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Van de redactie 
 
 
 
 
De tweede helft van 2017 stond, voor wat betreft een 
aantal activiteiten in De Kleine Kerk, in het teken van 
500 jaar Reformatie. Die zou begonnen zijn toen 
Luther zijn 95 stellingen ter verbetering van de kerk 
aan de wereld presenteerde. Het waren geen 
gemakkelijk onderwerpen die aan de orde kwamen. 
Luther hield er in onze ogen een aantal duistere 
opvattingen op na, onder andere ten aanzien van de 
Joden. De invloed daarvan is mogelijk groter 
geweest dan velen voor waar willen hebben.  
 
Op de laatste van de drie avonden over Luther was 
professor Anton Wessels onze gast. Zijn lezing over 
Luther en de Turken werd na de pauze gevolgd door 
een levendige discussie. Door een uitgekiende 
opstelling van tafels en zitplaatsen bood een keurig 
opgeruimde Aanbouw plaats aan ruim dertig 
bezoekers.  
                                                             
Een kleine week daarvoor, op vrijdag 10 november, 
had De Aanbouw ongewild een grote schoonmaak 
ondergaan. Bij aankomst ontdekten de inrichters van 
de kerkzaal (voor de vertoning van de film Cria 
Cuervos) dat de aanvoerleiding voor het warme 
water was gesprongen. De vloer van De Aanbouw 
was aan het onderlopen. Na enig speurwerk werd de 
hoofdkraan gevonden: dweilen met de kraan open is 
onbegonnen werk. Een in allerijl gehuurde 
waterstofzuiger en de inzet van velen heeft er voor 
gezorgd dat het gesprek na de film alsnog in De 
Aanbouw kon plaats vinden.  
 
In de Kerstnacht zal evenals vorig jaar een ‘ad-hoc’ 
kerstkoor optreden. Het kerstkoor heeft zaterdag al 
een optreden op het Dorpsplein voor haar rekening 
genomen. 
 
Het nieuwe jaar begint De Kleine Kerk met een 
nieuwjaarsreceptie, op zaterdag 6 januari, vanaf 
16.00 uur. Deze receptie is altijd een goede 
gelegenheid om bij te praten, kennis te maken, en 
ideeën uit te wisselen.  
 
We hopen u met de eerste uitgave van 2018, 
(hoewel deze al in 2017 verschijnt), goed op de 
hoogte te brengen van wat er de komende twee 
maanden in en rond de Kleine Kerk plaats vindt, en 
kijken soms ook nog even terug op de afgelopen 
periode.  

We wensen u prettige kerstdagen en een gezegend 
nieuwjaar toe. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa                                                                                                             
Cor Schröder (verspreiding) 
 
 
 
Vakantie 
 
Van 26 tot en met 29 december, en van 1 tot en met 
4 januari heb ik vrij genomen, daarna ook van 19 tot 
en met 28 januari. In dringende gevallen kunt u in die 
perioden contact opnemen met Brigitte Schutte, tel. 
695 74 03 of met Meini Blom, tel. 690 67 99. In het 
geval dat u een predikant nodig hebt, weten zij wie er 
in die periode ter vervanging bereikbaar zijn.  
 
ds. Wim Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
 
Hendrik Werkman (1882 – 1945): De Zondvloed 
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Kerkdiensten 

 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
7 januari ds. W. Brouwer 
 
14 januari Morgengebed 
 
21 januari ds. D. Kuiper 
 
28 januari ds. A. Wessels
  
4 februari ds. W. Brouwer 
  
11 februari ds. W. Brouwer 
 Heilig Avondmaal 
  
18 februari ds. W. Brouwer  
 Eerste zondag van de veertigdagentjd 
  
25 februari ds. W. Brouwer 
  
4 maart  ds. F. van Melle 
 
11 maart Morgengebed 
 
 
Vespers 
 
Donderdag 11 januari, 8 februari en 8 maart, van 
19.30 tot 20.00 uur 
 
  
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw.  
 
Lied van de maand 
Januari Liedboek 519 
Februari Liedboek 342 
Maart Liedboek 548 
 
Kostersteam 
14 januari dhr. P. van Leeuwen 
21 januari dhr. P Cleveringa 
28 januari dhr. M. Buntsma 
4, 11 en 18 februari dhr. M. Wolters 
25 februari dhr. M. Buntsma 
4 en 11 maart dhr. P. Cleveringa 

Agenda: 
 
 
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 
 
 
Donderdag 1 februari, 20.00 uur 
 
Dem Andenken eines Engels 
 
 
Vrijdag 9 februari, 20.00 uur 
 
Film (met nabespreking): Fuocoammare 
 
 
Donderdag 15 februari. 20.00 uur 
 
Dass Floss der Medusa 
 
 
Vrijdag 23 februari, 20.00 uur 
 
Mieke van Loon and Friends 
 
Donderdag 22 februari 
 
Grote Kerkenraad 
 
Donderdag 1 maart, 20.00 uur 
 
Chagall in Mainz 
 
Donderdag 15 maart, 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur 
 
Poëziefestival 
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AnTenne 
 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
 
HET BEHOUDEN WAARD 
 
 
“Tijdens een fietstocht kreeg hij inspiratie. Gestrand 
met een lekke band bij een vredige boomgaard met 
appels ‘met roode wangen’ – ‘het leek wel een 
paradijs’- moest hij aan Adam en Eva denken. In een 
paar weken schilderde hij de voorstellingen op de 
paneeltjes.” 
 
 
In Trouw van 14 november 2017 werd in de 
wekelijkse rubriek De aanwinst de aankoop van een 
Hindelooperkast, met twaalf beschilderde 
deurpanelen, besproken. De aangekochte kast was 
familiebezit van de nazaten van ds. W.F.A. Henkels. 
De twaalf houten panelen van de kast waren in 
opdracht van Henkels in het oorlogsjaar 1942 
beschilderd door de Groningse kunstenaar Hendrik 
Nicolaas Werkman (geb.1882). In de bespreking 
trokken de hierboven cursief afgedrukte zinnen mijn 
aandacht, omdat ze betrekking hebben op maar één 
van de  twaalf beschilderde panelen van de kast. Een 
lekke band krijgen, van de fiets stappen, rondkijken 
in een vredige appelboomgaard en dan inspiratie 
opdoen om Adam en Eva af te beelden, dat valt te 
begrijpen. Maar dan volgt de vraag: wat inspireerde 
Werkman om die andere elf kunstwerkjes te 
schilderen?  
 
De schrijver van het artikel in Trouw, Henny de 
Lange, meldt dat de onkerkelijke Werkman moeite 
had met de opdracht, die hij in 1942 van ds. Henkels 
kreeg. De dominee vroeg Werkman om 
oudtestamentische verhalen af te beelden, waarin 
‘God standvastigheid en vertrouwen tijdens 
onderdrukking en ontberingen beloont, maar 
ongehoorzaamheid en afvalligheid straft.’ Henkels liet 
de volgende taferelen op de kast schilderen: de 
zondeval, de zondvloed, de vlucht uit Sodom, het 
offer van Izaäk, het gouden kalf, de terugkeer van de 
verspieders, de koperen slang, Jefta’s dochter, David 
en Goliath, Elia en de raven, de mannen in de 
vuuroven, Daniël in de leeuwenkuil. 
 

De kast is voor het Groninger Museum een 
waardevolle aanwinst, want Werkman was het 
boegbeeld van de Groningse kunstenaarskring De 
Ploeg, opgericht in 1920. Tussen de beide 
wereldoorlogen was Werkman een eenling in de 
Nederlandse kunst. Hij was naast schilder ook 
drukker. Zijn unieke ‘druksels’ - de eerste dateren uit 
1923 - geven inzicht in de geheel eigen 
beeldenwereld van de kunstenaar. en zijn uniek. 
Aanvankelijk waren het zwart-wit afdrukken, maar al 
spoedig verschenen ze ook in kleur. Soms waren ze 
abstract, soms figuratief. Een hoogtepunt in het 
oeuvre van Werkman vormt de reeks van 20 
afbeeldingen -  in tere, transparante kleuren - bij de 
Chassidische legenden, verzameld door  Martin 
Buber*. Het is een clandestiene uitgave, in twee 
cassettes van elk tien afbeeldingen. Pas na zijn dood 
(1945) kreeg zijn werk in bredere kring bekendheid 
en kwam de waardering. De Chassidische legenden 
hadden een speciale betekenis voor zowel Henkels 
en Werkman.  

 
H.N. Werkman, Kast met oudtestamentische 
voorstellingen, 1943, olieverf op triplex, 26 x 40 cm per 
paneel. Groninger Museum, verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar E.A. en C.M. 
Alkema-Hilbrands Fonds, de BankGiro Loterij, de Stichting 
Beringer Hazewinkel, de Stichting J.B. Scholtenfonds en de 
Stichting H.S. Kammingafonds, de Groninger Museum 
Salon, de Vereniging Vrienden van het Groninger Museum 
en Han Leutscher-Hazelhoff ter nagedachtenis aan Dick 
Leutscher. 
 
De kast is gedecoreerd met de volgende scènes: 
linkerdeur, van boven naar beneden: de Zondeval; de 
Zondvloed; de Vlucht uit Sodom; het Offer van Izaäk; 
middelste deur, van boven naar beneden: het Gouden kalf; 
de Terugkeer van de verspieders; de Koperen slang; 
Jefta’s dochter; rechterdeur, van boven naar beneden: 
David en Goliath; Elia en de raven; de Mannen in de 
vuuroven; Daniël in de leeuwenkuil. 
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Henkels levensloop is bijzonder. Als vierjarige 
verhuist hij in 1911 met zijn ouders vanuit het Duitse 
Solingen naar Groningen. Zijn vader begint daar met 
zijn vrouw een winkel in messen en scharen. De 
jonge Henkels voelt zich, in tegenstelling tot zijn 
ouders, helemaal thuis in Groningen. Hij gaat daar in 
1927 theologie studeren aan de Universiteit bij o.a. 
de hoogleraren G. van der Leeuw en Th. L. Haitjema. 
In 1932 sluit hij zijn theologiestudie af en volgt dan de 
opleiding tot predikant. Hij wordt in 1934 
evangelisatiepredikant te Assen. Na twee jaar (1935-
1937) predikant te zijn geweest in Uitwijk, een 
plattelandsgemeente in het protestantse deel van 
Noord-Brabant, verhuist het gezin Henkels naar 
Winschoten. Vanaf het begin van de oorlogsjaren 
protesteert hij niet alleen vanaf de kansel tegen de 
bezetter, maar ook in de publieke ruimte. Tijdens een 
bijeenkomst in het gemeentehuis trekt hij een 
bijzondere vergelijking tussen hem (de christen) en 
de joodse medemens: “Ik heb een baas. Mijn baas 
houdt heel veel van mij. Ik houd ook erg veel van 
mijn baas en ik weet precies waarom: hij is altijd erg 
goed geweest voor mij. Mijn baas is Jezus van 
Nazareth, geboren uit Davids stam. Mijn baas is dus 
een jood”.  
 
Een door Henkels geschreven artikel in het 
maandblad Nieuw Kerkelijk Leven, met de 
veelzeggende titel ‘Zwijgende herdenking’ (het heeft 
betrekking op Koninginnedag 1940) levert het blad 
een verschijningsverbod van de Sicherheitspolizei 
op. Wegens zijn anti-nazisme wordt Henkels in 1942 
gearresteerd en bij de eerste groep Nederlandse 
gijzelaars gevoegd die in Sint Michielsgestel werden 
geïnterneerd. Na drie maanden komt Henkels weer 
op vrije voeten en keert hij terug naar Nijehaske-
Haskerdijken, een dorp  dichtbij Heerenveen, waar hij 
in 1941 predikant is geworden.  
 
De wegen van Henkels en Werkman kruisen elkaar 
eind 1940. Henkels brengt op 26 november 1940 
samen met een bekende uit zijn studietijd, de 
scheikundige Ate Zuidhof, een bezoek aan Adri 
Buning, lerares Duits aan het gymnasium. Het drietal 
besluit die avond - om in oorlogstijd de lezers moed 
in te spreken - in druk rijmprenten uit te gaan geven. 
Directe aanleiding tot die beslissing is het door Adri 
Buning uit een la van een boekenkast te voorschijn 
gehaalde en voorgelezen gedicht dat Martinus Nijhoff 
ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van prinses 
Juliana had geschreven.                                              
 
Ter plaatse, althans dat verhaal doet de ronde, 
bedenkt Henkels een naam voor hun groep, De 
Blauwe Schuit, verwijzend naar een schilderij van 

Jeroen Bosch, Het Narrenschip. Hij verklaart zijn 
vondst met de woorden: “Wij zijn het gilde der 
dwazen.” Ook Adri Buning is enthousiast: “Natuurlijk, 
het schip der zotten voor wie geen plaats is in het 
leven”. En Zuidhof vult aan: ”Kinderen en gekken 
spreken de waarheid”. 
 
Terwijl het plan wordt geopperd gedichten te laten 
drukken als verzet tegen de nazi’s, herinnert Henkels 
zich de naam van Hendrik Nicolaas Werkman, een 
drukker in Groningen. Henkels zoekt Werkman op in 
zijn atelier. Tussen beiden klikt het. Voor Werkman is 
De Blauwe Schuit van onschatbare waarde, in zijn 
woorden “mijn redding”. Voor Henkels is het een 
daad van verzet tegen de duivel.  
 
Door zijn leermeester Van der Leeuw  was Henkels 
bekend met het werk van de joodse 
godsdienstfilosoof Martin Buber. Henkels gaf begin 
1941 aan Werkman de tekst van Bubers Der 
Legende des Baal Schem (1908). Werkman was 
getroffen door de boodschap van het mystieke 
chassidisme: de mens die zich aangesproken voelt 
door een ander/Ander. Tussen juni 1941 en 
december 1943 ontwierp en drukte Werkman de 
twee portefeuilles Chassidische legenden met twintig 
illustraties. Henkels schreef bij elke prent een tekst. 
De laatste illustratie is De engel van de laatste troost. 
Deze stond afgebeeld op de voorkant van de liturgie 
van de Zondag van de Voleinding, 28 november van 
dit jaar.  
 
De vriendschap tussen Henkels en Werkman duurt 
tot het eind van de oorlog. Op 11 maart 1945 lukt het 
Henkels nog om bij het echtpaar Werkman te komen 
logeren. Twee dagen later wordt Werkman door de 
Duitsers gearresteerd op verdenking van illegaal 
drukken. Enkele uren daarna wordt ook Henkels 
opgepakt. Beiden worden gevangen gehouden in het 
Scholtenshuis aan de Grote Markt in Groningen en 
door de Duitsers beschouwd als ‘Todeskandidaten’ 
van de illegaliteit. Op dinsdagmorgen 10 april wordt 
Werkman in de bossen bij Bakkeveen gefusilleerd. 
Henkels ontkomt aan de kogel want hij is bij een 
andere groep ingedeeld. Omdat inmiddels de 
geallieerden Groningen al hebben bereikt, laten de 
Duitsers op 13 april de overige gevangenen, 
waaronder Henkels, vrij.  
 
Na de oorlog is Henkels  nog twee jaar voor de radio 
(Ikor) in Hilversum werkzaam geweest. In 1947 bleek 
dat in het naoorlogse omroepbestel, dat vooral 
gericht was op terugkeer naar de vooroorlogse 
situatie, uiteindelijk geen plaats was voor Henkels. 
Hij vertrok als predikant naar Heemstede, waar hij, 
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vanwege gezondheidsproblemen, in 1960 met 
vervroegd emeritaat ging. Met zijn vrouw verhuisde 
hij naar Borculo, waar hij in 1975 is overleden. 
Henkels heeft, met zijn literaire en culturele kennis, 
na de oorlog artikelen geschreven voor het weekblad 
De Hervormde Kerk , later Hervormd Nederland. 
Voor het hem vertrouwde Friese publiek schreef hij 
voor de Friese Koerier, later de Leeuwarder Courant. 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft Henkels de 
culturele nalatenschap van Werkman veilig gesteld. 
In 1982 was het honderd jaar geleden dat Werkman 
werd geboren. Bij die gelegenheid werden de 
Chassidische Legenden samen met de afbeeldingen 
van Werkman en de teksten van Henkels opnieuw 
uitgegeven.** 
 
Over de vraag waar Werkman inspiratie aan 
ontleende voor de elf andere panelen van de 
Hinderlooper kast is mogelijk meer te zeggen dan het 
verhaal van de inspiratie in de boomgaard waar 
Trouw naar verwees. Alle gekozen verhalen zijn in 
verband te brengen met de oorlogssituatie, en krijgen 
in die samenhang zelfs een bijzondere betekenis. 
Deze verhalen gaan over geweld, onderdrukking, 
gevangenschap en verzet, thema’s die in de oorlog 
een extra lading hadden. Werkman is dat niet 
ontgaan. In diezelfde lijn hebben Henkels en 
Werkman zich beziggehouden met de Chassidische 
vertellingen, waarin de strijd tegen het kwaad, het 
licht tegenover de duisternis, het hoofdthema vormt.  
 
Piet Cleveringa 
 
* In februari 1941 gaf Henkels Werkman Die 
Legenden des Baalschem (Schocken Verlag 1932) 
van Martin Buber ter lezing. Buber, geboren in 
Wenen in 1878 en te Jeruzalem gestorven in 1965, 
heeft zijn leven voor een groot deel gewijd aan de 
studie van het chassidisme. De oorsprong van het 
chassidisme is “het vertrouwenwekkende, 
optimistische geloof van een eenvoudige man van de 
joodse gemeenschap in Polen, in de eerste helft van 
de achttiende eeuw. Zijn naam was Israel ben 
Eliëser, bijgenaamd Baal–Schem-Tow (hij die Gods 
naam op de goede wijze gebruikt). Hij wist in een 
voor Poolse joden uiterst moeilijke tijd de mensen 
weer vertrouwen te geven in zichzelf en in hun 
geloof. Tal van wonderverhalen over daden en 
uitspraken van de Baalschem zijn door 
overleveringen bewaard gebleven en verspreid, pas 
veel later ook in gedrukte, maar toen al verminkte, 
vorm. 
Martin Buber heeft de legenden over het leven van 
Baalschem en zijn opvolgers in het Duits naverteld 

en de chassidische leer uiteengezet in talrijke 
publikaties.” 
 
** Door Wolters-Noordhoff en Bouma’s Boekenhuis, 
beide in Groningen, zijn de Chassidische Legenden 
in 1982 opnieuw uitgegeven. Die uitgave bevat ook 
de teksten die F.R.A. Henkels, gebaseerd op Die 
Legende des Baalschem door Martin Buber, bij de 
uitgave van De Blauwe Schuit had geschreven.  
 
Drie afbeeldingen van de kast van H.N. Werkman: 
 

 
De Zondeval 
 

 
De Mannen in de Vuuroven 
 

 
Het Offer van Isaäk 
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Eredienst 
 
 
Bij de diensten 
 
Vanaf de zondag van de Voleinding op 26 november, 
waarover u op pagina 10 meer kunt lezen, ben ik 
begonnen met het lezen van delen uit het evangelie 
volgens Lucas. Hopelijk houdt u van dit evangelie, 
want in alle volgende diensten van dit seizoen waarin 
ik voorga, zal uit dit evangelie gelezen worden, of uit 
zijn andere boek: de Handelingen van de Apostelen. 
Voor mij wordt het zoiets als ‘Lucas revisited’: toen ik 
begon als predikant heb ik veel diensten gehouden 
rondom dit evangelie en ook als pastor in het Huis 
van Bewaring heb ik ooit veel gesprekken gevoerd 
aan de hand van verhalen uit Lucas. Voor de 
gevangenen van toen kan ik niet spreken, maar zelf 
heb ik daarvan toen veel geleerd.    
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het project van de 
kinderkerk voor Advent en Kerst nog niet afgerond, 
maar het ziet er al erg mooi uit. Een tafel met daarop 
een dubbele weg. Nu eens niet de ‘brede’ en de 
‘smalle’ weg waarmee de gelovigen vroeger 
vermaand werden (en hier en daar, naar ik vrees, 
nog steeds), maar twee parallelle wegen: één die de 
gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus volgt 
zoals Lucas die zo’n 2000 jaar geleden opschreef, en 
een die daar situaties uit onze tijd naast plaats. Dit 
alles wordt begeleid door de nodige engelen, want 
die spelen een grote rol in de verhalen en ook in de 
diensten.  
 
Op dezelfde dag als de vierde Advent valt dit jaar de 
Kerstnachtviering (24 december, 21.30 uur) waaraan 
evenals vorig jaar een ‘ad-hoc-kerstkoor’ zal 
deelnemen.  
 
De volgende dag, op Kerstmorgen (25 december, 
10.00 uur) sluiten we het project van de kinderkerk 
af.  
 
31 december is niet alleen oudejaarsdag, 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. 
 
Vanwege de afzegging van de predikant die op 
zondag 14 januari zou voorgaan, hebben we 
besloten om van deze dienst een ‘morgengebed’ te 

maken, voorbereid door gemeenteleden. De dienst 
zal dus ook wat korter zijn dan anders.  
Op 21 januari gaat ds. Kuiper voor, uit Ouderkerk aan 
de Amstel.  
 
Op 28 januari is ds. A. Wessels weer terug in De 
Kleine Kerk. 
 
De vele vrije zondagen die ik in januari mag genieten 
worden in februari ‘gecompenseerd: op alle vier 
zondagen hoop ik voor te gaan in de diensten. 
 
Op 4 februari gaan we verder met het lezen uit het 
evangelie volgens Lucas, waarmee we in de 
advents- en kersttijd al waren begonnen. We lezen 
Lucas 3, 1 – 22 over het optreden van Johannes de 
Doper. 
 
Op 11 februari sluiten we de tijd van Epifanie af met 
een dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. 
De lezing (Lucas 3, 23 – 38) zal op het eerste gezicht 
niet bijster interessant lijken, maar ik hoop dat ik die 
eerste indruk weg kan nemen in de loop van de 
dienst. 
 
Zondag 18 februari is de eerste zondag van de 
veertigdagentijd, waarop we lezen over ‘de 
verzoeking in de woestijn’, uit Lucas 4, 1 - 14a. De 
kinderkerk werkt mee aan deze dienst, en na afloop 
is er niet alleen koffie en thee, maar ook een quiz 
over de reformatie (deze keer vooral over Calvijn!) en 
een gezamenlijke maaltijd. 
 
Op zondag 25 februari lezen we een ander ‘klassiek’ 
verhaal uit de veertigdagentijd: ‘de verheerlijking op 
de berg’, uit Lucas 9. 28 – 45. 
 
Op zondag 4 maart is ds. Van Melle te gast in De 
Kleine Kerk. 
 
Op zondag 11 maart heeft de dienst weer de vorm 
van een morgengebed, voorbereid door 
gemeenteleden.  
 
Vespers 
Op de donderdag 11 januari, 8 februari en 8 maart 
worden van 19.30 – 20.00 uur vespers gehouden in 
De Kleine Kerk, voorbereid door de vesper-
werkgroep. Bezinning staat centraal in het halve uur 
dat de vespers zullen duren. Met momenten van 
stilte, enkele teksten, beelden en muziek zal op 
originele wijze vorm gegeven worden aan deze oude 
liturgische traditie, afkomstig uit de kloosters. 
 
ds. Wim Brouwer 



 8 

Vorming & Toerusting 

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

De avonden van De Kleine Kerk werden in de 
afgelopen maanden goed bezocht en kenden ook 
gedenkwaardige momenten. Bijzonder vind ik vaak 
de nagesprekken bij de films. Zo bleef de film Amour 
van Michael Haneke en het nagesprek daarbij nog 
lang in mijn gedachten.  Ook de avonden over Luther 
leverden naast informatie veel gespreksstof op. 
Sommige deelnemers stelden voor om zoiets ook 
eens rondom Calvijn te doen. Misschien een 
mogelijkheid voor het volgende seizoen… 
 
De voorjaarsflyer is al uit en zal voor 1 januari op de 
meeste plaatsen bezorgd zijn, met dank aan de vele 
vrijwilligers die deze bezorging realiseren. Evenals 
de najaarsflyer ziet hij er mooier uit dan de flyers van 
vorige seizoenen, maar is goedkoper, omdat het 
drukken ervan veel goedkoper is dan het kopiëren. 
Zo kunnen we meer verspreiden voor minder geld.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in 
de komende tijd. Daarbij vindt u ook een avond die 
per abuis niet in de flyer vermeld staat! Het gaat 
om de avond waarop het vioolconcert van Alban Berg 
en een cantate van Johann Sebastian Bach in 
samenhang met elkaar besproken en beluisterd 
worden, onder de titel ‘Dem Andenken eines Engels’.  
 
 
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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DEM ANDENKEN EINES ENGELS  
 
In 1935 schreef de Oostenrijkse componist Alban 
Berg een vioolconcert ter nagedachtenis van Manon 
Gropius, die op 18-jarige leeftijd overleed aan polio. 
Zij was de dochter van Walter Gropius en Alma 
Mahler. Deze aangrijpende compositie zou de laatste 
zijn die Berg schreef, zodat het ook als een requiem 
voor hem zelf kan worden opgevat. Berg verwerkte in 
dit concert een koraal van Bach, uit diens cantate ‘O 
Ewigkeit, du Donnerwort’, BWV 60. We luisteren naar 
delen uit de cantate en naar het vioolconcert, en 
bespreken de achtergronden van en de verbinding 
tussen beide werken.  
 
Datum: donderdag 1 februari 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer  
 
FUOCOAMMARE  
Gianfranco Rosi bracht een jaar door op het 
Italiaanse eiland Lampedusa en maakte een 
documentaire over de vluchtelingen die daar 
aankwamen. Rosi laat ons meekijken naar de 
wonderlijke combinatie van de gemoedelijkheid van 
een vissersgemeenschap en de tragiek van de 
vluchtelingen.  
Hij oordeelt niet, maar uit wat hij laat zien blijkt veel 
compassie en een bijzonder waarnemingsvermogen. 
Deze indringende en nog steeds actuele film (2016) 
werd in Berlijn bekroond met de Gouden Beer. 
 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek.  
 
Datum:  vrijdag 9 februari 2018, 20.00 uur          
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer  
 
DAS FLOSS DER MEDUSA  
Het oratorium ‘Dass Floss der Medusa’ van Hans 
Werner Henze is geïnspireerd door het gelijknamige 
schilderij van Géricault, dat een werkelijk gebeurde 
scheepsramp uitbeeldt. Nadat het Franse fregat 
‘Meduse’ in 1816 schipbreuk heeft geleden voor de 
kust van Mauretanië, probeerden circa 150 
opvarenden zich op een vlot in leven te houden. 
Slechts 15 van hen overleefden. De Franse regering 
deed geen moeite om te hulp te komen. Henze 
schreef zijn muziek als een requiem voor Che 
Guevara en als protest tegen het westerse (neo-) 
kolonialisme. Het werk was bijna vergeten, maar is 
nu weer schokkend actueel vanwege de 
omstandigheden waardoor en waaronder velen nu 
naar Europa proberen te vluchten. Voor de Nationale 
Opera is dit mede aanleiding om Henze’s oratorium 
in maart 2018 te programmeren, in een regie van 

Romeo Castellucci, beroemd en berucht 
theatermaker. Op deze avond bieden wij u een 
inleiding bij dit oratorium en beluisteren we 
fragmenten eruit. De muziek van Henze is zowel 
lyrisch als dramatisch, en kan ondanks haar 
moderniteit de hoorder direct aanspreken.  
 
Datum: donderdag 15 februari 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer  
 

 
Hans Werner Henze 

 
 
MARC CHAGALL IN MAINZ  
Het laatste project waaraan de schilder Marc Chagall 
heeft gewerkt zijn de glas-in-lood ramen voor de 
Stephanskirche in Mainz (Duitsland). Ze staan 
symbool voor de vrede tussen Frankrijk en Duitsland, 
de verzoening tussen mensen onderling en de 
dialoog tussen jodendom en christendom. Herman 
Teerhöfer vertelt over de ontstaansgeschiedenis van 
dit project en zal de afzonderlijke ramen bespreken 
en laten zien met behulp van een beamerpresentatie. 
Hij besteedt ook aandacht aan werk uit het latere 
leven van Chagall, zoals de schilderijen die hij 
maakte bij het Bijbelboek Hooglied.  
Herman Teerhöfer studeerde pastoraaltheologie in 
Tilburg. Ook heeft hij een tweejarige post-
academische klinische pastorale vorming afgerond 
aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen. Hij is nu 
werkzaam als geestelijk verzorger in drie 
verpleeghuizen en in de palliatieve zorg in Tilburg.  
 
Datum: donderdag 1 maart 2018, 20.00 uur     
Leiding: Herman Teerhöfer  
 

 

Marc Chagall 
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Pastoraat 
 
 
Zondag van de voleinding 
 
In de dienst van zondag 26 november hebben we 
stilgestaan bij degenen uit de gemeente die in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemden 
de namen van: 
 
Jan Bouwe Daniel van der Meulen  
  
Emmetje Griffioen - Gentenaar    
 
Hillegonda Maria Schreurs - van Eijk   
  
Nora Adriana Maria Nieuwenhuizen   
    
Hillegonda Jansen - Korthof    
 
 
Voleinding en verwachting – het thema van de 
adventstijd – staan heel dicht bij elkaar: we lazen uit 
het boek Daniël over diens visioenen waarin de engel 
Gabriël een tijd van bevrijding en verlossing 
aankondigt. Deze Gabriël vinden we terug in het 
evangelie volgens Lucas, waar hij Zacharias en 
Maria bezoekt om de geboorten van Johannes de 
Doper en Jezus aan te kondigen. Op de voorkant van 
de orde van dienst stond een afbeelding van een 
schilderij van Hendrik Werkman (1882 – 1945), Engel 
van de laatste troost. Hoewel u deze eigenlijk in kleur 
zou moeten zien, druk ik hem hieronder toch af (en 
op de website van de kerk kunt u het in kleur 
bekijken):  
 

 
H.N. Werkman:  

Engel van de laatste troost 

Ter gedachtenis 
 
Op zondag 17 december is overleden Jansje 
Engeltje Boode – de Bree, in de leeftijd van 93 jaar. 
Janny Boode, zoals de meesten haar kennen, 
maakte onder meer jaren deel uit van de cantorij en 
nog langer van de redactie van het kerkblad. Velen 
zullen haar missen; we wensen haar man Luuk en 
haar familie alle sterkte toe. 
De dienst van Woord en gebed wordt gehouden op 
vrijdag 22 december om 13.30 uur. Aansluitend, om 
15.00 uur, vindt de begrafenis plaats op de Nieuwe 
Ooster. Vanaf 13.00 uur is er in de kerk gelegenheid 
om afscheid te nemen; na de begrafenis is er in de 
ontvangstkamer van de Nieuwe Ooster gelegenheid 
om te condoleren.  
  
 
 
Vergeet niet hoe wij heten 
 
Vergeet niet hoe wij heten: 
naar U zijn wij genoemd. 
Zoudt Gij ons niet meer weten 
dan waren wij gedoemd 
te sterven aan uw leven; 
maar zo Gij ons gedenkt 
is er een eeuwig even, 
een ogenblik gegeven 
een paasdag die ons wenkt. 
 
Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 
Vergeet niet hoe wij heten, 
wij heten naar uw naam. 
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 
van naam tot naam gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht. 
 
Willem Barnard 
 
(Lied 731 uit het Liedboek) 
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Twee gedichten 
 
 
Decor 
 
Leven dat hier bestond 
behoudt een aanwezigheid 
waardiger dan wat nu lijkt 
zo tastbaar te zijn. Kijk 
onder de stenen: grond. 
 
Dwars door je nieuwe huis 
in een andere ruimte van tijd 
stappen jagers over een ijs- 
harde akker. De hagel bijt 
in je dromen. De smaak van kruit. 
 
Ter hoogte van je bed 
loopt een sloot tussen velden door. 
Vissen trekken een spoor 
van bellen achter je net 
afgewend hoofd. Het decor 
 
waarin je bent neergezet 
wordt al doorzichtig, slijt 
als papier op de vouwen door 
onder de schurende tijd. 
Daarachter weer het wijd 
waaiend landschap. Werkelijkheid. 
 
 
 
Willem van Toorn (Amsterdam, 1935) 
uit: Gedichten 1960-1997 
Querido, Amsterdam 2001 
 
 
 

 
 

Willem van Toorn 
 
 
 

 
 
 
 
November 
 
Het regent en het is november:  
Weer keert het najaar en belaagt  
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,  
Zijn heimelijke pijnen draagt.  
 
En in de kamer, waar gelaten  
Het daaglijks leven wordt verricht,  
Schijnt uit de troosteloze straten  
Een ongekleurd namiddaglicht.  
 
De jaren gaan zoals zij gingen,  
Er is allengs geen onderscheid  
Meer tussen dove erinneringen  
En wat geleefd wordt en verbeid.  
 
Verloren zijn de prille wegen  
Om te ontkomen aan den tijd;  
Altijd november, altijd regen,  
altijd dit lege hart, altijd.  
 
 
 
J.C. Bloem  
Uit: Het verlangen 1921  
opgenomen in 'Verzamelde gedichten'  
Copyright © 1965 Athenaeum – Polak & Van 
Gennep  
 
 

 

 

 
J. C. (Jacques) Bloem 
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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 7 januari 
 
D: We beginnen het nieuwe jaar met de eerste van in 
dit jaar een totaal van 5 collectes voor de 
voedselbank Diemen. We vragen op gezette tijden 
om een bijdrage aan de onkosten van deze helaas 
nog steeds dringend nodige zeer nuttige 
vrijwilligersorganisatie die ook behoeftige inwoners 
van Duivendrecht (die zijn er !meer dan we 
doorgaans denken!) van voedsel voorziet. 
 
U: Met deze collecte levert u een bijdrage aan ons 
orgelfonds, waaruit voor zover mogelijk het geld 
wordt geput voor  het klein- en grootonderhoud van 
ons orgel  als ook voor de onkosten van onvoorziene 
reparaties. Aangezien dit werk door specialisten moet 
worden uitgevoerd zijn al deze kosten hoog. 
 
Zondag 14 januari 
 
D: De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 
een kleine Nederlandse stichting, de Stichting 
Christelijke Kindertehuizen in India (SCTK) die steun 
verleent aan pastor Premkumar bij de bouw en de 
exploitatie van twee kindertehuizen in de zuidelijke 
stad Chennai. In deze stad wonen overwegend Tamil 
sprekende  mensen en er heerst grote armoede. 
Pastor Premkumar verschaft onderdak en scholing 
aan thuisloze kinderen. Hij heeft daartoe de lokale 
stichting Children Home India opgericht en SCTK 
helpt hem. Voor meer info zie www.scki.org. 
 

 
 
 
U:  De uitgangscollecte is voor onze eigen werkgroep 
Diaconie ter bekostiging van de  de eredienst. 
Hieronder vallen de kosten van de  wekelijkse 
bloemen groet met de bloemen die elk zondag de 
liturgische  tafel in de kerk sieren en van de viering 
van het H. Avondmaal. 
 
Zondag 21 januari 
 
D: De opbrengst van deze collecte gaat naar AMREF 
Flying Doctors.  Dit is een medische hulporganisatie 
die ervoor heeft gekozen  om in gebieden te werken 
waar de afstand tot goede gezondheidszorg het 
grootst is, omdat daar de problemen veelal ook het 
grootst zijn. Amref is in 1957 opgericht als 
hulporganisatie om medische vluchten uit te voeren 
naar afgelegen gebieden in Afrika: de Flying Doctors. 
Ook tegenwoordig vinden dergelijke vluchten nog 
plaats, meer dan 150 per jaar. Er is een pool van 300 
Afrikaanse specialisten, die samen 23 veel 
voorkomende specialismen vertegenwoordigen. 
In alle landen waar Amref Flying Doctors actief is, zijn 
gebieden die slecht toegankelijk zijn. Daar is 
nauwelijks goede medische zorg voor handen.   Voor 
gecompliceerde zaken, zoals hersteloperaties bij 
leprapatiënten, oogoperaties, of operaties van fistel 
bij vrouwen na een zware bevalling, zijn er medische 
vluchten. Artsen en verpleegkundigen worden met 
een Amref-vliegtuig ter plaatse gebracht en voeren 
daar de operaties uit. De zorg is voor het grootste 
deel gericht op kwetsbare groepen, waaronder 
vrouwen, kinderen en gehandicapten. Tijdens de 
bezoeken trainen de specialisten de lokale medici, 
zodat de zorg door kan gaan - ook als de flying 
doctors weer vertrokken zijn. 
Wat doet AMREF om dit doel te verwezenlijken? 
- Medische en technische ondersteuning aan 
ziekenhuizen in afgelegen gebieden, verspreid over 
zeven landen in Oost-Afrika. Gemiddeld wordt een 
ziekenhuis 2 tot 6 keer per jaar bezocht. 
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- Zorg voor bijscholing van chirurgen en 
andere specialisten, gezondheidswerkers, verpleeg-
kundigen, analisten en ander laboratoriumpersoneel. 
- Levering van directe patiëntenzorg. 
- Levering van materiaal voor operatiekamers 
en laboratoria. 
 

 
Een van de levensreddende vliegtuigen van AMREF 
 
U: De uitgangscollecte is een landelijke 
geldinzameling door de PKN voor oecumenische 
projecten. Nederland telt ruim 1200 internationale 
kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in 
Nederland),de landelijke vereniging van deze kerken, 
biedt hen praktische ondersteuning, onder meer 
met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp 
bij het opzetten en versterken van lokale en regionale 
interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale 
kerken met elkaar, maar ook met autochtone 
Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat 
daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus 
zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als 
getuigenis naar onze samenleving. 
Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan 
een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van 
internationale kerken en vergroot SKIN de 
zichtbaarheid van deze kerken door hen te 
presenteren naar andere kerken, (christelijke) 
organisaties, media, overheid, politiek en 
samenleving. 
 
Zondag 28 januari 
 
D: Het doel van deze collecte is de stichting 
Bartiméus Sonneheerdt, de enkele jaren geleden 
door fusie van twee afzonderlijk stichtingen ontstane 
overkoepelende organisatie voor blindenzorg met 
uiteenlopende middelen op allerlei niveaus. In 
Nederland zijn er meer dan 350.000 mensen die 
blind of slechtziend zijn. Dit aantal groeit snel door de 
vergrijzing en door ziektes als diabetes. Wellicht kent 
u zelf mensen die blind of slechtziend zijn. Met 
hulpmiddelen, aanpassingen of extra begeleiding is 
veel mogelijk. Maar deze moeten echter eerst 
worden ontwikkeld. De overheid financiert hiervan  
steeds minder. Onderzoek en belangrijke 
ontwikkelingen blijven daardoor liggen. Bartiméus 
Sonneheerdt maakt zicht sterk voor blinden en 

slechtzienden. De stichting geeft deze mensen de 
kans om zelfstandig in het leven te staan, mee te 
doen in de maatschappij en hun talenten te 
ontwikkelen. Om dat te bereiken zamelt Bartiméus-
Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten én 
probeert  zij de Nederlandse samenleving bewust te 
laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks 
letterlijk en figuurlijk  tegenaan lopen. Op de website 
van de stichting vindt u een overzicht van de thans 
lopende projecten, van de praktische ontwikkeling 
van hulpmiddelen voor het dagelijks leven tot 
ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek 
www.steunbartimeus.nl/ons-werk/projecten.html.                                     
 
U: Deze collecte is wederom een landelijke 
inzameling van de PKN, nu ten behoeve van 
Catechese en Educatie. Hoe ben je kerk naar 
buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en 
groepen aan  de rand van de kerk? Er is steeds meer 
aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, 
maar onze cultuur en context vragen om nieuwe 
wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die 
wegen? De tweejarige opleiding Missionaire 
Specialisatie leidt predikanten en kerkelijke werkers 
op om samen met de gemeente vorm te geven aan 
meer missionair kerkzijn. De opleiding wordt 
verzorgd door het Protestants Centrum voor 
Toerusting en Educatie (PCTE), 
het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. 
Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of 
tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. 
Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE 
deze en andere vormen van training aanbieden. 
 
Zondag 4 februari 
 
D: De opbrengst van deze collecte gaat naar één van 
onze vaste doelgroepen, Baan Phak Phing. Dit is een 
in 2007 door de Nederlandse Christine Opperheem 
opgerichte stichting voor de hulp aan jonge meisjes 
in Thailand.  In de vier huizen van Baan Phak Phing 
(’House of Refuge’) wonen groepen Thaise meisjes 
in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zo op het eerste 
gezicht is er niets bijzonders met hen aan de hand: 
ze spelen, lachen en maken ruzie net als alle andere 
meisjes op die leeftijd. Het feit dat zij nog zo in het 
leven kunnen staan is een wonder! Het zijn namelijk 
allemaal meiden, die op jonge leeftijd seksueel zijn 
misbruikt of in de kinderprostitutie hebben gezeten. 
Het leven in een vertrouwde gezinssituatie is voor 
velen van hen geen vanzelfsprekendheid. Veelal is 
het misbruik gepleegd door mensen uit hun directe 
omgeving. Vaak zijn het personen, die juist 
verantwoordelijk waren voor hun ‘veilige’ omgeving. 
Weer andere meisjes zijn door hun familie verkocht 
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aan seksbazen. Baan Phak Phing biedt deze meisjes 
een warm en veilig thuis, dat zoveel mogelijk 
gebaseerd is op een normale vertrouwde 
gezinssituatie. In de afgelopen ruim 20 jaar zijn al 
veel meisjes opgevangen die zo een nieuwe start 
konden maken in hun leven. Maar nog voor velen is 
liefde, structuur en opvang nodig. De stichting is voor 
haar functioneren volledig afhankelijk van giften.  
 
U: De uitgangscollecte is wederom een landelijke 
inzameling maar nu van Kerk in Actie, ten behoeve 
van projecten van het Werelddiaconaat. Dit keer 
betreft dit primair hulp aan kinderen in Ghana. Daar  
doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de 
visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, 
worden meegelokt of meegenomen en op kleine 
eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als 
Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. 
Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van 
hun meesters te ontsnappen.  
 

 
 
Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze 
kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen 
tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen 
met intensieve psychologische hulp en onderwijs 
voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en 
dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging 
Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen 
onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer 
naar huis. 
 
Zondag 11 februari 
 
D: Deze collecte is de eerste dit jaar van 4 waarmede 
u een bijdrage levert aan de hulpverlening aan de 
inwoners van het gebouw “De Vluchtmaat” aan de 
Johan Muyskenweg, naast de Bouwmaat.  
Wij hebben al eerder gerapporteerd over deze groep 
van ongeveer 40 ongedocumenteerde asielvragers. 
Een goed nieuws is dat aan een van hen onlangs 
een tijdelijke verblijfsvergunning werd verleend op 
humanitaire gronden. Dit stimuleert anderen om een 
hernieuwde poging daartoe in het werk te stellen.  

 

 
 
Onze kerk steunt de Keizersgracht kerk in haar zorg 
om deze groep, met name  door het geregeld  
beschikbaar stellen van voedingsmiddelen in het 
bijzonder groenten. De kosten hiervan moeten uit 
collectes en door giften worden gedekt. De  
collecte wordt hartelijk bij u aanbevolen. 
 
U: Deze collecte is een landelijke inzameling van de 
PKN ten behoeve van Missionair werk. Het gaat om 
een bijzonder project waarmee getracht wordt geheel 
nieuwe vormen van kerkelijk samenzijn te creëren in 
de vorm van een pioniersplek. Een voorbeeld hiervan 
is CrossPoint een kerk in Getsewoud, maar dan 
anders dan anders: een kerk zonder kerkgebouw. 
Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen 
een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar 
weerecht zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse 
contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of 
overblijf-moeders zijn belangrijk. Mensen uit de wijk 
worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te 
worden, met Hem te leven en om zich in te zetten 
voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten 
georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een 
kerst-wandeling, sport en spel in kleine groepen en 
tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze 
pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten 
komen. Steun met uw collecte deze en andere 
pioniersplekken.  
 
Zondag 18 februari 
 
D: Deze collecte is voor de stichting Derde 
Wereldhulp, kortweg SDWH genaamd. Deze stichting  
zet zich in voor de opvang van kinderen in 
Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra 
Pradesh. Kinderen uit de allerarmste gezinnen, 
straat- en weeskinderen, gehandicapten, HIV-
pos/met Aids besmette weeskinderen. Voor de 
opvang van deze kinderen heeft de stichting scholen 
en tehuizen gebouwd, zorgt voor scholing en 
medicatie en  biedt de kinderen een  
toekomstperspectief. Daarnaast verleent SDWH hulp 
aan de veelal uitzichtloze situatie van gezinnen in de 
sloppenwijken. De SDWH heeft zich de afgelopen 
jaren met name gericht op 3 hoofdprojecten (1)Tulip 
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Garden een huis voor zo’n 70 weeskinderen, (2) 
Asha Jyothi – een huis voor kinderen met een 
geestelijk en/of lichamelijke beperking en/of 
slechthorende kinderen, (3) St. 
Anne’s in Korokullu – een hostel met school voor 
kinderen van zeer arme landarbeiders, de  dagloners 
(coollies). Zie voor meer info : www.sdwh.nl/ . 

 
De kinderen van Tulip garden 
 
U: Dit is op rij de vijfde landelijke geldinzameling, nu 
weer voor Kerk in Actie ten behoeve van noodhulp 
aan Syrische vluchtelingen in Libanon. Onder de vier 
miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden 
zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze 
neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. 
Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs 
ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden 
proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te 
verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie 
IOCC (International Orthodox Christian Charities) 
ondersteunt gevluchte moeders daarbij . Met 
verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, 
bijvoeding voor ondervoede kinderen en 
gezondheidsvoorlichting redden bevlogen 
medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, 
maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun 
kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Geef 
uw ruime steun voor deze levensreddende moeder- 
en kindzorg in Libanese vluchtelingenkampen. 
 
Zondag 25 februari 
 
D: De opbrengst van de collecte is bestemd voor de 
hulporganisatie  Dokters van de Wereld, een 
hulporganisatie van medisch en verpleegkundig 
opgeleide vrijwilligers. De Nederlandse afdeling is 
een onderdeel van het internationale Médecins du 
Monde netwerk. Samen met 15 andere delegaties 
komen zij in binnen- en buitenland op voor het 
universele recht op gezondheid, met als belangrijkste 
speerpunt, toegang tot de gezondheidszorg voor 

mensen die hiervan uitgesloten zijn. Het fundament 
van Dokters van de Wereld is sterk gebouwd op 
vrijwilligers. Samen met betrokken medische 
professionals, actieve leden, jong talent en de vaste 
medewerkers zetten ze zich actief in voor het recht 
op gezondheid. Zij zorgen dat mensen in kwetsbare 
posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten 
eerste bekommeren zij zich in Nederland om 
migranten zonder verblijfspapieren door middel van 
het Medoc-project. Cliënten weten vaak niet de weg 
in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang 
opgepakt te worden vanwege hun verblijfstatus. Met 
mobiele units zoeken ze de vluchtelingen op en 
voorzien hen van basis medische zorg.  
 

 
Mobiele unit voor zorg aan huis 
 
Ten tweede maken ze met Operatie Glimlach 
operaties beschikbaar in het buitenland voor 
kinderen en jongvolwassenen met een schisis of met 
brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot 
medische/chirurgische zorg leven zij veelal 
uitgesloten van de samenleving. Ten derde richten zij 
zich op Europa met het Europe Response project. De 
economische crisis heeft impact gehad op vele 
terreinen, waaronder de betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van kwaliteitszorg. De groep 
mensen die zijn uitgesloten van gezondheidszorg 
stijgt en dit is zorgwekkend.   
U: Deze collecte is bestemd voor het Rampenfonds 
van de werkgroep Diaconie. Uit dit fonds kan de 
Diaconie snel reageren wanneer zich een ramp van 
wereldformaat voordoet, meestal door natuurgeweld 
als bv. een overstroming of een orkaan, maar het kan 
ook gaan om hongersnood door bv. een watertekort 
of als gevolg van oorlogshandelingen. Als regel komt 
dit fonds pas in aanmerking wanneer door KIA of het 
noodcluster van christelijke hulporganisaties om een 
bijdrage wordt gevraagd. Helaas is dat de laatste 
jaren steeds enkele keren per jaar geweest, zodat 
aanvulling van het fonds dringend gewenst is. 
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Zondag 4 maart 
 
D: De collecte is bestemd voor het Drugspastoraat 
Amsterdam (DPA). Dit verzorgt elke zondag een 
viering en is ook door de week actief. Het is een 
professionele vrijwilligersorganisatie op de grens van 
kerk en maatschappelijke dienstverlening. 
Ziekenbezoek, begeleiden van stervenden, 
begrafenissen, voorzien in eerste levensbehoeften, 
de weg wijzen naar voorzieningen, zelfhulp 
stimuleren, waardigheid teruggeven en 
kameraadschap kweken. Af en toe een uitstapje, de 
jaarlijkse reis naar Lourdes, een kloosterverblijf. Dit 
werk wordt gedaan door twee drugspastores en ruim 
dertig vrijwilligers. 
Iedere zondag is er in de Crypte (de kerkzaal van het 
Leger des Heils) aan de Oudezijds Achterburgwal 45 
om 16.30 uur een viering van woord en gebed waar 
iedereen welkom is. De zaal is van 16.00 tot 18.00 
uur open. Er is gelegenheid om wat te eten en te 
drinken, elkaar te ontmoeten of met een pastor te 
spreken. 
 
U: De uitgangscollecte is een zendingscollecte van 
Kerk in Actie voor West Papoea. Overal in West-
Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de 
ontwikkeling van hun land en volk. 
Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in 
een maatschappij waar vrouwen traditioneel 
voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen 
van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het 
vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. 
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbel-
studies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding 
of volgen een vakopleiding. Door de  cursussen 
staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien 
nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar 
hun dorpen. Vaak richten ze daar een 
vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen 
in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een 
actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen 
zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: 
zij stimuleren ook hun dochters om naar school te 
gaan, zodat het werk in de volgende generaties 
doorgaat. 
 
Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
 
 
 
 
 
 
 

Financiën en beheer 
 
Kerkbalans 2018:  Geef voor je kerk 
 
Onze kerk is een plek om tot jezelf te komen of juist 
anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor 
vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren: 
geloof, hoop en liefde. Waar je bemoedigd en 
geïnspireerd raakt. Waar mensen klaar staan met 
praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we 
samen een gemeenschap zijn en geven om anderen.  
 
De Kleine Kerk te Duivendrecht organiseert naast de 
kerkdiensten regelmatig bijeenkomsten met thema’s 
op het raakvlak van maatschappij, cultuur en religie. 
Ook werkt De Kleine Kerk samen met Stichting 
Kleinoot, die concerten en een jaarlijks poëziefestival 
organiseert. Al deze bijeenkomsten worden goed 
bezocht door leden van de kerk, maar ook door een 
ruime kring van belangstellenden van buiten de kerk. 
 
De actie Kerkbalans is een belangrijke 
inkomstenbron van onze kerkelijke gemeente. In 
2017 gaf u als gemeenteleden samen ruim € 36.000, 
- aan de Actie Kerkbalans. Dat is een fantastisch 
resultaat, waarvoor wij u hartelijk danken. In 2018 
hopen wij ten minste ditzelfde resultaat te behalen, 
maar liever natuurlijk nog wat meer, want onze 
gemeente heeft ondanks deze bijdrage te maken met 
een groot financieel tekort. Door uw financiële 
bijdrage kunnen wij dit tekort verkleinen en zo onze 
activiteiten langer voortzetten. Uw financiële steun is 
daarom blijvend dringend noodzakelijk.  
 
Uw bijdrage wordt gebruikt voor de lopende kosten 
van de gemeente. Het gaat om al die kosten die 
gemaakt moeten worden om de kerkdiensten en alle 
andere activiteiten op zondag en door de week te 
kunnen houden en zo u en vele anderen welkom te 
heten. Ook in 2018 rekenen wij op uw ruimhartige 
bijdrage. Daarvoor willen wij u bij voorbaat hartelijk 
danken.  
 
De actie kerkbalans wordt gehouden van zondag 
21 januari 2108 tot en met zondag 4 februari 2018. 
Na bezorging van de informatie in de eerste week 
wordt uw antwoord in de tweede week 
opgehaald. U hoeft uw bijdrage niet direct over te 
maken, maar kunt dit doen op een door u gewenst 
tijdstip. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het College van Kerkrentmeesters 



 17 

  
 

COLLECTEOPBRENGSTEN IN OKTOBER EN NOVEMBER 2017 
 

 Datum  Diaconie   Kerk  Uitgang  Bestemming 
   1 okt. € 55,55    Voedselbank Diemen € 39,55 € 32,05  Israël zondag 
   8 okt. € 61,44  Stap Verder € 63,45 € 48,25  Kinderkerk 
 15 okt. € 49,05   Tear € 37,35 € 44,20  KIA Sudan 
 22 okt. € 56,85   Timon  € 48,60  € 41,60  Wg. Diaconie wijkwerk 
 29 okt € 64,50  Vluchteling  999 € 51,10 € 39,30  KIA Pakistan 
Totaal 
oktober: 

€ 287,39   € 240,05   €  205,40      

   5 nov. € 68,05   Voorkom € 72,10 € 58,10  KIA Hong Kong 
 12 nov. € 46,55  War Child € 30,05  € 49,00   St. Vluchtelingkinderen   
 19 nov. € 67,25   Rampenfonds € 74,50  € 59,00   Tuinonderhoud 
 27 nov. € 118,01   Wereldhuis € 110,50 € 80,25   Ag diaconie adm. 
Totaal 
november: 

€ 299,86   € 287,15  € 246,35    

2017 t/m 
november: 

€ 3.271,72   € 2.801,80  € 2.227,79   

 
 
 
Beste mensen, 
 
Zoals gebruikelijk hierbij het collecteoverzicht over de maanden oktober en november 2017. 
In deze maanden werd in € 23,48 in de koffiebus gestort.  
 
Onlangs heeft de kerkenraad de begrotingen 2018 van kerk en diaconie besproken én goedgekeurd. De 
kerkrentmeesters verwachten een tekort van € 46.150. De reserves die wij enkele jaren geleden hebben kunnen 
opbouwen met de opbrengst van de pastorie aan de Rijksstraatweg slinken nu wel snel!  
 
De diaconie verwacht in 2018 – namens U - € 5.650 te kunnen bijdragen aan noden dichtbij en veraf. De 
gedetailleerde begrotingen van kerk en diaconie kunt u bij ondergetekende opvragen. 
 
Nog even dit: de Monumentenwacht heeft de bouwkundige staat van ons kerkgebouw onderzocht. Inmiddels 
hebben wij besproken welke werkzaamheden wij in 2018 zullen (laten) uitvoeren en wat wij uitstellen. 
 
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 – 16.30 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. 

 
- - - - - - - - - - - - - - 

 

Concert op vrijdagavond 23 februari, 20.00 uur 

 

MIEKE VAN LOON AND FRIENDS 
 
Aemstelduo:   Mieke van Loon cello en Irene Duyne piano 
 
Aemstelkwartet:  Els Vermeulen, viool 

Margot Naring, altviool 
Mieke van Loon, cello 
Irene Duyne, piano 

 
M.m.v.   Peter de Wit, fagot 
 
 
Op het programma staan werken (in verschillende bezetting) van J.S. Bach, G. Ph. Telemann, 
W.A. Mozart (pianokwartet in g klein KV 478), E. Bloch, G. Faure en P. Casals.   
 

- - - - - - - - - - - - - - 
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 27 november 2017 
 
 
Voor de opening van de vergadering heeft de 
voorzitter dit keer gekozen voor het gedicht “Decor” 
van Willem van Toorn. 
 
We buigen ons over de begroting van de kerk voor 
het komend jaar, die wordt toegelicht door Jan Peter 
van der Does. Helaas is het begrote tekort niet gering 
maar wel conform de verwachting. De oorzaken zijn 
bekend. Een krimpende gemeente, stijgende kosten 
waar we zelf geen invloed op hebben en een zeer 
lage rentestand. Er wordt alles aan gedaan om de 
kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden 
maar sommige zaken dulden geen uitstel. Zo 
moesten onlangs de dakkapel en afwatering onder 
handen genomen worden, waarvoor plaatsing van 
een steiger nodig was. Dat alleen al kost een fiks 
bedrag en dan moet het eigenlijke werk nog 
beginnen. Niet alleen wordt er bezuinigd waar 
mogelijk maar er wordt ook steeds gezocht naar 
bronnen om meer inkomsten te genereren. Eén van 
die bronnen is de verhuur van kerk en aanbouw. Het 
College van Kerkrentmeesters heeft een 
verhuurbeleid geformuleerd en beraadt zich nu over 
hoe de verhuurfaciliteiten op een aantrekkelijke 
manier op de website gezet kunnen worden. 
Een goed bericht is ook, dat de overstroming, die de 
Aanbouw onlangs getroffen heeft, geen grote schade 
heeft aangericht. 
 
De begroting van de diaconie toont geen 
verrassingen. Prettig is het dat er voldoende 
middelen zijn om de groente- en fruitactie aan de 
vluchtelingen niet alleen te continueren maar zelfs te 
vergroten. Er zal in het vervolg 1x in de drie weken 
(i.p.v. 1x in de 4 weken) geleverd worden. Goed 
nieuws voor de mensen van de Smaragdgroep, voor 
wie groente en vers fruit vaak nog een luxe is. 
 
In het kader van Kerk 2025 gaat er ook voor de 
classis het één en ander veranderen. Hoe alles 
precies zal gaan werken is nog niet op alle punten 
helder en de tijd zal leren of één van de ingrijpendste 
beslissingen - het terugbrengen van het aantal 
classes van 74 naar 11 – een juiste keus is geweest. 

De laatste classisvergadering oude stijl zal op 8 
februari a.s. gehouden worden. 
Er wordt binnen de PKN nog steeds hard gewerkt om 
diverse kerkordes en ordinanties aan te passen 
zodat zij in overeenstemming zijn met de 
uitgangspunten van Kerk 2025. Een ingewikkelde en 
tijdrovende klus, die ook vanuit onze kant de nodige 
inzet vergt. 
 
Op 10 december jl. is ds. André van der Stoel, die 
verscheidene malen in onze kerk is voorgegaan, in 
Amsterdam Zuidoost bevestigd als predikant, in het  
bijzonder voor de pioniersplek Thuis in Zuidoost. 
 

 
 
Indruk, het informatieblad voor de ‘Vrienden’ is 
verschenen. De laatste uitgave was al weer eventjes 
geleden. Het kost heel veel tijd om het blad te vullen 
en vorm te geven en soms hebben andere zaken een 
hogere prioriteit. Daarom is het ook goed nieuws dat 
de redactie versterking heeft gekregen, zodat het 
blad naar verwachting weer vaker kan verschijnen, 
waarmee de communicatie met de ‘Vrienden’ ook via 
deze weg weer geïntensiveerd kan worden. 
En wat communicatie betreft, er wordt nagedacht 
over hoe moderne middelen zoals Facebook of een 
buurt-app ingezet kunnen worden om een breder en 
jonger publiek te bereiken. 
 
De Protestante Gemeente Diemen heeft de 
kerkenraad benadert en om een gesprek verzocht 
met als doel om over de situatie, waarin beide 
gemeenten verkeren, van gedachten te wisselen. Het 
zal een oriënterend en vrijblijvend gesprek zijn 
zonder dat er voor beide partijen verplichtingen uit 
voortvloeien. Zoals in het gemeenteberaad in mei jl. 
al werd aangegeven behoort een bepaalde vorm van 
samenwerking met een andere gemeente tot de 
mogelijkheden om onze gemeente een stabielere 
toekomst te verschaffen en dit gesprek is wellicht een 
eerste kleine stap in die richting. 
 
De vergadering wordt afgesloten met het gedicht 
November van J.C. Bloem. Misschien vindt u (één 
van) beide gedichten terug in dit kerkblad maar dat 
laat ik aan de redactie over. 
 
Ik wens u allen fijne feestdagen! 
 
Brigitte Schutte 
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Kerk en regio 
 
 
In memoriam gereformeerde baanbrekers 
 
 
In het tijdsbestek van vier maanden overleden drie 
vroegere hoogleraren van de theologische faculteit 
aan de Vrije Universiteit: Tjitze Baarda, Harry Kuitert 
en Gerard Dekker. Hun dood is niet tragisch, zij 
bereikten hoge tot zelfs zeer hoge leeftijden. Toch 
raakt het mij wel. Allereerst om persoonlijke redenen, 
omdat ik met alle drie goed contact heb gehad, met 
enkelen vrij intensief. Maar ook meer ‘zakelijk’. Ik wil 
dat kort toelichten, vanuit de gedachte dat het bij 
menigeen erkenning en herkenning zal oproepen. 
Want alle drie hebben, elk op hun eigen wijze, een 
belangrijke rol gespeeld in de verruiming van het zo 
lang door onnodige grenzen beperkte gereformeerde 
gedachtegoed. 
 
Harry Kuitert  
 
Van Kuitert zal dat wel bekend zijn. Zoals dat gaat, is 
daar veel misverstand over ontstaan, ook 
vertekening van dat waar het hem nu werkelijk om 
ging. Dat lag ook wel een beetje aan hem zelf, zeg ik 
er eerlijk bij. Maar voor mij blijft hij de theoloog die 
duidelijk heeft gemaakt dat al ons spreken over God 
en al ons spreken tot God een eigen werkelijkheid 
oproept met een totaal ander karakter dan onze 
‘gewone’, ervaarbare, meetbare werkelijkheid. 
‘Verbeelding’ noemde hij die andere realiteit. De beer 
was los, zo’n vijftig jaar geleden al! Persoonlijk houd 
ik het hierbij: Wie werkelijk dóórdenkt, en dan 
doordénkt wat bedoeld is, die leert ademen, leven, 
geloven en liturgie vieren in de ruimte van de Geest. 
 
Tjitze Baarda 
 
Baarda was en blijft ten voeten uit de echte geleerde. 
In de studietijd leenden wij van hem menig uittreksel, 
want niemand kon zo helder formuleren als hij! Zijn 
bescheidenheid was even groot als zijn kennis van 
de Oud-Oosterse talen en de ontstaansgeschiedenis 
van de bijbel én andere geschriften uit de periode 
van Oude en Nieuwe Testament. Maar o wee, ook hij 
werd in het nauw gebracht door de gereformeerde 
regenten. Hij publiceerde namelijk in 1967 een 
‘Cahier voor de gemeente’ over de achtergrond van 
de uiteenlopende evangeliën en de betrouwbaarheid 
daarvan, ondanks hun verschillen. Ik noem een 
voorbeeld. 
 

Mattheüs vertelt over ‘de wijzen uit het Oosten’, die 
het kind Jezus komen aanbidden (2:1-12). Daar had 
Lucas nog nooit van gehoord – en die heeft toch 
verreweg het langste geboorteverhaal. De aria’s die 
hij weer laat klinken (van Maria, Zacharias, Simeon 
en niet te vergeten een engelenkoor met ‘Ere zij 
God’, Lucas 1 en 2) waren Mattheüs blijkbaar weer 
ontgaan... Nu ja, het is maar een voorbeeld. Baarda 
legde uit hóe en waaróm de evangelisten een geheel 
eigen aanpak hadden, waarmee zij ook een geheel 
eigen doel dienden. Een storm van kritiek barstte los 
– ál te grof voor een type als Baarda. Hij stopte 
daarmee en ging zich toeleggen op teksten rondom 
de bijbel, die ‘de verontrusten’ niet of nauwelijks 
konden volgen... 
 

Gerard Dekker 
 
Gerard Dekker was geen theoloog, maar godsdienst-
socioloog. Vanuit dat vak analyseerde hij de grote 
verschuivingen binnen de gereformeerde wereld 
vanaf de jaren na de oorlog. Onderlinge theologische 
conflicten enerzijds, langzame, maar onstuitbare 
opening naar ‘de wereld’ anderzijds. Een moeizaam 
gevecht noemde hij zijn boek over de ervaringen in 
die periode, waarin hij meer en meer van de officiële 
kerk vervreemd raakte. Wat bij hem bepaald niet 
betekende: ‘ik doe er niks meer aan’. Hij ging een 
andere kant op en raakte sterk geboeid door Dietrich 
Bonhoeffer, de theoloog die tot aan zijn geweld-
dadige dood in 1945 het pleidooi voerde voor een 
kerk die openstaat voor ‘de wereld’. Die dan ook niet 
allereerst en allermeest bezig is met het bestaan in 
‘het hiernamaals’, maar wel met een totale 
betrokkenheid bij de ‘mondige’ samenleving om zich 
heen. Zijn betrokkenheid bíj en kennis vàn 
Bonhoeffer leidde onder meer tot de fraaie uitgave 
van Dietrich Bonhoeffer: Een thematisch dagboek 
(Meinema 2011). 
 
Met een citaat uit de herdenkingswoorden van dr. 
Gerben Heitink, collega en vriend van Dekker, sluit ik 
deze korte impressie af: 
‘Christen zijn speelt zich af in de wereld, met 
erkenning van de mondigheid van de mens, 
trachtend om een nieuwe, niet-religieuze taal te 
vinden. De kerk mocht geen ruimte voor zichzelf 
vragen, zij hoefde alleen maar het geheim te 
bewaren van haar gekruisigde Heer. Jezus predikte 
het Koninkrijk Gods, schrijft Gerard Dekker, maar wat 
er kwam, was de kerk.’ 
Zo begint een generatie gereformeerde baanbrekers 
voorbij te gaan. Ik hoop dat hun wegbereiding de 
vaart erin zal houden. 
 
Niek Schuman
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Alzheimer Nederland 
 

Alzheimer Café Diemen / Ouder - Amstel / Amsterdam-Oost 
 
 

Dinsdag 9 januari 2018 
 

Dementie en rechtsbescherming 
 

Gastspreker:  
Notaris Peggy-Ann Mokkum  

 
Dementie is van invloed op alle aspecten van ons 
leven. Meestal gaat de aandacht eerst uit naar de 
geestelijke en lichamelijke begeleiding en verzorging 
van wie lijdt aan dementie. Maar dementie kan ook 
allerlei juridische en financiële problemen met zich 
meebrengen. Het kan gebeuren dat iemand geen 
overzicht meer heeft van zijn of haar financiën en 
vergeet om rekeningen te betalen. Of iemand laat 
zich door een verkoper aan de deur tot 
onverantwoorde uitgaven verleiden. Wat te doen als 
iemand wilsonbekwaam is, maar dat zelf niet kan 
inzien? Veel zaken kan iemand van tevoren regelen 
door het maken van een levenstestament. Daarin 
kunnen een aantal dingen worden vastgelegd die 
moeten gebeuren als iemand de regie over zijn of 
haar leven verliest. Ook kan een volmacht worden 
gegeven aan een vertrouwenspersoon die de 
belangen van iemand kan behartigen. Over deze en 
verwante kwesties zal notaris Peggy-Ann Mokkum uit 
Diemen uitleg geven en met ons in gesprek gaan.  
 
 
 
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 13 februari 2018 
 

Dementie en mantelzorg 
 

Gastspreker:  
Inge Jager 

 
'Klein geluk voor de mantelzorger' van Maria Grijpma 
en Inge Jager is een ondersteunend en praktisch 
boekje voor iedere mantelzorger! In de vorm van 
recepten die telkens beginnen met een herkenbare 
situatie of behoefte (je bent moe, je hebt behoefte 
aan steun, je wilt rust) geven Maria en Inge inspiratie, 
steun, troost, praktische suggesties, (h)erkenning, 
ervaringsverhalen en verwijzingen naar inspirerende 
boeken en websites. De heldere en liefdevolle 
aanwijzingen van Maria en Inge helpen (overbelaste) 
mantelzorgers om stap voor stap klein geluk terug in 
hun leven te brengen. Mantelzorger zijn is niet altijd 
makkelijk, steun komt soms uit onverwachte hoek en 
dit boekje is er daar één van. Diverse Nederlandse 
gemeentes en mantelzorginstellingen hebben 'Klein 
geluk voor de mantelzorger' cadeau gegeven aan de 
mantelzorgers in hun gemeente, waardoor het boek 
binnen no time al toe was aan een derde druk! 
 
 
 
 
 
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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Duivendrecht, december 2017 
 
 
Als de dagen op hun kortst zijn en menig kerstboom een beetje licht in de duisternis brengt, is 
het duidelijk dat het einde van het jaar in zicht komt en het nieuwe jaar zich aandient. Heeft 
2017 voor u gebracht wat u er van hoopte? En wat zal 2018 voor ons in petto hebben? Graag 
willen we samen met u stil staan bij het afgelopen jaar en vooruit kijken naar wat het nieuwe 
jaar gaat brengen. 
 
Daarom willen we u graag uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie van De Kleine Kerk op: 
 
 

Zaterdag, 6 januari 2018 
in De Aanbouw 

van	16:00	tot	18:00	uur	
 
Zoals gebruikelijk wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. Bovendien is het een mooie 
gelegenheid om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Ik hoop van harte dat u hierbij 
aanwezig kunt zijn. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, 
 

 
Martijn Nolte 
 
Voorzitter 
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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 20 februari 
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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’.  


