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Van de redactie 
 
 
 
De kou is uit de lucht. Sommigen hebben misschien 
even gedacht dat de Elfstedentocht nog zou worden 
verreden, maar de schaatsen kunnen weer worden 
ingevet en opgeborgen. De lente lijkt begonnen. 
Sommigen bolgewassen, zoals de sneeuwklokjes en 
de krokussen waren er al vroeg bij. Het is nu 
wachten op de narcissen, het speenkruid en het klein 
hoefblad; de aankondigers van het voorjaar. De 
nieuwjaarsreceptie ligt al ver achter ons. Het 
gemeenteberaad van 18 februari j. l. ligt nog vers in 
ons geheugen. Uit de vragen die bij de aanwezigen 
leefden bleek een grote betrokkenheid bij het wel en 
wee van De Kleine Kerk. De goed bezochte 
informatieve bijeenkomst werd afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. Een uitgebreid verslag van het 
gemeenteberaad vindt u op pagina 20 – 21. 
 
Intussen gaan de activiteiten van De Kleine Kerk 
door, en wisten ondanks een gevoelstemperatuur 
van –17 ruim 30 mensen de weg naar de Aanbouw te 
vinden voor een bijzondere avond over het werk van 
Marc Chagall, in het bijzonder over de ramen van 
Mainz. Herman Teerhöfer vertelde er boeiend over en 
bleef na afloop ook nog geruime tijd napraten. Uit 
deze avond vloeide nog voort dat een groep onder 
zijn leiding binnenkort een bezoek zal brengen aan 
het Joods Historisch Museum. 
 
De diensten van de komende tijd staan in het teken 
van Pasen. Er staan nog twee vespers op het 
programma, waarbij Nora Schutte een artikel 
geschreven heeft dat u vindt op p.6. Ook zijn er 
binnenkort weer twee diensten in de vorm van een 
morgengebed, zonder predikant, voorbereid door 
gemeenteleden. 
 
Verder vindt u in dit blad veel informatie over de 
activiteiten in de komende twee maanden: naast 
enkele thema-avonden en nog een filmavond, 
verwachten we de voorstelling Landverrader van en 
door Helmert Woudenberg en het zevende (!) 
poëziefestival, met als speciale gast de architect 
Maarten Douwe Bredero.  
 
En ‘last but not least’: we zijn er blij mee dat we prof. 
Ernst Hirsch Ballin bereid hebben gevonden om op 
17 april te spreken over de vragen rondom het 
samenleven in de stad van vele verschillende 
mensen en groepen. 
 

Op Koningsdag is er een boekenmarkt, en de kerk is 
op 4 mei weer geopend voor de 4 mei herdenking 
van Duivendrecht.  
 
Op donderdagmorgen 10 mei, Hemelvaartsdag, bent 
u weer welkom om mee te wandelen bij onze eigen 
invulling van het ‘dauwtrappen’: een stadswandeling.  
 
We wensen u veel leesplezier en zien u graag in de 
diensten en bij de andere activiteiten in de komende 
tijd. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa  
Nora Schutte                                                                                                            
Cor Schröder (verspreiding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
 
Jezus en zijn leerlingen bij het Meer van Galilea; 
beeld uit de film Il vangelo secondo Matteo van Pier 
Paolo Pasolini (1922 – 1975) 
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Kerkdiensten 

 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
11 maart Morgengebed 
 
18 maart ds. W. Brouwer 
 
25 maart ds. W. Brouwer 
 Palmzondag 
 
29 maart, 19.30 uur ds. W. Brouwer 
 Witte Donderdag 
 Heilig Avondmaal 
30 maart, 19.30 uur ds. W. Brouwer
 Goede Vrijdag 
31 maart, 19.30 uur ds. W. Brouwer 
 Stille Zaterdag 
  
1 april ds. W. Brouwer 
 Paasmorgen 
 
8 april ds. W. Brouwer 
 
15 april  dr. J. Greven 
  
22 april ds. W. Brouwer 
  
29 april ds. A. van der Stoel 
 
6 mei ds. C. Ofman 
 
10 mei, 8.00 uur ds. W. Brouwer 
 Hemelvaart 
 
13 mei Morgengebed 
 
Vesper 
Donderdag 8 maart, van 19.30 tot 20.00 uur 
Donderdag 12 april, van 19.30 – 20.00 uur 
  
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw.  
 
Lied van de maand 
Maart Liedboek 548 
April  Liedboek 664 
Mei  Liedboek 916 

Kostersteam 
 
11 maart dhr. P. Cleveringa 
18 en 25 maart dhr. M. Buntsma 
29, 30 en 31 maart dhr. P. van Leeuwen 
1, 8 en 15 april dhr. M. Wolters 
22 en 29 april dhr. P. Cleveringa 
6 mei  dhr. M. Buntsma 
10 mei dhr. P. Cleveringa 
13 mei dhr. P. van Leeuwen
  

Agenda: 
 
Donderdag 15 maart, 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur 
 
Stichting Kleinoot: Poëziefestival 
 
 
Donderdag 22 maart, 20.00 uur 
 
Lucaspassies 
 
 
Woensdag 4 april, 20.00 uur 
 
My Only Sin Is My Skin  
 
 
Vrijdag 13 april, 20.00 uur 
 
Film: A Man For All Seasons (over Thomas More) 
 
 
Dinsdag 17 april, 20.00 uur 
 
Vertrouwen in de stad,  
met prof. dr. Ernst Hirsch Ballin 
 
 
Zondag 22 april, 15.00 uur  
 
Stichting Kleinoot:  
Landverrader, met Helmert Woudenberg 
 
 
Vrijdag 27 april, 10.00 – 16.00 uur 
 
Boekenmarkt  
 
 
Vrijdag 4 mei, 19.15 – 19.45 uur 
 
4 mei herdenking 



 4 

AnTenne 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
Desbevoegd geboecstaafd 
 
Een ingebonden boek zonder opdruk: dat maakt 
nieuwsgierig. Waar zou het over gaan? Het 
overkwam me toen Charles Ek mij, voor de verkoop 
op de boekenmarkt van Koningsdag aanstaande, 
drie ingebonden exemplaren van het tijdschrift 
Kennis En Kunst (de jaargangen 1872, 1873 en 
1874) gaf. Op de titelpagina stond de naam R. 
Koopmans van Boekeren. Even googelen leverde op 
dat hij de eindredacteur van het tijdschrift en 
predikant was. Rinse - dat was zijn voornaam - 
leefde van 1832 tot 1896 en woonde het grootste 
deel van zijn leven in Leiden. Op zeer jeugdige 
leeftijd had hij in den lande al enige faam verworven 
met het schrijven van kinderboeken. Toen hij 
dominee was geworden begon het serieuze werk. Als 
‘getalenteerd en komisch spreker’ gaf hij overal 
lezingen. In die periode schreef hij onder andere een 
verhaal over het maken van Sinterklaaskledij.                                                                                                   
Kennis En Kunst vermeldde op de titelpagina een 
keur van onderwerpen die in het tijdschrift aandacht 
kregen, zoals: “Gedenkwaardige Feiten. – 
Geschiedenis. – Beroemde Personen. - Beeldende 
Kunst. – Uitvindingen. – Natuurkunde. – Nijverheid. – 
Bouwkunst. – Gezondheidsleer. -
Uitspanningslectuur.- enz. enz.”. De onderwerpen 
werden aangeleverd door Desbevoegden. Om 
erachter te komen wat met die term werd bedoeld 
was het nodig de inhoudsopgave van de drie boeken 
aandachtig door te nemen en enkele bijdragen te 
lezen. Ze waren geschreven door mensen met 
kennis van zaken. Zo was er een artikel over 
“Schadelijke torren in huizen en magazijnen”. Naast 
een nauwkeurige beschrijving en naamgeving van 
het ‘gedierte’, dat in huis of in pakhuizen hinder 
veroorzaakte, kreeg vooral de schade die werd 
aangericht aandacht. Het was duidelijk ‘ongedierte’. 
Uit een voetnoot onder één van de artikelen bleek 
dat de schrijver (Abr. M. van Haeften) 
wetenschappelijk verantwoord bezig was. Het 
tijdschrift bevatte verder verslagen van bezoeken aan 
verre en vreemde landen en van de 
wereldtentoonstelling te Wenen. Het waren artikelen 
over nieuwe ontwikkelingen, die zich elders in 
Europa hadden voorgedaan, maar in ons land nog 
even op zich lieten wachten. Ze waren bedoeld ter 
oriëntatie en voor het bijspijkeren van kennis. Onder 

de titel ‘Halfweg’ dacht ik iets meer te weten te 
komen over de plaats met die naam en over de 
productie van suiker, maar ik kwam bedrogen uit. De 
eindredacteur had de leeftijd van 50 jaar bereikt en 
wenste zijn ruime levenservaring met de lezers van 
het tijdschrift te delen. De gesprekken tijdens de 
borrel die gehouden werd ter gelegenheid van de 
verjaardag werden door hem te boek gesteld 
(geboekstaafd). Hij maakte duidelijk genuanceerder 
te zijn in zijn opvattingen dan bijvoorbeeld zijn broer 
en anderen in het gezelschap. Vermakelijk schrijfsel, 
verdeeld over drie artikelen waaronder maar één die 
de naam van de auteur vermeldt.                               
 
Al bladerend en lezend in de drie boekwerken werd 
me duidelijk dat de term Desbevoegden , vermeld op 
de titelpagina, ruim moest worden opgevat.                                                                                                              
In de drie jaargangen kwamen artikelen met zeer 
uiteenlopende onderwerpen aan de orde, al dan niet 
voorzien van auteursnaam. Een kenner van bont - in 
een artikel met de titel ‘Pelterijen’ - wenste onbekend 
te blijven. Mogelijk uit schaamte, hoewel van 
dierenactivisten toen nog geen sprake was. Mevr. T. 
Laroni geb. Francois daarentegen wilde gekend zijn. 
Ze was duidelijk van goede komaf. In het artikel 
‘Jaloersch’ gaf ze uitleg over het verschijnsel dat na 
de geboorte van een kind er wel eens sprake is van 
jaloezie binnen een gezin. Zij lichtte dat toe door te 
refereren aan het verhaal van Benjamin en Jozef uit 
de Bijbel en gebruik te maken van twee strofen van 
de ‘Dichter des Vaderlands’ van die tijd, De Génestet. 
 
Haast ben je nu niet meer Benjamin, 
Dan krijg je niet alleen je zin, 
En moogt je fortuin gaan zoeken, 
Dan eet een ander je kaas van je brood, 
Dan heerscht er een ander op moedersschoot, -  
Een koninkje in linnen doeken 
 
Dan sta je gelijk, jij, met andere broers, 
En maak je spektakel, men noemt u jaloersch, 
Men lacht om uw gramschap, klein wichtje! 
Dan, wie er je soms nog beschermen moog – 
Een ander heeft ieders hart en oog, 
In spijt van je lieve gezichtje? 
 

 
De Génestet 
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Tijdschriften als Kennis En Kunst kwamen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw op de markt 
en waren bedoeld om zo veel mogelijk mensen te 
onderwijzen over opvoeding, deugden, de natuur, et 
cetera, en te informeren over wat er in het binnen- en 
buitenland zoal voorviel. De artikelen dienden bij te 
dragen aan een brede algemene ontwikkeling van de 
bevolking. Een en ander was bedoeld als een 
beschavingsoffensief.  
 
Politieke onderwerpen kregen geen platform, hoewel 
er meer dan genoeg over te schrijven viel, zoals de 
scheiding van Kerk en Staat. Dit komt in geen van de 
drie delen aan de orde. Het kan een te heet hangijzer 
zijn geweest, of de eindredacteur kon niet 
beschikken over personen die desbevoegd genoeg 
waren om hierover zinnige dingen te schrijven. 
Tijdens de borrel, ter gelegenheid van het bereiken 
van de vijftigjarige leeftijd, kwam de politiek wèl aan 
de orde. Het leverde veel prietpraat op, maar het 
werd evengoed geboekstaafd door één der 
Desbevoegden.  
 

 
 
Het Middelnederlands woord boekcstaven betekent 
spellen, verkondigen. Een boecstave was een letter 
uit het alfabet. In de Middeleeuwen had het woord 
boec, ondanks de klankovereenkomst met het 
hedendaagse woord boek, een andere betekenis. 
Het was een ’akte, officieel stuk, in het bijzonder het 
formulier van een af te leggen eed’, dat werd 
voorgelezen. Het moment waarop de rechter zijn staf 
voorhield en de eed afleggende persoon deze 
aanraakte, was het moment dat de mondeling 
herhaalde tekst vaststond, werd geboecstaafd. Het 
kreeg zo een officiële status. Staven betekende 
destijds: het voorgezegde nazeggen en zo 
vastleggen. De Dikke van Dale meldt nog de 
verouderde betekenis van het woord boekstaven: het 
spellen van letters en lettergrepen. In het 
hedendaags spraakgebruik is de betekenis van het 
woord: te boek stellen, opschrijven.                                                 

Een goed voorbeeld van boeckstaving is de vertaling 
van de Statenbijbel. Er werd tot deze vertaling 
besloten door de nationale Dordtse Synode  (1618 – 
1619). Zij is tot stand gekomen “door last van de 
Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael van de 
Vereenighde Nederlanden”, zoals het titelblad 
vermeldt. Daar staan nog twee opvallende passages: 
“uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandsche 
taal getrouwelijk overgezet” en “Met de volledige 
kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur in 
de tegenwoordige spelling”. Festus Hommius, 
Jacobus Rolandus en Antonius Waleus waren door 
de wol geverfde predikanten, die tien jaar de tijd 
namen de vertaling van het Nieuwe Testament uit het 
Aramees, Grieks en Hebreeuws te boeckstaven. Ze 
waren, zoals het titelblad vermeldt, gerechtigd door 
de Staten-Generaal en desbevoegd. 
 
Vanwege zijn grote cultuurhistorische waarde is de 
Statenbijbel opgenomen in de geschiedkundige 
Canon van Nederland. De Statenbijbel uit 1637 is het 
meest gelezen werk aller tijden. Mensen hadden 
lange tijd geen enkel ander boek in huis. De komst 
van tijdschriften zoals het hiervoor besproken Kennis 
En Kunst bracht daar verandering in. De 
Statenvertaling bleef tot 1951 in gebruik en nu nog 
wordt in kerken van de Gereformeerde Gemeenten 
vanaf de kansel uit die oude vertaling uit 1637 
gelezen, al is de spelling enigszins vernieuwd. 
Woorden als ‘wijf’ en ‘bijwijf’ zijn vervangen door 
‘vrouw en ‘bijvrouw’.  Sommige PKN kerken hebben 
hun Statenbijbel in het liturgisch deel van hun 
kerkgebouw een prominente plaats gegeven. In onze 
kerk leidt de Statenbijbel een verborgen bestaan in 
één van de kasten in de consistorie. Deze bijbel werd 
cadeau gedaan aan “de Evangelisatie te 
Duivendrecht door Willem Fokker voor het eerst 
gebruikt door Ds. L. R. Aalders Pred. Te Ouderkerk 
aan den Amstel 1 Mei 1921”.  
Het is met inkt geboekstaafd. 
 

 
 
Piet Cleveringa 
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Eredienst 
 
 
 
Een Vesper in de veertigdagentijd 
 
 
Bent u al eens bij één van de Vespers geweest, die 
sinds enkele jaren in De Kleine Kerk worden 
gehouden? Donderdag 8 maart bent u weer van 
harte welkom om de Vesper, die in het teken van de 
veertigdagentijd zal staan, mee te vieren. Door stilte, 
muziek en woorden willen wij ons voorbereiden op de 
Stille Week. 
 
 
Op weg naar Pasen 
 
Op weg naar Pasen leven wij nu in de lijdenstijd. Het 
is een tijd van verstilling en bezinning. Straks zijn we 
met stomheid geslagen over het leed dat Jezus treft. 
Na Goede Vrijdag vinden we ternauwernood of in het 
geheel geen woorden meer om de ander en onszelf 
te troosten. Maar de Stille Zaterdag wordt gevolgd 
door een wonder waarvan we ons in deze 
veertigdagentijd nog geen voorstelling kunnen 
maken. 
 
Ook Maria, de moeder van Jezus, staat door verdriet 
overmand bij het kruis waaraan haar zoon zojuist is 
gestorven. Naast alle blijdschap en vreugde over de 
geboorte en het opbloeiende leven van een nieuw 
schepsel, een kind, vinden er ook smartelijke 
gebeurtenissen in dat leven plaats. Ook in het gezin 
waarin Jezus is opgegroeid wordt dat zo gevoeld. 
 
 
De zeven smarten van Maria 
 
Een week na de bevalling wordt door Simeon aan 
Maria voorspeld dat “’zij zelf als door een zwaard 
doorstoken zal worden.” (Lucas 2, 34-35) 
Enige tijd later vluchten vader, moeder en kind voor 
het gevaar dat van Herodes uitgaat. (Matteüs 2, 14) 
Aan het begin van zijn pubertijd is Jezus voor zijn 
ouders enige tijd spoorloos. Dodelijk ongerust als ze 
zijn gaan ze naar hun kind op zoek. Zij vinden hem 
terug in de tempel en zijn ontzet. Maria zegt tegen 
haar zoon: “Kind, wat heb je ons aangedaan? Je 
vader en ik hebben met angst in het hart naar je 
gezocht.” (Lucas 2, 48-49) 

Mogelijk heeft Jezus tijdens de kruisweg nog 
troostende woorden voor zijn moeder gevonden. Dat 
kan een groot verdriet bij Maria teweeg gebracht 
hebben, want als moeder had zij juist haar kind willen 
troosten. 
 
In Johannes 19, 26 zegt Jezus tegen zijn moeder, die 
dicht bij de leerling staat van wie Jezus veel houdt: 
“Dat is uw zoon.” Zo verdrietig moet dit voor Maria 
zijn geweest, want voor haar kan het ene kind 
onmogelijk het andere kind vervangen. 
 
Volgens latere overleveringen zou de bedroefde 
Maria de dode Jezus in haar schoot hebben 
opgenomen; in de kunst is een dergelijke afbeelding 
bekend onder de benaming Piëta. 
 

 
Piëta (Middeleeuws, anoniem) in de Kirche St. Peter 
und Paul, Waltershofen (bij Freiburg).  
 
 
En dan was er voor Maria de smart bij de 
graflegging, het ogenblik dat de dode wordt 
afgescheiden van de wereld van de levenden. 
Het zijn stuk voor stuk momenten van peilloos 
verdriet, deze zeven smarten van Maria. In de 
Rooms-Katholieke kerk is Onze-Lieve-Vrouwe van 
Smarten een gedenkdag op 15 september.  
 



 7 

Peilloos verdriet heeft ook de moeder in het gedicht 
‘Moeder en zoon’ van Rutger Kopland. Ontroostbaar 
is zij, want zij waant haar zoon dood. 
En dan de hereniging in het wiegen van voor de 
geboorte en van na het sterven in de moederschoot. 
 
 
Moeder en zoon 
 
Er is ergens een vijver, schrijft Ovidius, 
die ooit een moeder is geweest 
‘zij smolt weg in tranen’, rouwend 
om haar doodgewaande zoon 
 
maar hij leefde nog – hij had de dood gezocht 
door van een rots te springen, maar hij viel niet, 
in de woorden van Ovidius: ‘zwevend werd hij 
in de lucht een zwaan met witte veren’. 
 
Die dingen gebeurden toen – soms was 
de werkelijkheid zo ondraaglijk 
dat er gebeurde wat niet kon. 
 
Dit is alles wat wij weten: moeder en zoon 
herenigd – je ziet in gedachten hoe een witte zwaan 
wordt gewiegd door een vijver en je vraagt: 
zou die vogel de rouw kennen van het water 
en zou het water weten wie het wiegt. 
 
Rutger Kopland (1934-2012) 
 
 

 
 
 
Het lijkt bijna het wonder van Paasmorgen. 
 
Graag verwelkomt de groep die de Vespers 
voorbereidt u op donderdag 8 maart a.s. om 19:30 
uur in De Kleine Kerk.  
 
 
Nora Schutte 
 

Bij de diensten 
 
Op zondag 11 maart heeft de dienst de vorm van een 
morgengebed, voorbereid en uitgevoerd door Gerie 
Bouman en Nora Schutte. In dit morgengebed wordt 
het thema ‘Weerwoord’ van het poëziefestival 
verwerkt, in samenhang met de veertigdagentijd. 
 
Op zondag 18 maart lezen we de gelijkenis van de 
onrechtvaardige pachters uit Lucas 20, 9 – 19. De 
vraag naar de betekenis van het ‘Zoon van God –zijn’ 
van Jezus, waaraan Lucas in het begin van zijn 
evangelie (en ook daarna) zoveel aandacht 
besteedde, komt hier opnieuw aan de orde, nu vooral 
in samenhang met het lijden van Jezus. 
 
Zondag 25 maart is Palmzondag. De kinderkerk 
werkt mee aan de dienst, en we horen het verhaal 
over de intocht van Jezus in Jeruzalem uit Lucas 19, 
29 – 48. 
 
Palmzondag vormt het begin van de Stille Week, met 
diensten op donderdag tot en met zondag. We lezen 
op deze dagen verder in Lucas, wiens versie van het 
lijdensverhaal minder vaak in de kerk gelezen wordt 
dan die van Matteüs en Johannes. 
 
Op Witte Donderdag (29 maart, 19.30 uur) vieren we 
het Heilig Avondmaal en lezen we Lucas 22, 1 – 38 
over het pesachmaal dat Jezus kort voor zijn 
gevangenneming vierde met zijn leerlingen.  
 
Op Goede Vrijdag lezen we verder in Lucas: 22, 39 – 
23,49.  
 
Op Stille Zaterdag lezen we over de graflegging van 
Jezus, uit Lucas 23, 50 – 56.  
 
Na het Paasontbijt (zie p.8) begint de Paasmorgen-
dienst om 10 uur, met medewerking van de 
kinderkerk. We lezen Lucas 24, 1 – 12.  
 
Op zondag 8 april lezen we het verhaal van de 
Emmaüsgangers uit Lucas 24,13 - 35. Eigenlijk 
zouden we dit verhaal op de avond van Pasen 
moeten lezen - want het speelt zich af op de avond 
van de dag van de opwekking van Jezus -, maar dan 
is er geen dienst.  
 
Op zondag 15 april gaat dr. J. Greven voor in de 
dienst. Van 1985 tot 1998 was hij hoofdredacteur van 
het dagblad Trouw.  
 
Op zondag 22 april blijven we in de sfeer van Pasen 
met het lezen van Lucas 24,36 – 49.  
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Op 29 april gaat ds. A. van der Stoel voor. U leest het 
goed: ‘ds.’, want op 10 december jl. werd hij in De 
Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost bevestigd tot 
predikant bij de Protestantse Gemeente Zuidoost in 
het kader van het pioniersproject. ‘Thuis in Zuidoost’.  
 
Op zondag 6 mei zal de dienst geleid worden door 
ds. C. Ofman. 
 
Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is er om 
8.00 uur een kort morgengebed, voorafgaand aan de 
traditionele Hemelvaartswandeling. We lezen het slot 
van het Lucas – evangelie, Lucas 24, 50 -52. 
 
Op zondag 13 mei is er een dienst in de vorm van 
een morgengebed, voorbereid door Charles Ek. 
 
ds. Wim Brouwer 
 
 
PAASONTBIJT (no. 34) 
 
En alweer is er een jaar omgevlogen… 
Pasen 2018 nadert, dus ook het paasontbijt. 
Wie doet (doen) er mee? 
 
U weet natuurlijk allàng hoe de gang van zaken is: 
met z’n allen op Paasmorgen ontbijten, vóór de 
paasmorgendienst. 
Dan opruimen en afwassen, want ná de dienst 
moeten we in de Aanbouw weer koffie en/of thee 
kunnen drinken. 
En vervolgens, na de opruimactiviteiten, is er de 
eredienst, waarin het feest van Pasen wordt 
voortgezet. 
  
Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel 
eters moeten worden gerekend. Opgeven is dan ook 
gewenst. Maar als een vergeetachtig mens of een 
spijtoptant zich op paasmorgen meldt zonder zich te 
hebben opgegeven, dan doen we daar niet moeilijk 
over. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
 
 

 

Opgeven kan bij ondergetekende, 
telefoonnummer: 020 690 67 99 
 
Doe die opgave het liefst vóór Stille Zaterdag, in 
verband met de noodzakelijke boodschappen. 
 
Dus: 1 april, Eerste Paasdag. 
Tijd van aanvang: half negen stipt. 
Plaats: De Aanbouw.   
 
Tot dan! 
Meini Blom 
 
 

 
 
 
Vespers 
 
Op donderdag 8 maart (zie ook p.6 ) en donderdag 
12 april 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  
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Vorming & Toerusting 

 
Alle avonden vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in 
de Aanbouw, achter de kerk. 
 
LUCASPASSIES         
De meeste muziek die geschreven is bij het verhaal 
van het lijden van Jezus is gebaseerd op de 
evangeliën van Matteüs en Johannes. Toch bestaat 
er ook muziek bij de weergave van de 
gebeurtenissen door Marcus en Lucas. Op deze 
avond horen we muziek die gemaakt is bij teksten uit 
het Lucas-evangelie, afkomstig uit verschillende 
tijden, van de Middelleeuwen tot en met de twintigste 
eeuw. We horen onder meer Middeleeuwse 
zettingen, een deel uit de ten onrechte aan Bach 
toegeschreven Lucaspassie, en delen uit de 
Lucaspassies van James MacMillan en Calliope 
Tsoupaki. Ook staan we stil bij het eigen karakter van 
het verhaal zoals Lucas dat vertelt en bij de plaats 
van de Lucaspassie in de liturgie van de kerk.  
 
Datum:  donderdag 22 maart 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 
MY ONLY SIN IS IN MY SKIN 
Muziek rond de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging 
Op 4 april 2018 is het 50 jaar geleden dat Martin 
Luther King werd vermoord, in Memphis, Tennessee. 
Hij was predikant en een van de belangrijkste leiders 
van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. We 
gedenken hem met een avond waarop muziek 
centraal staat. Afro-Amerikaanse gospel, blues en 
jazz, en later ook ‘Europees’-Amerikaanse folk music 
speelde een belangrijke rol in de burgerrechten-
beweging. De vele songs die gemaakt werden 
dienden verschillende doeleinden: reageren op het 
onrecht dat vooral Afro-Amerikaanse mensen werd 
aangedaan in verleden en heden, om mensen te 
motiveren tijdens de lange vreedzame 
protestmarsen, om troost te bieden. Soms werden 
songs eenvoudigweg geschreven als afleiding tijdens 
het lange wachten bij protestacties. Muziek werd ook 
gebruikt als drager van politieke en filosofische 
ideeën over kolonialisme en discriminatie. Op deze 
avond horen we muziek uit de tijd van Martin Luther 
Kings optreden en daarvóór, van onder meer Billie 
Holiday, Louis Armstrong, Mavis Staples, John 
Coltrane, Pete Seeger en Bob Dylan afgewisseld met 
beelden en verhalen uit zijn leven.  
 
Datum:  woensdag 4 april 2018, 20.00 uur          
Leiding: ds. Wim Brouwer, m.m.v. Johan Sturm 

A MAN FOR ALL SEASONS                               
Thomas More (1478 – 1535) , Engels filosoof, 
staatsman en adviseur van Hendrik VIII, weigert deze 
in 1528 te steunen in zijn streven om te breken met 
de Rooms-Katholieke Kerk en een eigen staatskerk 
te beginnen. Hendrik VIII kan zo onder meer 
scheiden van Catherine van Aragon en hertrouwen 
met Anna Boleyn. Uiteindelijk leidde dit tot de 
onthoofding van More in 1535. More, bekend 
geworden door zijn boek ‘Utopia’, was Rooms-
katholiek en humanist. die het persoonlijk geweten 
stelde boven de eisen van de staatsmacht. De 
confrontatie tussen de opportunistische Hendrik VIII 
en de principiële More is het uitgangspunt van de 
film, die is gebaseerd op een theaterstuk van Robert 
Bolt. Dankzij de geweldige cast en de goede regie 
van Fred Zinnemann is deze film uit 1966, die vijf 
Oscars kreeg, nog altijd zeer de moeite van het 
bekijken waard. 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 13 april 2018, 20.00 uur              
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
VERTROUWEN IN DE STAD 
Steden zijn naar hun aard ontmoetingsplaatsen. 
Daardoor zijn ze broedplaatsen van nieuwe 
ontwikkelingen. Spanningen, maar ook nieuwe 
vormen van wederkerigheid en religiositeit 
kenmerken het samenleven in steden. Het stedelijk 
samenleven werkt confronterend: confronterend met 
verscheidenheid, met techniek en met de uitputting 
van hulpbronnen, met nieuwe ideeën. In zijn lezing 
stelt Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Rechten van de 
Mens aan de Universiteit van Amsterdam, de vraag 
aan de orde wat nodig is om mensen in turbulente 
tijden genoeg vertrouwen te geven om in vrede hun 
levensplannen te ontwikkelen: vrij van repressie en 
materieel gebrek, en ook van angsten en existentiële 
onzekerheid. 
 
Datum:  dinsdag 17 april 2018, 20.00 uur  
Leiding: prof. dr. Ernst Hirsch Ballin  
 

 
Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin 
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Pastoraat 
 
 
Zoals u in het verslag van het gemeenteberaad kunt 
lezen, zal mijn werktijd vanaf 1 april voor 
Duivendrecht verlaagd worden naar 50% (was 75%). 
In totaal ga ik 100% werken, maar de andere 50% 
daarvan komt ten goede aan de Protestantse 
Gemeente te Diemen. In hetzelfde verslag kunt u 
lezen wat dat betekent voor de verdeling van mijn 
werkzaamheden. Ik vat het nog even samen: iets 
(circa 3) minder diensten per jaar, meer gastsprekers  
op thema-avonden, waardoor ik daaraan wat minder 
werk heb, en iets minder pastoraat. Dat laatste laat 
zich nooit precies plannen, en hangt ook af van wat 
er zich allemaal voordoet in de gemeente.  
 
We zullen via het pastoraal overleg het bezoekwerk 
zo goed mogelijk blijven coördineren en verder kunt u 
altijd contact met mij opnemen als u met mij een 
gesprek wilt. Telefonisch en per mail ben ik alle 
dagen bereikbaar, dat wil zeggen dat u telefonisch 
soms een voicemail zult krijgen, maar dan bel ik u ‘zo 
spoedig mogelijk’ terug. (Dit heeft altijd mijn voorkeur 
gehad boven het houden van ‘spreekuren’, dat ik 
alleen dan en dan bereikbaar zou zijn). Wat 
bereikbaarheid betreft verandert er dus niets in 
vergelijking met de huidige situatie.  
 
Pastorale afspraken zal ik zoveel mogelijk op 
woensdag / donderdag maken, vrijdag overdag zal ik 
vooral in Diemen zijn. Het begin van de week zal ik 
vooral voorbereidend werk doen voor diensten en 
avonden et cetera, waarbij ik de maandag zoveel 
mogelijk zal proberen vrij te houden. Ik hoop dat u zo 
een beetje een indruk hebt van hoe het eruit gaat 
zien vanaf 1 april, en hoop vooral dat u weinig 
verschil zult merken, dat wil zeggen dat De Kleine 
Kerk even levendig blijft als tot nu toe steeds het 
geval was. Dat hangt gelukkig niet alleen van mij af, 
en ik ben iedereen dankbaar die in de afgelopen tijd 
heeft meegeholpen en meegedacht om deze 
veranderingen te realiseren en eraan wil blijven 
meewerken! 
 
Hiernaast vindt u twee gedichten bij een verhaal uit 
de Bijbel dat voor mij altijd veel heeft betekent en mij 
ook in de komende tijd weer zal inspireren: het 
verhaal van de Emmaüsgangers, waarin eigenlijk het 
hele evangelie is samengevat. Het gedicht van Jaap 
Zijlstra staat als Lied 646 ook in het Liedboek. 
 
 
ds. Wim Brouwer 

De Heer is onze reisgenoot 
  
 
De Heer is onze reisgenoot, 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 
  
Zo valt een lange weg ons licht, 
de Schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 
 
De avond daalt, blijf bij ons Heer 
Hij zet zich aan de tafel neer 
en breekt het brood en schenkt de wijn, 
die gast, het moet de Gastheer zijn! 
  
Wij keren naar Jeruzalem, 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het daaglijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot. 
  
 
Jaap Zijlstra (1933 – 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De disgenoten 
  
 
Het simpele gerei, 
het brood dat is gesneden, 
de stilte, de gebeden - 
Want de avond is nabij 
  
Uit tranen en uit pijn 
dit samenzijn verkregen: 
bij sober brood de zegen 
twee in uw naam te zijn. 
  
Waar aan de witte dis 
uw teken wordt beleden 
verschijnt Gij - : ‘u zij vrede’. 
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis. 
 
 
Ida Gerhardt (1905 – 1997) 
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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 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 klooster--verblijf. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 11 maart 
 
D: De collecte is bestemd voor het Ecologische 
Landbouwproject Ghana (ELPG). Op het platteland 
van Ghana is veel honger en armoede. 
Hoofdoorzaak: de traditionele landbouw en tekort 
aan kennis om voldoende opbrengsten van het land 
te halen voor de groeiende bevolking. Oplossing: de 
bevolking leren om biologische landbouwmethoden 
toe te passen. Dit gebeurt door lokale projectleiders 
met steun en inbreng van ELPG. ELPG is inmiddels 
40 jaar betrokken bij de landbouwontwikkeling in 
Noord Ghana en de resultaten bewijzen dat deze 
biologische landbouwmethoden werken: 
aanzienlijk hogere oogstopbrengsten, duurzaam 
landgebruik, minder erosie, betere 
bodemvruchtbaarheid, meer sociale samenhang in 
de dorpen, meer vertrouwen in eigen kunnen, 
verbetering van het milieu, o.a. door bomenaanplant. 
Deze boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en 
een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er 
schoolgeld voor kinderen, geld voor kleding en voor 
gezondheidszorg.. De stichting is voor haar werk 
volledig afhankelijk van particuliere giften. 
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U: De uitgangscollecte is de tweede collecte dit jaar 
voor ondersteuning van de voedselbank in Diemen. 
Deze voorziet ook in de minimale behoefte van 
inwoners van Duivendrecht zonder dat daar een 
formele regeling over bestaat. Deze collecte dient om 
net wat meer te kunnen doen dan door de 
aangeboden voedseloverschotten mogelijk is. Zo 
laten we ook onze waardering blijken voor deze 
bijzondere vorm van diaconaat. 
 
 
 
Zondag 18 maart 
 
D: De opbrengst is voor de door ons al vele jaren 
gesteunde organisatie Edukans. Edukans is dé 
ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd 
gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar 
school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft 
kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede 
toekomst kunnen bouwen. Daarom werken wij iedere 
dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Nog 
eens 250 miljoen kinderen gaan wel naar school, 
maar leren daar veel te weinig. 
 

 
  School in Malawi 
 
 
Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten 
zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel 
kinderen maken om die reden hun school nooit af. 
Edukans zorgt onder andere voor een veilige 
leeromgeving, goed opgeleide docenten en 
betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een 
kind te laten slagen op school in veel ontwikkelings- 
landen bestaan bijna geen vervolg - opleidingen, of 
sluiten opleidingen niet goed aan op het aanbod van 
banen. Edukans werkt daarom aan opleidingen voor 
beroepen waar ook echt vraag naar is. En ze geven 
trainingen in ondernemerschap zodat jongeren leren 
hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen. 

U: Ook kerk in Actie collecteert vandaag voor 
onderwijs. Nu gaat het om verbetering van onderwijs 
in zuidelijk India. In Tirupur, een industriestad in Zuid-
India, werken maar liefst één miljoen mensen in de 
textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit 
andere delen van India. Eenmaal in de stad 
aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan 
het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school 
kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, 
werken duizenden kinderen onder slechte 
omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie 
SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-
medewerkers zien dat een kind aan het werk is, 
lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar 
weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. 
Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar 
mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. 
Geef een bijdrage zodat ouders hun kinderen naar 
school kunnen laten gaan in plaats van naar de 
fabriek. 
 
Zondag 25 maart (Palmzondag) 
 
D: De opbrengst van deze collecte komt ten goede 
aan Exodus Noord-Holland. Het werkgebied van 
deze stichting beslaat de gehele provincie Noord-
Holland. In Alkmaar en Amsterdam heeft de stichting 
Exodus-huizen voor woonbegeleiding. Als onderdeel 
van Exodus Nederland biedt de organisatie met 
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding 
aan gedetineerden en ex-gedetineerden. Er zijn  
verschillende mogelijkheden van hulp: begeleid 
wonen, ambulante professionele begeleiding 
groepsactiviteit tijdens detentie, dagbesteding na de 
detentie, individuele begeleiding door vrijwilligers 
tijdens en na de detentie, arbeidsintegratie en 
trainingen om de terugkeer naar de maatschappij te 
vergemakkelijken. 
 
 
U: Ook deze uitgangscollecte is een KIA collecte, dit 
keer in het kader van het werelddiaconaat. De eerst 
belanghebbende doelgroep wordt gevormd door 
vrouwen in Oeganda. Door de jarenlange oorlog in 
Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen 
getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in 
drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met 
huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar 
te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers 
van Mothers’ Union van de orthodoxe kerk gaan naar 
de dorpen en geven speciale cursussen aan vrouwen 
op het gebied van traumaverwerking en 
relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen 
aan vrouwen én hun mannen aan, waardoor zij 
samen leren respectvol met elkaar om te gaan. Ook 



 13 

leren ze de vrouwen nieuwe vaardigheden aan, 
bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen 
en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan 
brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven over 
hiv/aids, worden vrouwen getraind in het omgaan 
met conflicten en wordt de positie van vrouwen in de 
kerk versterkt. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. 
Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om 
een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en 
dorp. Uw bijdrage is daarbij onmisbaar. Zie voor 
meer info de Collectekrant onder nr. 07. 
 
Witte Donderdag (29 maart) 
 
D: De collecte op deze dag is traditioneel bestemd 
voor Hospice Veerhuis, een gerenommeerd 
verzorgingshuis voor terminale zieken. De meeste 
mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven 
thuis in hun eigen omgeving. Maar soms gaat dat 
niet meer, om welke reden dan ook. Dan kan 
Hospice Veerhuis misschien uitkomst bieden, een 
comfortabel huis in de Amsterdamse Pijp, in een 
rustig straatje met een grote tuin. En met een 
toegewijd team van vaste vrijwilligers en 
professionals. Het Veerhuis heeft plaats voor vier 
mensen die nog maar kort te leven hebben. We zijn 
er voor alle leeftijden, alle nationaliteiten en alle 
gezindten. De dood komt voor iedereen en mensen 
gaan zoals ze geleefd hebben – op hun eigen 
manier.  
 
U: Er is op deze dag geen uitgangs-collecte. 
 
Eerste Paasdag (1 april) 
 
D: Deze collecte is bestemd voor het Fond 
Verstandelijk Gehandicapten. De website van de 
organisatie vermeldt de volgende doelstelling: 
“Mensen met een verstandelijke beperking worden 
nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven 
vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen 
en hebben minder kans op een goede opleiding of 
werk dat bij hen past. Wij geloven in een wereld waar 
kinderen en volwassenen met een beperking net als 
iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. 
Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, 
zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen 
inzetten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van de 
samenleving op een manier die bij hun past.” Zie 
voor een overzicht van de projecten en de 
jaarverslagen: 
 
https://fondsverstandelijkgehandicapten.nl 
 

U: Deze collecte is een landelijke inzameling van de 
PKN voor haar jeugdwerkorganisatie JOP, in het 
bijzonder voor het project Kliederkerk. 
 

 
 
Bijvoorbeeld: Op een zondagmiddag in Spijkenisse 
lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk 
binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen 
ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze 
spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook 
genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke 
maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen 
wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek 
komen ze regelmatig terug en nemen zelfs 
klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf 
jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP 
brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke 
ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook 
ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies 
om verder te groeien in geloof en creativiteit. 
Collecteer mee en help Kliederkerken om 
uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle 
leeftijden. 
 
Zondag 8 april 
 
D: De bestemming van deze collecte is de 
Hadassahoeve, een kleinschalige woon- en 
werkvoorziening voor jonge vrouwen die 
onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om 
zelfstandig te leven, voortkomend uit turbulente jeugd 
of sociale beperking. Maar nu willen ze werken aan 
een toekomst waarin ze hun talenten mogen inzetten 
en benutten.   
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Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de 
vrouwen een begeleidings-traject, met als doel dat zij 
hun talenten (weer) ontdekken en deze gaan 
inzetten. De vorming verloopt in 4 fasen. De eerste 
fase staat in het teken van ‘leunen’. Er is aandacht, 
een gezond dag- en nachtritme, veiligheid en rust en 
ruimte om op adem te komen. Na de periode van 
leunen wordt in de tweede fase gewerkt aan het 
(opnieuw) vinden van eigenwaarde. De ervaring van 
een positieve dag invulling helpt daarbij. De derde  
fase krijgt vorm door het inzetten van talenten, het 
vergroten van succes ervaringen, zelfvertrouwen 
verder uitbouwen, zelfstandigheid vergroten en het 
aangaan van nieuwe uitdagingen. Kenmerk van de 
laatste fase is dat gezocht wordt naar wat nodig is 
om (zoveel mogelijk) zelfstandig te worden en om 
stap voor stap de Hadassa Hoeve verlaten. 
 
U: Deze collecte is bestemd voor het 
onderhoudsfonds voor ons kerkgebouw. Ondanks de 
inzet van handige vrijwilligers vereist onze kerk 
geregeld professioneel onderhoud, zoals u weet een 
kostbare maar noodzakelijke activiteit. Dat is met één 
collecte niet te dekken en er zullen er nog wel meer 
volgen.  
 
 
 Zondag 15 april 
 
 D: De collecte is bestemd voor Het Passion, niet te 
verwarren met De Passion, het succesvolle 
theaterspektakel waarmede de publieke TV jaarlijks  
poogt aan de religieuze gevoelens van velen 
tegemoet te komen. Het Passion waar wij ons voor 
inzetten noemt zichzelf een time-out voorziening:” De 
Time-outvoorziening Het Passion biedt aan maximaal 
12 dak- en thuislozen een tijdelijk onderdak van 
gemiddeld 4 tot 6 weken. Ze krijgen eten en drinken, 
er is ruimte voor ontspanning en eenvoudige 
werkzaamheden. Doel is om te komen tot rust en 
bezinning en het vinden van geborgenheid. Om dat 
te bereiken hebben we 52 weken per jaar vrijwilligers 
nodig.De formule van een diaconale werk-vakantie is 
gebaseerd op idealen. Het verkleinen van de afstand 
tussen mensen in de samenleving. Het heeft alles te 
maken met delen, helpen, geven, ontvangen, 
werken, rusten en bezinnen. De mensen zijn bezig 
een poging te doen om een stap te zetten op weg 
naar de bewoonde wereld. Op dat moment is het 
goed om vrijwilligers te ontmoeten die er voor hen 
zijn, die willen delen op basis van gelijkwaardigheid. 
De professionele hulp wordt geboden door 
medewerkers van de stichting. Bij de opstart maken 
we gebruik van profesionele vrijwilligers met ervaring 
in de hulpverlening. Zij begeleiden de mensen en 

met elkaar stellen we het dagprogramma op. Het 
doel is om de gasten zo snel als mogelijk en nodig te 
kunnen plaatsen in bij een instelling die voor hen 
meest geschikt is voor verdere behandeling en 
begeleiding. 
De dagelijkse bezigheden bestaan naast een aantal 
huishoudelijke taken voor een groot gedeelte uit een 
gestructureerd programma waarin: er wordt gewerkt 
in een werkplaats, er voor dieren gezorgd wordt, er 
onderhoud op het erf en in de tuin wordt gedaan, er 
creatieve werkzaamheden gedaan kunnen worden 
en er ruimte is voor sport en spel. Deze aanpak 
maakt dat 70% van de deelnemers niet meer 
terugkeert naar hun vroeger kommervol bestaan.”   
 
U: Met deze collecte draagt u bij aan de kosten die 
onze werkgroep Diaconie maakt bij de uitvoering van 
de eredienst, zoals de wekelijkse bloemengroet. 
 
 
 
 
Zondag 22 april  
 
D: De collecte is de tweede dit jaar ter dekking van 
een deel van de bekostiging van onze voorziening in 
een deel van de behoeften van de vluchtelingen die 
in de Vluchtmaat aan de Johan Muyskenweg 
verblijven , i.h.b. de driewekelijkse zending van 
groenten en fruit. Het ziet er naar uit dat hun verblijf, 
dat aanvankelijk maar gegarandeerd was tot mei van 
dit jaar, kan worden verlengd omdat de eigenaar van 
het pand (nog) niet tot de door hem gewenste sloop 
van het pand mag overgaan. Vanuit andere 
hulporganisaties wordt in een voortzetting van de 
huurbetaling voorzien. 
 
U: De collecte is een landelijke inzameling van de 
PKN ten behoeve van Eredienst en Kerkmuziek. Op 
het gebied van vieringen is in onze protestantse 
gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn 
op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om 
de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een 
groei van het aantal plekken waar in het ritme van de 
dag of de week korte vieringen worden gehouden 
met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God 
en met de ander. Zoals in Doorn waar 
belangstellenden op alle dagen van de week kunnen 
meedoen in het morgengebed en het avondgebed. 
Het is een initiatief van een gemeenschap van 
vrijwilligers die op de adem van de getij- den Gods lof 
zingt, en dagelijks bijbel leest en bidt. De komende 
jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en 
deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren 
een stimulans te geven. 
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Zondag 29 april 
 
 
D: De collecte is bestemd voor de stichting  
Internationale Kinderhulp Nederland (IKN), begin 
jaren 90 in Nederland opgericht en gevestigd in 
Zwijndrecht en sinds 2015 ook in Leeuwarden. Het 
doel van de stichting is het ondersteunen van de 
projecten van International Children’s Care. ICC is 
gevestigd in Vancouver, USA en bouwt over de hele 
wereld kinderdorpen. In deze kinderdorpen worden  
ouderloze- en kansarme kinderen in gezinsverband  
opgevoed. Tehuizen zijn gevestigd in 15 landen 
verspreid over Latijns Amerika en Afrika. 
 

 
 
 
 
U: De collecte is bestemd voor Simavi, een van de 
grote wereldwijd actieve hulporganisaties die geen 
introductie meer behoeven. Simavi werd in 1925 
opgericht door twee Nederlandse artsen om 
medische hulp te bieden aan de Papoea’s in Nieuw 
Guinea en heeft zich sindsdien uitgebreid tot een 
wereldwijd werkende hulporganisatie. Het accent ligt 
nog altijd op het ontwikkelen en bouwen van 
gemeenschappelijke gezondheidsvoorzieningen 
waarvan de beschikbaarheid van schoon en veilig 
drinkwater een zwaartepunt vormt. Op de website 
van de organisatie is meer te lezen over de boeiende 
geschiedenis van deze bewonderenswaardige 
stichting en haar vele projecten. 
 

 
 
 
Lennart Bouman 
 
 
 

Boodschappendozen 
 
Beste mensen, 
 
Ook dit jaar mochten wij veel PLUS-zegelboekjes 
ontvangen waarmee dozen met boodschappen 
konden worden verkregen. Vooral tegen het einde 
van de actie ging het heel hard. In totaal hebben wij 
19 dozen kunnen uitdelen aan mensen die wel wat 
extra’s kunnen gebruiken. 
 
Dank daarvoor! 
 
 
Cobi Groeneveld 
 
 
 
Mediterranean Hope 
 
Op vrijdagavond 9 februari was de documentaire – 
film Fuocoammare van Gianfranco Rosi te zien in De 
Kleine Kerk. De documentaire gaat over het eiland 
Lampedusa: over de vluchtelingen die er proberen te 
komen, over de reddingswerkers die hen uit zee 
proberen te redden en op te vangen en over de 
bewoners van het eiland zelf. Gewoonlijk vragen we 
op de thema-avonden van de kerk om een vrijwillige 
bijdrage voor de onkosten, maar deze keer besloten 
we te vragen om een bijdrage ten behoeve van het 
vluchtelingenwerk op Lampedusa. Door de 
aanwezigen werd dit gewaardeerd, en zo heeft de 
diaconie € 278,- kunnen overmaken naar 
Mediterranean Hope. Mediterranean Hope is een 
initiatief van de Federatie van Protestantse Kerken 
(FCEI) in Italië, mede gesteund door kerken uit 
Duitsland. Mediterranean Hope richt zich op vier 
aandachtsgebieden: het in kaart brengen van en 
informeren over de migratiestromen op de 
Middellandse Zee, de opvang en het wegwijs maken 
van migranten, integratieprogramma’s en acties ter 
ondersteuning van een humane migratiepolitiek. Alle 
gevers van 9 februari hartelijk dank! 
 

 
Beeld uit Fuocoammare		
	
Wim Brouwer en Esther Nolte 
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Deeldoosjesactie 2018  
 
Als onderdeel van de Veertigdagentijd, de 
voorbereidingstijd van Pasen, houden we in onze 
kerk al vele jaren lang de deeldoosjesactie. U heeft 
op zondag 18 februari een deeldoosje kunnen 
ontvangen, een spaardoosje waarin in de loop van 
de 40 dagen voor Pasen geld verzameld kan worden. 
Traditioneel wordt dit geld bespaard door in deze tijd 
van bezinning bepaalde uitgaven, bijvoorbeeld aan 
luxe producten, te verminderen. De doosjes worden 
tijdens de dienst op eerste Paasdag weer ingeleverd.  
 
Dit jaar zal de opbrengst van de deeldoosjes gaan 
naar de stichting Resto VanHarte 
(https://www.restovanharte.nl/). Deze stichting 
creëert op vele plekken in het land gezellige 
buurtrestaurants, bijvoorbeeld in scholen en 
buurthuizen. In deze restaurants kunnen mensen uit 
de buurt voor één of twee avonden per week een 
gezond en makkelijk betaalbaar driegangendiner 
krijgen. Vrijwilligers doen in de buurt boodschappen 
en dekken de tafels. Het eten wordt onder leiding van 
een professionele kok klaargemaakt. Tussen de 
gangen kunnen de gasten genieten van speciale 
muziek- en dansoptredens of is er een presentatie 
door een uitgenodigde spreker.  
 

 
 
 
In de Resto VanHarte evenementen staan 
ontmoeting en verbinding tussen mensen uit alle 
lagen van de bevolking centraal. De organisatie wil 
een drijvende factor zijn in het terugdringen van het 
sociaal isolement en het verhogen van de sociale 
cohesie in de Nederlandse samenleving. Jaarlijks 
maakt Resto VanHarte ruim 120.000 ontmoetingen 
mogelijk. Meer dan 3.000 vrijwilligers zetten zich 
hiervoor in op meer dan 35 locaties, verspreid in het 
land. Met nieuwe donaties worden dat er nog meer. 
 
 

 
Koning Willem Alexander op bezoek bij een Resto 
VanHarte-restaurant in de Schilderswijk van Den Haag. 
 
 
In het deeldoosje kunt u tijdens de Veertigdagentijd 
geld voor dit doel verzamelen. Mocht u nog geen 
deeldoosje hebben, dan kunt u er vanuit de Aanbouw 
nog eentje meenemen. Wij vragen u om de 
deeldoosjes tijdens de dienst op eerste Paasdag 
weer gevuld mee terug te nemen. 
 
 

 
Resto VanHarte in Flat Kleiburg in Amsterdam Zuidoost 
 
 

 
 
 
Esther Nolte 
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Financiën en beheer

 
COLLECTEN IN DECEMBER 2017, JANUARI EN FEBRUARI 2018 

 
 Datum Diaconie   Kerk  Uitgang  Bestemming 
 2017      
   3 dec. € 64.20  World Vision € 56,30  € 45,90  Kerk. quotum 
 10 dec. € 67,60 ZOA € 49,75  € 55,30  Schippers pastoraat 
17 dec. € 48,45  Smaragdgr. € 52,50   € 38,00  Orgelfonds 

  24 dec.  
(ochtend) 

€ 70,75  Canzibe €  61,55 € 58,60 Diac. quotum 

  24 dec     
 (kerstnacht) 

€ 182,52 Dorcas € 182,52  -  - 

  25 dec. € 96,45  Voedselbank Diemen  € 96,45  € 114,65  Kinderen in de knel 
  31 dec. € 53,75 Smaragdgroep € 53,75 € 110,90 Wg, diaconie 
Totaal 
december 

€ 583,72   € 552,82   € 423,35     

Totaal 2017 € 3.855,44   €3.354,62   € 2.651,14   
      
 2018      
  7 jan. € 46,30  Voedselbank € 41,90   € 42,65  Orgelfonds 

 14 jan. € 70,50  SCKI € 52,00    € 51,60   Wg. Diac. 
 21 jan. € 60,50  AMREF € 58,40 € 44,40   Oecumene 
 28 jan. € 55,50  Bartimeus € 54,00  € 56,00  Cath. en Educatie 
Totaal januari  € 232,80   € 206,30   € 194,65    
   4 feb. € 49,65  Baan Phak  € 50,20   € 51,35   Werelddiaconaat 
 11 feb. € 55,05  Smaragdgr. € 42,60  € 38,85   Missionair werk 
 18 feb. € 109,34  Derde wer.h. € 81,30    € 108,79  Noodhulp Syrië 
 25 feb. € 40,00  Wer.dokters € 45,00  € 37,90  Rampenfonds 
Totaal februari  € 254,04  € 219,10 € 236,89  
T/m februari   € 486,54    € 425,40   € 431,54    

 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij het collecteoverzicht over de maanden december 2017 en januari en februari 2018.  
 
De actie Kerkbalans 2018 ligt achter ons: Wij verwachten dat er door 92 pastorale eenheden (personen/gezinnen) 
in totaal ongeveer € 34.000 zal worden bijgedragen. (Ter vergelijking: in 2017 waren er 98 pastorale eenheden die 
samen € 36.338 hebben bijgedragen). 
In december werd € 16,20 en in januari-februari  € 12,65 in de koffiebus gestort. 
 
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  

 
Zevende Poëziefestival  

 

WEERWOORD 
 

Donderdagavond 15 maart 
 
 
In 2011 heeft de Stichting Kleinoot het plan opgevat 
om de schijnwerpers ook eens te richten op poëzie. 
De eerste keer was het afwachten of daarvoor wel 
belangstelling zou bestaan. Hoewel er meer publiek 
op af had kunnen komen, was de avond een succes 
en werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Zo 
is het jaarlijks terugkerend poëziefestival ontstaan, 
waar al heel wat thema’s aan bod zijn gekomen. 
Bijvoorbeeld ‘Onderweg’ en ‘Verbinden”, maar ook 
‘Naast de grote stad’ en deze keer ‘WEERWOORD’. 
 
Maarten Douwe Bredero zal de avond openen. Het 
best is hij te omschrijven als een dichterlijk architect, 
die zijn ruimtelijke publicaties toelicht in dichtvorm. 
Zijn inspiratie put hij uit latin dansen of duurlopen, 
naast natuurlijk uit de liefde en het leven zelf. Hij 
heeft aan dichterscafés deelgenomen. Daar zijn 
enkele publicaties van zijn hand uit voortgekomen. 
Met Stichting Spleen zal Bredero meedichten aan 
een uitgave rond het klassieke gedicht The Raven 
van Edgar Allen Poe. Op het poëziefestival zal hij 
laten zien hoe ook in een gebouw een ‘weerwoord’ 
besloten kan liggen, bijvoorbeeld tegenover de 
omgeving of tegen een bepaalde tijdgeest. 
 
In de pauze kunt u bij de altijd enthousiaste heer 
Jimmink van de gelijknamige boekhandel uit de 
Rooseveltlaan 62 in Amsterdam boeken, maar vooral 
poëziebundels bekijken en aanschaffen. 
 

 

 
Na de pauze kunt u luisteren naar de voordracht van 
gedichten, die de poëziegroep van De Kleine Kerk bij 
het thema ‘WEERWOORD’ heeft uitgezocht. Ds. 
Brouwer zal - waar nodig - de gedichten toelichten en 
in het groter verband plaatsen van de thema’s die dit 
jaar in De Kleine Kerk aan bod zijn gekomen. 
Beelden en muziek zullen de gedichten omlijsten en 
versterken.  
 
De poëziegroep van de Kleine Kerk bestaat al een 
jaar of twintig. Momenteel zijn er elf deelnemers, die 
enkele malen per seizoen bij elkaar komen in het 
huis van de gastvrije familie Bouman. Meestal 
verdiept de groep zich dan in het werk van één 
schrijver. Ieder zoekt vooraf een of twee gedichten 
uit, die vervolgens worden besproken. Dikwijls 
gebeurt het dat door het gezamenlijk praten over de 
dichter, zijn gedichten en zijn intenties, meer 
diepgang ontdekt wordt in het werk. Zo leer je van 
elkaar poëzie lezen en beter begrijpen. Woorden 
leren lezen en begrijpen (zie Handelingen 8: 26-40), 
daar zijn wij in de protestantse kerk wel vertrouwd 
mee.  
 
Ter afsluiting van de avond nodigt de Stichting 
Kleinoot u van harte uit om met elkaar ongedwongen 
na te praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 
 
 
Plaats:  De Kleine Kerk 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur 
Afloop:  ca. 22:30 uur, waarna een gezellig   
                  samenzijn in de Aanbouw 
Entree:  € 10,00 
Kaartverkoop: aan de zaal 
Reserveren: www.stichting.nl 
Informatie: Gerie Bouman, tel. 416 01 81 
 
 

Boekhandel Jimmink 
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Stichting Kleinoot    
 
 
 
 
 

Helmert Woudenberg speelt:   
 
 

LANDVERRADER 
 
 
 

Zondagmiddag 22 april, 15.00 uur 
 
 
 
Regie: Frans Strijards 
 
 
 
Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het 4 mei Comité Duivendrecht. Al 25 jaar 
wordt in De Kleine Kerk op 4 mei een herdenking georganiseerd die voorafgaat aan de kranslegging bij 
het oorlogsmonument. Stichting Kleinoot sluit dit jaar hierbij aan door de toneelvoorstelling van Helmert 
Woudenberg en met een expositie van foto’s van Duivendrecht in oorlogstijd in het Dorpshuis. 
Daarnaast is er een besloten voorstelling voor de schoolkinderen die aan de herdenking meewerken. 
 
Woudenberg speelt familiegeschiedenis 
 
Helmert Woudenberg speelt zijn grootvader Hendrik Jan, die tijdens de bezetting door de Duitsers werd 
benoemd tot leider van het Nederlandse Arbeidsfront. Landverrader gaat over hoe hij als bemiddelaar 
optrad tussen kopstukken als Rost van Tonningen en Mussert en over zijn levenslange conflict met 
broer Kees, de socialistische voorman. We zien hoe Hendrik Jan ten slotte opzij werd gezet door de 
Duitsers, die met ijzeren hand regeerden vanuit een verdorven, haatzaaiende politiek, een politiek die in 
het Europa van nu de kop weer op lijkt te steken. 
 
“In mijn detentie ben ik er naar aan toe geweest. Gehaat, belasterd, gehoond en verguisd, dreigde ik in 
het niets te blijven steken. Ik ben er doorgekomen en heb kunnen ervaren dat de smart, de ellende, de 
hekel, het bloed en de vernedering de mens het vermogen geven zichzelf van alle schijn ontdaan, in alle 
naaktheid terug te vinden.” 
 
 
Plaats:   De Kleine Kerk 
Aanvang:   15.00 uur 
Entree:  € 15, inclusief koffie en drankje na afloop 
Kaartverkoop:  aan de zaal 
Reserveren:  www.stichtingkleinoot.nl 
Informatie:  Gerie Bouman, tel. 020 416 01 81 
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Kerkenraad 
 
 
Verslag van het gemeenteberaad van de 
Protestantse Gemeente Duivendrecht,  
gehouden op zondag 18 februari 2018 
 
 
De kerkenraad heeft dit gemeenteberaad 
georganiseerd om gemeenteleden en vrienden van 
de kerk op de hoogte te brengen van recente 
ontwikkelingen, die invloed hebben op de nabije 
toekomst van de gemeente. 
 
Martijn Nolte, voorzitter van de kerkenraad, heet 
iedereen hartelijk welkom en begint met een korte 
terugblik. In mei vorig jaar was er ook een 
gemeenteberaad, waar verteld werd dat de financiële 
situatie bepaald niet florissant genoemd kon worden. 
Door vergrijzing en krimp liepen de inkomsten 
gestaag terug terwijl de exploitatiekosten stegen. Dit 
betekende dat er elk jaar werd ingeteerd op het 
vermogen en de verwachting was dat het banksaldo 
in het jaar 2022/2023 tot nul gereduceerd zou zijn. 
Om insolvabiliteit te voorkomen of in ieder geval zo 
lang mogelijk uit te stellen, moesten er maatregelen 
getroffen worden, ook omdat we het initiatief bij 
onszelf wilden houden en ingrijpen door de landelijke 
PKN wilden voorkomen. En zo werd de werkgroep 
‘Toekomst’ in het leven geroepen. Deze werkgroep 
heeft een aantal opties bekeken, die tot verbetering 
van de financiële situatie moesten leiden. Te denken 
valt hierbij aan verhoging van de baten van leden en 
vrienden, meer verhuur, verkoop van vastgoed, 
aansluiting bij een andere gemeente, opstarten van 
een pioniersgemeente en vermindering van de 
formatieplaats van de predikant. Deze laatste optie is 
de afgelopen maanden uitgegroeid tot een reeële 
mogelijkheid en dat begon in november jl. toen ds. 
Sondorp, interim-predikant van PG Diemen, contact 
opnam en vertelde dat Diemen op zoek is naar een 
predikant voor 50% gedurende 5 jaar en hij vroeg of 
ds. Brouwer daar interesse voor zou hebben. Er 
volgde een gesprek tussen beide kerkenraden en 
tussen Wim Brouwer en de kerkenraad van Diemen. 
Het resultaat is, dat Wim per 1 april a.s. voor 50% 
gedetacheerd zal worden in Diemen voor een 
periode van 2 jaar met een optie op verlenging van 
nogmaals 2 jaar. 
 
Na deze inleiding krijgt Wim Brouwer het woord en hij 
gaat nader in op de inhoud van deze detachering. 
 

In Diemen worden zijn hoofdtaken: het pastoraat, het 
begeleiden van een werkgroep, die mogelijkheden 
onderzoekt om de kerk op langere termijn te laten 
voortbestaan en het ééns per maand voorgaan in 
diensten. Aan de hand van enkele cijfers wordt 
uitgelegd hoe dit concreet zal worden ingevuld. In het 
kort komt het er op neer dat de huidige werktijd in 
Duivendrecht van 75% verhoogd wordt naar 100% 
en dat de detachering aan Diemen 50% bedraagt. Dit 
betekent dat de werktijd in Duivendrecht met 25% 
afneemt (is nu 75%, wordt per 01-04 50%). De 
werkgebieden van de predikant kunnen als volgt 
ingedeeld worden: eredienst, pastoraat, vorming en 
toerusting, studie en overige (bijv. vergaderingen, 
administratie, communicatie). Op elk van deze 
gebieden zal qua uren ingeteerd moeten worden en 
dat plaatje zal er ongeveer zo uit komen te zien:  
 
Eredienst: met een rekenvoorbeeld wordt 
aangetoond dat voorgaan in diensten zal afnemen 
met 3 diensten op jaarbasis. 
 
Pastoraat: iets minder bezoekwerk; bij eredienst 
kunnen nog enkele uren weggehaald worden; 
uitbreiding van de werkgroep is wellicht een optie. 
 
Vorming en toerusting: minder avonden; minder 
avonden door predikant alleen; meer avonden door 
of samen met anderen; kiezen voor thema's die 
minder voorbereiding vergen. 
 
Studie: tijd verdelen met Diemen; de gewijzigde 
regels van permanente educatie geven meer ruimte; 
V&T-thema's kunnen voor studie gebruikt worden en 
v.v. 
 
Overige werkzaamheden: beperking vergaderingen; 
kerkblad en “Indruk” kosten heel veel tijd, er zal 
gezocht worden naar een andere vorm, bijv. een 
fusie van beide bladen maar dit moet nog verder 
worden uitgewerkt. 
 
Na deze praktische uiteenzetting sluit hij af met een 
paar persoonlijke kanttekeningen. Hij ziet deze 
detachering als een positieve uitdaging. Het is goed 
dat zo af en toe de werkzaamheden een beetje 
opgeschud worden. Hij heeft vertrouwen in Diemen, 
waar men – na een moeilijke periode – nu weer 
bereid is om te zoeken naar nieuwe wegen. Deze 
samenwerking houdt beide gemeenten scherp, zodat 
we blijven nadenken over de toekomst van onze 
kerken. Bovendien is dit concept helemaal in de 
geest van het beleidsplan van de PKN “Kerk 2025”, 
waarin het fuseren van gemeenten wordt losgelaten 
en veel meer de nadruk wordt gelegd op allerlei 
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mogelijkheden om samen te werken, zodat kerken 
langer zelfstandig kunnen voortbestaan. 
 
Jan Peter van der Does, kerkrentmeester, geeft nog 
een korte toelichting op de financiële consequenties.  
Het effect van deze constructie is een besparing van 
ca. € 18.000,00 per jaar. Concreet betekent dit dat de 
insolventie bij een detachering van 2 jaar één jaar 
wordt uitgesteld en bij 4 jaar zal dat uitstel 2 jaar zijn, 
dus 2020 resp. 2021. De afvloeiingsregeling voor de 
predikant treedt dan in 2022 resp. 2023 in werking. 
Het banksaldo zal in 2023 resp. in 2024 nihil zijn. De 
financiële verlichting is dus maar tijdelijk en 
noodzaakt ons om te blijven zoeken naar andere 
mogelijkheden om het hoofd boven water te houden, 
niet alleen financieel maar ook met het oog op 
dalend ledenaantal, afnemend kerkbezoek en 
verhoogde druk op vrijwilligers. 
 
Hierna neemt Martijn weer het woord voor een korte 
samenvatting en de missie van onze gemeente: “De 
Protestantse Gemeente te Duivendrecht wil een 
gastvrije en dienstvaardige gemeenschap zijn en zich 
hierin laten inspireren door de christelijke traditie, met 
ruimte voor andere inspiratiebronnen en 
opvattingen”. 
 
Toen was het tijd voor reacties en vragen en daarbij 
kwam het volgende naar voren: 
 
– Waarom niet meteen een detachering voor 4 jaar? 
Diemen ziet het als proef maar zij gaan er van uit dat 
het verlengd zal worden; ook Wim Brouwer vindt 2 
jaar een prettige termijn, zo kunnen alle partijen tijdig 
beoordelen of deze manier van werken bevalt.  
 
– Waarom wordt er in Diemen geen predikant 
beroepen? De nadruk komt steeds meer te liggen op 
samenwerking en dan ligt het voor de hand dat er 
i.g.v. een vacature eerst bij buurgemeenten gekeken 
wordt wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn. 
Fusies worden niet (meer) gezien als ideale 
oplossing maar het delen van een predikant biedt 
mogelijkheden. Ook is het een bescherming voor de 
predikant, die zal minder snel geconfronteerd worden 
met arbeidstijdverkorting als een gemeente in 
problemen komt. 
 
– Wie beoordeelt of deze constructie werkt en hoe 
(vaak) wordt er geëvalueerd? De beide kerkenraden 
dienen de vinger aan de pols te houden. Hoe het 
evaluatieproces in praktijk zal verlopen moet nog 
nader worden uitgewerkt. Ook de classis zal met 
belangstelling dit samenwerkingsproces volgen 

omdat het een nieuwe ontwikkeling is en steeds 
meer gemeenten hiermee in aanraking zullen komen. 
 
– We winnen nu twee jaar maar leveren toch ook wel 
wat in? Dat klopt. Maar deze mogelijkheid bood zich 
nu aan en als er niets gebeurt, is het al heel gauw 
einde verhaal. In de periode, die we er nu bij krijgen, 
moeten we ook zeker niet achteroverleunen maar 
hard aan de slag gaan om voor de langere termijn 
ook oplossingen te vinden. 
 
– Hoe staat Diemen er financieel voor? Iets beter, ze 
zijn ook wat groter maar ook daar vertoont zich een 
gestage afname van de inkomsten. 
 
– Moet er niet een groepje opgericht worden om te 
kijken hoe je meer mensen kunt trekken, te meer 
daar het dorp zich de komende jaren zal uitbreiden? 
Goed punt en dat heeft zeker de aandacht van de 
kerkenraad. Communicatie in allerlei vormen is erg 
belangrijk. Maar er moet ook een afweging gemaakt 
worden tussen wat ruime publiciteit oplevert en wat 
het vraagt van de vrijwilligers. 
 
– Draagt Diemen ook bij in andere kosten zoals 
huisvesting? Niet in huisvesting maar bijv. wel in 
reiskosten. De PKN heeft de regels voor detachering 
duidelijk vastgelegd. 
 
– Waarom wordt er niet meer samengewerkt met 
Amsterdam en Zuid-Oost? Daar waar mogelijk 
gebeurt dat wel - zo werkt onze diaconie in een 
project heel goed samen met de Keizersgrachtkerk - 
maar het valt lang niet altijd mee. In de vernieuwde 
PKN-organisatie is er ook meer aandacht voor 
samenwerking tussen gemeenten en dat zal steeds 
meer gestimuleerd worden. 
 
– Wat gebeurt er in de verre toekomst, na bijv. 5 
jaar? Dat blijft een punt van zorg en aandacht. We 
blijven zoeken naar mogelijkheden om ook in de 
toekomst ons bestaansrecht te borgen, misschien in 
gewijzigde vorm, zoals een pioniersplek of een 
huisgemeente. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom. 
 
Martijn dankt allen voor hun komst en aandacht en 
nodigt iedereen uit om gezamenlijk de maaltijd te 
nuttigen. 
 
 
Brigitte Schutte 
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Verslag van de  
grote kerkenraadsvergadering  
van 22 februari 2018 
 
 
 
Martijn Nolte draagt het gedicht ‘Gevlekte pracht’ van 
Gerard Manley Hopkins voor en opent daarmee de 
vergadering: 
 
 

Glorie zij God voor bontigheid, 
voor hemelen, marmerend als koeienhuid; 

voor bloemsproetjes, uitgestippeld op vlugge forellen; 
vers vonkgepoft kastanje-herfstlicht; vinkvlerk; wijd 

landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit; 
en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen. 

 
Ieder net ander, zeldzaam, eigenaardig ding; 
alles wat grillig uitschift (en wie weet hoe uit?) 

in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedoofd; 
Hij vadert voort boven verankering: 

Hij zij geloofd. 
 
 
 
Het gemeenteberaad van zondag 18 februari jl. ligt 
nog vers in het geheugen en we praten na over hoe 
het gegaan is. Uit de reacties, aansluitend aan de 
presentatie maar ook later in de ‘wandelgangen’, 
bleek dat de boodschap helder was overgekomen en 
dat de meeste aanwezigen begrip hadden voor de 
ingeslagen weg. Er viel een zekere opluchting te 
bespeuren dat het hier niet om een fusie ging. Zeker, 
er waren ook kritische geluiden – ondenkbaar dat die 
er bij een dergelijk grote verandering niet zouden zijn 
– en waar mogelijk zal daar in de verdere 
ontwikkelingen, die er zeker zullen komen, rekening 
mee gehouden worden.  
 
Gelijktijdig met onze kerkenraadsvergadering werd in 
Diemen het gemeenteberaad gehouden. Inmiddels 
hebben we gehoord dat ook daar de gemeenteleden 
akkoord zijn gegaan met de plannen. Nu kunnen we 
aan de slag om de administratieve kant te regelen. Er 
moeten werkplannen besproken, formulieren 
ingevuld en contracten opgesteld worden, zodat de 
samenwerking m.i.v. 1 april a.s. daadwerkelijk van 
start kan gaan. 
 
Omdat, zoals al gezegd, dit niet de ultieme oplossing 
van onze toekomstproblemen is, zal de werkgroep 
‘Toekomst’ in stand blijven en voort gaan met zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden om onze kerk, in welke 
vorm dan ook, in stand te houden. 
 
Verschillende van ‘De Vrienden’ hebben aangegeven 
dat ze daadwerkelijk mee willen helpen om de druk 
op de groep vrijwilligers te verlichten en daar is ook 
al dankbaar gebruik van gemaakt. Maar er zijn vast 
nog meer mogelijkheden. Misschien zijn er mensen 
die interessante onderwerpen voor een avond aan 
kunnen dragen of zelf zo een avond kunnen 
vormgeven. Is het wel voldoende bekend wat we van 
elkaar verwachten en wat er nodig is aan 
ondersteuning? De komende tijd zullen we ons er 
mee bezig houden dit allemaal in kaart te brengen 
zodat we kunde, kennis en capaciteit in kunnen 
zetten op de juiste plekken. Onnodig om te zeggen 
dat dit niet alleen voor de vriendengroep geldt maar 
ook voor alle gemeenteleden, zodat we samen de 
gemeente in stand kunnen houden.  
 
Het was een avond vol veranderingen want ook de 
classis oude stijl nadert zijn einde. Op 8 februari jl. 
was de laatste vergadering van de classis 
Amsterdam. De laatste zaken werden afgewikkeld, 
waaronder de jaarrekening. Het eindsaldo , toch zo'n 
€ 55.000,00, gaat over naar de nieuwe classis en zal 
bestemd worden voor de ‘ring Amsterdam’. Dit is een 
orgaan zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid met 
als taak “de ontmoeting van kerken binnen de ring te 
bevorderen om elkaar, daar waar dit nodig en 
wenselijk is, te stimuleren en te helpen”.  
 
De nieuwe vertegenwoordigers naar de classis 
Noord-Hollend zijn ds. Marjan Bogaard, Daan Schut 
(ouderling), Elsa Aarsen-Schiering (ouderling van de 
Evangelisch Lutherse Gemeente) en Cees de Soet 
(diaken). In oktober was er al een 
kennismakingsbijeenkomst. Er is toen een 
selectiecommissie gekozen i.v.m. de beroeping van 
de classispredikant. Er zijn voor deze functie vijf 
kandidaten geselecteerd met wie verder gesproken 
zal worden. Op 1 mei gaat de nieuwe classis van 
start en dan zal ook de voordracht van de 
classispredikant bekend gemaakt worden. 
Voorafgaande daar aan is er in maart nog een 
bijeenkomst, waar men verdere inrichting van de 
classis nieuwe stijl zal bespreken. 
 
De vertegenwoordigers van de werkgroepen 
vertellen waar ze momenteel mee bezig zijn. De 
leukste mededeling was dat er op de avond waarop 
de film Fuocoammare vertoond is, een bedrag van € 
278,00 is opgehaald. Dit is inmiddels overgemaakt 
naar een organisatie op Lampedusa, die zich het lot 
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van de bootvluchtelingen, het thema van de film, 
aantrekt. 
 
Er wordt aan gewerkt om de verschillende 
informatiebulletins, zoals kerkblad en ‘De Indruk’, te 
combineren dan wel in een andere vorm te gieten. 
Het doel is niet alleen om de voorbereidingstijd in te 
korten maar ook om allerlei dubbele informatie te 
beperken. Hoe het er precies uit komt te zien en 
wanneer het eerste exemplaar van de pers rolt is nog 
onbekend maar zeker tot augustus ontvangt u nog 
het kerkblad in oude stijl. 
 
Toen was het 23:00 uur en werd de vergadering 
afgesloten met het gedicht ‘Al die mooie beloften’ van 
Rutger Kopland.  
 
 
Al die mooie beloften    
    
 
De grazige weiden, de stille wateren, 
ik heb ze gezocht en inderdaad 
gevonden, ze waren nog mooier 
dan mij was beloofd,  
prachtig. 
 
En in dit liefelijke landschap de zoon 
van de maker, aan een boom genageld,  
maar geen spoor van geweld 
of verzet, alleen maar 
vrede, rust. 
 
Zijn lege ogen kijken het landschap in, 
om zijn mond spelen eeuwige vragen, 
waarom dan, wie ben je, 
waar was je, e.d. 
 
Zonder verwijt, hij moet hebben geweten 
wat er zou gaan gebeuren. 
Ik heb geen antwoord. 
 
Rutger Kopland 
 
 
Uit: 'Dit Uitzicht', Van Oorschot, Amsterdam 1982 
 
 
 
De op de kerkenraad gelezen versie van het gedicht 
is uit 1982; hieronder volgt een vroegere versie van 
hetzelfde gedicht: 
 
 
 

Al die mooie beloften    
    
De grazige weiden, vader, de wateren 
der rust, ik heb ze gezocht en inderdaad 
gevonden, ze waren nog mooier dan jij 
me had beloofd, prachtig, prachtig. 
 
En in dit liefelijk landschap uw zoon, 
door de boeren hier aan een boom 
genageld, maar geen spoor van geweld 
of verzet, alleen maar vrede, vader. 
 
Zijn dode ogen bekijken verdrietig de 
resten van rozen aan zijn voeten, 
om zijn mond spelen eeuwige vragen, 
 
waarom toch, wie ben je, waar was je, 
e.d. Maar boos, nee, boos lijkt hij niet 
geweest, niemand is schuldig, niemand. 
 
Rutger Kopland 
 
 
Uit: De Revisor 5e jrg. nr. 6, december 1978 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Brigitte Schutte 
 
 
 

 
Rutger Kopland 
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Kerk en regio 
 
 
Verkiezingsdebat van de Protestantse 
Kerk Amsterdam 
 
Hoe kijken de lijsttrekkers aan tegen onderwerpen 
waarvoor kerk en diaconie zich inzetten: 

 
• De kloof tussen groepen mensen (arm-rijk, 

binnen en buiten de ring e.d.) 
• Leefbaarheid en eenzaamheid onder de 

bewoners 
• Integratie en vluchtelingen 
• Moraal en waarden in de politiek 
• De rol van religie in de stad 

 
Over deze en andere onderwerp[en op het snijvlak 
van politiek en geloof gaan de lijsttrekkers voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in debat met elkaar en 
de aanwezigen. 
 
Datum, plaats en tijd: Dinsdag 13 maart, 
Noorderkerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 

 
 
Classis Nieuwe Stijl 
 
In der Paaskerk te Amstelveen werd op donderdag 8 
februari j. l. de laatste classicale vergadering van 
Amsterdam gehouden. Zoals bekend houdt de 
classis Amsterdam op te bestaan. Ze gaat op in de 
classis Noord Holland. Op de vergadering werden 
een aantal zaken afgewikkeld zoals de jaarrekening. 
De bestemming van het eindsaldo (ca. €55.000) gaat 
over naar de nieuwe Classis Noord Holland en is 
bestemd voor de ‘ring Amsterdam’. De ‘ring’ 
Amsterdam zal tot 2019 dezelfde samenstelling 
hebben als de oude classis Amsterdam. De ring krijgt 
geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De 
belangrijkste taak van de ring zou het bevorderen 
van ontmoetingen tussen de kerken binnen de ring 
moeten zijn en het zoeken naar mogelijkheden om 

elkaar te stimuleren en te helpen waar nodig en 
wenselijk is. 
 
De nieuwe vertegenwoordigers naar de classis 
Noord Holland zijn ds. Marjan Bogaard, Daan Schut 
(ouderling), Elsa Aarsen-Schiering (ouderling van de 
Evangelisch Lutherse Gemeente) en Cees de Soet, 
diaken. Op 9 oktober 2017 is er een eerste 
kennismakingsbijeenkomst geweest. Uit de 
aanwezige leden is een selectiecommissie gekozen 
m. b. t. de beroeping van de classispredikant. Met  
vijf geselecteerde kandidaten wordt verder 
gesproken.  
 
Op 27 maart is een nieuwe bijeenkomst gepland over 
de verdere inrichting van de classis nieuwe stijl. Op 1 
mei, als de classis Noord Holland een feit is, wordt 
de voordracht bekend gemaakt van de beoogde 
Classispredikant. Het is de intentie om in de maand 
juni de ‘oude classis / nieuwe ring’ uit te nodigen voor 
een eerste bijeenkomst. 
 
Piet Cleveringa 
 
 
The Passion komt naar Zuidoost 
 
Op Witte Donderdag 29 maart a.s. wordt het 
spektakelstuk The Passion uitgevoerd op het Arena 
Park naast de Amsterdam Arena, in Amsterdam 
Zuidoost. The Passion is een gezamenlijke productie 
van de EO, KRO - NCRV en de Protestantse Kerk 
Nederland,  
Aanvang van het programma is om 20.30 uur.  
The Passion is de moderne vertelling van de laatste 
uren van Jezus’ leven. Het gaat over zijn lijden en 
opstanding. Het wordt live uitgezonden om 20.30 uur 
op NPO 1. 
 
Info: thepassion.nl 
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Boekenmarkt op Koningsdag 27 april 
 
 
De planning voor de boekenmarkt in De Kleine Kerk 
ziet er voorlopig als volgt uit:  
 
Op woensdag worden de bananendozen vanuit twee 
garages naar de kerk vervoerd. Met hulp van enkele 
sterke (jonge)mannen is deze klus in relatief korte te 
tijd te klaren. Het inrichten van de kerkzaal vindt 
diezelfde dag nog plaats, of op donderdagmorgen. 
Ook dat is geen tijdrovende bezigheid. Daarentegen 
neemt het uitpakken van de dozen en het uitzoeken 
en ordenen van de boeken (veel) meer tijd in beslag. 
Het sorteren en uitstallen start donderdagmiddag om 
14.00 uur. Op het podium en onder de tafels worden 
de dozen met o.a. niet-Nederlandstalige boeken, 
niet-courante uitgaven en curiosa geplaatst. ‘Stuk 
gelezen’ boeken verdwijnen in dozen die naar de 
oud-papiercontainer gaan. Boeken die een 
ongelezen indruk maken, krijgen een ereplaats. 
Hetzelfde geldt voor bijzondere uitgaven. 
 
Elke keer als er een boekenmarkt wordt gehouden, is 
het de vraag van welke categorie het aanbod het 
grootste is. Vorig jaar waren dat de kookboeken, met 
15 dozen koploper. Opvallend was toen de toename 
in het aantal thrillers dat voor verkoop beschikbaar 
was. ‘Thriller’ wordt in de woordenboeken 
omschreven als “spannende sensatieroman”. 
Meestal heeft het te maken met een of andere vorm 
van misdaad, met spionage et cetera. De sorteerders 
waren blij als de omslag van het boek meldde dat het 
om een thriller ging, zodat makkelijk het te 
onderscheiden was van andere lectuur. 
‘Wereldliteratuur’ mag zich verheugen in een 
toenemende belangstelling, meer dan Nederlands 
literatuur. Wij zijn benieuwd welke categorie dit jaar 
koploper wordt. 
 
Behalve boeken zijn er op deze dag andere waren te 
verkrijgen: Jantine van Arkel heeft sieraden te koop, 
er zijn confituren van het oogstjaar 2017 en de 
Wereldwinkel biedt fair trade - producten ter verkoop 
aan. 
 
De inwendige mens kan worden versterkt aan de bar, 
waar koffie, thee, frisdrank en gebak is te verkrijgen. 
Rond lunchtijd worden soep, broodjes en andere 
eetwaren verkocht. 
 
De boekenmarkt start om 10.00 uur en duurt tot 
circa 16.00 uur.  
 
Piet Cleveringa 

Vijfentwintig jaar  
4 mei Comité Duivendrecht 
 
De begindagen van mei vormen een voor iedereen 
vanzelfsprekend moment om geschiedenis en 
actualiteit uitdrukkelijk aan de orde te stellen. Stilte 
rond een beladen monument is één manier om dat te 
doen. Maar in het voorjaar van 1993 hebben enkele 
personen het initiatief genomen om te komen tot een 
comité dat de dodenherdenking op 4 mei in 
Duivendrecht een meer inhoudelijk karakter geeft. 
Wij hebben veel te danken aan de strijd en de inzet 
van vorige generaties. Maar het omgaan met de 
verworven rechten en plichten, vrijheden en 
mogelijkheden zijn niet vanzelfsprekend. Met name 
de strijd voor grondrechten, vrijheid van 
meningsuiting en gelijke behandeling is een strijd die 
zulke fundamentele zaken van onze samenleving 
aangaat, dat het goed is om die blijvend te 
herdenken.  
 
De eerste vergadering van het 4 mei Comité 
Duivendrecht vond plaats op 18 maart 1993. Leden 
van het comité waren Cees Bellaar, Gerie Bouman, 
Hiskia Coumou, Pieter van Winden en Gerrit Wisse. 
Het comité werd ambtelijk ondersteund door Wietske 
Dikkers van de Dorpsraad Duivendrecht. In 1995 is 
het 4 mei Comité officieel als werkgroep toegetreden 
tot de Dorpsraad Duivendrecht, nu Coherente. 
 
Vanaf het allereerste begin zijn de scholen betrokken 
geweest bij de herdenking. In 1993 werden 
kindertekeningen tentoongesteld in het Dorpshuis.  
De samenwerking met de scholen is in de loop der 
jaren steeds verder uitgebreid. In 1996 is het 
monument aan de Begoniastraat officieel 
geadopteerd door de (toen nog) drie basisscholen. 
Deze adoptie is vastgelegd bij de Stichting Februari 
1941, destijds de initiatiefnemer van de actie 
Adopteer een Monument. Op 4 mei 1996 namen 
kinderen van CBS de Regenboog officieel deel aan 
de herdenking in De Kleine Kerk met een 
zelfgeschreven tekst en het voordragen van enkele 
gedichten. Sindsdien zijn in afwisseling ook de Grote 
Beer en de A. Bekema school betrokken bij de 
invulling van de herdenking. Namens de Stichting 
Adopteer een Monument leggen de kinderen 
bloemen bij het monument.  
 
Voor het huidige 4 mei Comité is het 25-jarig bestaan 
aanleiding om aandacht te besteden aan het belang 
van dit herdenken. Dat wordt gedaan door enkele 
bijzondere activiteiten: 
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KINDERVOORSTELLING 
Op woensdagochtend 18 april is er een (besloten) 
voorstelling voor de schoolkinderen in De Kleine 
Kerk. 
 
TENTOONSTELLING 
Vanaf 17 april tot 8 mei is er in het Dorpshuis een 
tentoonstelling van foto’s over Duivendrecht in 
oorlogstijd en tijdens de bevrijding. Deze foto’s zijn 
enkele jaren geleden opgedoken op het 
Waterlooplein en worden nu zodanig gerestaureerd 
dat zij voor de komende generaties behouden blijven. 
Bij de tentoonstelling zal een looplijst met 
achtergrond informatie beschikbaar zijn. Deze 
tentoonstelling is tijdens de openingsuren van het 
Dorpshuis vrij te bezoeken. 
 
TONEELVOORSTELLING  
Op zondagmiddag 22 april, om 15.00 uur, zal de 
acteur Helmert Woudenberg zijn solotoneel-
voorstelling Landverrader spelen. Hij speelt zijn 
grootvader Hendrik Jan, die tijdens de bezetting door 
de Duitsers werd benoemd tot leider van het 
Nederlandse Arbeidsfront. Landverrader gaat over 
hoe hij als bemiddelaar optrad tussen kopstukken als 
Rost van Tonningen en Mussert en over zijn 
levenslange conflict met zijn broer Kees, de 
socialistische voorman. We zien hoe Hendrik Jan 
tenslotte opzij werd gezet door de Duitsers, die met 
ijzeren hand regeerden vanuit een verdorven, haat 
zaaiende politiek, een politiek die in het Europa van 
nu de kop weer op lijkt te steken. 
Deze voorstelling wordt georganiseerd door Stichting 
Kleinoot. De entree bedraagt € 15 en vindt plaats in 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 te Duivendrecht. 
 
 
4 MEI HERDENKING 2018 
 
Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking in Duivendrecht. 
We herdenken allen die sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredesmissies.  
 
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een 
thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 
5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken 
en vieren met elkaar te verbinden en om de 
historische gebeurtenissen in verband te brengen 
met de actualiteit wereldwijd. De komende jaren doet 
het Nationaal Comité een beroep op iedereen om 
zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de 
noemer Geef vrijheid door. 
 
 

Voor de komende herdenking is het jaarthema:  
 

2018 JAAR VAN VERZET 
 
Verzet is geen simpele keuze. Vanuit het heden 
bezien, lijkt het allemaal zo logisch verantwoord en 
spannend: er is een vijand, je ziet hoe onrechtvaardig 
de wereld is geworden en je komt in verzet, vol 
geheime ontmoetingen en dramatische momenten, 
waarbij aan het eind van het verhaal het recht 
zegeviert. Dat is het beeld van verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, zoals het is overgeleverd in 
talloze verhalen, romans en films. Maar de 
werkelijkheid was vaak minder simpel en 
spectaculair. De motieven die mensen hadden om 
het risico van bestraffing, mogelijk zelfs met de dood, 
te nemen, liepen sterk uiteen. Anderen onthielden 
zich van daadwerkelijke acties, al hadden ze genoeg 
reden om in verzet te komen.  
 
Het besef van de verantwoordelijkheid en het gevoel 
van betrokkenheid bij de medemens is van groot 
belang. In een samenleving waarin men ophoudt 
verantwoordelijkheid te nemen voor de ander is de 
menselijke waardigheid gedoemd verloren te gaan 
en is ieder mens overgeleverd aan zichzelf, te 
midden van willekeur en rechteloosheid. Dat geldt 
zowel voor gebieden waar oorlog is als voor landen 
waar vreedzaam worden samengeleefd. 
 
Door muziek en het lezen van gedichten en teksten 
zal het thema worden uitgewerkt in een korte 
bijeenkomst op 4 mei om 19.15 uur in De Kleine 
Kerk, Rijksstraatweg 129. Hieraan wordt 
meegewerkt door kinderen van de A. Bekemaschool. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Mieke 
van Loon, cello en Coosje Kempers, dwarsfluit. 
 
Na deze bijeenkomst volgt een stille tocht naar het 
monument in de Begoniastraat met een kranslegging 
namens de gemeente, de scholen en het 4 mei 
Comité. 
 
Zoals ieder jaar vraag Amnesty International u, na 
afloop in het Dorpshuis, een kaart te sturen aan een 
gewetensgevangene. De reeds geadresseerde 
kaarten zijn gemaakt door kinderen van de 
basisscholen. 
 
4 mei Comité Duivendrecht 
Stichting Coherente 
 
Secretariaat: G.M. Bouman-Passchier, In de 
Korenmolen 17, 
1115 GN Duivendrecht, 020-4160181 
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Het oorlogsmonument aan de Begoniastraat in 

Duivendrecht 
 
 
 
 
HEMELVAART: OCHTENDWANDELING 
 
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is een oude traditie 
die wij in Duivendrecht al vele jaren in ere houden. 
Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid deel te nemen 
aan een wandeling in de vroege ochtend van 
donderdag 10 mei a.s.  
 
Om 8.00 uur begint in de Aanbouw een kort 
ochtendgebed. Om ongeveer 8.30 uur vertrekken wij 
vanaf de Aanbouw voor een wandeling. We 
wandelen dit jaar op goed gebaande paden. 
 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Onderweg wordt 
er gepauzeerd voor broodjes, koffie, thee en 
water/fris. Rond 12.30 uur bent u weer terug in 
Duivendrecht. 
 

 
 
 

We hopen op veel belangstelling en in verband met 
de aanvoer van koffie en broodjes horen we graag 
even van te voren of u meegaat. 
 
Zorg ervoor dat u een OV Chipkaart hebt om met de 
metro te kunnen reizen! 
 
 
Datum:  donderdag 10 mei 2017 
 
08.00 uur Aanvang Ochtendgebed 
08.30 uur Aanvang Wandeling  
 
 
Aanmelding:   
 
Gerie en Lennart Bouman,  
 
telefoon 020-4160181  
of per email: boumanad@planet.nl 
 
 
 
Kerk in Mokum 
 
Kerk in Mokum, het kerkblad voor de Protestantse 
Kerk in Amsterdam, verschijnt weer met een uitgave 
voor geheel Amsterdam.  
 
Er is de afgelopen jaren met drie regio-edities 
geëxperimenteerd. Een enquête onder de lezers 
heeft echter duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan 
uitgebreide informatie over activiteiten in heel de 
stad. Hetzelfde geldt voor het kerkdienstenrooster. Er 
verschijnt nu weer één editie, met een extra pagina in 
de agenda, zodat er voldoende ruimte is voor alle 
activiteiten en ook voor columns van de negen 
pioniersplekken van de Protestantse Kerk 
Amsterdam. Op de losse uitneembare pagina in het 
midden van het blad staan de kerkdiensten en de 
activiteiten agenda van alle 19 wijkkerken van de 
hele stad. 
 
Kerk in Mokum verschijnt 10 keer per jaar, 5 keer als 
blad van 14 pagina’s en 5 keer met 6 pagina’s. 
 
Een abonnement opgeven of opzeggen doet u via: 
abonnementen@protestantsamsterdam.nl  
of tel. 020 53 53 700 tussen 09.00 – 17.00 uur. 
 

 



 

 28 

Alzheimer Nederland 
 

Alzheimer Café Diemen / Ouder - Amstel / Amsterdam-Oost 
 
 
 
 

Dinsdag 13 maart 2018 
 
 

Dementie en euthanasie 
 

In gesprek met Cor Matthiesen 
 
 

In maart 2016 spraken we in het Alzheimercafé met 
Cor Matthiesen: zijn vrouw leed aan dementie en hij 
vertelde wat dat voor hen betekende en hoe dit hun 
leven veranderd had.. Zij heeft besloten dat haar 
leven voltooid was toen zij, na vele onderzoeken, de 
diagnose ‘vasculaire dementie’ kreeg. Cor is op 13 
maart opnieuw te gast in ons café en zal met ons zijn 
ervaringen delen over dit moeilijke onderwerp en kijkt 
terug op de verdrietige periode waar hij en zijn vrouw 
doorheen zijn gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10 april 2018 
 
 

Dementie en moeilijk gedrag 
 

Gastspreker: Martin Kat 
 

 
Bij veel mensen met dementie zien we gedrags-
veranderingen ontstaan. Iemand kan bijvoorbeeld 
achterdochtig worden of angstig. Maar ook agressie 
komt voor, of juist apathisch gedrag en het niet tonen 
van emoties. Voor henzelf en voor de omgeving kan 
dit erg moeilijk zijn en tot veel spanningen leiden. 
Waardoor ontstaan deze gedragsveranderingen en 
kan er iets aan gedaan worden? Hoe kunnen zowel 
artsen als mantelzorgers omgaan met ‘moeilijk 
gedrag’? Martin Kat pleit voor aandacht voor de 
psychiatrische verschijnselen die zich bij dementie 
kunnen voordoen. Hij is ouderenpsychiater, 
verbonden aan de Noordwest Ziekenhuisgroep in 
Alkmaar afdeling Klinische Geriatrie en is 
vrijgevestigd psychiater /psychotherapeut in 
Amsterdam. 
 
 
 
 
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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Redactie: 
 
Ds. W. Brouwer 
Email: whbrouwer@planet.nl 
Tel. 06 30 21 47 71 
 
Dhr. P. Cleveringa 
Email: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
Tel. 020 690 67 99 
 
 
Verspreiding: 
 
Dhr. C. Schröder 
Email: c.schroder1@upcmail.nl 
Tel. 06 22 12 09 82 
 
 
We stellen het op prijs als u een bijdrage van € 7,50 per jaar wilt overmaken naar: 
 
NL98 INGB 0000051703  
t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht, 
onder vermelding van ‘De Kleine Kerk voor allen’.  
 
Op verzoek kunnen we ‘De Kleine Kerk voor allen’ 
digitaal versturen; u kunt hierom vragen per email: whbrouwer@planet.nl 
 
De bijdrage van € 7,50 komt dan te vervallen.  
 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer graag inleveren voor:  
 

 
Vrijdag 20 april  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
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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         06 51 38 94 54 
 
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’.  


