57,05   Wereldhuis € 50,95  € 56,50   Wg Diaconie 
Totaal 
juni/juli 

€ 587,05   € 470,85   € 424,05   

Totaal 
t/m juli 

€ 2.221,30      € 1.819,40     € 1.411,60   

 
 
Beste mensen, 
 
 
Hierbij geven wij u het collecteoverzicht over de maanden juni en juli 2017. Ook al waren er minder activiteiten: wij 
hebben deze zomer niet stil gezeten:  
 
Er werd geschilderd, een loodgieter pakte enkele zwakke plekken in de afwatering aan, het electra werd 
aangepast, de wildgroei van het groen rond de kerk moet in toom worden gehouden, etc etc. 
Maar wij hebben vastgesteld dat wij ook moeten waken voor overbelasting van de kleiner wordende groep 
vrijwilligers. Dit leidt er voor het nieuwe seizoen o.a. toe dat wij minder huurders kunnen accepteren: dat leidt 
onvermijdelijk tot lagere huurinkomsten maar beperkt het aantal avonden dat één van ons naar de kerk en/of 
aanbouw moet om te openen en te sluiten. 
 
Tot slot: In de maanden juni en juli werd € 17,60 in de koffiebus gedeponeerd. 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een vriendelijke groet van 
 
 
Peter van Leeuwen 
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Stichting Kleinoot    
 
 

Concert 
 

Zondagmiddag 8 oktober, 15.00 uur 
 
 

LA PRIMAVERA  MET CANTO AMOROSO 
 
Anabela Marcos – sopraan 
Regina Albanez - theorbe en gitaar 
Maaike Boekholt - viola da gamba.  
 
In het concert van 8 oktober speelt Michiel Niessen in plaats van Regina Albanez. 
 

 
La Primavera 

 
Renaissance- en Barokensemble La Primavera brengt al meer dan twintig jaar met veel liefde en plezier kwalitatief 
hoogstaande concerten in binnen- en buitenland. La Primavera:  Spaans, Italiaans en Portugees voor “lente”, 
verwijst naar het muzikale voorjaar dat in de late renaissance ontsprong en in de barok tot bloei kwam. 
 
Centraal in de programmering van het ensemble staan werken van componisten uit Zuid-Europa, die vol passie en 
vreugde en op een toegankelijke manier aan het publiek worden gepresenteerd. 
Een hartstochtelijk programma met Italiaanse, Spaanse en Franse muziek vol liefde, vuur en passie. Centraal 
staan de verschillen tussen deze mediterrane landen.  
 
De Franse muziek is verfijnd, elegant, intiem en sfeervol.  De Spaanse muziek is vol ritme, sensualiteit en 
temperament. In de Italiaanse muziek hoort u het bel canto, de simpele, maar aanstekelijke melodieën en de 
expressiviteit.  
 
Canto Amoroso is een aantrekkelijk en toegankelijk programma met toelichting door de musici. 
 
Uitgevoerd worden o.a. composities van:  Claudio Monteverdi (Cremona 1567 – Venetie 1643),   Marain Marais 
(Parijs 1656 – Parijs 1728), Juan Arañés (Catalonië , ? – c.1649) en Giovanni Girolamo Kapsberger (Venetië ca 
1580 – Rome 1651).   
 
Datum:   Zondag 8 oktober 15.00 – 16.30 uur 
Plaats:  De Kleine Kerk 
Entree: € 15, inclusief koffie/thee en drankje na afloop 
Kaartverkoop: aan de zaal 
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl 
Informatie: Gerie Bouman 
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Stichting Kleinoot 
 

 
Concert 

Vrijdagavond 27 oktober, 20.00 uur 
 
 

DUO NAIADES 
 
Judith Mos – klarinet 
Wendy Rijken – harp 
 
Zij spelen werk van onder meer een sonate van Heinrich Backofen (1768 – 1830), dansen van Reszõ Kókai (1906 
– 1962) en klezmermuziek van Béla Kovács (geb. 1937). 
 

 
Judith Mos en Wendy Rijken 

 
 
Klarinettiste Judith Mos (1981) kreeg op 9-jarige leeftijd voor het eerst klarinetles. Ze koos voor de klarinet omdat 
dit instrument er zo glimmend en heftig uitzag. Zij is afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. 
December 2010 behaalde zij haar Master of Music bij Lars Wouters van den Oudenweijer. Judith heeft al diverse 
prijzen gewonnen, en een reeks (inter)nationale concerten op haar naam staan. Zij speelt in diverse 
kamermuziekensembles, en heeft meerdere cd’s opgenomen. De componist Ric Sims werd geïnspireerd door haar 
muzikale persoonlijkheid, en heeft daarom aangeboden een stuk voor haar te schrijven. Naast haar muzikale 
bezigheden studeerde Judith theologie en is zij afgestudeerd aan de pabo. Maar muziek blijft haar grootste passie. 
 
Wendy Rijken was al heel vroeg met muziek bezig en ging op 15-jarige leeftijd naar het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Zij volgde daar de AVO-opleiding – een combinatieopleiding van voortgezet onderwijs en 
vooropleiding conservatorium. Zij studeerde daar bij Mapje Sewing-Keereweer. Na het afronden van deze 
opleiding heeft zij zich aangemeld bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht om daar te studeren bij Erika 
Waardenburg, waar zij in 2002 haar 1e fase heeft afgesloten. Naast haar studie houdt Wendy zich bezig met het 
volgen van masterclasses, met het geven en organiseren van concerten, zowel solo als in ensembles (o.a. het 
‘Basho-ensemble’) als in orkestverband en met het begeleiden van solisten en koren en het geven van harplessen. 
 
 
Datum:       Vrijdag 27 oktober, 20.00 – 21.30 uur 
Plaats:  De Kleine Kerk 
Entree: € 15, inclusief koffie/thee en drankje na afloop 
Kaartverkoop: aan de zaal 
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl 
Informatie: Gerie Bouman
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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 uur  
in Grand Café Frankendael 
Middenweg 116, Amsterdam 
 
 
 
 

 

 
 

Dinsdag 10 oktober 2017 
 

Dementie of vergeetachtigheid 
 

De volgende bijeenkomst van het Alzheimercafé is op dinsdag 10 oktober. Het onderwerp is dan: ‘Dementie of 
vergeetachtigheid’, waarbij zal worden ingegaan op het verschil tussen beide.  
Het programma begint om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur.  

  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. 
 
Informatie: 

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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Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
 

www.pknduivendrecht.nl  
 
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’.  


