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Van de redactie 
 
In Nederland wordt 500 jaar Reformatie en 
protestantisme vooral met Calvijn en calvinisme 
geassocieerd, maar in Duitsland is het een en al 
Luther wat de klok slaat. Die aandacht voor Luther is 
terecht, want toen hij zijn 95 stellingen presenteerde, 
was Calvijn nog slechts 8 jaar oud. Hij was dus 
eigenlijk een reformator ‘van de tweede generatie’. 
Luther is in Duitsland al het hele jaar onderwerp van 
boeken, films, praatprogramma’s en tentoon-
stellingen. Pas op 31 oktober jl. kon officieel worden 
herdacht dat de ongehoorzame monnik in Wittenberg 
het opnam tegen Rome en daarmee kerk en 
samenleving blijvend veranderde.                    
 
Is het op 31 oktober 1517 aan de deur van de 
slotkapel te Wittenberg spijkeren van de 95 stellingen 
het startpunt van vernieuwing en verandering? In de 
rubriek AnTenne doen we een aanzet tot een 
antwoord op die moeilijke vraag. 
Verder vindt u weer een aflevering  van ‘Impressies 
uit het land van de Reformatie’. Ter gelegenheid van 
het Lutherjaar besteedt Nora Schutte in ons kerkblad 
aandacht aan dit voor de kerk belangrijk gebeuren, in 
samenhang met herinneringen uit haar 
familiegeschiedenis. Haar eerste bijdrage verscheen 
in het januari/februari nummer. 
 
Op zondag 5 november vierden we Dankdag. Voor 
en op het liturgisch centrum was het door de 
gemeenteleden meegenomen ‘goed houdbare fruit’ 
feestelijk uitgestald.  Later op de dag is dit alles door 
onder meer leden van de Werkgroep Diaconie en de 
Kinderkerk bezorgd op locaties in Amsterdam waar 
‘ongedocumenteerden’ verblijven.  
 
In de Kerstnacht zal evenals vorig jaar een ‘ad hoc’ 
kerstkoor optreden; u kunt zich hiervoor aanmelden 
(zie p.7). 
 
Het nieuwe jaar begint De Kleine Kerk met een 
nieuwjaarsreceptie, op zaterdag 6 januari, vanaf 
16.00 uur. 
 
We hopen dat u door deze laatste uitgave van het 
jaar 2017 weer goed op de hoogte bent, en wensen u 
alvast prettige kerstdagen en een gezegend 
nieuwjaar toe!  
 
Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa                                                                                                             
Cor Schröder (verspreiding) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
 
Ernst Barlach (1870 – 1938):  
Das Güstrower Ehrenmal (‘Dom-Engel’) 

 
Beeld van een engel ter gedachtenis van de Eerste 
Wereldoorlog, gemaakt voor de Dom van Güstrow 
(Duitsland).  
 
Barlach koos bewust voor een beeld dat de oorlog 
niet verheerlijkte, maar de ontzetting erover uitdrukte. 
Zijn engel is een verstarde engel; verstard bij de 
herinnering en de aanblik van het leed van de 
voorbije oorlog.  
 
Dat het gezicht gelijkenis vertoonde met het gezicht 
van Käthe Kollwitz (1867 - 1945), met wie hij 
bevriend was, zou hij pas gemerkt hebben toen 
anderen hem daarop wezen. Kollwitz maakte 
grafisch werk en beelden waarmee ze onder meer de 
ellende van armoede, sociaal onrecht en oorlog 
toonde. 
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Kerkdiensten 

 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
12 november dhr. A. v.d. Stoel 
 
19 november ds. A. Wessels 
 
26 november ds. W. Brouwer 
 Voleindingszondag 
 
3 december ds. W. Brouwer 
 Eerste Advent 
 Heilig Avondmaal 
  
10 december ds. W. Brouwer en mw. E. Nolte 
 Tweede Advent 
 Morgengebed 
  
17 december ds. W. Brouwer  
 Derde Advent 
  
24 december ds. W. Brouwer 
 Vierde Advent 
 Morgengebed 
 
24 december, 21.30 uur ds. W. Brouwer 
 Kerstnachtdienst 
 
25 december ds. W. Brouwer 
 Kerstmorgendienst 
 
31 december ds. W. Brouwer 
 
7 januari ds. W. Brouwer 
 
 
  
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw.  
 
 
Lied van de maand 
November Liedboek 768 
December - 
Januari Liedboek 519 
 

 
 
Kostersteam 
 
12, 19 en 26 november dhr. P. van Leeuwen 
3, 10 en 17 december dhr. M. Wolters 
24, 24* en 25 december dhr. P. Cleveringa  
31 december, 7 en 14 januari dhr. P. van Leeuwen 
 
* Kerstnachtdienst  

 
Agenda: 
 
 
Vrijdag 10 november, 20.00 uur 
 
Film (met nabespreking): Cria cuervos 
 
 
Donderdag 16 november, 20.00 uur 
 
Rondom Luther (3): Luther en de Turken 
Gastspreker: Prof. dr. A. Wessels 
 
 
Woensdag 22 november, 20.00 uur 
 
Het Maakbare Leven 
 
 
Vrijdag 8 december, 20.00 uur 
 
Film (met nabespreking): Amour 
 
 
Zaterdag 6 januari, 16.00 uur 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
 
Vrijdag 12 januari, 20.00 uur 
 
Film (met nabespreking): Loving 
 
 
Donderdag 18 januari, 20.00 uur 
 
Nina Simone 
 
 
Zondag 21 januari, 15.00 uur 
 
Concert: Dijk en Duin Consort 
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AnTenne 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
31 OKTOBER 1517 
Geschiedenis in jaartallen en voorvallen? 
 
Om uiteenlopende redenen kun je erover van mening 
verschillen of het gebruik van jaartallen inzicht geeft 
in de geschiedenis. Jaartallen kunnen goed van pas 
komen om enige ordening in de geschiedenis aan te 
brengen en bieden ook ankerpunten voor ons 
geheugen. Maar geschiedenis is meer dan een 
opeenvolging van jaartallen en voorvallen. Rond 
1800 (de tijd van Napoleon) brak het inzicht door dat 
geschiedenis een verhaal is dat verteld moet worden.  
 
Het probleem van geschiedenis is dat haarscherpe 
afgrenzing niet mogelijk is. Er is bijna altijd sprake 
van een geleidelijk verloop. Het ‘oude’ wordt 
geleidelijk en meestal gedeeltelijk door ‘het nieuwe’ 
vervangen. Bepaalde ontwikkelingen zijn bezig en 
raken op bepaalde onderdelen en in sommige 
gebieden in een stroomversnelling. Daarom geven 
historici de voorkeur aan het werken met 
perioden/tijdvakken en maatschappijtypen. Bij het 
laatste spelen veranderingen die alle aspecten van 
de samenleving beïnvloeden een rol. 
 
Over het algemeen worden de veranderingen in 
West-Europa, na de Romeinse Tijd, toegeschreven 
aan de verstedelijking van het platteland en groei van 
de handel. De samenleving veranderde toen het 
platteland de dagelijkse voedselvoorziening van de 
stad op haar bordje kreeg. Op de stadsmarkt werden 
naast groenten en fruit, ook boter, kaas, eieren, vlees 
en vis als koopwaar aangeboden. Het inwonertal van 
de stad kon toenemen wanneer in de directe 
omgeving van de stad de productie werd opgevoerd, 
en ook wanneer uit ‘den vreemde’ voedsel werd 
geïmporteerd. Bij dat laatste moet in eerste instantie 
aan graan worden gedacht, maar er was ook vraag 
naar hout, huiden en wol, zout et cetera. In de steden 
vestigden zich kooplieden en handelaren. Er 
ontwikkelde zich “een samenlevingsvorm met een 
eigen levenswijze, mentaliteit en met eigen 
waarden”. Vanuit (kust)steden groeide een netwerk 
van handelsrelaties, overzeese handelsposten en op 
de duur koloniën. Dat laatste begon in de vijftiende 
eeuw vanuit Portugal en Spanje. Het is een 
voortzetting van een ontwikkeling die Italianen al 
enkele eeuwen daarvoor in gang hadden gezet rond 

de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Zoeken we 
bij het begin van de kolonisatie een jaartal, dan is dat 
1492. Het is het moment, zo leren ons de 
geschiedenisboeken, dat Columbus Amerika 
ontdekte. Maar het is een weinig zeggend jaartal 
voor de geschiedenis van zowel Zuid- als Noord 
Amerika. 
 
Aan een jaartal is een gebeurtenis gekoppeld. Zo is 
het jaartal 1600 sinds mijn lagere schooljaren in mijn 
geheugen blijven hangen als de datum waarop een 
veldslag bij Nieuwpoort heeft plaats gevonden. Door 
de lessen in ‘Vaderlandse Geschiedenis’ werd het 
voor mij een belangrijk moment. Het had met de 
Tachtigjarige Oorlog te maken, de Noordelijke 
Nederlanden lagen overhoop met de Spanjaarden, 
en Alva was een wreedaard. Door de wijze waarop 
het door de meester was verteld kreeg het gebeuren 
iets heel heldhaftigs. Het onlangs raadplegen van 
een naslagwerk leverde het volgende citaat op: 
”Nieuwpoort was de eervolle finale van een 
overigens geheel mislukte militaire expeditie, door 
Maurits van Nassau in de zomer van 1600 tegen zijn 
wil, maar op last van de Staten-Generaal 
ondernomen met het doel zich meester te maken van 
alle Vlaamse kuststeden tot en met Duinkerke, de 
kapersnesten aldaar uit te roeien en het door de 
Aartshertog Albrecht bezette Oostende te ontzetten.”  
 
Sommige van de hiervoor opgesomde details was ik 
vergeten, andere leidden ergens in mijn geheugen 
een verborgen bestaan en nog andere waren me 
onbekend. Bijvoorbeeld dat militair gezien de slag bij 
Nieuwpoort een mislukking was: deze slag werd 
weliswaar gewonnen, maar ten koste van heel veel 
manschappen. Het eigenlijke doel van de missie, het 
uitroeien van de kapersnesten aan de kust bij 
Duinkerke, werd niet gehaald. Van het heldhaftige is 
voor mijn historisch besef inmiddels niet veel meer 
over. 

 
Crispijn van de Passe: 

Prins Maurits te paard bij de slag bij Nieuwpoort (1600) 
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Tegenwoordig horen we vaak spreken over 
‘historisch besef’. Geschiedenis wordt weer 
belangrijk gevonden. Terugkijken is in de mode. Maar 
historisch besef blijkt in de praktijk een nogal rekbaar 
begrip en betekent niet voor iedereen hetzelfde. De 
manier waarop het wordt ingekleurd dient vaak 
belangen in het heden, zoals het versterken van een 
‘nationaal gevoel’. Dat dringt goed tot je door als je 
de discussies volgt over het neerhalen van 
standbeelden van oude helden, zoals onlangs in 
Amerika speelde rond de beelden ter gedachtenis 
van generaal Robert E. Lee. Voor sommigen is hij 
een held van de zuidelijke staten tijdens de 
Amerikaanse burgeroorlog (1861 – 1865), voor 
anderen een misdadig verdediger van de slavernij, 
waaraan hij zelf verdiende 
 

 
Omstreden beeld van generaal Robert E. Lee in 
Charlottesville, Virginia 
 
Ook Nederland kent discussies rondom 
standbeelden. Zo besloot de gemeenteraad van 
Hoorn in 2012 de tekst op de sokkel van het beeld 
van Jan Pieterszoon Coen aan te passen, nadat er 
stemmen waren opgegaan om het beeld te 
verwijderen. De tekst maakt nu ook melding van de 
wreedheden die Coen heeft begaan tijdens zijn 
expedities namens de VOC. 
 

 
In 2011 viel het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen van 
zijn sokkel, nadat het was aangetikt door een kraanwagen 
die de kermis aan het opruimen was. 

Wel of geen jaartal, met de geschiedenis en wat er 
allemaal precies is voorgevallen gaan we selectief 
om. Dat heeft te maken met wat we ons willen 
herinneren en met wat we willen weten.  
 
Bij het onlangs opruimen van een stapel boeken trok 
de opdruk van de bruine kaft van een dun boekje 
mijn aandacht. De titel luidde: Kort overzicht van de 
Kerkgeschiedenis. Het bleek een uitgave te zijn van 
Kok/Kampen en kostte 0,65 cent. Op de eerste 
bladzijde wordt de titel van het boekje herhaald. Het 
is geschreven door ds. J.H. Landwehr, en betreft een 
vierde herziene druk uit 1941. De eerste druk had 
tientallen jaren eerder het levenslicht gezien. Onder 
een voorwoord stond een plaatsaanduiding en een 
jaartal: Rotterdam, October, 1912. 
 
In het afsluitende hoofdstuk, met de titel Eenige 
Belangrijke Jaartallen, biedt de auteur een soort 
kapstok aan door onderscheid te maken tussen 
Oude Kerkgeschiedenis, Middeleeuwen en Nieuwe 
Kerkgeschiedenis. Vervolgens worden per rubriek, in 
de vorm van jaartallen, de belangrijke voorvallen 
behandeld. Zo gaat Nieuwe Kerkgeschiedenis van 
start met: 1517 Luther slaat zijn stellingen aan tegen 
de deur van de slotkapel te Wittenberg. De Nieuw 
Kerkgeschiedenis eindigt in 1939: Paus Pius XII. In 
ongeveer 65 jaartallen wordt door Landwehr de 
tussenliggende periode van ruim 400 jaar 
kerkgeschiedenis samengevat. De Fransche 
revolutie (1789) vindt hij het vermelden waard, 
alsmede het jaartal 1870: de onfeilbaarheid van den 
paus vastgesteld.  
 

 
ds. J.H. Landwehr 

 
Bij de opsomming van jaartallen en gebeurtenissen 
zijn wel enkele vraagtekens te plaatsen: 
 
Is 1517 belangrijk omdat Luther op 31 oktober zijn 95 
stellingen tegen de handel in aflaten in Wittenberg 
wereldkundig maakte? 
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Is 15 juni 1520 een datum die in je geheugen gegrift 
moet staan omdat Leo X in een pauselijke bul aan 
alle katholieke gelovigen verbiedt om enig geschrift 
van Luther te lezen of te bezitten?                                                                                                                
 
Of is 1521 de beslissende datum in een lang proces 
van hervorming van de kerk omdat Luther dan, in 
aanwezigheid van de wereldlijke machthebber Karel 
V, weigert zijn opvattingen te herroepen?                                                                                          
 
Is het verblijf op de Wartburg van 1521 -1522 om aan 
de vervolging van de pauselijke veroordeling en de 
keizerlijke ban te ontkomen nog van betekenis van 
de Reformatie?  
 
Wat de eerste vraag betreft: het is niet zeker of 
Luther zijn stellingen daadwerkelijk aan een kerkdeur 
heeft gespijkerd. 31 oktober 1517 is voor al een 
symbolische datum. Wel is zeker dat de stellingen vrij 
snel verspreid werden. Het ‘succes’ van Luther was 
mede te danken aan de ontwikkeling van de 
boekdrukkunst en de snelle verspreiding van zijn 
geschriften. (Zoals Luther het zelf kernachtig 
verwoordde: “Als ik in Wittenberg een scheet laat, 
ruiken ze die in Rome”).  
 
Hoewel de impact van zijn stellingen hierdoor groot 
was, was zijn kritiek op de kerk niet nieuw: velen 
waren hem hierin al voorgegaan, zij het met minder 
effect. Maar de belangstelling voor Luther zou toch 
niet zo groot zijn geweest, als er niet een breed 
gevoelde onvrede met de kerk was en als er geen 
vorsten waren geweest die onafhankelijker van 
Rome wilden opereren. Die vorsten, op hun beurt, 
zouden zich niet tegen Rome hebben afgezet, als ze 
daarvoor geen economische redenen hadden. In 
samenhang hiermee moeten we Luther ook zien 
tegen de achtergrond van een situatie waarin zich in 
Europa de ‘scheiding van kerk en staat’ begint af te 
tekenen.                                                                                                                              

 
Standbeeld van Martin Luther in Wittenberg 

De historici Wim Blockmans en Peter 
Hoppenbrouwers vatten het in het voorwoord van 
hun boek Eeuwen des Onderscheids als volgt 
samen: “Eerder hadden keizers en pausen 
vruchteloos gestreefd naar suprematie, waarmee zij 
alleen maar aantoonden dat er geen werkelijke 
universele Europese macht bestond. Tijdens de 
Middeleeuwen kwam in sommige regio’s nog een 
relatief autonome derde macht op, die van de steden. 
Anders dan elders in de wereld, genoten de 
Europese steden een bestuurlijke en juridische 
zelfstandigheid die doorgaans ruimer uitviel 
naarmate de stad groter en de naburige vorst 
zwakker was. Hierdoor kon het commerciële en 
industriële ondernemerschap zich ontwikkelen 
zonder onoverkomelijke beperkingen opgelegd door 
kerkelijke of politieke overheden.” 
 
Terwijl een opsomming van jaartallen uit het leven 
van Luther de suggestie wekt dat het één man was 
die de geschiedenis veranderde, blijkt bij nadere 
bestudering dat hij deel uitmaakte van ingrijpende en 
langdurige ontwikkelingen. Het is een reeks 
gebeurtenissen in kerk en samenleving die, samen 
met alles wat zich ervoor en daarna afspeelde, 
hebben geleid tot wat we de Reformatie noemen.  
 
Dat Landwehr ook problemen voelde bij het al te 
strikt koppelen van jaartallen en gebeurtenissen blijkt 
uit zijn voorwoord. Het bevat de volgende tekst: “Van 
onderscheiden zijden kwam het verzoek tot mij om 
een Kort overzicht van de Kerkgeschiedenis te willen 
schrijven op dezelfde manier, als ik De Geschiedenis 
der Gereformeerde kerken aan het einde de 18e 
eeuw tot heden behandeld heb. Aan dat verzoek 
voldoe ik bij dezen. Ik heb echter de vorm van vragen 
en antwoorden laten varen en tevens heb ik aan 
degenen, die van dit boekje gebruik willen maken, 
het overgelaten, de stof zelf voor de leerlingen te 
verdeelen in afzonderlijke lessen. Alleen het meest 
noodzakelijke wordt in dit boekje genoemd, en wel 
zoo, dat men gemakkelijk sommige gedeelten kan 
weglaten, om, indien men dat verkiest, deze later te 
behandelen.”  
 
Het voorwoord van Kort Overzicht van de 
Kerkgeschiedenis van J. H. Landwehr uit 1912 is nog 
steeds bij de tijd. Landwehr laat namelijk, net als 
hedendaagse historici doen, de lezer vrij om de 
geschiedenis op eigen wijze te behandelen. Dus 
geen vraag- en antwoordspel, om vervolgens met het 
enige ‘juiste’ antwoord, bijvoorbeeld een jaartal, op 
de proppen te komen. 
 
Piet Cleveringa 
31 oktober 2017 
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Eredienst 
 
 
KERSTZINGEN 2017! 
 
Evenals vorig jaar willen we weer proberen een ad-
hoc-kerstkoor te vormen. Op uitnodiging van de 
winkeliersvereniging zal dit koor op het Dorpsplein 
zingen op zaterdag 23 december om 11.00 uur. Na 
afloop is er kerstbrood en chocolademelk of 
glühwein. 
 
Op vier dinsdagavonden zullen we in De Kleine Kerk 
een paar Engelse Carols en Nederlandse 
kerstliederen instuderen. Omdat het jammer is dat er 
dan maar één uitvoering is, willen we ook proberen 
om met dit ad-hoc-koor in de Kerstnachtdienst in De 
Kleine Kerk te zingen. De Kerstnachtdienst is op 
zondag 24 december om 21.30 uur.  
 
We zoeken sopranen, alten, tenoren en bassen die 
mee willen doen met dit kerstkoor. Wil je alleen 
meezingen op het Dorpsplein dan is dat natuurlijk 
ook prima. Het oefenen is op zich al inspirerend! 
Zingen is leuk en meedoen verplicht tot niets. Je kunt 
altijd mee komen zingen op het Dorpsplein, ook als je 
geen extra repetities hebt kunnen bijwonen. 
 
We oefenen op dinsdag 21 november, 28 
november, 12 december en 19 december van 
20.00 tot 21.30 uur in De Kleine Kerk, 
Rijksstraatweg 129.  
 
Vooraf opgeven is niet echt nodig, maar voor de 
organisatie wel plezierig, zodat we kunnen zorgen 
voor voldoende bladmuziek. Jan Peter van der Does 
begeleidt ons op de piano.  
 
Aanmelden kan bij: 
 
Gerie Bouman, boumanad@planet.nl ,  
via de website: www.pknduivendrecht.nl  
of telefonisch: 020 – 416 01 81. 
 
 
Bij de diensten 
 
Op zondag 12 november wordt de dienst geleid door 
dhr. A. v.d. Stoel. 
 
Op zondag 19 november gaat ds. Wessels voor, 
nadat hij eerder, op 16 november, een lezing heeft 
gehouden over ‘Luther en de Turken’. 

Op zondag 26 november is het de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar: de zondag van de voleinding.  
Wij gedenken hen die in het afgelopen jaar in onze 
gemeente zijn overleden en bidden voor hen die met 
een groot gemis verder leven. Wij gedenken hen 
vanuit het geloof dat de dood niet het laatste is en 
dat zij geborgen zijn bij God. Familieleden ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging. 
 
Vanaf de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar 
tot ver na Pinksteren zal in diensten waarin ik zelf 
voorga het evangelie volgens Lucas gelezen worden. 
 
Op de zondagen van Advent (3, 10, 17 en 24 
december) tot en met Kerstmorgen zullen de 
kinderen werken aan een adventsproject. De preken 
zullen de vorm van brieven hebben, ‘geschreven’ 
door belangrijke personages uit het Kerstverhaal. 
 
Op zondag 3 december vieren we het Heilig 
Avondmaal. We lezen over de aankondiging van de 
geboorte van Johannes uit Lucas 1, 1 – 25. 
  
Op zondag 10 december zal de dienst de vorm van 
een morgengebed hebben, deze keer voorbereid in 
samenwerking met Ester Nolte. We lezen Lucas 1, 
26 – 38, over de ‘annunciatie’: de aankondiging van 
de geboorte van Jezus door de engel Gabriël.  
 
Op zondag 17 december staat het Magnificat, de 
Lofzang van Maria centraal in de liturgie en lezen we 
Lucas 1, 39 – 56. 
 
Ook de dienst van zondagmorgen 24 december zal 
kort zijn, zodat u nog wat energie overhoudt voor de 
Kerstnachtdienst om 21.30 uur en/of de 
Kerstmorgendienst, op 25 december om 10.00 uur. In 
de ochtenddienst van 24 december staan we stil bij 
de Lofzang van Zacharias (Lucas 1, 57 – 80). 
 
Aan de Kerstnachtdienst (24 december, 21.30 uur) 
zal evenals vorig jaar een ‘ad-hoc-kerstkoor’ 
deelnemen.  
 
Op Kerstmorgen (25 december, 10.00 uur) sluiten we 
het project van de kinderkerk af.  
 
31 december is niet alleen oudjaar, maar ook de 
laatste zondag van het jaar. We kennen in De Kleine 
Kerk geen traditie van aparte oudjaardiensten, maar 
’s morgens is er dus wel dienst om 10.00 uur. We 
lezen Lucas 2, 21 – 39. 
 
Op zondag 7 januari lezen we Lucas 2, 40 – 52. 
 
 
ds. Wim Brouwer 



 8 

Vorming & Toerusting 

 
 
Alle avonden vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in 
de Aanbouw, achter de kerk. 
 
 
 
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 
 

HET MAAKBARE LEVEN  

De medische wetenschap maakt grote stappen, hele 
grote stappen. Wetenschappers en artsen zijn 
wellicht al op korte termijn in staat om ziekmakende 
foutjes in het DNA effectief en veilig te herstellen, om 
zo een patiënt te kunnen genezen. Maar als we 
nadenken over de mogelijk ongewenste 
toepassingen van dit soort technieken (designer-
baby’s, eeuwige jeugd etc.) rijst de vraag: mag alles 
wat kan? Op deze avond willen we u laten zien dat 
de medische wetenschap de grenzen van de 
geneeskunde steeds verlegt, maar dat dit ook 
belangrijke ethische dilemma’s oproept. Dr. Marieke 
von Lindern, hoofd van de afdeling Hematopoiese (= 
bloed-aanmaak) van Sanquin, zal ons laten zien dat 
het in de nabije toekomst mogelijk wordt om in het 
lab uit een paar lichaamseigen cellen bloed voor 
transfusie te kweken. Net als op de eerdere avonden 
over “De Onbetaalbare Geneeskunde” en “Future 
Food”, willen we met het publiek in discussie gaan. 
Waar ligt bij genetische manipulatie de grens tussen 
medisch wondermiddel en horrorscenario, en wie 
bepaalt dat? Wederom een boeiende avond op het 
snijvlak van wetenschap en ethiek met veel ruimte 
voor het publieke debat.  
 
Datum:  woensdag 22 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte  

M.m.v. dr. Marieke von Lindern 
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AMOUR  

Georges en Anne, twee gepensioneerde 
muziekleraren, vormen een echtpaar. Ze zijn 
inmiddels in de tachtig en kijken terug op een goed 
leven. Maar op een dag krijgt Anne een beroerte, 
waarna haar situatie meer en meer verslechtert. Dit 
legt een zware druk op hun relatie. Georges doet er 
alles aan om Anne goed te verzorgen, ook als zij 
hem niet meer herkent.  

Regisseur Michael Haneke volgt heel precies en 
indringend Annes aftakeling en de gevolgen daarvan 
voor hun relatie. Hij maakt bij de kijker intussen veel 
vragen los over het wezen van zorg, liefde en trouw. 
Deze Oostenrijks- Franse film uit 2012 won onder 
meer een gouden Palm in Cannes en kreeg een 
Oscar als ‘beste buitenlandse film’. Na afloop van de 
film is er onder het genot van een drankje een 
nagesprek.  

Datum: vrijdag 8 december 2017, 20.00 uur     
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer  

 
Michael Haneke 

LOVING                                                                             

In 1958 geldt in de Amerikaanse staat Virginia een 
verbod op ‘gemengde’ huwelijken. Toch zijn de 
blanke Richard en de Afro-Amerikaanse Mildred 
Loving met elkaar getrouwd, in een andere staat. Ze 
willen in Virginia blijven wonen. Ze worden 
gearresteerd en er volgt een rechtszaak die tot aan 
het Hooggerechtshof wordt uitgevochten. De zaak, 
‘Loving versus Virginia’ is van groot belang geweest 
in de strijd om burgerrechten in de Verenigde Staten. 
Van regisseur Jeff Nichols verscheen in 2016 de film 
‘Loving’, gebaseerd op dit waar gebeurde verhaal. 
Nichols blijft dicht bij de feiten, maar belicht meer de 
menselijke kant van het verhaal dan de juridische. Nu 
de burgerrechten in de Verenigde Staten opnieuw 
onder druk staan is deze film nog altijd actueel. Na 
afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek.  

Datum: vrijdag 12 januari 2018, 20.00 uur Leiding: 
Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer  

Beeld uit ‘Loving’ 

 

 

 

NINA SIMONE  

Nina Simone (1933 – 2003) was een Afro-
Amerikaanse songwriter, zangeres en pianiste. Na 
zich eerst als klassiek pianiste geschoold te hebben, 
stapte ze over naar de jazz. In haar muziek vinden 
we gospel, blues, R&B, folk, soul, jazz en klassiek. In 
de jaren zestig raakte ze betrokken bij de 
burgerrechtenbeweging. Ze maakte toen ook 
politieke songs, zoals To be young, gifted and black. 
In 1965 maakte zij haar debuut in Nederland. Door 
haar heftige en impulsieve karakter leidde ze een 
turbulent leven en kwam ze vaak in moeilijkheden. In 
de jaren ’80 kwam ze in een diepe crisis terecht, die 
ze in Nederland, waar ze van 1988 tot 1992 woonde, 
weer te boven kwam. We staan stil bij het verhaal 
van haar leven, luisteren naar haar muziek en zien 
beelden van haar optredens.  

Datum: donderdag 18 januari 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer, i.s.m. Johan Sturm  

  
Nina Simone 
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Pastoraat 
 
 
Ter gedachtenis 
 
 
Op vrijdag 27 oktober jl. is overleden Hillegonda 
Jansen – Korthof, in de leeftijd van 100 jaar. Vanuit 
Betondorp kwam zij in 1942 met haar man, Anthonie 
Hendricus Jansen, in Duivendrecht wonen 
(Kloosterstraat). Na het overlijden van haar man in 
1995 verhuisde zij naar een aanleunwoning en later 
naar ’t Reigersbosch. Vanwege de sluiting van dit 
zorgcentrum verhuisde zij in 2016 nog naar het 
Woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen.   
 
De dienst van Woord en gebed heeft plaatsgevonden 
op maandag 6 november in De Kleine Kerk. 
Aansluitend vond de bijzetting in het familiegraf 
plaats op begraafplaats Karssenhof te Ouderkerk 
aan de Amstel. Tijdens de dienst werd onder meer 
het volgende gebed uitgesproken: 
 
 
Adon olam 
 
Heer van de wereld  
die regeerde voor enig wezen geschapen was,  
werd toen het heelal naar Zijn wil gemaakt werd,  
reeds Koning genoemd.  
 
En later als alles vergaan mocht zijn  
zal Hij alleen de ontzagwekkende Koning zijn. 
Hij was, Hij is en steeds zal Hij er zijn, in volle glorie.  
 
JHWH is EEN,  
en geen ander is met Hem gelijk te stellen of met 
Hem te verbinden.  
Zonder begin, zonder einde,  
bij Hem is de macht en de heerschappij. 
 
Hij is mijn God, mijn levende verlosser,  
mijn rotsvaste steun in tijd van nood.  
Hij geeft me richting en is mijn toevlucht,  
bereid mij te helpen als ik roep.  
In Zijn hand geef ik mijn ziel,  
als ik slaap en als ik waak.  
En met mijn ziel ook mijn lichaam.  
JHWH is met mij, ik ben niet bang. 
 
(Joods gebed dat in de synagoge aan het begin van 
de ochtenddienst wordt uitgesproken). 
 

Lied van de maand  
 
Lied 768 (november) 
 
De dichter 
Kurt Marti (1921 – 2017) is een Zwitsers theoloog, 
die vooral als schrijver en dichter bekend is. Zijn 
liedtekst Der Himmel der kommt heeft via Duitsland 
zijn weg naar Nederland gevonden. 
 
De tekst 
Openbaring 21 over het nieuwe Jeruzalem, de stad 
die uit de hemel neerdaalt, vormt de achtergrond van 
deze tekst. Om dat waar te maken moeten deze 
‘hemel en aarde voorbijgaan’ (strofe 1). In dit 
eenvoudige lied geeft elke strofe een tegenstelling; 
de eerste hemel tegenover de nieuwe; de komende 
Heer tegenover de ‘oude politiek’, de vreugde 
tegenover tranen, de onzienlijke God tegenover de 
God die bij de mensen woont. De laatste strofe vat 
alles samen: de hemel komt op aarde dankzij de 
veranderende kracht die de liefde is. 
 
De melodie 
Dit lied opent met de zin ‘De hemel van hier / is niet 
de hemel van ooit’. Deze tegenstelling komt muzikaal 
tot uiting door een modulatie van g-mineur naar Des-
majeur. Het grote contrast tussen beide toonsoorten 
lijkt een afspiegeling te willen zijn van het contrast 
tussen het leven nu en het leven van ooit. De eerste 
twee regels van de melodie zijn opgebouwd uit 
stijgende kwartsprongen. De stuwing en spannings-
opbouw die daarvan uitgaan vindt ontspanning in de 
laatste regel. Het vrije ritme en de modulaties in de 
melodie vragen wel om enige oefening. 

De componist 
Rolf Schweizer (1936 – 2016) studeerde kerkmuziek 
te Heidelberg onder meer bij Wolfgang Fortner en 
Heinz-Werner Zimmermann. Hij werkte van 1956 tot 
1966 als cantor te Mannheim en vanaf 1966 te 
Pforzheim. In die functie had hij grote invloed op de 
kerkmuziek in Midden-Baden. Muziek voor kinderen 
en jongeren had zijn bijzondere aandacht. In zijn 
melodieën zijn de invloeden van de jazz 
bespeurbaar, waarbij het ritme van de taal bepalend 
is voor het melodieritme. Mede door zijn publicaties, 
voordrachten, inleidingen op seminars et cetera 
wordt hij gezien als een van de invloedrijkste 
kerkmusici in Duitsland in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Hij is ook de componist van Lied 92a 
en 549 uit het Liedboek. 

Bron: liedboekcompendium.nl 
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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 november en december  
van het jaar 2017 (D = diaconiecollecte, U = 
uitgangs-collecte). 
 
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. 
 
Zondag 12 november  
 
D: De diaconiecollecte is voor de Stichting War Child, 
die helaas op dit moment op heel veel plekken te 
helpen waar oorlogsgeweld gezinnen uiteenrukt en 
tal van kinderen ontheemd en ouderloos achterlaat. 
War Child blijft desondanks onvermoeibaar hulp 
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bieden en we moeten ze daarbij steunen. Op de 
website lezen “We zorgen ervoor dat ze leren lezen, 
schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een 
veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen 
komen en een stabiele en vooral vreedzame 
toekomst kunnen opbouwen. Dat doen we wereldwijd 
.Als je je bedreigd voelt, op welke manier dan ook, 
kom je niet tot rust. Een veilige omgeving is dan ook 
een absolute voorwaarde om de kinderen van War 
Child te kunnen helpen. Dat betekent niet alleen een 
hek om een school. Of een slot op de deur. Oorlog 
verwoest niet alleen gebouwen. Het ontwricht hele 
samenlevingen. De effecten van oorlog op kinderen 
zijn hierdoor vaak desastreus. Vertrouwen is weg, 
angst en somberheid liggen op de loer. Om die 
kinderen goed te kunnen helpen is het naast het 
bieden van mentale en emotionele bijstand dan ook 
essentieel om ook hun sociale omgeving te 
'repareren'. Dit doet War Child met uitgekiende 
psychosociale hulpprogramma's.  
War Child organiseert geen normaal basis- of 
secundair onderwijs. Maar scholing vormt wel een 
essentieel onderdeel van onze programma’s. School 
biedt regelmaat, structuur. En perspectief natuurlijk. 
Zo leren we kinderen lezen en schrijven en zorgen 
we voor catch-up onderwijs, versneld basisonderwijs 
voor kinderen die door de oorlog geen leraar hebben 
gezien. Ook leren we ze een vak. Leren we ze wat 
hun rechten zijn. En helpen we de kwaliteit van het 
lokale onderwijs te verbeteren, door plaatselijke 
leraren te trainen. Praktisch onderwijs dus, als 
onderdeel van het totale War Child programma.                                                               
Dagelijks komen er nieuwe brandhaarden bij of 
vlammen de oude weer op. Met deze collecte geven 
we hen een steuntje in de rug. Als u meer over deze 
bewonderenswaardige organisatie wilt lezen kunt u 
terecht bij https://www.warchild.nl/  
 
U: Dit is een landelijke collecte van kerk in Actie 
(KIA) ten behoeve van recreatie voor de kinderen 
van vluchtelingen. Kinderen die opgroeien in een 
asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische 
dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland 
kwamen. En als ze eenmaal hier zĳn, krĳgen ze nog 
meer te verwerken. Samen met andere organisaties 
staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Er 
worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd: 
kinderen kunnen een weekje op vakantie, er zĳn 
recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra, 
en kinderen kunnen een beroep doen op individuele 
rechtshulp of juridische bĳ stand. Met deze collecte 
steunt u de inzet van Kerk in Actie voor 
vluchtelingkinderen en voor andere diaconale 
projecten in Nederland. Van harte aanbevolen! Voor 

meer info zie de Collectekrant in de Aanbouw onder 
nr. 05. 
 
Zondag 19  november 
 
D:  Deze collecte is de 4e van dit jaar voor het 
rampenfonds van de werkgroep Diaconie.  
 

Overstroming in Nepal 
 
Uit dit fonds, waar helaas steeds meer een beroep 
wordt gedaan worden bijdragen bekostigd aan 
nationale acties bij het gebeuren van rampen van 
wereldformaat, i.h.b. natuurrampen en hongersnood. 
Het lijkt alsof het klimaat wereldwijd steeds ruwer 
wordt want orkanen en overstromingen volgen elkaar 
in snel tempo op, met desastreuze gevolgen voor 
grote bevolkingsgroepen. De toenemende langdurige 
droogte dompelt grote gebieden in hongersnood. 
Allemaal redenen om weer een fors beroep op u te 
doen om het fonds dat danig inteert weer aan te 
vullen.  
 

Rododendrons snoeien 
 
U: Ook deze collecte is bestemd voor de eigen kerk, 
Nu gaat het om het tuinonderhoud. Er wordt door 
leden van onze kerk stevig aan de tuin gewerkt maar 
zonder professionele, dus te betalen, hulp is dat niet 
meer te doen. Als u wilt dat de tuin volgend jaar weer 
net zo mooi wordt als deze laatste voorjaar en zomer 
dan moet u wel een beetje ruim in uw portemonnee 
grijpen, want hoveniers zijn duur! 
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Zondag 26 november 
 
D: De diaconie collecte is bestemd voor het 
individuele noodfonds van onze werkgroep Diaconie. 
Dit fonds ia een afzonderlijke begrotingspost ten 
behoeve van inwoners uit Duivendrecht die 
onverwacht en buiten hun schuld in financiële 
problemen geraken die met een eenmalige donatie 
zijn te verhelpen. De voorwaarden om voor deze 
steun in aanmerking te komen zijn bij de Diaconie op 
te vragen. Ondanks deze strenge voorwaarden zijn 
er recent toch enkele giften gedaan zodat we u graag 
vragen het fonds weer te willen aanvullen. 
 
U: Ook de uitgangscollecte komt aan de werkgroep 
Diaconie ten goede, in dit geval om een bijdrage te 
leveren aan de administratieve lasten. Dit betreft 
voornamelijk bankkosten en de kosten van de 
computerprogrammatuur ten behoeve van de 
financiële verslaglegging.  
 
Zondag 3 december 
 
D: De diaconiecollecte is deze week bestemd voor 
World Vision Nederland, Dit is de Nederlandse tak 
van een wereldwijde organisatie voor hulp aan 
bedreigde kinderen. World Vision wil dat kinderen in 
ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. 
Het streven is dat kinderen opgroeien in een veilige 
leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. 
Er wordt naar kinderen geluisterd en oorzaken van 
armoede en onrecht worden aangepakt. Samen met 
de familie en omgeving wordt gewerkt aan 
vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. 
World Vision is een christelijke organisatie. De 
website zegt daarover het volgende: “Ons geloof en 
onze waarden motiveren ons om positieve en 
structurele verandering te brengen in de gebieden 
waarin we werken en ervoor te zorgen dat levens van 
kinderen tot bloei komen. Doordat we door religieuze 
grenzen heen kijken, kunnen we in bijna 100 landen 
en in miljoenen levens een verschil maken. En dat 
zorgt ervoor dat we wereldwijd de meest arme en 
kwetsbare mensen kunnen helpen.” De internationale 
organisatie waarvan Wold Vision Nederland deel 
uitmaakt werkt aan projecten op de volgende 
terreinen: 
 
- Duurzame ontwikkeling: 

 
Samen met de lokale bevolking werken we aan 
vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. We 
streven ernaar dat in circa 15 jaar de bevolking 
zelfstandig verder kan. We investeren niet alleen in 
het sponsorkind, maar ook in de familie en de 

omgeving. Op deze manier veranderen we complete 
gebieden. Dat doen we samen met onze sponsors, 
die de projecten ondersteunen.  
 
- Noodhulp & wederopbouw: 

 
De Filipijnen, Nepal, Syrië... waar rampen of 
conflicten zijn, zijn kinderen het meest kwetsbaar. 
Daarom zijn we bij rampen binnen 24 uur ter plaatse 
met noodhulpgoederen, zoals water, voedsel en 
tenten. En in rampgebieden bieden we ook hulp en 
vangen we kinderen op. We richten bijvoorbeeld 
"Kindvriendelijke plaatsen" in waar kinderen veilig 
kunnen spelen en waar ze over hun trauma's kunnen 
praten. 
 
- Beleidsbeïnvloeding: Niet alleen praktisch "in het 
veld" zijn we aan de slag. We willen ook dat 
dorpshoofden, kerkleiders en regeringen zich 
verantwoordelijk gaan voelen voor de toekomst van 
hun kinderen. We komen op voor de rechten van het 
kind. We bespreken onderwerpen als kinderarbeid, 
hiv en aids en seksuele uitbuiting”.   
 
U: Deze collecte is voor de eigen kerk en levert een 
bijdrage aan het landelijke quotum. Dit is een jaarlijks 
aan de centrale kerk in Utrecht af te dragen bedrag 
per ingeschreven gemeentelid en kan beschouwd 
worden als een soort ledencontributie. Wanneer een 
lokale kerk daar niet aan voldoet kan uitsluiting uit de 
PKN het gevolg zijn.  
 
Zondag 10 december 
 
D: Deze collecte is bestemd voor de hulporganisatie 
ZOA. Uit de website citeer ik het volgende : ZOA 
biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van 
rampen en conflicten. Omdat we in de gebieden zelf 
actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. 
Eerst richten we ons op primaire behoeften, zoals 
eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, 
onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons 
op zowel noodhulp als wederopbouw. Deze doen we 
samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld 
aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of 
docent. Ook overheden, kerken en banken betrekken 
we bij ons werk. Zo ontstaat de oplossing van 
binnenuit. En realiseren we een stabiele basis voor 
de toekomst. 
In totaal telt onze organisatie ruim achthonderd 
medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de 
ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor 
en de landenkantoren beschikken we over vaste 
teams. Daarnaast worden we ondersteund door 
duizenden vrijwilligers. Samen zetten we ons in voor 
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hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden. 
Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En 
misschien zelfs wel beter. 
ZOA is actief in 15 landen in Afrika en Azié en biedt 
daar verschillende vormen van acute en langdurige 
zorg. 
 
U: Deze collecte is een landelijke inzameling van de 
PKN voor het werk van het Schipperspastoraat. Veel 
schippers en hun gezin hebben een huis op de wal 
en zijn in die plaats aangesloten bĳ een kerkelijke 
gemeente. Maar er is ook een groot aantal varende 
echtparen en gezinnen voor wie het schip hun thuis 
is.  
 

 
 
Voor hen in het bĳzonder zijn er havenkerken en 
binnenvaart-predikanten.  
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis 
Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het 
pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen 
op de waterwegen van West-Europa. 
Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de 
schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, bij financiële 
zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding 
en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel 
contact met de predikanten en kunnen signalen uit 
de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten 
reizen soms behoorlijke afstanden voor 
crisispastoraat. Ze stappen aan boord op een plek 
waar een autosteiger is en waar hun auto aan boord 
wordt gehesen. Na een paar uur gaan ze er weer af 
bĳ een andere autosteiger. Ondertussen is er tijd 
voor pastoraal contact. Deze vorm van pastoraat is 
van groot belang voor schippers en hun gezinnen. 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 
bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die 
zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente 
bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bĳ 
voorbeeld luchthavenpastoraat. Meer info vindt u op 
de Collectekrant onder nr. 07. 
 
 

Zondag 17 december 
 
D: Deze collecte is de 4e dit jaar voor de als 
Smaragdgroep aangeduide groep ongedocu-
menteerde Ethiopisch/Eritrese vluchtelingen die 2 
jaar geleden in de Vluchtmaat aan de Joh. 
Muyskenweg in Duivendrecht is geland. Zij worden 
ondersteund door de Amsterdamse 
Keizersgrachtkerk en deze heeft om onze hulp 
gevraagd, niet zo vreemd als men bedenkt dat de 
vluchtelingen zich binnen ons kerkelijk areaal 
bevinden. We geven deze steun in de vorm van een 
3-wekelijkse gift van groenten en fruit. Dit kost 
uiteraard geld en we hopen via deze collecte daarvan 
een deel te kunnen ontvangen. Help ons bij het 
uitvoeren van deze klassiek-diaconale taak. 
 
U: De uitgangscollecte is bestemd voor het 
orgelfonds van onze eigen kerk. Het orgel heeft om 
te blijven functioneren regelmatig een kleine 
onderhoudsbeurt nodig en om de zoveel tijd een 
grote waarbij het hele orgel uit elkaar moet. Beide 
vormen van onderhoud zijn specialistenwerk en dat 
kost wel wat. Om te zorgen dat het orgel in zijn 
huidige onberispelijke staat blijft is uw bijdrage 
onmisbaar. 
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Zondag 24 december ochtenddienst 
 
D: De collecte is bestemd voor het Canzibe 
Steunfonds. Canzibe is een kleinschalige 
vrijwilligersorganisatie die hulp verleent op het gebied 
van gezondheidszorg in zuidelijk Afrika. Zij doet dit 
vanuit een christelijk perspectief. Al tientallen jaren 
bieden allerlei organisaties ontwikkelingshulp in 
Afrika: Natuurlijk kan je je afvragen of al die jarenhulp 
uiteindelijk wel wat oplevert. Canzibe gelooft van wel. 
Soms zijn situaties zo armoedig en hopeloos dat 
mensen er zelf niet uit kunnen komen; dan kan hulp 
van buitenaf een welkome steun in de rug zijn. 
Canzibe is ontstaan in 1979 na inzamelingsacties 
voor een Nederlandse arts die werkzaam was in het 
ziekenhuis Canzibe in Transkei (Zuid-Afrika). In de 
afgelopen jaren heeft Canzibe verschillende 
projecten in Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique 
afgerond. Canzibe heeft korte lijnen naar haar 
projecten, om daarmee zicht te blijven houden op de 
besteding van ontvangen giften.  
 
U: Deze collecte is voor de werkgroep Diaconie om 
te voorzien in het diaconale quotum. Dit is de 
diaconale tegenhanger van het quotum van de PKN 
dat ik beschreef bij de uitgangscollecte van 3/12. 
 
Zondag 24 december, kerstnachtdienst 
 
D: Op deze bijzondere avond is de diaconiecollecte 
bestemd voor Dorcas, Dit is een van origine 
Nederlandse internationale organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. Op het hoofdkantoor in 
Andijk werken ruim 85 medewerkers en op de 
veldkantoren ongeveer 280. Dorcas heeft 
veldkantoren in de volgende landen: Albanië, Egypte, 
Ethiopië, Irak, Kenia, Libanon, Moldavië, 
Mozambique, Oekraïne, Roemenië, Rusland, 
Tanzania en Zuid-Soedan. Op deze kantoren werken 
bijna uitsluitend lokale medewerkers. Zij hebben een 
helder beeld van wat er nodig is in de verschillende 
gebieden en zijn snel ter plekke in geval van nood. 
Doordat zij onderdeel zijn van de lokale cultuur weten 
zij wat effectief werkt. Op de website worden 4 
werkterreinen genoemd:  
“- Noodhulp: We geloven dat mensen die getroffen 
zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en 
doeltreffend geholpen moeten worden met 
basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. We 
ondersteunen hen op zo’n manier dat ze zo snel 
mogelijk hun oude leven op kunnen pakken. 
- Weerbare en veerkrachtige mensen en 
gemeenschappen: We geloven in een samenleving 
waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen 
dapper staande blijven. We zorgen er samen met de 
betrokkenen voor dat er voor heel de gemeenschap 

basisvoorzieningen zijn. Zo kunnen mensen 
veerkrachtig handelen in en na tijden van crises. 
Samen met hen zien we verdere rampen of crises te 
voorkomen. 
- Ondernemende mensen en gemeenschappen: We 
geloven dat kwetsbare mensen en gemeenschappen 
de potentie hebben om zelf en zelfstandig voor hun 
inkomen te zorgen. We moedigen mensen aan om 
met hun talenten aan de slag te gaan en we helpen 
hen die te ontwikkelen. We beïnvloeden lokale en 
nationale overheden, zodat iedereen de kans krijgt 
om mee te doen in de samenleving. 
- Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen: 
We geloven in een samenleving die oog heeft voor 
de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met 
een beperking en minderheden. Samen bouwen we 
aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar 
elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven 
die ze nodig hebben.”  
(Er is géén uitgangscollecte) 
 
Maandag 25 december, Kerstmorgendienst 
 
D: In deze tijd van lekker en vaak uitgebreid eten 
denken we met deze collecte aan de vele mensen 
om ons heen die daarvoor de middelen niet hebben 
en voor hun maaltijd aangewezen zijn op de 
Voedselbank. Daarom is deze collecte de 5e van dit 
jaar voor Voedselbank Diemen die daardoor aan 
haar cliënten net iets meer kan geven dan het 
minimum. Dus laat het een ietsje meer zijn dan u 
eigenlijk van plan was. 
 
U: Traditioneel is deze collecte een KIA collecte voor 
kinderen in de knel. De doelstelling voor dit jaar, die u 
uitgebreid beschreven vindt in de Collectekrant onder 
nr 08 is voor kinderen in Syrië die door de al 6 jaar 
voortwoekerende oorlog de wereld slechts als een 
hel kennen. En daarin moeten ze dan overleven. De 
Raad van kerken in het Midden-Oosten, de MECC, 
helpt deze kinderen met onderwijs en 
onderwijsmiddelen om op een hopelijk betere 
toekomst enigermate voorbereid te zijn. 
 
Zondag 31 december 
 
D: Deze collecte is de 5e voor de vluchtelingen in de 
Vluchtmaat aan de Joh. Muyskenweg. Voor 
toelichting zie de collecte info op 17/12 hierboven. 
 
U: De opbrengst van de collecte wordt toegevoegd 
aan de middelen van de werkgroep Diaconie ten 
behoeve van de vaste lasten als bv. 
administratiekosten. 
 
Lennart Bouman (Werkgroep Diaconie) 
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Boodschappendoosactie 
 
Bij de plaatselijke Plus supermarkt is een nieuwe 
boodschappendoosactie gestart. Door het sparen 
van zegeltjes kunnen dozen met boodschappen 
verkregen worden. Mocht u zelf geen 
boodschappendozen nodig hebben, willen wij u 
vragen de zegels wel te sparen en dan aan de 
Diaconie te geven. In eerdere jaren hebben wij met 
verkregen zegeltjes al veel dozen kunnen schenken 
aan onder meer cliënten van de WMO, bewoners van 
het Jeanette Nöel huis en het Harriët Tubmanhuis in 
Amsterdam Zuid-Oost maar ook aan enkele anderen 
waarvan wij weten dat zij wel een extraatje kunnen 
gebruiken.  
 
Naast PLUS zegels kan de diaconie ook zorgen dat 
andere zegeltjes, VVV- of boekenbonnen waar u 
geen goede bestemming voor weet goed 
terechtkomen. 
 
U kunt de zegels en bonnen inleveren bij Cobi 
Groeneveld of ‘s zondags in de collectezak stoppen. 
 
Namens al degenen die wij hiermee kunnen helpen 
hartelijk dank! 
 
Werkgroep diaconie 
 
 
Het Harriet Tubman Huis is een project voor de 
tijdelijke opvang van een klein aantal 
vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door 
procedureproblemen niet in de reguliere opvang 
terecht kunnen. 
 
Het huis is genoemd naar Harriet Tubman, een 
zwarte vrouw uit de negentiende eeuw in de 
Verenigde Staten, die zichzelf bevrijdde uit de 
slavernij en daarna haar leven wijdde aan de 
bevrijding van anderen, waarbij zij grote persoonlijke 
risico’s nam. 
 

 
 

De wereldwinkel is al in kerststemming! 
 
De wereldwinkel heeft onlangs met het oog op de 
naderende feestdagen haar assortiment aan 
speelgoed en kunstnijverheid weer een beetje op 
orde gebracht en uitgebreid Het wordt door het 
verdwijnen van enkele interessante importeurs 
steeds moeilijker om goederen te vinden die aan 
onze criteria voldoen, vooral speelgoed heeft 
daaronder te leiden.  
 

 
 
Maar naar ons eigen idee kunnen we toch nog wel 
een aardig en gevarieerd assortiment aanbieden. We 
nodigen u daarom graag uit om binnenkort na de 
zondagsdienst een kijkje bij ons te komen nemen. 
We stallen niet meteen onze volledige voorraad in de 
kast uit, maar veranderen de opstelling af en toe, dus 
een paar keer kijken heeft wel zin. Vergeet daarbij 
ook niet de kerstkaarten. Voor groot-verzenders die 
een aantal van dezelfde kaarten willen hebben zijn er 
aantrekkelijke kortingen. Tot spoedig ziens! 
 

 
 

 
 
 
De wereldwinkeliers 
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Financiën en beheer
 
 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2017 
 
Datum Diaconie  Kerk Uitgang Bestemming 

6 aug. € 62,90   Red een Kind € 50,45  € 36,10  Onderhoudsfonds 
13 aug. € 74,50   De Regenboog € 64,95   € 54,45    Egypt. Bijbelgen. 
20 aug. € 47,85  Save the Children € 74,95 € 44,94   Diac. Quotum 
27 aug. € 34,80   Nieuwe Horizon  € 34,00  € 23,50    Pastoraat 
3 sept. € 53,40  Rampenfonds € 43,85   € 48,20    Diac. kerkdiensten 
10 sept. € 51,10   SOS Kinderdorpen € 52,00  € 34,00   JOP 
17 sept. € 71,80   Stoelenproject € 61,55   € 45,15    PAX Vredeswerk 
24 sept. € 66,82   Straatpastoraat € 73,45  € 78,10    Wg diaconie 
Totaal 
aug/sept. 

€ 463,17   € 455,20   € 364,44   

2017 t/m 
sept. 

€ 2.684,47  € 2.274,60  € 1.776,04   

 
 
 
Beste mensen, 
 
 
Hierboven treft u het collecteoverzicht over de maanden augustus en september 2017 aan.  
 
De afgelopen periode heeft de kerk regelmatig in de steigers gestaan: de schilders hebben veel werk verricht en de 
loodgieter heeft rond het voorportaal van de kerk het nodige moeten herstellen.  
 
De Monumentenwacht heeft de technische staat van de kerk geïnventariseerd en zal binnenkort rapport uitbrengen 
over de bouwkundige aandachtspunten van het gebouw. Aan de hand van die bevindingen zullen wij beoordelen 
welke aanbevelingen wij zullen uitvoeren en welke o.i. uitgesteld kunnen worden. Met onze beperkte geldmiddelen 
moeten wij steeds keuzes maken tussen wat wenselijk en wat financieel mogelijk is. 
 
Inmiddels zijn wij ook druk bezig met het opstellen van de begrotingen en het collecterooster voor 2018.  
Tot slot: in de koffiebus werd in augustus en september € 29,25 gedoneerd.  
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters dank voor uw bijdragen en een 
vriendelijke groet van: 
 
 
Peter van Leeuwen 
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Stichting Kleinoot    
 
 
 

Concert op zondagmiddag 21 januari, 15.00 uur 

 

DIJK EN DUIN CONSORT  

 

 ‘Bona Speranza’ 
 

Het blokfluitkwintet Dijk en Duin Consort wordt gevormd door Roosmarie van Dijk, Marianne Hoek, Annemiek 
Husslage, Marga van der Pol en Peter Smith.  

Bona Speranza is een programma met hoopvolle muziek uit verschillende landen, tijden en werelddelen. Het 
kwintet speelt muziek uit onder meer Afrika, Engeland, Italië en Duitsland. Soms is de muziek ritmisch en 
opzwepend, dan weer klinkt zoete weemoed of blije dansmuziek. Dit alles wordt gespeeld door vijf professionele 
blokfluitisten op fluiten vanaf 30 cm tot 2 meter, wat het niet alleen boeiend maakt om naar te luisteren maar ook 
om naar te kijken 

 
Dijk en Duin Consort 

 
 
Datum:  zondag 21 januari 2018, 15.00 – 16.30 uur 
Plaats:   De Kleine Kerk 
Entree:   € 15, inclusief koffie en drankje na afloop aan de zaal  
Kaartverkoop:  aan de zaal 
Reserveren:  www.stichtingkleinoot.nl  
Informatie:  Gerie Bouman, tel. 416 01 81 
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Kerkenraad 
 
 
Verslag van de  
grote kerkenraadsvergadering  
van 14 september 2017 
 
 
De eerste vergadering na de zomervakantie betekent 
meestal veel bespreekpunten en ook deze agenda 
vormt hierop geen uitzondering.  
 
Martin Nolte leest het gedicht ‘Herfst’ van Rainer 
Maria Rilke, een toepasselijke keus want buiten was 
het de hele dag grijs, nat en stormachtig. 
 
We beginnen met het prikken van een datum voor de 
nieuwjaarsreceptie. Noteert u maar vast in uw 
agenda: Zaterdag 6 januari 2018 en dat duurt echt 
niet meer zó lang. 
 
Ruim tijd besteden we aan het bespreken van 
voorstellen tot wijzigingen van diverse ordonnanties 
in het kader van de grote reorganisatie ‘Kerk 2025, 
Back to basics’.  
 
Enkele van deze voorstellen zijn gunstig voor kleine 
gemeenten, zoals de onze. Zo wordt het mogelijk 
voor kerkenraden om aan ”vrienden” stemrecht te 
verlenen en hen, onder voorwaarden, verkiesbaar te 
stellen voor ambten. Dit betekent dat er meer 
mensen beschikbaar kunnen komen en het 
makkelijker wordt om functies in te vullen. Daarnaast 
krijgen kerkenraden een grotere vrijheid om hun 
omvang en samenstelling te bepalen, waarmee de 
druk op personele middelen verlicht wordt.  
 
Deze, maar ook de overige voorgestelde wijzigingen, 
leverden geen onoverkomelijke bezwaren onzerzijds 
op, zodat we een positief advies konden uitbrengen 
aan de classis. 
 
Aan de hand van het verslag van de werkgroep 
‘Toekomst’, die in juli bijeen geweest is, worden de 
mogelijkheden tot samenwerking met omliggende 
gemeenten en de voor- en nadelen daarvan, 
uitgebreid besproken. Binnenkort wordt er een 
afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. 
 
Het pionieren was een ander onderwerp in de 
werkgroep. Er is een gesprek geweest met een lid 
van het Landelijk Team Pionieren. Hij heeft een 
aantal zaken nader toegelicht en aangegeven welke 

stappen er ondernomen moeten worden, te beginnen 
met het definiëren van de doelgroep, het formuleren 
van een visie en het formeren van een team, dat de 
voortrekkersrol kan vervullen. Deze zaken zullen nu 
opgepakt worden. 
 
Er is hard gewerkt om Kerkenzo en de flyers op tijd 
voor verspreiding af te krijgen en dat is ook dit jaar 
weer gelukt. U heeft de informatie inmiddels in uw 
brievenbus gevonden en de eerste avond-activiteiten 
van het uitgebreide en veelzijdige jaarprogramma zijn 
al weer achter de rug. 
 
De vertegenwoordigers van de werkgroepen 
Diaconie en Eredienst vertellen waar ze op dit 
moment mee bezig zijn. De voorbereiding van de 
startzondag en het verder vormgeven van het 
morgengebed zijn de belangrijkste punten. Het 
eerste morgengebed is geweest en de reacties 
waren positief. De vespers zijn tot het einde van het 
jaar ingepland. Of ze daarna ook nog op het 
programma staan is nog niet bekend. 
 
Ondertussen is het half twaalf geworden. Echt een 
latertje maar we komen toch nog even tot rust bij het 
gedicht ‘Ruimtevrees’ van Marjoleine de Vos: 
 
 
Achter weilanden weiden, daar weer achter 
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 
De blik verliest je met zichzelf in ruimte 
waar aankomst ver en ver te zoeken is. 
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk 
groen het zonlicht en je oog in zwemt. 
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid 
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 
Voel warmte op je neus, zie 't vroege blad  
van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier. 
 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Brigitte Schutte 
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Impressies uit het land 
van de Reformatie (5) 
 
 
 
 
 
 
Het is 1900, de nieuwe eeuw is aangebroken. In het 
jonge Duitse keizerrijk heerst een verwachtingsvolle 
stemming. Keizer Wilhelm II wil het land een 
vooraanstaande positie geven tussen de andere 
Europese staten. De economie bloeit met het accent 
op zware industrie, die toepassing vindt in de uitbouw 
van vloot en vervoer. Ook andere gebieden als 
chemie, handel en bankwezen maken een snelle 
ontwikkeling door. Hiervan profiteren niet alleen adel 
en gegoede burgerij; de hele bevolking plukt de 
vruchten van de snelle overgang van een agrarische 
naar een industriële samenleving. Wilhelm I 
stimuleert al deze technische voortgang van harte. 
 

 
Technische vooruitgang: Carl Benz en familie maken 
tochtje met de eerste auto met benzinemotor (1885), eerst 
kopen zij benzine bij de apotheek 
 
Dat doet hij niet met de vele vernieuwende 
stromingen in kunst en cultuur. Van zijn 
conservatieve kunstopvatting geeft hij blijk op 18 
december 1901 in een toespraak getiteld ‘Die wahre 
Kunst’. Hij zegt, samenvattend, dat kunst moet 
verheffen door het gevoel voor schoonheid uit te 
drukken; het moet niet de ellende en de 
verschrikkingen in het leven uitbeelden. De keizer 
heeft een voorliefde voor historisme en 

neoclassicisme, hij verfoeit expressionisme en 
realisme. Voor grote delen van de bevolking komt de 
moderniteit echter eerder via techniek hun leven 
binnen, dan door de vele nieuwe kunstopvattingen, 
die in deze tijd opgeld doen. 

 
……. en dat gezin? Dat van Hermann en Anna 
Dichte, dat begin 1900 naar hun nieuwe huis in 
Prühlitz is verhuisd, hoe gaat het daarmee? Daar 
gaat het goed mee. Vader Hermann werkt bij de 
spoorwegen, heeft zo een zekere baan bij de 
overheid. Moeder Anna heeft haar handen vol aan 
huis en hof; het gezin krijgt uitbreiding: de kleine 
Martha wordt geboren. Dan zijn ze met z’n negenen: 
vader, moeder, Hermann, Reinhold, Erich, Paul, 
Otto, Frida en Martha. Ze spelen rond het huis of 
langs de Elbe, ze gaan naar school, ze worden 
treinconducteur, bakker of ambtenaar, ze gaan naar 
hun werk; ’s zomers is er veel te doen op het land en 
in de tuin. Er wordt geoogst, geweckt en geslacht, 
alles voor de lange wintermaanden. En op zondag 
gaan ze per koetsje naar de kerk, de Pauluskerk, in 
het naburige Dietrichsdorf. 

 

 
Pauluskerk in Dietrichsdorf waar Hermann und Anna 
Dichte de dienst bezoeken 
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De hele familie komt bijeen als er wat te vieren valt: 
een doopfeest, een huwelijksfeest. En ook komen ze 
weleens samen om afscheid te nemen van een 
overleden oude opa of tante. De adventstijd en het 
kerstfeest is een verwachtingsvolle tijd. Ze bezoeken 
de kerstmarkt in Wittenberg net zoals het echtpaar 
Luther samen met hun kinderen zo’n vierhonderd 
jaar eerder ook al deed. In huis geurt het naar appel 
en kaneel, moeder bakt koekjes en ‘Stolle’, ze braadt 
gans, kookt rode kool. Zij maakt geschenkjes voor de 
kinderen. In de ochtend van de 24e december tuigt 
vader de kerstboom op, Heiligabend branden de 
kaarsjes in de boom en de pakjes liggen eronder. 
Samen luisteren zij naar het verhaal van de geboorte 
van Jezus en samen zingen ze kerstliederen. 
 
Ook in de tijd van Luther werd er gemusiceerd en 
gezongen. Daar hield hij van, hij componeerde, 
schreef liederen, bespeelde de luit. Op deze wijze 
kon de gemeente God loven en danken. Daarnaast 
zag hij een belangrijke didactische rol weggelegd 
voor muziek en gezang in zowel het onderwijs aan 
kinderen, als ook bij de vertelling van het evangelie in 
de kerkdiensten. 
Voor Luther was ‘Musik ein reines Geschenk und 
eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie 
macht die Leute fröhlich und man vergißt über 
sie alle Laster.’ 
(vertaling: ‘muziek is een zuiver geschenk en een gift 
van God, zij verdrijft de duivel, zij vrolijkt de mensen 
op en door haar vergeet men alle zonden’) 

 

 
Luther en familie musiceren 
 
De werken van verschillende componisten, onder wie 
Josquin Desprez en Ludwig Senfl, die beiden 
tijdgenoten van Luther waren, waardeerde hij zeer. In 
een persoonlijke brief heeft hij Senfl eens verzocht 
om muziek voor bij een bepaalde tekst, terwijl Senfl 
toch steeds in dienst is gebleven bij katholieke heren 
en zich niet bij de reformatie heeft aangesloten. 
Luthers muzikale gave was ook buiten de poorten 
van zijn woonplaats bekend, wat geïllustreerd wordt 
door de erenaam ‘Die Wittenbergische Nachtigall’, 

die hij ontving van Hans Sachs (1494-1576), de 
beroemde ‘Meistersinger’ te Neurenberg. 
Ook vandaag de dag worden liederen van Luther 
gezongen in vele protestantse kerken. In het liedboek 
van 2013 zijn 18 liederen van hem opgenomen 
bijvoorbeeld het bekende ‘Een vaste burcht’ en ‘Ik 
ben een engel van de Heer’. Van dit laatste lied 
staan hieronder het eerste, tweede en het vijftiende 
couplet in de taal van Luther. Hij schreef het in de 
periode dat hij en zijn vrouw Käthe hun zesde kind 
verwachtte. Op 17 december 1534 werd Margarethe 
geboren en de andere kinderen konden bij het wiegje 
dit lied zingen en ook uitbeelden: 
 
Vom Himmel hoch, da komm ich her, 
ich bring’ euch gute neue Mär; 
der guten Mär bring ich so viel, 
davon ich singn und sagen will. 
 
Euch ist ein Kindlein heut geborn 
von einer Jungfrau auserkorn, 
ein Kindelein so zart und fein, 
das soll eur Freud und Wonne sein.  
 
Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 
der uns schenkt seinen ein’gen Sohn! 
Des freuen sich der Engel Schar 
und singen uns solch neues Jahr 
 
Deze coupletten heb ik overgenomen uit het 
‘Evangelisch-Lutherisches Gesangbuch’, dat mijn 
moeder als twaalfjarig meisje met kerst 1936 cadeau 
kreeg van haar grootvader Hermann Dichte en 
waarin als opdracht geschreven staat: 
 
 

 
Opdracht van opa Hermann aan Ursula, zijn eerste 
kleinkind 
 
Mijn moeder heeft haar oma Anna nooit gekend. Op 
vijftien april 1913 vieren haar grootouders hun 
zilveren huwelijksfeest. 
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Zilveren bruiloft van Hermann en Anna Dichte 
 
Al hun kinderen vieren mee, de oudste is inmiddels 
24, de jongste zo’n 11 jaar en ook de rest van de 
familie is aanwezig. Het is een prachtig feest, 
waaraan ze nog lang met genoegen zouden kunnen 
terugdenken, maar…… 
 
……het blijft niet goed gaan met het gezin Dichte. 
Enige tijd later komt de hele familie opnieuw bijeen. 
Na een kort ziekbed is Anna overleden en iedereen 
is gekomen om haar de laatste eer te bewijzen. In 
1913 is Verdriet in het huis van Hermann en zijn 
kinderen komen wonen. 
 
Ook in de grote wereld blijft het niet goed gaan. Er 
worden in het eerste decennium van de twintigste 
eeuw wel bondgenootschappen gesloten tussen 
verschillende landen, maar desondanks versterken 
ze hun legers en hun zeemacht. Het rommelt nu 
eens hier, dan weer daar. Echt bezorgd maakt 
Duitsland zich niet. Want als er dan oorlog zal 
komen, dan is die zo voorbij. De vloot is immers op 
sterkte en het ‘Von Schlieffenplan’ ligt klaar om eerst 
Frankrijk snel uit te schakelen en zich daarna te 
richten op Rusland. Toch kruipt de onrust de wereld 
verder binnen in 1913, dat laatste jaar voor de vlam 
in de pan slaat als op 28 juni 1914 te Serajevo de 
Oostenrijkse troonopvolger wordt vermoord. De 
eerste wereldoorlog breekt uit. En die is níet zo 
voorbij. 
Nu, zo’n eeuw nadien, worden nog steeds en weer 
opnieuw overal herdenkingen gehouden. In het 
Belgische Ieper wordt al sinds 1928 avond na avond 
de ‘Last Post’ geblazen. Elke elfde november op 
Rememberance Day worden poppies (klaprozen) 
opgespeld als symbool voor de vele gesneuvelden. 
Wanneer je door de zuidwesthoek van België en 
door Noord-Frankrijk rijdt, kom je tienduizenden en 
nog eens tienduizenden liefdevol onderhouden 
graven van de geallieerde gesneuvelden tegen. Het 

landschap toont de littekens van de jarenlange 
gevechten, van de aangelegde loopgraven, soms zijn 
er letterlijk dodenakkers als een boer bij het 
bewerken van zijn land menselijke resten vindt. 
Ook voor de gesneuvelden van de vijand, van de 
Duitsers, zijn begraafplaatsen aangelegd. In het 
Belgische Vladslo bijvoorbeeld, waar Peter begraven 
ligt. Hij was de zoon van Karl en Käthe Kollwitz. 
Käthe was destijds al bekend als kunstenares, als 
representant van het expressionisme. Zij had voor 
Peter nog een goed woordje gedaan bij haar man om 
hun zoon toestemming te geven soldaat te worden, 
hij wilde toch zo graag zijn vaderland dienen. Dat 
strookte niet met de socialistisch-pacifistische 
opvattingen van zijn ouders. Beiden moesten niets 
hebben van vaderlandslievend gedweep, dat 
rondwaarde in het Duitse Keizerrijk. Op twaalf 
oktober 1914 vertrekt Peter naar het front, twaalf 
dagen later sneuvelt hij. Käthe heeft achttien jaar 
gewerkt aan een monument, dat nu in Vladslo vlak bij 
zijn graf staat. De zoon van Karl en Käthe is achttien 
jaren jong gebleven. 
 

 
Käthe Kollwitz: Treurend ouderpaar 
 
Dat gehucht Prühlitz, waar mijn overgrootouders 
woonden, is in 1939 samengevoegd met een 
buurdorp onder de nieuwe naam Mühlanger. Daar 
woont nog steeds familie van mij. Enkele jaren 
geleden hebben wij op de plaatselijke begraafplaats 
de laatste eer bewezen aan mijn tante Elvira. Bij de 
ingang van die begraafplaats staat een gedenkzuil 
met daarop 16 namen van dorpsgenoten, vermist of 
gesneuveld in de eerste wereldoorlog. Ook de 
namen van Reinhold en Hermann Dichte staan erop, 
de oudste twee zonen van Hermann en Anna Dichte. 
Het zijn dus mijn oudooms. De één is gesneuveld op 
21 mei 1917, de ander op 12 april 1918. Sinds kort 
weet ik, dat Hermann begraven ligt op de Duitse 
militaire begraafplaats in Villeneuve Saint-Vaast, 
Noord-Frankrijk. Waar Reinhold is gesneuveld (en 
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begraven?) is onbekend. In juni 2017 zijn mijn zus, 
mijn zoon en ik naar Frankrijk gereden om de 
begraafplaats te bezoeken. Wij hebben bij het graf 
van Hermann gestaan. 
 

 
Villeneuve Saint-Vaast: graf van Hermann Dichte jr. 
 
Wij zijn langs de graven van duizenden en duizenden 
anderen gelopen. Met welke ideeën al die jongens de 
oorlog ingegaan zijn, zullen we zelden met zekerheid 
kunnen zeggen. Was het avontuur, 
superioriteitsgevoel, heldendom, vaderlandsliefde, 
moordzucht, arrogantie, vrijheidsliefde? We weten 
het niet. De ouders hadden bij de geboorte van hun 
kinderen vast andere wensen voor hun levens. 
Wij hebben The Canadian National Vimy Memorial 
bezocht. Dat monument is opgericht ter 
nagedachtenis van de duizenden Canadezen die in 
april 1917 bij de gevechten op de heuvelrug van 
Vimy (Frankrijk) verwond zijn geraakt of hun leven 
hebben verloren zo ver weg van hun beminden. De 
Canadese legerarts John McCrae, schreef het 
bekende, ontroerende gedicht ‘In Flanders Fields’, 
waarin de zin ‘If ye break faith with us who die 
we shall not sleep, though poppies grow In Flanders 
fields’. Die zin geeft menigeen de reden om het 
herdenken niet te vergeten.   
 

 
… though poppies grow… 

Als laatste nog een gedicht van J.W. Schulte 
Nordholt van wie vele liederen zijn opgenomen in het 
nieuwste Liedboek. Zijn gedachten over oorlog en 
vrede probeert hij als volgt onder woorden te 
brengen: 
 
I. 
 
Hoezo tegen de oorlog? 
Ik kan net zogoed tegen de mensen zijn - 
Want de mens is de mens een wolf - 
Wellust wil wonden slaan 
en liefde is lichtgeraakt. 
 
Hoezo tegen de oorlog? 
De dominee uit het bekende verhaal 
was tegen de zonde -  
dat is tenminste radicaal. 
Er is, wordt er gezegd, achter de horizon, 
een bloesemwei waar wij eenmaal 
blootsvoets zullen gaan, zonder 
de bloemen te vertreden 
achter de Here Jezus aan - 
Hij is onze vrede. 
 
 
II. 
 
Tegen welke oorlog? Ik 
die met de geschiedenis ben getrouwd 
ken er in wezen maar één: de onze, 
hoewel die van alle tijden is. 
Ik die ’s nachts van de Duitsers droom 
noteer met een koele hartstocht dat wij 
die door de wapenen zijn overweldigd 
ook door de wapenen zijn bevrijd. 
 
Wat u ook met die vraag bedoelt, 
die hartverscheurende dubbelheid 
van goed en kwaad raak ik nooit meer kwijt 
Alleen de mens op de aarde slaat 
met een kromme stok een rechte slag - 
God niet - die gaat boven alles uit - 
Onder het altaar roepen de zielen 
der martelaren: God hoe lang? 
Maar hij laat het begaan tot aan de oogst. 
 
 
J.W. Schulte Nordholt (1920 - 1995) 
Uit: “gedichten tegen de oorlog” 
 
 
 
 
Nora Schutte 
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Kerk en regio  

Alzheimer Nederland 
 

Alzheimer Café Diemen / Ouder - Amstel / Amsterdam-Oost 
 
 

Dinsdag 14 november 2017 
 

Dementie en Voeding 
 

Gast: Ellen Sikkes 
diëtiste en voedingsdeskundige 

 
Een van de gevolgen van dementie kan zijn dat 
iemand onregelmatiger en minder gaat eten en 
drinken. Zowel dementerenden die zelfstandig wonen 
als zij die in een zorgcentrum of verpleeghuis wonen 
lopen een verhoogd risico op ondervoeding. 
Ongewenst gewichtsverlies kan ervoor zorgen dat 
iemand sneller afhankelijk wordt van hulp. Het kan 
zelfs gebeuren dat ziekenhuisopname nodig is, wat 
voor iemand met dementie extra verwarrend is. 
Daarom is het belangrijk om vroegtijdig ondervoeding 
op te sporen en een dieetbehandeling te starten. 
Ellen Sikkes, diëtiste te Nieuwegein, zal spreken over 
het belang van goede voeding voor mensen met 
dementie en de mogelijkheden om daarin hulp te 
bieden. 
 
 
 
 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen die 
op de één of andere manier te maken hebben met 
dementie: mensen met dementie en hun partners, 
familie en bekenden, verzorgenden en hulpverleners 
en andere geïnteresseerden. 
 
Elke tweede dinsdag van de maand vindt een café-
avond plaats, waarin iedere keer een ander thema 
wordt besproken en ruimte is voor ontmoeting met 
anderen en uitwisseling van ervaringen. 
 
Locatie:  Grand Café Frankendael, 
Middenweg 116, Amsterdam – Oost 
 
Het Alzheimer Café is open vanaf 19:30 uur. Het 
programma begint om 20:00 uur en is rond 21:30 
uur afgelopen. De toegang is gratis! 
 

 
 

Dinsdag 12 december 2017 
 

Een hoedje vol verhalen… 
 

Gast: Wil Gorter 
 

 
Wil Gorter maakt en verzamelt al circa vijfentwintig 
jaar hoeden en alles wat daarmee te maken heeft. In 
een humoristische en interactieve lezing, vol 
verhalen en met muziek, vertelt ze over haar 
verzameling en over de geschiedenis van haar 
hoeden. Wil Gorter is oprichter van het 
Hoedenmuseum ‘Zet ‘m op’ in Andijk, dat in 2001 
geopend werd.  
Gedurende de avond zal ze verschillende hoedjes 
laten zien. Bontmutsen, zonnehoeden, hoofddeksels 
van sporten en beroepen, hoeden uit verschillende 
streken van ons land en van de wereld. Soms wordt 
de hoed vergezeld van een gedicht, een lied of een 
andere leuke anekdote. Kortom, een gezellige avond 
ter afsluiting van het jaar, in de donkere 
decembermaand!  
 
 
 
Meer informatie en/ of vervoer nodig? 
 
Amsterdam: Femke Schuiling: tel. 06 38 77 75 78; 
email: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 
 
Ouder-Amstel: Ans Baard, tel. 020 699 40 97, email 
ansbaard@hotmail.com 
 
Diemen: Janina Poppes (MaDi), tel. 020 314 47 00 
(ma, wo en do van 8.30 – 12.30 uur);  

   email: j.poppes@madizzo.nl 
 
 
Het Alzheimer Café Diemen, Ouder- Amstel, 
Amsterdam – Oost is een activiteit van: Buurtzorg, 
Cordaan, Dynamo, PCOB afd. Diemen, MaDi, en 
Zonnehuisgroep Amstelland.  
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Amnesty’s 
Schrijfmarathon op 
honderden locaties in 
het land  
 
Na de zeer succesvolle Schrijfmarathon afgelopen 
jaar, gaat Nederland opnieuw massaal brieven 
schrijven voor mensen die groot onrecht is 
aangedaan. 
 
Ook in Duivendrecht wordt op 10 december 
geschreven. In De Aanbouw (achter de kerk) 
Rijksstraatweg 129, Duivendrecht kunnen na de 
kerkdienst van 10.00 uur, tussen 11.00 en 13.00 
uur brieven worden geschreven.  
 
Er worden brieven geschreven voor mensen die 
gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten 
omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord 
werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook sturen de 
brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal 
staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet 
vergeten zijn. Mocht u nog mooi neutrale 
groetenkaarten hebben neemt u die dan gerust mee.  
 
Brieven schrijven werkt  
Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt 
wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. En 

hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor 
de mensen voor wie we schrijven. 
Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen 
mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze 
activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op 
te komen voor vrije meningsuiting, tegen 
discriminatie of onderdrukking. Ze roepen 
machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze 
op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke 
prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij 
steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en 
geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van 
Amnesty Turkije zitten in de gevangenis.  
 
Naast het schrijven is er ook de mogelijkheid 
Amnesty materiaal te kopen, mocht u er zeker van 
willen zijn dat het materiaal wat u wilt aanwezig is, 
neemt u dan contact op met mij: 
 
Lenie Toussaint,  
In de Watermolen 30, Duivendrecht.  
Tel: 0204160316;  
email: ltoussaintspaargaren@freeler.nl 
 
Verder wijs ik u erop dat mocht het u niet lukken om 
zondag 10 december te komen schrijven er ook een 
mogelijkheid is op vrijdag 8 december vanaf 11.00 
uur in het Gemeentehuis in Diemen.  
  
 
Lenie Toussaint-Spaargaren,  
Namens Amnesty Groep 10  
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Beatrice de Graaf verlangt naar veiligheid 
 
 

 
 
Historicus en terrorismedeskundige Beatrice de 
Graaf vindt dat ze als christen een persoonlijk 
standpunt in moet nemen over het omgaan met 
het kwaad in de wereld. Ze schreef er een boek 
over: Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid 
en het einde van het kwaad. 
 
In dit essay zoekt Beatrice de Graaf naar een 
theologische visie op geweld, het kwaad en onze 
veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie 
over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, 
biedt dit essay een cruciale aanvulling op het 
hedendaags debat over veiligheid. 
 
De Graaf heeft dit boek geschreven op verzoek van 
de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse 
Kerk wil op deze manier een bijdrage leveren aan het 
publieke debat rond het thema veiligheid. 
 
De Graaf: ‘Je kunt het boek samenvatten in deze 
vraag: heb je als christen een eigen manier om na te  
 
 

 
 
denken over terrorisme en een eigen opdracht om 
anders bezig te zijn met veiligheid? Mijn antwoord is: 
ja. Het boek is geen academische studie, maar een 
essay: een zoektocht naar een eigen standpunt. Het 
is een handreiking. Ook een christen mag zeggen dat 
hij bang is. Het motto – ‘het verlangen naar veiligheid 
en het einde van het kwaad’ – komt uit het bijbelboek 
Ezechiël: Ze zullen niet meer door andere volkeren 
worden geplunderd en niet meer worden verslonden 
door de wilde dieren, ze zullen veilig wonen en 
niemand zal ze nog opschrikken. Daarin resoneert 
het visioen van Jesaja, die te midden van grote 
beroering een prachtig vergezicht aanreikt.’ 
 
Over de auteur 
Beatrice de Graaf is historica en expert op het gebied 
van terrorisme. Als protestant verdiept ze zich al 
enige tijd in religieuze en theologische vragen over 
geweld en veiligheid. Met haar gezin woont ze in 
Utrecht waar ze hoogleraar Geschiedenis van de 
Internationale Betrekkingen is.  
 

 
Haar boek Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad, met een woord vooraf van ds. 
René de Reuver, is op 24 oktober 2017 verschenen bij Uitgeverij Boekencentrum.  
 

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

 
Dinsdag 12 december 
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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’.  


