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De Kleine Kerk
voor allen

Van de redactie
In het vorige kerkblad meldden we in deze rubriek
heel optimistisch dat de kou uit de lucht was. Dat
was iets te voorbarig. April verraste met een
koude en natte periode. Inmiddels is het volop
lente en hebben de bomen zich, in ruim veertien
dagen een fris groene kleur aangemeten. De
zomer ligt in het verschiet.
Een aantal drukke weken liggen achter ons:
Palmpasen, de Stille Week, Pasen voorafgegaan
door het traditionele ontbijt, de dienst in Diemen
waarin ds. Wim Brouwer de zegen kreeg vanwege
zijn detachering naar die gemeente, Koningsdag
met de boekenmarkt en de 4-meiherdenking.
Allemaal bijzondere gebeurtenissen, die de
nodige inzet vroegen van velen en mede daardoor
goed zijn verlopen.

voorbereiding van een nieuw seizoen. Ook
daarover hopen we in het volgende kerkblad iets
te kunnen melden, en ook zullen we dan
terugblikken op dit seizoen. De diensten gaan
uiteraard de hele zomer door, na een feestelijke
afsluiting van de feesttijd in de kerk (de tijd van
Advent tot Pinksteren / Trinitatis) op de zondag na
Pinksteren, met na afloop van de dienst een quiz
en een gezamenlijke maaltijd.
We wensen u vast een prettige voortzetting van
het voorjaar,

Met een hartelijke groet,
ds. Wim Brouwer
Piet Cleveringa
Nora Schutte
Cor Schröder (verspreiding)

Het jaarprogramma 2017 – 2018 van Vorming en
Toerusting werd afgesloten met de lezing
Vertrouwen in de stad door Prof. Ernst Hirsch
Ballin. De activiteiten van Stichting Kleinoot
worden op 18 mei afgerond met een concert door
De Thuiskomst, een muzikaal duo dat bestaat uit
Ouirine van Hoek, viool en Ellen Zijm, accordeon.
Het Zevende Poëziefestival (15 maart), met als
speciale gast de architect Maarten Douwe
Bredero, inspireerde Nora Schutte tot een nadere
beschouwing van het begrip ‘weerwoord’. Niet
alleen vanwege dit thema ven het poëziefestival
maar ook door de Solotoneelvoorstelling van
Helmert Woudenberg Landverrader en het
jaarthema van de 4-meiherdenking 2018, ‘Verzet’,
wordt in de Antenne aandacht besteed aan het
maken van keuzes in de oorlogsjaren. Het
beoordelen of iemands inzet in die periode als
‘goed’ of ‘fout’ is achteraf gezien vaak minder
uitgesproken dan sommigen direct na het
beëindigen van de oorlog dachten. Nieuwe feiten
of een weerwoord (getuigenis) kunnen voor een
bijstelling van bestaande opvattingen zorgen.
Nu het seizoen ten einde loopt is het even wat
rustiger rondom De Kleine Kerk en daarom is
deze uitgave van het kerkblad ook wat kleiner
uitgevallen. Het blad verschijnt net te vroeg om de
tellingen van de kerkrentmeesters mee te kunnen
nemen, die houdt u tegoed voor de volgende keer.
De werkgroepen eredienst en vorming &
toerusting zijn intussen begonnen met de

Afbeelding voorzijde:
Vlam en duif, symbolen van Pinksteren
(tekenaar onbekend)

Kerkdiensten

Agenda:

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders
aangegeven.

8.00 uur: Morgengebed
8.30 uur: Ochtendwandeling

10 mei, 8.00 uur

ds. W. Brouwer
Hemelvaart

13 mei

Morgengebed
mw. M. Blom en dhr. C. Ek

20 mei

ds. W. Brouwer
Pinksteren

27 mei

ds. W. Brouwer
Trinitatis
Heilig Avondmaal
Gezamenlijke maaltijd na dienst

3 juni

ds. N.A. Schuman

10 juni

ds. R. de Jong

17 juni

ds. A. Wessels

24 juni

ds. W. Brouwer

1 juli

ds. C. Verkerk

8 juli

ds. O. Sondorp

Wereldwinkel
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15
tot 11.45 uur in De Aanbouw.

Lied van de maand
Mei
Juni
Juli
Kostersteam
10 mei
13, 20 en 27 mei
3, 10 en 17 juni
24 juni, 1 en 8 juli

Liedboek 916
Liedboek 850
Liedboek 13a

dhr. P. Cleveringa
dhr. P. van Leeuwen
dhr. M. Wolters
dhr. P. Cleveringa

Vrijdag 18 mei, 20.00 uur
Stichting Kleinoot:
Duo ‘De Thuiskomst’ (viool / accordeon)

AnTenne
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden
en verleden die ons kunnen verrijken en
inspireren.

Te gelegener tijd
Een impulsaankoop in een kringloopwinkel pakte
bijzonder uit. Ik kocht de gedichtenbundel Alle
Goeds van Ingmar Heytze en een dun boekje met
de opvallende titel Heeft de afwezige ongelijk?. Bij
thuiskomst bleek dat de dichtbundel een bladzijde
miste. Het was duidelijk dat de bladzijde eruit was
geschéurd, niet netjes eruit geknípt. Had de
vorige eigenaar van de bundel, in hoge nood, een
stukje papier nodig? Stond op de uitgescheurde
bladzijde 123/124 een gedicht, dat de lezer had
aangesproken en deed de rest van de gedichten
er niet toe? Vragen waar je geen antwoord op
krijgt, zelfs niet als je de twee ontbrekende
gedichten hebt gelezen.
Een tweede aanschaf, Heeft de afwezige
ongelijk?, geschreven door Mr. L. Einthoven,
bleek een schot in de roos. Het bevatte een
verantwoording over de handel en wandel van de
auteur voor, tijdens en na WO II. De naam
Einthoven was ik al tegengekomen in één van de
twee boeken die ik van dorpsgenoot Joop de Kruif
in bruikleen had. Ze misten geen bladzij, maar
beiden bevatten iets extra’s. Door die
toevoegingen werd duidelijk wat er rond de
uitgave van deze boeken had gespeeld Het waren
bijzondere uitgaven.
Het eerste boek - Vaderlandsche Voetsporen,
door Prof. Mr. J.A. van Hamel - bevatte een
ingeplakt papiertje, dat vermeldde: “Aan de
inhoudsopgave, die opgemaakt werd tijdens de
bezetting, is nog toe te voegen het nawoord door
den auteur na de bevrijding geschreven.” Door
deze tekst werd duidelijk dat de oorlog het tijdig
verschijnen had verhinderd. Het Woord Vooraf
was gedateerd januari 1942, het Nawoord 1945.
Het boek bevatte verder een losse bon van N.V.
Uitgevers-Maatschappij Elsevier, gericht aan het
Vrije Volk. Hieruit viel af te leiden dat er drie
boeken, waaronder het genoemde Vaderlandsche
Voetsporen, op 22 september 1945 als recensieexemplaren bij het dagblad waren bezorgd. Dit
exemplaar was via een omweg in de boekenkast
van Joop beland.

Het tweede boek, Nederland Erfdeel en Taak,
gedateerd 1940, bevatte én een voorwoord van
de redactie, waarin de naam van Mr. L Einthoven
wordt genoemd, én een voorwoord van Z. K. H.
Prins Bernhard der Nederlanden. Het dubbele
voorwoord ging vergezeld van een los inlegvel,
gedateerd September 1944. Door tekstvergelijking
van voorwoord en inlegvel werd inzichtelijk wat er
met deze ‘oorlogsuitgave’ mis ging.

VOORWOORD VAN DE REDACTIE.
Dit boek dankt zijn ontstaan aan het initiatief van
de Centrale Raad van Advies inzake ontwikkeling
en ontspanning der gemobiliseerde militairen. Bij
zijn werk voor O. en O. werd de gedelegeerde van
de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht in
deze Raad, Mr. L. Einthoven, getroffen door het
verlangen naar een niet te moeilijke, maar
ernstige voorlichting omtrent ons nationaal erfdeel
en onze nationale taak. Ieder is bereid bij de
verdediging van het vaderland zijn plicht te
vervullen; ieder voelt, dat offers, reeds nu, nodig
zijn. Maar als men erover praten gaat, staat men
soms verlegen. Wat betekent het vaderland voor
elk, die als soldaat of burger zijn deel draagt in de
lasten van deze zware tijd?
Mr. Einthoven is bij ons komen aankloppen om,
elk op een verschillend gebied, op die vraag
antwoord te geven. Een boek tot verheldering van
het inzicht van goedwillende vaderlanders. Geen
hoera-patriottisme. Dat wordt niet gewenst; dat
willen wij ook niet geven. Maar hulp voor hen, die
zich omtrent de waarde van onze tradities, van
ons cultuurleven, van onze maatschappelijke en
politieke verhoudingen, bezinnen willen. Elk op
verschillend gebied. Elk onzer staat ook op een
ander geestelijk of staatkundig standpunt. In het
klein vertegenwoordigen wij de verscheidenheid
van het Nederlandse volk. Maar naar wij
vertrouwen dat ieder lezer beamen zal, ook zijn
eensgezindheid. Zonder iedere regel van elkaar te
onderschrijven, zijn wij tezamen voor dit boek
verantwoordelijk.
VAN GELDEREN.
GEYL.
KRAEMER.
SASSEN.
VAN SCHELVEN.

Enkele dagen voor den 10den Mei werd het
laatste vel afgedrukt, eenige weken later had het
werk gereed kunnen zijn ter verzending. De
gebeurtenissen die op dien historischen dag
werden ingeleid hebben echter de verschijning
onmogelijk gemaakt. Toch konden zij ons niet
beletten ons werk te voltooien, zoodat het tijdens
den geheelen van den oorlog gereed lag om op
het ogenblik der bevrijding verzonden te kunnen
worden.
Volgens den opzet der samenstellers had het
boek in het bijzonder tot taak de gemobiliseerde
soldaten voor te lichten omtrent de onschatbare
waarde van de tradities onzer Nederlandsche
samenleving en cultuur, wier verdediging hun was
toevertrouwd, en hier en daar zal een enkele
zinsnede, thans niet meer van kracht, daaraan
herinneren; maar dezelfde betekenis had het óók
voor de burgerbevolking en heeft het thans zelfs
in verhoogde mate.
Dit boek toch schildert in kort bestek hoe ons
vaderland ontstond, hoe het zich ontwikkelde,
welke groote geestelijke en materieele waarden
het als erfdeel overdroeg op het tegenwoordige
geslacht en tenslotte wat zijn schoone taak
scheen, en thans wederom ís, voor de toekomst.
In nauwe onderlinge samenwerking geschreven
door vijf bij uitstek bevoegde auteurs – een van
welke, Prof. J. van Gelderen, helaas slachtoffer
werd der eerste oorlogsdagen – vertoont het werk
een harmonische eenheid die het tot een gelukkig
voorbeeld maakt van juist die nationale
gezindheid welke het in ons volk tracht te
versterken.
Alle bijdragen zijn doordrongen van oprechte
waardeering voor onze edelste tradities, maar
tevens van een even oprechte bereidwilligheid om
nieuwe vormen en methodes van staatkundig en
ekonomisch beleid te aanvaarden, die ter wille
van een evenwichtige synthese van individueel
streven en gemeenschapszin – waarnaar immers
allen uitzien – noodzakelijk mochten blijken.
Kortom, het bevat alle gegevens die ons volk,
thans meer dan ooit, noodig heeft om zich voor te
bereiden en te sterken tot de grootsche taak van
den wederopbouw van het vaderland.

Het losse inlegvel bevat de volgende tekst:
DE DIRECTIE DER WERELDBIBLIOTHEEK
September 1944
Het jaartal 1940 op de titelpagina van dit boek en
eveneens enige zinsneden in de voorwoorden van
Z. K. H. Prins Bernhard en van de schrijvers der
bijdragen,
maken
een
korte
toelichting
noodzakelijk.

Door het voorwoord van de redactie te
combineren met de tekst op het losse inlegvel
werd duidelijk waarom de uitgave van Nederland
Erfdeel en Taak vier jaar op zich had laten

wachten. Het was voor WO II gedrukt en pas na
de bezettingsjaren uitgegeven. De gedrukte
voorraad was tot september 1944 in het zuiden
van Nederland opgeslagen. Het papier was van
uitstekende kwaliteit en het moet op een droge
plek zijn bewaard, want het vertoonde geen
‘roestvlekken’. Het naoorlogse papier was
aanzienlijk slechter van kwaliteit.
De naam Einthoven, die in het voorwoord van de
redactie van Nederland Erfdeel en Taak werd
genoemd, stond op de voorkant van de eerder
genoemde impulsaankoop Heeft de afwezige
ongelijk?. Het kaft vermeldde verder: “Getuigenis
van Mr. L. Einthoven over de Nederlandse Unie”.
Met korte onderbrekingen en met veel plezier heb
ik het tweeënzestig bladzijden tellende boekje
gelezen. Het maakte me een aantal zaken die
rond WO II speelden duidelijker.

oprichters werden bedankt voor hun inzet. Na de
bevrijding kon Homan echter niet meer als
Commissaris van de Koningin in Groningen
terugkeren. Hij had in de oorlogstijd niet altijd de
juiste keuze gemaakt. Einthoven besteedde er in
zijn weerwoord de nodige aandacht aan en
meldde dat hij en de Quay in oorlogstijd met
Homan diepgaand van mening verschilden over
“de Duitsers en over het toekomstige Vrije
Nederland”.

Louis Einthoven (1896 – 1979)

Mr. L. Einthoven was één van de oprichters van
de Nederlandse Unie. Samen met J. E. de Quay
en J. Homan werd in juli 1940 besloten om
tegengeluid te bieden aan het gedachtegoed van
de NSB. Het driemanschap gaf een anti-Duits
geluid af. Direct na afloop van Wereldoorlog II is
de Nederlandse Unie als ‘zijnde fout’ beoordeeld.
Vanwege die ‘veroordeling’ voelde L. Einthoven
zich geroepen om in 1973 een weerwoord te
schrijven. Met name Lou de Jong die tijdens de
oorlogsperiode in Londen verbleef, moest het
ontgelden. Hij was onzorgvuldig geweest met het
raadplegen van archieven en was selectief te
werk gegaan. De commotie rond de Nederlandse
Unie als ‘foute club’ was ontstaan toen in
september 1945 een hoofdartikel van de hand van
mr. Van Heuven Goedhart in de verzetskrant Het
Parool was verschenen. Het leidde tot het
instellen van een commissie door Prof.
Schermerhorn die het werk van de Unie onder het
vergrootglas moest leggen. Al in 1946
rapporteerde ‘de ereraad’ dat er naast kritiek, toch
sprake was van “een voordelig saldo”. De drie

Niet alleen met de uitgave van boeken gaat het
een en ander fout, zowel voor, als tijdens en na
oorlog. Bij de verslaggeving omtrent WO II zijn de
nodige vraagtekens te plaatsen. Achteraf gezien
valt het op dat het begin van die oorlog op de
achtergrond is geraakt. De heldendaden van het
verzet vanaf 1943 tot 1945 spreken meer tot de
verbeelding dan de eerste twee oorlogsjaren. In
de beginfase van de oorlog was De Nederlandse
Unie een belangrijke speler. Een na afloop van
WO II door Schermerhorn ingestelde commissie
meldt daarover het volgend: “Naar het oordeel
van de commissie verdient het driemanschap lof
voor de moed, waarmede tegen de eerste Jodendiscriminatie stelling werd genomen .”
De twee boeken van Joop de Kruif en het onlangs
aangeschafte boekje van Mr. L. van Einthoven
hebben me zeer geholpen iets beter te begrijpen
van wat er rond WO II speelde. Soms is het goed
het verleden te laten zijn voor wat het is, zonder
het te vergeten. Anderzijds is het goed een beeld,
dat bij je leeft, bij te stellen, maar dat hangt soms
af van een toevalligheid.
Zorgvuldigheid in het oordelen blijft hoe dan ook
een vereiste. Er is nooit één waarheid.
Piet Cleveringa

Eredienst

Diaconie

Welkomstdienst in Diemen

Collecte-informatie

Op 22 april waren veel ‘Duivendrechters’ naar
Diemen gekomen om de dienst bij te wonen
waarin ik de zegen ontving om ook in Diemen als
predikant werkzaam te zijn. Ds. Sondorp, die
enige tijd als interim-predikant in Diemen
werkzaam is geweest, begon de dienst, om deze
na de zegening aan mij over te dragen. Centraal
stond het verhaal van de Emmaüsgangers uit
Lucas, waarin we de kern van de liturgie (Schrift
en Tafel) en van het gemeente-zijn in verhaalvorm
aantreffen. Het was mooi om dit ook met velen
van u te kunnen delen.

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 mei en juni van
dit jaar. (D = diaconiecollecte, U = uitgangscollecte).

Bij de diensten
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 en
Meini Blom.
Op zondag 20 mei vieren we het Pinksterfeest.
We lezen het Pinksterverhaal uit Handelingen, dat
ook door Lucas is geschreven.
Op zondag 27 mei sluiten we de feesttijd van het
Kerkelijk Jaar (van Advent tot Trinitatis) af met een
dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. We
lezen nog even verder in het boek Handelingen,
de toespraak van Petrus uit Handelingen 2. Na
afloop is er koffie, een quiz over de reformatie (in
het bijzonder over Calvijn) en een gezamenlijke
maaltijd.
Op zondag 3 juni gaat ds. N.A. Schuman voor in
de dienst. Hij zal de draad van de Lucas-lezingen
weer opnemen, waarmee ik in de zomer ook wil
doorgaan. Aan de orde komt Lucas 11 waarin
Jezus met zijn leerlingen spreekt over het bidden.
Op zondag 10 juni gaat ds. R. de Jong voor in de
dienst, op 17 juni gevolgd door ds. A. Wessels.
Op zondag 24 juni gaan we verder met een
gedeelte uit Lucas.
Op zondag 1 juli gaat ds. C. Verkerk voor in de
dienst; zij heeft met mij geruild, zodat ik die
zondag in Diemen kan voorgaan.
ds. Wim Brouwer

Zondag 6 mei
D: Deze collecte is bestemd voor de stichting
Kruispost in Amsterdam. Te samen met de
stichting Oudezijds 100 biedt Kruispost medische
en psychosociale zorg aan mensen die in de
reguliere zorg geen hulp kunnen vinden:
onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde)
asielzoekers. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten
Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 6500
consulten. De geboden medische hulp is
vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk.
Er is ook de mogelijkheid om een beroep te doen
op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de
patiënt vaak breder is dan alleen een medische.
Kruispost bestaat sinds 1983 en wordt gedragen
door Oudezijds 100 en de Johanniter Orde in
Nederland.
Kruispost is alle weekdagen ‘s ochtends en ‘s
avonds geopend. Minimaal twee artsen en een
receptionist ontvangen de patiënten, die zonder
afspraak langs komen voor een consult. De meest
voorkomende aandoeningen zijn huid-, hart- en
vaat- en spijsverterings- problemen. Tijdens het
ochtendspreekuur is er ook een maatschappelijk
werker aanwezig. Al het werk wordt door een
groep van 80 vrijwilligers verricht Deze groep
omvat een reeks van verschillende medisch- en
paramedische specialisten. Alleen voor enkele
vitale functies worden betaalde krachten ingezet.

U: Dit is een landelijke inzameling van de PKN ten
behoeve van pionierswerk in Deventer. Vondst is
de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer.
Het is de overtuiging van Vondst dat geloof
waardevol is en betekenis heeft in onze levens
hier en nu. De kerk is uit de levens van veel
mensen verdwenen. Samen met twintigers en
dertigers zoekt Vondst naar de waarde en
betekenis van oude bronnen van geloven in de
actuele maatschappĳ . Middenin het stadsgewoel
en vanuit de oude Lebuïnuskerk biedt Vondst
mensen de mogelĳkheid stil te staan bĳ het leven
en bĳ hun plek in de maatschappĳ. Met
nachtwakes,
concerten,
debatten
en
diepgravende
leessessies
scheppen
zĳ
gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten
weet Vondst een brede groep mensen uit de stad
aan zich te binden, die in het verleden niet door
de kerk bereikt werden. Vondst wil in 2018 graag
nog meer mensen bereiken met een programma
van bezieling, creativiteit en vernieuwing. De
Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en
andere pioniersplekken in Nederland van harte,
plekken waar mensen op zoek zĳn naar actuele
vormen van samenzĳn en bezinning, die
aansluiten bĳ het dagelĳkse leven van de huidige
generatie.
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
D: Op deze dag is er een verkorte dienst inde
vorm van een ochtendgebed, in het bijzonder voor
de deelnemers aan de op de dienst volgende
traditionele wandeling (zie voor info elders in dit
blad). Tijdens de dienst is er een collecte voor de
dekking van de onkosten van de wandeling, in het
bijzonder van de koffie en broodjes die onderweg
worden aangeboden.

U: De opbrengst van deze collecte is voor het
pastorale werk binnen onze eigen kerkgemeente.
Verscheidene kerkleden staan onze werkgroep
Pastoraat bij in het bezoeken van kerkleden die
door ziekte of ongemak hun huis niet meer
kunnen verlaten of elders opgenomen zijn. Vaak
worden bij dit bezoek bloemen of een andere
attentie meegenomen, er worden bij gelegenheid
kaarten gestuurd of andere blijken van
belangstelling getoond. Door deze collecte draagt
u daar aan bij.
Zondag 20 mei Eerste Pinksterdag
D: Op deze feestelijke dag wordt gecollecteerd
voor het kinderhospice Binnenveld in Barneveld.
Hierover vermeldt de website het volgende:” Onze
doelstelling is het bieden van complexe zorg aan
ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een
beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt
gegeven in een kleinschalige en huiselijke
voorziening. Naast het bieden van deze zorg
streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis
op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen
te ontwikkelen én uit te dragen. Een kenmerk van
de zorg in Kinderhospice Binnenveld is dat het
veelal gaat om kortdurende – ofwel respijt- zorg.
Dit is complexe zorg ter verlichting van de
thuissituatie. Kinderhospice Binnenveld biedt
incidenteel ook langdurige zorg aan zieke
kinderen.

U: Er is geen uitgangscollecte.
Zondag 13 mei
D: Deze collecte is bestemd voor het Jeanette
Noëllhuis. Dit in 1988 opgerichte opvanghuis biedt
onderdak en huishoudelijke ondersteuning aan
mensen zonder verblijfsvergunning die juridische
en procedurele steun van andere ons bekende
organisaties krijgen, zoals VVN, het ASKY of de
WOU. Er is plaats voor 12 personen, eventueel in
gezinsverband. Het onderhoud van het huis en de
verzorging wordt door de bewoners zelf gedaan,
bijgestaan door een aantal vrijwilligers. Het huis
wordt al jaren lang door onze kerkgemeenschap
gesteund en krijgt jaarlijks een deel van de
opbrengst van de Dankdag actie. Wij bevelen de
collecte zeer bij u aan.

Kinderhospice Binnenveld uit de lucht
U: De uitgangscollecte is een landelijke
inzameling van Kerk in Actie ten behoeve van de
zending, in dit geval gaat het primair om steun
aan Bangladesh. In het islamitische Bangladesh
behoren
de
christenen
tot
de
armste
bevolkingsgroepen.
Veel
christenen
in
Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven
en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs
gehad. De kerk in het district Mymensingh
(MCCP), partner van Kerk in Actie, biedt hulp in
allerlei vormen. Op de zondagsschool krĳgen
kinderen elke week Bĳbelonderwĳs en leren ze
tegelĳkertĳd lezen en schrĳven. Door de week is

er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande
kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of
schrĳven, dus iedere hulp is welkom!
De volwassenen kunnen ook bĳbelonderwĳs en
alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt
de kerk vrouwen bĳvoorbeeld naailessen aan,
zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen
verdienen om hun gezin te onderhouden.
Vrouwen die de training met goed resultaat
afronden, krĳgen een klein microkrediet om een
eigen naaimachine te kopen. Ook worden er
microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om
een training te volgen. Ze leren bĳvoorbeeld zelf
groenten te verbouwen of een koe te verzorgen
om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier
kunnen ze een leven leiden boven de
armoedegrens.
Vandaag, met Pinksteren, is de collecte bestemd
voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het
werk van MCCP in Bangladesh.
Zondag 27 mei
D: De diaconiecollecte is bestemd voor de
stichting ZOA, die wereldwijd ondersteuning biedt
aan slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld.
Omdat de hulpverleners in de gebieden zelf actief
zijn en gebruik maken van de inzet van de lokale
bevolking, weten ze wat de mensen nodig
hebben. Eerst richten ze zich op primaire
behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later
volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee
helpt ZOA zowel acuut in de vorm van noodhulp
als op langere termijn door te helpen gebeurt
samen met de lokale bevolking.. Ook overheden,
kerken en banken worden bij het werk. Zo
ontstaat de oplossing van binnenuit en realiseert
ZOA een stabiele basis voor de toekomst. In
totaal telt de organisatie ruim achthonderd
medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de
ramp- en conflictgebieden zelf. Samen met de
hulpverleners van ZOA zetten ze zich in voor hulp,
hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden.
Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En
misschien zelfs wel beter.
De afkorting ZOA staat voor Zuidoost-Azië, de
regio waar in 1973 begonnen werd met het werk.
In dat jaar kwamen drie studenten uit Groningen
op het idee om geld in te zamelen voor
Vietnamese bootvluchtelingen. Dit ging zo goed,
dat ze al snel startten met het uitzenden van
veldwerkers. Het duurde niet lang voordat ze hun
activiteiten konden uitbreiden naar Laos en
Cambodja. Nu, ruim veertig jaar later, biedt
stichting ZOA hulp, hoop en herstel in maar liefst
vijftien landen op drie continenten. En ook al heeft

de naam daarmee de oorspronkelijke betekenis
verloren, het doel is gelijk gebleven: steunen van
slachtoffers van natuurrampen en gewapende
conflicten, zodat zij op den duur weer op eigen
benen kunnen staan.
U: Deze collecte ligt geheel in lijn met de
diaconiecollecte van vandaag. Het gaat om een
bijdrage aan het rampenfonds van onze diaconie.
Daaronder verstaan we een apart post op onze
begroting om wanneer in geval van een grote
natuurramp plotseling ergens in de wereld
behoefte is aan massale hulpverlening. We laten
ons daarbij leiden door aanvragen op nationaal
niveau vanuit het christelijk noodcluster, een
samenwerkingsverband
van
geestverwante
hulpverleningsinstanties; hiertoe behoort ook de
hierboven beschreven stichting ZOA.
Zondag 3 juni
D: De collecte is voor de bij ons al lang bekende
zeer gewaardeerde stichting Leprazending. Elke
dag brengen bange, bezorgde ouders hun
kinderen
en
jongeren
naar
onze
lepraziekenhuizen in India. Met vlekken op de
huid, geklauwde handen, misvormde voeten. Een
eindeloze stroom jonge mensen die dringend
behandeling nodig hebben en niets liever willen
dan een gewoon, gezond leven. Kinderen
bijvoorbeeld als Rajina. Zij heeft zweren op haar
arm en haar vingers beginnen te vergroeien.
Daarvoor wordt ze behandeld in het Puralia
ziekenhuis. Rajina is daar helemaal alleen. Haar
ouders, vier zussen en twee broertjes zijn thuis.
Dat maakt haar erg eenzaam en verdrietig. Met
fysiotherapie leert ze haar vingers weer
gebruiken. De jonge Aruna is er ernstiger aan toe.
Zij kan haar rechterhand nauwelijks meer
gebruiken. Haar vingers zijn krom en stijf
geworden. Zij heeft dringend een operatie nodig.
Leprazending biedt, in navolging van Jezus
Christus, hoop voor deze kinderen en jongeren.
Het is geen valse hoop: lepra is te genezen,
wonden zijn te behandelen en onze specialisten
kunnen wonderbaarlijke operaties uitvoeren
waardoor handen en voeten weer gebruikt kunnen
worden. Naast India is Leprazending ook
werkzaam in Nepal, Bangladesh, Myanmar,
Tsjaad en Congo.
U: Deze collecte is voor dekking van de algemene
kosten van de Diaconie bij de uitvoering van vaste
diaconale taken als bv. wijkwerk.

Zondag 10 juni
D: De opbrengst van deze collecte is voor de
stichting Light for he World. Op 16 december
1982 werd stichting Dark & Light opgericht door
oogarts Dr. Martien Cozijnsen en zijn vrouw
Jenny. Op het platteland in Zuidoost Azië troffen
zij blinde kinderen aan in erbarmelijke situaties.
”Wij konden niets anders doen dan in beweging
komen.”, aldus Cozijnsen. Het was de Bijbelse
opdracht in Matteüs 25 die hen dreef en die nog
steeds de grondslag is voor het werk van de
stichting. Het
eerste
project
betrof
de
ondersteuning van een blindenschool in Thailand.
In de loop van de jaren is de omvang en diversiteit
van het werk enorm gegroeid. Op 1 januari 2012
werd Light for the World de nieuwe naam van de
stichting. De reden hiervoor was dat de stichting
zich aansloot bij Light for the World International;
een samenwerkingsverband van meerdere
Europese organisaties die dezelfde doelen
nastreven. De nieuwe naam was daarom een
logische keuze. De komende jaren wil Light for
the World verder investeren in duurzame
ontwikkeling. Bijvoorbeeld door lokale en
internationale ontwikkelingsorganisaties te helpen
om hun projecten open te stellen voor mensen
met een handicap. Inmiddels is de stichting actief
in Cambodja, DR Congo, Ethiopië, India,
Indonesië, Kenia, Namibië,en Zuid-Soedan. Naast
de van oudsher geboden oogzorg, biedt de
stichting ook noodhulp, onderwijs, revalidatie en
andere middelen om het bestaan te verbeteren.
U: De uitgangscollecte is een landelijke
inzameling ten behoeve van scholing van
jongeren in Guatemala. Dit land werd tientallen
jaren lang geteisterd door een gruwelĳke
burgeroorlog. Nog altĳd heeft de bevolking te
kampen met veel geweld en corruptie. De sociale
en economische ongelĳkheid in het land is groot.
Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking
behoren, hebben nauwelĳks toegang tot onderwĳs
en weinig kans op werk.
Vredescentrum Barbara Ford, partner-organisatie
van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen
en biedt deze jongeren een vakopleiding,
bĳvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel
bedrukken. De organisatie brengt de jongeren
vervolgens samen in coöperaties, waarin ze
gezamenlĳk een onderneming starten. Ook leren
de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze
krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen
te verwerven en hun levensomstandigheden
structureel te verbeteren.

Maya’s in Guatemala
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een
vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in
(mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een
goede toekomst. Met de opbrengst van de
collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum
Barbara Ford.”

Zondag 17 juni
D: De collecte is bestemd voor Heifer Nederland
die een onderdeel vormt van de internationale
Heifer organisatie. De website vermeldt het
volgende over doel en werkwijze van deze grote
organisatie;:” Heifer Nederland is een zelfstandige
ontwikkelingsorganisatie. We maken deel uit van
het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is
gestart met de bestrijding van honger en armoede
door het plaatsen van jonge koeien (heifers in het
Engels). In 1999 is Heifer Nederland opgericht.
Bijna 800 miljoen mensen zijn ondervoed. De
meesten wonen op het platteland. Landbouw is
vaak hun enige mogelijkheid om een beter
bestaan op te bouwen. Wij zijn er van overtuigd
dat Afrikaanse boerengezinnen met de juiste
kennis en middelen zelf in staat zijn om voldoende
voedsel te produceren en een inkomen te
genereren. Dát is waar we voor gaan. Kwetsbare,
maar ondernemende Afrikaanse boeren worden
ondersteund met duurzame landbouwprojecten
waarin veehouderij een belangrijke rol speelt.
Boeren ontvangen van de stichting vee als een
‘levende lening’, die ze aflossen door
nakomelingen van de dieren met de opgedane
kennis
door
te
geven
aan
nieuwe
projectdeelnemers.

Het gebruik van een schip is een relatief
goedkope manier om het grootste deel van de
wereldbevolking
met
ontwikkelingshulp
te
bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een
beschermde en schone omgeving om de kans op
infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is
ook niet afhankelijk van externe factoren in een
land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire
voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld
een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de
veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.
Gelukkig met kippen van Heifer
Met de combinatie van vee en praktijkgerichte
trainingen kan een boer voldoende voedsel
produceren voor zichzelf, én voor de markt. In alle
projecten streeft Heifer naar vooruitgang op 5
thema’s: samen met de boeren bereiken we
betere voeding, hogere inkomens, duurzaam
milieugebruik, een betere positie van vrouwen en
hechte sociale groepen. Zo ontstaan sterke
onafhankelijke gemeenschappen.
U: Deze collecte is de derde dit jaar voor de
voedselbank Diemen, die ook voedsel verstrekt
aan behoeftige inwoners van Duivendrecht. De
toeloop naar deze nuttige instelling toont aan dat
voedseltekort niet alleen in ontwikkelingslanden
voorkomt maar er ook om ons heen wordt
gevoeld. Help de voedselbank haar werk voort te
kunnen zetten.
Zondag 24 juni
D: De collecte is vandaag voor Mercy Ships, de
organisatie die medische hulp aanbiedt per
zeeschip. Mercy Ships begon met een droom:
ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die
de armste landen van de wereld helpen door
medische zorg te bieden. Door de jaren heen
heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer
dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden
geholpen
met
medische
operaties
en
ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke
operatie, elk patiënt, brengen we die droom in
vervulling. Op dit moment hebben we één groot
ziekenhuisschip in de vaart - de Africa Mercy. Het
grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld,
speciaal ingericht om mensen in de allerarmste
ontwikkelingslanden te helpen.
80% van de wereldbevolking woont op niet meer
dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom
is een schip de beste manier om deze mensen te
bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

Het werk van Mercy Ships bestaat uit twee delen:
medische projecten en training & voorlichting. De
medische operaties van Mercy Ships pakken de
meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan.
Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht
voor de nood in Afrika. Zo helpen de opvarenden
kinderen en volwassenen die te kampen hebben
aandoeningen als gespleten lippen, tumoren,
oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij
kinderen). In een kliniek aan land wordt
tandheelkundige hulp gegeven.
Door trainingen en medisch onderwijs dragen ze
bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in
een land. Door het trainen van onder andere
medische professionals zoals verpleegkundigen,
chirurgen en anesthesisten, kunnen deze weer
anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in
een land blijven verbeteren nadat de Africa Mercy
vertrokken is.
U: De opbrengst van deze collecte is voor de
eigen kerkgemeenschap. Het helaas slinkende
vermogen van onze kerk wordt beheerd door het
College van Kerkrentmeesters, kortweg CvK
genoemd. Dit kleine groepje vrijwilligers is
ongetwijfeld het meest belaste van de diverse
werkgroepen en commissies die onze kerk als
eenheid functionerend houden. Toon u dank voor
hun inzet door een bijdrage die in dit geval
bestemd is voor het jaarlijks aan de PKN af te
dragen quotum.
Zondag 1 juli
D: Deze collecte is voor het door velen uwer zeer
hoog geachte Liliane Fonds, de van oorsprong
Nederlandse stichting die streeft naar een wereld
waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig
en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun
gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst
haalbare kwaliteit heeft. Zover is het nog niet.
Zeker niet in de armste gebieden van Afrika, Azië
en Latijns-Amerika. Daar woont ruim 80 procent
van alle kinderen met een beperking. Dat is geen
toeval! Armoede is de grootste veroorzaker van

handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor
handicaps door ondervoeding, onwetendheid,
onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire
voorzieningen. Een handicap leidt omgekeerd tot
nog meer armoede. Kosten lopen op,
mogelijkheden - voor onderwijs, werk, een
maatschappelijk leven - nemen verder af. Doordat
hulpmiddelen onbetaalbaar zijn en gebouwen
onneembare vestingen, maar vooral door sociale
uitsluiting. Vaak keert de gemeenschap zich af
van kinderen met een beperking en van het gezin
waartoe ze behoren. De oorzaak: vooroordelen en
taboes.
Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich
in 30 landen. In elk van deze landen heeft de
stichting een partnerschap met een organisatie ter
plekke. Deze Strategische Partner-organisatie
(SPO) maakt jaarlijks een programma voor
ondersteuning van kinderen met een handicap.
Een SPO kent het land door en door en kan
bepalen waar en op welke gebieden steun het
dringendst nodig is. Voor uitvoering van het
programma maakt de SPO afspraken met lokale
organisaties die dichtbij de kinderen werken,
bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken.
Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een
team waarin verschillende deskundigheden
vertegenwoordigd zijn - het mediation team steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds
steunt het programma inhoudelijk en financieel.
U: De uitgangscollecte is bestemd voor het
jeugdwerk van de PKN. Dit keer gaat het om het
aangaan on verstevigen van verbanden tussen
kerken en nabijgelegen scholen. Veel kerkelijke
gemeenten hebben een bijzondere relatie met de
nabij
gelegen
school.
Ze
organiseren
leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij
godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit
achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje
tussen kerk en school is op sommige plaatsen
echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP,
Jong Protestant, de jongeren organisatie wil
hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het
hele land rond het thema Kerk en School te
bundelen en door samen met gemeenten nieuwe
initiatieven te ontwikkelen.
Zondag 8 juni
D: Dit is de tweede collecte dit jaar voor een
bijdrage aan de steun die onze kerk geeft aan de
vluchtelingen die tijdelijk onderdak hebben
gevonden in de Vluchtmaat aan de Johan
Muyskenweg.

De Vluchtmaat naast de Bouwmaat
Tezamen met Amsterdamse kerken en nietkerkelijke organisaties proberen we de 40
bewoners aldaar een menswaardig bestaan te
geven, in afwachting van individuele of
groepsmatige verandering van hun verblijfsstatus.
U: De uitgangscollecte dient ter aanvulling van
ons individuele noodfonds. Dit is een afzonderlijk
post op de begroting van de Diaconie waarop
inwoners van Duivendrecht een beroep kunnen
doen bij een plotseling onvoorzien financieel
probleem dat met een eenmalige donatie van
beperkte omvang kan worden opgelost.
Lennart Bouman, werkgroep Diaconie

Opbrengst Deeldoosjes
Met de deeldoosjes van de veertigdagentijd is ook
dit jaar weer een fantastisch mooi bedrag
ingezameld!!
€556,62
Zoals eerder vermeld wordt dit bedrag
geschonken aan de stichting ‘Resto VanHarte’. Zij
creëren op vele plekken in het land gezellige
buurtrestaurants, bijvoorbeeld in scholen en
buurthuizen, waar mensen uit de buurt een
gezond en makkelijk betaalbaar driegangendiner
kunnen krijgen. In dit soort evenementen staan
ontmoeting en verbinding tussen mensen uit alle
lagen van de bevolking centraal. Resto VanHarte
draagt hiermee bij aan het terugdringen van het
sociaal isolement en het verhogen van de sociale
cohesie in de Nederlandse samenleving.
Aan u allen veel dank voor uw bijdrage aan dit
project!
Met een groet namens de diaconie,
Esther Nolte

“…Of neem de branding…”
Het is alweer even geleden dat de Stichting
Kleinoot in de Kleine Kerk het Zevende
Poëziefestival organiseerde. Het thema was:
‘WEERWOORD’. Die avond droegen leden van
de poëziegroep van De Kleine Kerk gedichten
voor, die zij bij dat thema hadden uitgekozen. En
er viel ruimschoots te kiezen, want dichters zijn
meesters in het tegenspreken. Tegen onderdrukking en tegen conventies, tegen zichzelf en
tegen de dood.
De teksten van de dichters zijn niet mis te
verstaan. Soms begint het gemoedelijk. Zoals in
het gedicht van Remco Campert ‘Iemand stelt een
vraag’. Daarin laat hij verzet beginnen met een
zacht geritsel of met een liefdevolle blik. En
langzaamaan kan dan de vraag worden gesteld,
de allesoverheersende vraag: “Waar ben je?” Die
vraag stelde God aan de mens, aan Adam en aan
Eva die zich voor God in de hof van Eden
verborgen. (Gen. 3:9) Je wordt ter verantwoording
geroepen. En wat is dan je antwoord?

‘Nu iedereen met mij meekijkt kan ik eindelijk
beginnen’, waarin zij voor het eerst het afscheid
voelt van haar onverstuurde brieven. Door het
uitgeven van haar poëzie toont zij zich aan de
buitenwereld en heeft zij het gevoel dat ze
daarmee verantwoording gaat afleggen over haar
binnenwereld.
Ook in het gedicht ‘Eb’ van M. Vasalis voltrekt
zich een vergelijkbaar proces van binnenwereld
naar buitenwereld, maar afwachtend, lijdzaam
bijna.

Eb
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ’t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

Toch gebeurt er wel iets: het wachten is geen
verloren of verspilde tijd. De toekomst wordt
voorbereid, maar door wie of door wat? Door de
dichter of door de kosmos en de fysica, door de
lezer of door God?

Lucas Cranach de oudere (1472-1553) ‘Het Paradijs’
(1530)

Annie M.G. Schmidt laat ons in haar gedicht ‘Ik
ben lekker stout’ een ander facet van verzet zien:
het kind wil alles doen wat niet mag en dat de
hele dag; ‘nee’ gillen en als ze boos worden
lekker ‘bil’ zeggen. Je bent kind en
verantwoordelijkheid dragen ligt nog in het
verschiet.
“Poëzie gaat altijd over hetzelfde: over liefde, over
dood en over wat we verder niet begrijpen”, zo
zegt Hannah van Binsbergen. In haar
debuutbundel ‘Kwaad gesternte’ staat het gedicht

In het gedicht ‘Vloed van god’ van Huub
Oosterhuis gebeurt het voluit. De toekomst is in
het nu aangekomen zo kun je in de volgende
woorden lezen:

Vloed van god
Ik sta in zee
in stilte bries en morgenzon
ik wacht de vloed.
De vloed stijgt op
en overmachtigt mij
zij sleurt me langs de kust
smijt me op het strand.

En dan een daad stellen, daar wachten die
verdronken handen op. Want werkelijk verslagen
zijn ze niet, evenmin als de branding in het
gedicht ‘Poëzie is een daad’ van Remco Campert:

“……
Of neem de branding. Stukgeslagen
op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen,
maar herneemt zich en is daarin poëzie
……”
Als de mens zich herneemt, een weerwoord vindt
en in verzet komt, als de mens kiest om
verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en
voor zijn ander, dan lijkt het erop dat een vloed
van god hem tot hier aan land schopte. Dan wordt
binnenwereld ook buitenwereld.

Ik schrijf het neer
met twee verdronken handen:
Nora Schutte
een vloed van god steeg op
en schopte mij aan land
tot hier.
Lijst met gebruikte teksten:

Al het lijdzame, bijna lieflijke wachten wordt
samengebald in een vloed, een vloed van god.
Ruw en overweldigd mag de ‘ik’ uit het gedicht, uit
het wachten uitbreken en landen op de kust. Het
lijkt op de wedergeboorte van de ‘ik’, van Adam.
Hij kan zich niet langer verborgen houden als god
aan hem, aan de mens vraagt: “Waar ben jij?” Het
is de hoogste tijd dat de mens zich
verantwoordelijk
toont.
Dat
hij
zich
verantwoordelijk voelt voor zichzelf én voor de
ander met wie hij samenvalt. Er zijn immers ook
nog de twee verdronken handen. Voor die handen
verantwoordelijkheid dragen, dat is de vraag die
aan ieder mens gesteld wordt.

De bijbel

Genesis 3

Hannah van Binsbergen (1993)
‘Nu iedereen met me meekijkt kan ik eindelijk
beginnen’
uit: Kwaad gesternte, 1e 2017
Remco Campert (1929)
‘Iemand stelt de vraag’
uit: Betere tijden, 1e 1970
‘Poëzie is een daad’
uit: Het huis waarin ik woonde,
1e, 1955
Huub Oosterhuis (1933)
‘Vloed van god’
uit: Die wij denken, 1e 2017
Annie M.G. Schmidt (1911-1995)
‘Ik ben lekker stout’
M. Vasalis (1909-1998)
‘Eb’
uit: Vergezichten en gezichten,
1e 194

Remco Campert

Stichting Kleinoot

De Thuiskomst
Quirine van Hoek, viool
Ellen Zijm, accordeon

Duo De Thuiskomst is een bijzonder muzikaal duo dat wordt gevormd door Quirine van Hoek, viool en
Ellen Zijm, accordeon. Tijdens hun concerten wordt u meegenomen naar bijvoorbeeld de Vroege Barok,
Spanje met een vleugje tango, of Oost-Europa. Laat u verrassen door de schitterende combinatie van
viool en accordeon en het virtuoze en ontroerende spel van dit duo.
Toen Quirine van Hoek en Ellen Zijm elkaar op de middelbare school leerden kennen ontdekten ze al
snel dat muziek een grote gedeelde passie was. Bovendien bleek de combinatie van viool en accordeon
verrassend veel mogelijkheden te bieden. Reden te meer om in 2010 duo ‘De Thuiskomst’ op te richten.
De Thuiskomst maakt o.a. thematische programma’s die het publiek meenemen naar een bepaalde plek
of tijd. Zo voert De Thuiskomst in Spanje de luisteraar mee naar Iberische plaatsjes, waar tapasgeur en
flarden tangomuziek over het dorpsplein waaien.
Hun eerste cd ‘De Thuiskomst in de vroege Barok’ ontving lovende reacties en inmiddels is hun tweede
cd ‘TAPAS De Thuiskomst in Spanje’ uit. Met dit programma zullen ze in Duivendrecht optreden. De cd’s
zijn te koop na het concert.
Na afloop van het concert bent u hartelijk welkom voor een afsluiting van het seizoen in stijl met
een glaasje wijn en tapas!

Datum:
Plaats:
Entree:
Kaartverkoop:
Reserveren:
Informatie:

Vrijdag 18 mei 2018, aanvang 20.00 uur
De Kleine Kerk
€ 15, inclusief koffie en drankje na afloop
aan de zaal
www.stichtingkleinoot.nl
Gerie Bouman, tel. 020 416 01 81
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Kerk en regio
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

Mozaïek van kerkplekken
De Protestantse Kerk staat voor een uitdaging. Met
de komst van nieuwe vormen van kerk-zijn is in de
afgelopen tien jaar een mozaïek van kerkplekken
ontstaan. Bestaande gemeenten naast nieuwe
vormen.
Een mooie ontwikkeling! Tegelijk roept het
spanningen en vragen op. Hierover gaan we in 2018
met elkaar in gesprek.

Vanuit de praktijk van nieuwe kerkplekken zoals
pioniersplekken,
kliederkerken,
monastieke
initiatieven en leefgemeenschappen ontstaan allerlei
vragen:
• Wat zeggen we als iemand vraagt om zijn
kindje bij de Kliederkerk te dopen?
• Is het belangrijk dat alle pioniersplekken
uiteindelijk ouderlingen, diakenen en een
predikant krijgen?
• Past lidmaatschap zoals we dat nu kennen in
een netwerksamenleving?
• Hoe worden nieuwe kerkplekken in de
synode gehoord?
In de nota Kerk 2025 staat dat de nieuwe vormen
van kerk-zijn niet onnodig belast moeten worden met
bestaande kerkelijke gewoonten, structuren en
organisatie. Ze moeten de kans krijgen te groeien op
een manier die recht doet aan de mensen die er
onderdeel van uitmaken.
Centrale vraag is welke winst en knelpunten er in de
praktijk zijn rond de ‘mozaïek van kerkplekken’, en
wat nodig is voor een verdere ontwikkeling van
nieuwe vormen van kerk-zijn.
Seminar en gespreksbijeenkomsten
Dat gesprek over deze vragen begint bij mensen die
in de praktijk hier al mee bezig zijn. Op 25 plaatsen in
het land waar sprake is van een bestaande
gemeente en een nieuwe vormen van kerk-zijn wordt
nu onderzoek gedaan. Op woensdag 30 mei is er
een seminar rond de eerste resultaten. Mensen die
betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerk-zijn,
kerkelijke bestuurders en andere geïnteresseerden
zijn van harte welkom.
In september volgt er een rapport met meer reflectie
en oplossingsrichtingen. Na september wordt rond dit
rapport het gesprek gevoerd, onder andere tijdens
gespreksbijeenkomsten op verschillende plekken in
het land. In november vindt vervolgens een
bespreking plaats tijdens de synode. In 2018 wordt
nog niet besloten over mogelijke aanpassingen in
ons kerk-zijn; het gaat nu allereerst om een goed
gesprek over fundamentele vragen.
Startdocument
‘Tussen wildgroei en vernieuwing’ is de titel van het
startdocument dat werd geschreven met het oog op
kerk-zijn met met nieuwe en bestaande vormen
naast elkaar.
Voor meer informatie: protestantsekerk.nl

Bron: protestantsekerk.nl
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Alzheimer Nederland
Alzheimer Café Diemen / Ouder - Amstel / Amsterdam-Oost

Dinsdag 8 mei 2018

Dinsdag 12 juni 2018

Documentaire: Verloren band

Dementie en kunst

Gastspreker: Frénk van der Linden

Gastspreker: Anouk Heesbeen

In deze documentaire uit 2009 laat journalist Frénk
van der Linden zich volgen door regisseur Gisèla
Mallant tijdens zijn poging zijn vader en moeder met
elkaar te verzoenen. Sinds de scheiding, zo’n veertig
jaar geleden, spreken zijn ouders niet meer met
elkaar. Zijn moeder Erica zit in een beginnende fase
van Alzheimer en Frénk beseft dat dit zijn laatste
kans is om zijn ouders bij elkaar te brengen. Mallant
filmt Van der Linden in de huizen van zijn ouders,
waar hij emotionele gesprekken met hen voert over
het gestrande huwelijk. Het wordt al snel duidelijk dat
deze familie uit de Bollenstreek veel ellende voor de
kiezen kreeg - waarvan de inmiddels volwassen
kinderen veelal de dupe van werden. De ouders
vinden het nog steeds moeilijk om de pijnlijke
herinneringen op te halen. Het gezinsboek met foto's
ligt bijvoorbeeld al die jaren onder moeders bed: 'Ik
kon het niet opbrengen ernaar te kijken.' Frénk en
zijn zus bezoeken ook het huis uit hun jeugd, 'waar
de koude oorlog begon.' We kijken naar delen uit
Verloren Band en gaan erover in gesprek met Frénk
van der Linden.

In 2013 heeft het Stedelijk Museum Amsterdam het
initiatief genomen om kunst toegankelijk te maken
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Sindsdien hebben ook vele andere musea dit initiatief
overgenomen. Er worden rondleidingen georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten. In
een ontspannen en positieve sfeer worden
kunstwerken bekeken. Men gaat met elkaar in
gesprek en de deelnemers aan de rondleiding
worden geïnspireerd door creatieve opdrachten. Het
is bijzonder om te zien hoe mensen met dementie en
hun mantelzorgers kunnen opleven door naar kunst
te kijken. Anouk Heesbeen, projectleider bij het
Stedelijk Museum, zal dieper ingaan op dit project,
mede aan de hand van een presentatie, waarbij u
zelf kunt ervaren hoe het programma werkt.

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!
Meer informatie en/ of vervoer nodig?

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 caféavond 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

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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KONINGSDAG 2018
De boekenmarkt op Koningsdag kent een gefaseerde
aanloop. Allereerst is dat het transport van de
bananendozen met boeken. Op woensdagmiddag 25
april zijn er vanuit twee garages ongeveer 140 dozen
naar De Kleine Kerk vervoerd en daar tegen de
zijmuren gestapeld. Later in de middag is de kerkzaal
ingericht met tafels uit de Aanbouw, aangevuld met
twee bladen van een tennistafel die bij het grofvuil
waren gedeponeerd. De opstelling was daardoor
anders dan in de vorige jaren; in het middenvak van
de kerkzaal werden drie ‘boekeneilanden’ ingericht.

Op donderdagmiddag melden zich als sorteerders:
Cocky, Loes, Vera, Veronica, Wil, Menno, Jan-Peter,
Hans, Rob en Theo. Het was een grote ploeg, die in
ruim drie uur orde op zaken stelde. Bij de ingang van
de kerk werd een prachtig hoekje ingericht voor de
kinderboeken.
Oude
grammofoonplaten,
het
zogenaamde vinyl, kreeg een prominente plaats bij
doorgang naar de Aanbouw.

De Aanbouw zelf werd ingericht als verkoopruimte
voor de Wereldwinkel en verkoop van confituren en
sieraden (Jantine). Bovendien was het mogelijk er de
inwendige mens te versterken.
Op Koningsdag zelf is het, voordat het hek om 10.00
u. officieel opengaat, altijd nog even druk met het
inrichten van het kerkplein. Dat kan alleen maar
wanneer het weer helemaal meezit. Dit jaar was dat
het geval, hoewel het aan de frisse kant was. De
kerkzaal en de Aanbouw waren prima op
temperatuur. Wil, Piet, Wim en Hans deden hun best
om zoveel mogelijk boeken te verkopen, intussen het
ene gesprek na het andere aanknopend.
Een spannend moment is het opruimen van de
boeken, het sorteren op bewaren of naar de
kringloop, het transport naar de opslagruimten, het
schoonmaken en herinrichten van de kerkzaal en de
Aanbouw, Et cetera. Dit jaar kostte dat, dankzij de
inzet van velen, een kleine twee uur.

Het spannendste moment is natuurlijk het
bekendmaken van de opbrengst. ’s Avonds en de
volgende dag worden bedragen doorgegeven en
wordt de eindstand opgemaakt.
Het resultaat van dit jaar is:
Buffet gerund door Gerie (koffie, thee, drankjes,
gebak, etenswaar etc.): ruim € 200,-. Confituren
(Meini): € 140,-. De Wereldwinkel (Anna, Aukjen,
Charles, Cobi, Lennart, Meini, Mineke, Trineke,
Wies): ruim € 130,-. De boekenmarkt: € 616,60 en de
accordeonist (Lennart): € 49,40. In totaal ruim €
1000,-.
Niet onvermeld mag blijven dat velen zich op allerlei
manieren hebben ingezet om Koningsdag 2018 in De
Kleine Kerk tot een geslaagd gebeuren te maken.
Daarvoor hartelijk dank!
Piet Cleveringa
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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

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

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

06 51 38 94 54

OVERIGE ADRESSEN:

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’.
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