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Van de redactie 
 
Met dit korte zomernummer sluiten we weer een 
jaargang van ‘De Kleine Kerk voor allen’ af. Hoe dit 
blad er het volgend seizoen uit gaat zien, is nog niet 
zeker. Kerkenraad en redactie denken na over een 
andere vorm die minder werkdruk geeft voor de 
redactie, maar waarbij wel de kwaliteit van de 
informatie wordt gehandhaafd of zelfs verbeterd.  
 
Er is in en rond de kerk veel gebeurd in het 
afgelopen seizoen: een belangrijke verandering was 
de samenwerking met de Protestantse Gemeente te 
Diemen die geleid heeft tot de detachering van uw 
predikant naar die gemeente voor 50% van de 
volledige werktijd. Dat betekent minder werktijd voor 
Duivendrecht dan in het verleden, maar daardoor 
worden ook kosten bespaard. Evengoed proberen 
we in het volgende seizoen opnieuw een volwaardig 
programma samen te stellen voor de avonden. Om 
de werkdruk voor uw predikant daarbij te verlichten 
zal er vaker een beroep worden gedaan op 
gastsprekers. Wat de onderwerpen betreft kunt u 
aandacht verwachten voor uiteenlopende zaken 
zoals de vrijmetselarij, het Bijbelboek Judith, de 
synode van Dordrecht van 1618 (!), en Mozes. Judith 
en Mozes zullen ook in een aantal kerkdiensten aan 
de orde komen. Het aantal filmavonden blijft gelijk en 
er zijn weer enkele interessante films uitgezocht, 
waarover zeker valt na te praten. We verwachten dat 
het volledige programma in elk geval voor de 
startzondag (23 september) gereed zal zijn. 
 
We wensen u een prettige voortzetting van de zomer! 
 
Met een hartelijke groet, 
 
ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa  
Nora Schutte                                                                                                            
Cor Schröder (verspreiding) 
 
 
Vakantie 
 
Van 23 juli tot en met 22 augustus ben ik op vakantie. 
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met 
Brigitte Schutte, tel. 020 695 74 03 of met Meini 
Blom, tel. 020 690 67 99. 
 
ds. Wim Brouwer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Kerkdiensten 

 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
 
15 juli ds. W. Brouwer 
  
22 juli ds. R. de Jong 
 
29 juli Morgengebed 
  
5 augustus ds. F. Brommet 
  
12 augustus pastor W. Berendsen 
  
19 augustus ds. A. Sneep 
 
26 augustus ds. W. Brouwer 
 Heilig Avondmaal 
 
2 september ds. W. Brouwer 
 
9 september ds. A. Wessels 
  
 
 
 
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 
11.45 uur in De Aanbouw, behalve van 22 juli tot en 
met 12 augustus. 
 
 
Lied van de maand 
Juli Liedboek 13a 
Augustus  Liedboek 892 
September  Liedboek 131a 
 
Kostersteam 
 
15 juli  dhr. M. Wolters 
22 juli dhr. P. Cleveringa 
29 juli dhr. P. van Leeuwen 
5, 12 en 19 augustus dhr. M. Wolters 
26 augustus dhr. P van Leeuwen 

 

Agenda: 
 
 
 
Donderdag 13 september 
 
Grote Kerkenraad 
 
 
Zondag 23 september 
 
Startzondag 
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AnTenne 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
Proef de humor! 
 
Een paar weken geleden viel in een gesprek de 
naam Okke Jager. Hij was predikant, commentator 
voor de NCRV, schrijver en dichter, docent : een 
veelzijdig persoon. Zo speelde hij tientallen jaren 
geleden een klein rolletje, als dominee, in de film die 
Fons Rademakers maakte van Harry Mulisch’ boek 
De Aanslag.                                                                                                                      
 
Bij de naam Okke Jager moest ik denken aan De 
Humor van de Bijbel (in het christelijk leven)*. Jaren 
geleden had ik het gelezen. Het kon geen kwaad het 
nog eens door te kijken. Al bladerend en lezend 
belandde ik in hoofdstuk VI. Het zes bladzijden 
tellende hoofdstuk begint met twee humoristische 
anekdotes. 
 
“Er zijn nogal wat mensen, die voelhorens missen om 
humor te verstaan. In de Carnavalsdagen meldde 
een weekblad, dat in een stationsrestaurant in 
Limburg broodjes met vlees en broodjes met kaas 
verkrijgbaar waren voor resp. 35 en 30 cent, broodjes 
zonder vlees voor 20 ct en broodjes zonder kaas 
voor 15 ct. Laat nu toch de exploitant van dat 
restaurant het weekblad een proces aandoen, omdat 
hij zich ,,in zijn eer en goede naam voelde 
aangetast”! Volgens de dagbladen luidde de 
uitspraak van de kantonrechter: ,,dat het 
maatschappelijke leven reeds zwaar en ernstig 
genoeg is dan dat eenvoudige, gezonde humor nu 
ook al van het etiket ,,verboden” behoort te worden 
voorzien.” Zover zijn wij dus in ons land, dat er een 
rechterlijke uitspraak moest komen over het 
geoorloofde van gezonde humor! Misschien zou het 
wel goed zijn, als er ook nog eens een duidelijke 
kerkelijke uitspraak over kwam… 
 
Eens werd Ds Buskes heftig aangevallen door een 
officieel orgaan van een geheelonthouders-
vereniging, omdat hij aan een arm gezin, dat op het 
Kerstfeest op heterdaad betrapt was bij het 
gebruiken van een glaasje advocaat, tegen het 
volgende Kerstfeest een paar flessen advocaat met 
slagroom beloofd had. – Buskes schreef boetvaardig 
terug, dat hij de advocaat zou veranderen in 
chocomel. Maar daar liet hij het niet bij. Hij noemde 

als de reden voor deze wijziging, dat hij liever geen 
ruzie kreeg met geheelonthouders, omdat deze 
meestal humorloze mensen zijn. En toen had je de 
poppen aan ’t dansen. Nu is ’t wel aardig, als poppen 
die nooit dansen willen, danig aan het dansen gaan, 
maar – wij zitten dan toch maar met al die strijders 
voor idealen, die in stramme rijen achter hun vaandel 
lopen met de verbetenheid van S.S.ers, die óók niet 
wisten, wat humor was. Niet alleen geheelonthouders 
onthouden zich soms geheel van humor, er zijn er in 
alle bonden en verbanden, die alleen kunnen leven in 
de militaire paradepas, waarbij alle lijnen strak 
gehouden worden, omdat de gebogen lijn van een 
glimlach plotseling alle zin aan het hele gebeuren 
ontnemen zou. Niet álle blauwe-knoopdragers en niet 
álle verenigingsmensen doen mee aan de parade 
van het principe, maar de humorlozen zijn vaak 
voorzitter of secretaris, alleen al omdat zij niet inzien, 
hoe grappig het is om ,,President van de Bond van 
Bescherming van Jeugdige Hattemse 
harmonicaspelers” op je briefpapier te laten drukken.” 
 
Niet alleen door het taalgebruik - mijn exemplaar van 
De humor van de Bijbel dateert uit 1955 - maar ook 
door het gebruik van het woord cent en de naam 
Buskes word ik teruggeplaatst in de tijd. Als op de 
omslag van één van hun boeken nog een foto is 
afgedrukt komt herinnering naar boven. Het lijkt wel 
of ze nog in leven zijn, alhoewel ze al jaren geleden 
zijn gestorven. Over dat merkwaardig verschijnsel is 
al veel geschreven. Het heeft met ons brein en met 
tijdsbeleving te maken. Het lijkt op kijken in een 
achteruitkijkspiegel, iets wat in dromen ook voorkomt.  
Nadenkend over tijdsbeleving las ik de twee 
anekdotes nòg een keer. Zijn de voorbeelden die ter 
sprake komen nog wel van deze tijd? Ook nu klaagt 
de een de ander aan en moet de rechter een 
uitspraak doen. Ook nu kunnen groepen mensen zo 
overtuigd zijn van hun eigen gelijk dat relativering 
niet overkomt. Na enige denkwerk kom ik tot de 
slotsom dat de voorbeelden nog actueel zijn. 
Waarom?  
 
Op de achtergrond speelt de vrijheid van 
meningsuiting. Die vrijheid maakt het mogelijk om op 
zeer verschillende manieren over bepaalde 
onderwerpen te schrijven. Je kunt je tot de feiten 
beperken of er een smeuïg verhaal van maken. In 
het laatste geval wordt vaak het wapen van de humor 
gebruikt. Het gebruik van humor is een manier om in 
moeilijke kwesties de ernst van de zaak te 
relativeren. De scherpe kantjes worden 
weggeslepen. Op die manier kan een zaak 
bespreekbaar blijven, wordt het geen 
loopgravenoorlog. 
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Okke Jager noemt, onder verwijzing naar ene J. 
Bryce, als belangrijke eigenschap van humor: 
“Humor is een bron van mensenliefde, want zij maakt 
de goede zijde van slechte dingen beter zichtbaar 
dan de zwakke zijde van goede dingen.” Hij vervolgt 
met: “De humor belet ons door te draven in éénzelfde 
richting.” Toen een dominee bij een Walcherse boer 
op bezoek kwam en teneinde zijn domineeschap te 
bewijzen al op de drempel de vraag stelde: “Verlangt 
u altijd sterk naar de hemel? “ was het nuchtere 
antwoord: “Ja zeker, dominee, maar op ’t ogenblik 
verlang ik sterk naar een bod erwtensoep. Eet uw 
Eerwaarde misschien een bordje mee? “  De 
dominee moest zijn koers minstens negentig graden 
bijstellen…  
 
Piet Cleveringa 
 
* Okke Jager: De humor van de bijbel (in het 
christelijke leven), 
   Uitgave van J. H. Kok N.V. Kampen, 4e druk maart 
1955 
 
   

 
 
 
Jubileumcadeau 
 
In het seizoen 2016 / 2017 vierde ik mijn 25-jarig 
ambtsjubileum, met een middag in de vorm en stijl 
van het bekende tv-programma ‘Zomergasten’, onder 
leiding van Martijn Nolte. Bij die gelegenheid werd mij 
namens de gemeente een cadeau aangeboden in de 
vorm van een bedrag dat ik mocht uitgeven voor iets 
uit de beeldende kunst. Dat bleek voor mij nog niet 
zo eenvoudig. Kunst om de kunst zegt me nooit 
zoveel, zeker niet als ik het thuis aan de muur wil 
hangen: ik moet wel ‘iets hebben’ met het kunstwerk. 
En vervolgens moet het binnen het budget passen. 
De zoektocht heeft lang geduurd, maar was op 
zichzelf ook interessant, met als extra complicatie dat 
je op je hoede moet zijn voor vervalsingen. 
Uiteindelijk vond ik iets waarin ook mijzelf geheel kon 
vinden, namelijk enkele litho’s van Marc Chagall 

(1887 – 1985). Schilderijen van Chagall zijn natuurlijk 
onbetaalbaar, maar hij wilde dat meer mensen van 
zijn kunst konden genieten en maakte daarom vele 
litho’s die in enkele of ook wel honderden 
exemplaren vervaardigd werden. Uiteindelijk vond ik 
twee litho’s die respectievelijk met muziek en religie 
te maken hebben, ‘Les Musiciens Vagabonds, trois 
artistes de cirque avec leurs instruments’, uit 1963 en 
The Ladder’, uit 1957. De eerste is in zwart-wit, de 
tweede in kleur, maar dat kunt u alleen zien als u op 
de digitale versie van dit blad.  
 

 
Marc Chagall: Les Musiciens Vagabonds 
 
De musicerende circusartiesten roepen associaties 
op met bijvoorbeeld de muziek van Mahler, terwijl het 
circus bij Chagall – een ook bij verschillende andere 
kunstenaars – een beeld is van de wereld. De vele 
ladders in het werk van Chagall kunnen een 
herinnering zijn aan ladders in zijn geboortedorp, 
maar verwijzen ook weer naar het circus (acrobatiek) 
en naar de Jacobsladder, waarover engelen op en 
neer gaan tussen hemel en aarde: de ladder wordt 
dan een symbool voor de verbinding met God. 
 

 
Marc Chagall: The Ladder 
 
Rest mij om u allen nog eens te bedanken voor dit 
cadeau, én voor de steun voor mijn werk in al die 
jaren, tot nu toe! 
 
Wim Brouwer 
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Eredienst  

 
 
Bij de diensten 
 
Op zondag 15 juli lezen we verder in Lucas: deze 
keer staan we stil bij de gelijkenis van de 
onvruchtbare vijgenboom uit Lucas 13, die 
voorafgegaan wordt door een zeldzaam voorbeeld 
van ‘nieuws uit de krant van toen’. Een gruweldaad 
van Pilatus en een ongeluk met een ingestorte toren. 
 
Op zondag 22 juli gaat ds. R. van Osnabrugge voor 
in de dienst. 
 
Op zondag 29 juli heeft de dienst de vorm van een 
morgengebed, en zal dus ook wat korter duren. 
 
Op zondag 5 augustus gaat ds. F. Brommet voor in 
de dienst, op 12 augustus gevolgd door pastor W. 
Berendsen.  
 
Op zondag 19 augustus is ds. A. Sneep uit 
Amstelveen bij ons weer terug als gastvoorganger. 
 
Op zondag 26 augustus vieren we het Heilig 
Avondmaal in een dienst waarin we lezen uit Lucas 
14, 1 – 24, het hoofdstuk van de ‘tafelgesprekken’ 
van Jezus tijdens een maaltijd van Farizeeërs bij wie 
Jezus is uitgenodigd. Het gedeelte bevat twee 
gelijkenissen. 
 
Op zondag 2 september lezen we vervolgens uit 
Lucas 15 de ‘bekende’ gelijkenis van de verloren 
zoon, die we misschien beter de gelijkenis van de 
twee zonen zouden kunnen noemen. 
 
Op zondag 9 september is ds. A. Wessels 
voorganger in de dienst. 
 
Ook bij het begin van het nieuwe seizoen lezen we 
dus nog enige tijd uit het Lucas-evangelie in diensten 
waarin ik zelf voorga; het plan is om daarmee door te 
gaan tot in november. Later in het seizoen komt er 
een serie diensten, weer verspreid over verschillende 
zondagen, rondom Mozes. Ook zullen we in enkele 
diensten aandacht besteden aan het 
deuterocanonieke boek Judith; de Nationala Opera 
zal in 2019 een opvoering verzorgen van het vrij 
onbekende maar bijzonder mooie oratorium dat 
Vivaldi bij dit Bijbelboek schreef. 
 
Wim Brouwer 

‘Als Mozes had doorgevraagd’ 
 
In mijn preek op 3 juni j.l., over Lucas 11:1-13, vooral 
over het begin, citeerde ik een gedicht van Marjolijn 
van Heemstra. Het sprak velen aan. Hieronder vindt 
u het gedicht zelf, met een paar regels van mij over 
de vraag waarom ik hiervoor gekozen had. Het staat 
in een gelijknamig bundeltje, in 2009 verschenen bij 
Thomas Rap. 
 
Moest ík mijn land verlaten: ik zou blijven. 
Stond míjn stad in brand: ik draaide om. 
Moest ík mijn kind offeren: ik weigerde. 
Zolang jij je niet laat kennen, houd ik  
benen op de grond, armen om het kind. 
Mij scheep je bij geen bramenstruik af 
met ‘Ik ben die ik ben’, een kleine vlam, een  

 donderstem. 
Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor het  

           leven, 
bang om door te vragen – en ook: een man, 
die vragen niet zoveel. 
Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen. 
Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je  
                                                               straling te fel. 
 
Mozes was brandgloed gewend, ik tl. 
Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: kom maar  

  op. 
Als niet Mozes, maar ik bij Horeb gestaan had, ging  

          het zo: 
Ik: Wie ben je? 
Jij: Ik ben die ik ben. 
Ik: Ik ook. 
Jij: Ja, jij ook. 
Dan had ik je aangeraakt en jij mij. 
Was de bijbel geen boek, maar een omhelzing. 
 
De aanleiding om juist dit gedicht in zijn geheel te 
lezen, is het bijzondere begin van Lucas 11. Wat is 
bidden? Hier is het antwoord: de Naam aanroepen. 
En die Naam is, in de lijn van Exodus 3: ‘Ik ben die Ik 
ben’, of: ‘Ik zal er zijn’. Word je daardoor als mensje 
verpletterd? Nee, je hebt er – in de diepte – een 
Bondgenoot in je bestaan mee gekregen (die 
omhelzing!). 
‘Die er zijn zal’ erkent, dat ook jij bent die je bent. Niet 
altijd zo geslaagd, zacht gezegd, maar toch. Daarom 
raakt mij dat zo: ‘Ik ook – Ja, jij ook’. 
 
Niek Schuman 
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Pastoraat 
 
Pastoraal Overleg 
 
Vanaf 1 september zal Cobi Groeneveld deel gaan 
uitmaken van de Werkgroep Pastoraat, die verder 
bestaan uit Diny Kotterer, Heleen van der Meulen, 
Jeanet Schröder, Brigitte Schutte en Wim Brouwer. 
 
 
Verhuizing 
 
Mw. E. de Gooijer – Post is verhuisd naar de 
Linnaeusparkweg 170 – 1 hoog, 1098 EN, 
Amsterdam. Haar telefoonnummer is hetzelfde 
gebleven en ook blijft zij ingeschreven staan bij de 
Protestantse Gemeente te Duivendrecht. 
 
Voor het kerkblad gaf zij het volgende versje mee, 
daarmee vast vooruitlopend op een serie over Mozes 
die u in het komende seizoen in de kerk kunt 
verwachten. 
 
 
Exodus  
  
Des daags een wolkkolom,  
Een wolk van stof in de woestijn. 
Dáár loopt je volk, dáár moet je zijn! 
In die leegte dralen doet zo licht verdwalen. 
En een vuurkolom, dan is het nacht en avonduur 
Rust en warmte bij het vuur. 
Vuurtje stoken, eten koken,  
Praten en een shaggie roken: 
Warm en veilig bij het vuur. 
 
Alwéér een zwerfdag is voorbijgegaan… 
Wanneer komen wij in Kanaän? 
Dat manna gaat ons tegenstaan 
En het wordt laat, en later… 
 
Wij snakken naar een bron met helder water, 
Maar bitter stroomt het uit de rots, 
Waar Mpzes op slaat, met zijn knots. 
Soms komen kwartels neer 
Zomaar van omhoog 
Taai en droog. 
De vleespotten van Egypte zweven 
Door onze dromen. 
Ach waren wij maar nooit  
Met deze Mozes meegekomen,  
En in Egypteland gebleven! 
 
Bij Exodus 16 / Numeri 15 - 23 

De tijd hebben 
 
 
TIJD hebben 
Is loskomen uit je dagelijkse tredmolen, 
Het is je uurwerk vergeten. 
 
Veel mensen worden  
onrechtvaardig,  
ongeduldig,  
kortaf, als er tijd mee gemoeid is.  
 
'Alle uren zijn gelijk',  
zegt de uurwerkmens.  
 
Dat is waar als je tijd tot een getal maakt,  
maar een uur bij de tandarts  
duurt langer dan een uur bij iemand  
die je liefhebt.  
Als je de tijd kunt vergeten  
proef je iets van de eeuwigheid.  
 
Afgewogen tijd is berekening,  
dan mis je de vreugde van het onverwachte.  
Als je de tijd meet, ben je niet gelukkig.  
Je leeft dan onverschillig,  
je wordt nooit warm in je binnenste,  
je hebt dan nooit zin om te zingen.  
 
TIJD hebben is fantastisch.  
Tijd voor een vriend of vriendin,  
voor je vader of moeder,  
voor een mens die ziek is  
of voor iemand die verstoten wordt. 
 
Tijd om na te denken, om zomaar eens niets te doen. 
Toch denken mensen dikwijls  
dat ze gauw tijd moeten bezetten  
zoals een vijand een land bezet.  
Je voelt je dan niet meer vrij.  
Tijd en macht hangen nauw samen.  
 
TIJD hebben is bouwen aan een wereld  
waarin  
de vogels nog zingen,  
de kinderen nog spelen,  
de bloemen nog bloeien.  
 
 
Erik Stynen,  
‘Je kunt niet zonder de ander’ 
Uitgeverij Altoria 
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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 mei en juni van dit jaar. 
(D = diaconiecollecte, U = uitgangs-collecte). 
 
 
Zondag 15 juli. 
D: De opbrengst van deze collecte gaat naar de 
stichting Save the Children Nederland, de nationale 
tak van een omvangrijke internationale organisatie 
voor steun aan kinderen in de knel. De algemene 
doelstelling wordt als volgt omschreven: Het 
verbeteren van de leefomstandigheden en toekomst-
perspectieven van kinderen en jongeren in moeilijke 
omstandigheden, waar ook ter wereld, ongeacht 
geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke 
gezindheid, alsmede het verrichten van onderzoek 
en het uitvoeren van voorlichting en 
pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen 
en jongeren in moeilijke omstandigheden. De 
activiteiten omvatten: 1. Ondersteuning (financieel, 
technisch en logistiek) van organisaties en projecten 
die zich inzetten ten behoeve van kinderen en 
jongeren in moeilijke en hun families respectievelijk 
hun directe leefomgeving. 
2.Het vormen van een vermogen om de kosten die 
zijn verbonden aan de onder punt 1 genoemde 
ondersteuning te kunnen financieren. De organisatie 
is actief in 120 landen verspreid over de gehele 
wereld en alle werelddelen. Er is op internet een zeer 
omvangrijke website die alle informatie over de 
organisatie geeft tot aan het salaris van de directeur 
toe. 
U: Het nut van de uitgangscollecte wordt u duidelijk 
als u bij het naderen van de kerk om u heen gekeken 
hebt en hebt genoten van de fraaie tuin om het 
kerkgebouw. Want de uitgangscollecte i vandaag 
voor het tuinonderhoud, dat naast de inzet van 
vrijwilligers professionele ondersteuning behoeft, en 
alle waar is naar zijn geld. 

Zondag 22 juli 
D: De opbrengst van deze collecte is voor de 
stichting Red een Kind. een relatief kleine 
Nederlandse organisatie met grote ambities: zoveel 
mogelijk kinderen uit armoede laten groeien. Het 
begon allemaal met een brief uit India. Hans en Anky 
Rookmaaker lazen daarin over kinderen die onder 
zware omstandigheden leefden. De brief zette hen in 
beweging. Zij hoorden er de stem van Jezus in: 
“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.” Anky Rookmaaker 
legde contact met mensen in India die deze stem 
herkenden en wilden helpen. En met mensen in 
Nederland die daarvoor de nodige middelen wilden 
opbrengen. Samen met de heer Slothouber richtten 
zij en haar man op 28 maart 1968 ‘Stichting Redt een 
Kind’ op. Nu is de stichting actief in 10 landen 
verspreid over Afrika en Azië en ondersteunt jaarlijks 
bijna 200.000 kinderen en volwassenen financieel en 
educatief. Voor meer informatie zie 
http://www.redeenkind.nl/.   
U: Deze collecte is een bijdrage aan de vaste kosten 
van de werkgroep Diaconie. 
 
Zondag 29 juli 
D: De collecte is bestemd voor de Regenbooggroep. 
Deze Amsterdamse organisatie stimuleert de 
ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen actief 
deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. 
Het doel van de groep vrijwilligers die zich daarvoor 
inzetten is een menswaardig bestaan voor alle 
Amsterdammers. 
 

 
een dakloze op weg naar nergens 
 
Hiervoor worden o.m. de volgende acties 
ondernomen: 
- Verslavingszorg. Verslaafden worden 
geholpen om een basisstructuur aan te brengen: 
voor een verslaafde dakloze is dat een dak boven 
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diens hoofd, een gezonde maaltijd en een warme  
douche. Voor een verslaafde die niet dakloos is biedt 
een buddy structuur in iemands leven.  
- Psychiatrie. Mensen met een psychiatrische 
achtergrond komen weinig in contact met andere 
mensen. Er heerst een taboe op ‚ gekte’. Eén van de 
activiteiten is het tot stand brengen 
van maatjescontact tussen een vrijwilliger en een 
deelnemer. Elke week trekken zij er samen op uit.  
- Opvang van dak- en thuislozen. Er zijn 
gezonde maaltijden te krijgen, een warme douche en 
schone kleding.  
 
- Buddies of maatjes voor vereenzaamden. Een 
buddy of maatje fungeert als vangnet van iemand 
zonder netwerk. Ze gaan samen iets leuks doen 
buitenshuis. 
- Of ze gaan samen onderzoeken hoe familie of 
vrienden toch weer een onderdeel van iemands 
leven kunnen worden.  
- Schuldhulpverlening. Vrijwilligers van De 
Regenboog komen bij iemand thuis om samen met 
hem of haar orde op zaken te stellen.  
 
U: De opbrengst van deze collecte komt ten goede 
aan onze eigen kinderkerk voor materialen en andere 
benodigdheden. 
 
 
Zondag 5 augustus 
De opbrengst gaat naar het Harriët Tubmanhuis in 
Z.O. De website over dit opvanghuis voor 
vluchtelingen zegt de website het volgende: het 
Harriet Tubman Huis is een project voor de tijdelijke 
opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen 
en hun kinderen die door procedureproblemen niet in 
de reguliere opvang terecht kunnen. 
Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats 
in Amsterdam Zuid-oost. Er zijn acht slaapkamers, 
een kleine speelkamer en een noodbed beschikbaar 
naast een gemeenschappelijke huiskamer, drie 
keukens, douches en andere voorzieningen. 
Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn naar 
ons verwezen door organisaties als 
Vluchtelingenwerk Nederland, het Amsterdams 
Solidariteits Komité Vluchtelingen, de Steungroep 
Vrouwen zonder Verblijfsvergunning en andere. Het 
gaat om vrouwen die naast hun 
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met 
ziekte of fysieke gebreken of de zorg voor jonge 
kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. Van de 
verwijzende organisaties verwachten we dat zij 
blijven zorgen voor de juridische en sociale 
ondersteuning van hun cliënten en dat zij 
aanspreekbaar zijn wanneer er zich problemen 

voordoen. Wij hopen dat de vrouwen en kinderen 
zich in huis veilig voelen en hun verblijf hier benutten 
om op verhaal te komen, zich te oriënteren op hun 
toekomst en hun situatie enigszins in orde te krijgen. 
Wij gaan er van uit dat zij zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun leven en wij willen voorkomen dat zij 
blijvend van ons afhankelijk worden. Intussen willen 
we met de hulpverleners attent blijven op mogelijk 
andere vormen van huisvesting.  
Het huis is genoemd naar Harriet Tubman (1823 –
1913) was een Afro-Amerikaanse abolitioniste, een 
actieve tegenstander van de slavernij (foto) Ze was 
zelf een ontsnapte tot slaaf gemaakte vrouw. Ze 
heeft minstens 70 slaven helpen ontsnappen naar 
Canada. Daar had ze 19 reizen naar het zuiden van 
de Verenigde Staten voor nodig. Ze was de 
bekendste medewerker van de Underground 
Railroad., een illegaal netwerk van 
ontsnappingsroutes voor gevluchte slaven.  
 

 
Harriet Tubman 
 
 
 
 
U: deze collecte draagt bij aan de betaling van het 
diaconale quotum dat de PKN jaarlijks van de 
werkgroep Diaconie verlangt, ter financiering van 
activiteiten van Kerk in Actie. 
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Zondag 12 augustus 
D: Deze collecte is bestemd voor de Nieuwe Horizon. 
Deze in 1999 opgerichte Nederlandse stichting heeft 
als doel om vanuit een christelijke basis de arme, 
gekleurde bevolking van Montagu in Zuid-Afrika te 
stimuleren tot structurele vooruitgang binnen en 
buiten de eigen gemeenschap. Ondersteuning vindt 
met name plaats op het terrein van 
gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerk. Door 
deze ondersteuning kunnen ouderen en jongeren 
hun mogelijkheden ontdekken en komen tot verdere 
ontwikkeling en zelfstandigheid. Het beleid volgt drie 
hoofdlijnen:  
- Kinderproject: verzorging van (voornamelijk 
gehandicapte) kinderen in township Ashbury 
(gemeente Montagu), die in hulpbehoevende 
omstandigheden verkeren; 
- Studentenproject: Verschaffen van financiële 
middelen aan veelbelovende kleurling studenten 
teneinde hun universitaire studie mogelijk te maken. 
- Muziekproject: Jonge kleurling kinderen 
theoretische Algemene Muzikale Vorming en 
praktische vaardigheid op blaasinstrumenten te 
geven om hen daarmee sociaal te laten functioneren 
in groepsverband. 
U: Deze collecte is een landelijke geldinzameling van 
kerk in Actie voor hulp aan gehandicapte kinderen in 
Kameroen. Daar kwijnen verstandelijk gehandicapten 
te vaak weg in het huis van hun familie of dwalen op 
straat waar zij door omstanders gedoogd, van 
voedsel voorzien en soms ook gepest of misbruikt 
worden. De lokale stichting Fedeme biedt dove 
kinderen en kinderen met een verstandelijke 
handicap onderwijs en gedragstherapie. De school 
staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van 
Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen 
eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- 
en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere 
kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld 
naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo 
kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. 

 

Fedeme wil deze jonge verstandelijk gehandicapte 
kinderen een vertrouwde omgeving bieden en hen 
opvoeden tot zo veel mogelijke zelfstandigheid. Het 
uiteindelijke doel is namelijk dat jongeren terugkeren 
naar hun families en de vaardigheden hebben die het 
hen en hun familie mogelijk maken in de familiekring 
te leven en soms ook te werken. Fedeme is een 
zelfstandige stichting, die is opgericht door een 
Kameroenese vrouw van Duitse herkomst: Gisela 
Towa. Alle medewerkers zijn Kameroenees. De 
school is erkend door de regering en maakt 
aanspraak op subsidies van de Kameroense 
overheid. Deze zijn evenwel niet toereikend om aan 
de vraag naar gehandicapten te voldoen zodat steun 
vanuit Kia voorlopig onmisbaar is. 
 
Zondag 19 augustus 
D: Deze collecte dient ter aanvulling van het 
“Rampenfonds” van de werkgroep Diaconie. Dit is 
een aparte post op de begroting waardoor het 
mogelijk is om in geval van grote nood snel steun te 
kunnen leveren. Tot nu toe betrof dat steeds 
natuurrampen waarvoor wereldwijd actie werd 
gevoerd. Wij laten ons daarbij vooral leiden door het 
Christelijk Noodcluster, een samenwerkingsverband 
van een aantal grote christelijke hulporganisaties die 
bij rampen van grote omvang een gezamenlijk 
hulpprogramma uitvoeren. Na enkele recente 
donaties heeft ons fonds behoefte aan aanvulling. 
U: Ook de uitgangscollecte is een interne 
aangelegenheid van onze kerk-gemeenschap want 
nu vraagt het College van Kerkrentmeesters ( 
doorgaans kort- weg CVK genoemd) uw bijdrage 
voor het onderhoudsfonds van het kerkgebouw. Dat 
dit een tamelijk kostbare aangelegenheid is zal wel 
duidelijk zijn en de opbrengst van de collecte vormt 
dan ook slechts een klein maar wel onmisbaar deel 
van de uitgaven voor dit doel. 
 
Zondag 26 augustus 
D: De collecte is bestemd voor SOS Kinderdorpen 
Nederland. Dat is de naam van de Nederlandse tak 
van een wereldwijde organisatie die in 134 landen en 
gebieden hulp biedt aan kansarme kinderen. Er 
wordt hulp geboden aan weeskinderen maar ook 
kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of 
dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen 
ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten 
kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien 
binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS 
Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een 
liefdevolle en veilige familie voor ieder kind. SOS 
Kinderdorpen Nederland maakt onderdeel uit van 
SOS Kinderdorpen Internationaal dat in 1949 werd 
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opgericht door de Oostenrijkse jeugdwelzijnswerker 
Hermann Gmeiner.  
Elk kind heeft familie nodig. Daarom zorgt de 
organisatie ervoor dat kinderen in een liefdevolle 
familie kunnen opgroeien. Door kwetsbare families te 
ondersteunen om te voorkomen dat hun kinderen er 
alleen voor komen te staan. En door kinderen zonder 
familie een nieuw thuis te geven in een SOS 
familie.(Zie voor meer info 
https://www.soskinderdorpen.nl) 
U: Deze collecte is een vervolg op die van 5/8 jl. en 
werkgroep Diaconie hoopt met de totale opbrengst 
een belangrijk deel van het af te dragen quotum te 
kunnen binnenhalen. 
 
Zondag 2 september 
D: terwijl het nog volop zomertijd is richten we met 
deze collecte de aandacht alvast op de wintertijd, die 
voor de vele daklozen in Amsterdam altijd weer veel 
zorg om het lijfsbehoud met zich brengt. De 
opbrengst gaat naar het door ons al jaren gesteunde 
Stoelenproject. De opbrengst van de diaconiecollecte 
gaat naar “Het Stoelenproject”, de meest 
laagdrempelige avond- en nachtopvang van 
Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm 
en gratis. Van 15 september tot en met 30 april 
verblijven er sinds 1989 elke avond en nacht 45 
daklozen in de opvang aan de Marnixstraat met hulp 
van in totaal 75 vrijwilligers en enkele professionals 
 

 
dan maar liever het stoelenproject? 
 
De cliënten krijgen een eenvoudige maaltijd, er is 
een wasgelegenheid en een slaapplek. 
Tegenwoordig is dat een matras, maar bij de 
oprichting van het project waren het twee tegen 
elkaar geschoven stoelen, en de naam is zo 
gebleven. In de ochtend zijn er boterhammen en om 
8.00 uur gaat de instelling dicht en opent pas weer 
om 18.00 uur. Dit project is Diaconie ten top, graag 
dus uw ruime steun. 
 
U: De uitgangscollecte is een landelijke 
geldinzameling door de PKN ten behoeve van het 

Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum (zie foto 
hieronder): 
 

 
 
Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op 
zoekers naar ontspanning en rust, of het nu 
christenen zijn of onafhankelijke spiritueel geïnteres-
seerden. Bijna een kwart van de Nederlanders is 
breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar 
niet gebonden aan een kerkgemeenschap. Het 
pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren 
gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van 
nieuwe spirituelen. Zo zijn er evenementen rond 
stilte, massage en gezond leven. Het centrum voelt 
zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin 
sociale gerechtigheid, stilte en het 
ritme van de eeuwenoude klooster gewoonten 
opnieuw ontdekt worden, bij voorbeeld via 
stiltewandelingen.  
 
Zondag 9 september 
D: De collecte is bestemd voor het Straatpastoraat in 
Amsterdam. Deze organisatie biedt aan alwie daar 
behoefte aan heeft persoonlijke aandacht, pastoraat, 
belangenbehartiging, creatieve en sociale 
activiteiten, hulp bij boetes voor bijvoorbeeld het 
slapen in het openbaar of wildplassen en advies over 
uitkeringen, (zorg)verzekeringen, Instanties en 
woonrecht. De motor van het Straatpastoraat is het 
menselijk contact, warmte, gezelligheid en 
enthousiasme. Straatpastores en vrijwilligers zoeken 
daklozen op in de inloophuizen, gevangenissen, 
ziekenhuizen, op straat en plekken waar ze 'slordig' 
wonen. Er is een actief pastoraat, er worden 
vieringen gehouden en uitvaarten georganiseerd. Er 
wordt advies gegeven en zo nodig aan een bel 
getrokken: meestal achter de schermen bij 
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beleidsmakers, hulpverleners, justitie en in de 
media. Er is een plek voor kwetsbare vrouwen die 
elkaar tweewekelijks ontmoeten tijdens een 
maaltijd. Er is juridisch steunpunt dak- en thuislozen 
en dat helpt cliënten of treedt namens hen op. Zo 
nodig wordt een advocaat ingeschakeld. Voor 
vreemdelingrecht of strafrecht is er altijd een 
advocaat; ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met 
een juridische achtergrond helpen mee. Het 
daklozenkoor ‘De Straatklinkers’, schrijfclub ‘Kantlijn’ 
en de twitterende 'Straatvogels' delen hun ervaringen 
met eenieder die het horen wil. In optredens en 
workshops voor bedrijven en instellingen tonen ze 
hun talenten. Het straatpastoraat werkt nauw samen 
met het drugspastoraat, dat zich specifiek richt op 
(veelal dakloze) druggebruikers. 
 
U: De deurcollecte is een PKN collecte ten behoeve 
van het christelijke jeugdwerk, beheerd door de 
organisatie JOP. Als jeugdwerker in de kerk heb je 
een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. 
Goed materiaal is misschien wel het 
allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, 
levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure 
abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de 
website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën 
direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en 
ondersteunt daarmee elke week duizenden 
jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de 
kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en 
jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer 
besteed om deze programma’s en ideeën te 
ontwikkelen. 
 
Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
 
 
 
Wereldwinkel 
 
De Wereldwinkel is op vakantie van zondag 22 juli tot 
en met zondag 12 augustus. De laatste zondag voor 
de vakantie waarop de Wereldwinkel geopend is, is 
dus zondag 15 juli.  
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Financiën en beheer 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN IN MAART EN APRIL 2018 
 
Datum Diaconie Bestemd voor Kerk Uitgang Bestemd voor: 

4 mrt € 49,55 Drugspast. € 39,05 € 38,60  Zending  
11 mrt € 62,55     ELPG € 58,5555 € 58,05  Voedselbank Diemen 
18 mrt € 49,70   Edukans € 49,80 € 48,70 Kinderen i d knel 
25 mrt € 61,10    Exodus A’dam € 78,15 € 46,55 Kia Oeganda 
29 mrt. 
witte don 

€ 78,25  Hospice  
Veerhuis 

€ 112,05 € 84,50  

1 april € 91,30  Fonds   
 Verstandelijk   
 gehandicapten 

€ 70,60 € 32,60 Jeugdwerk 

8 april € 47,80  Hadassa    
 Hoeve 

€ 44,60 € 41,80  Onderhoudsfonds 

15 april € 50,85  Het Passion € 57,50 € 66,90  Werkgroep Diaconie 
29 april € 59,35  Int. Kinderhulp € 44,25 € 32,20  Simavi 
Totaal 
mrt/apr 

€ 550,45   € 554,55 € 449,90   

Totaal t/m 
april 2018 

€ 1.036,99   € 979,95  € 881,44   

 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij geven wij u het collecteoverzicht over de maanden maart en april 2018. In deze maanden werd er € 24,20 in 
de koffiebus gedoneerd. 
 
Onlangs heeft de Grote Kerkenraad de jaarstukken 2017 van Kerk en Diaconie besproken (en goedgekeurd!). De 
diaconie heeft € 355 meer uitgegeven dan werd ontvangen ter lediging van noden dichtbij en veraf. Dit is het 
gevolg van een bewuste keuze iets in te teren op de reserves.  
Voor de kerk was een tekort begroot van € 38.826. Uiteindelijk kwamen wij € 31.567 tekort. Voor uitgebreide 
informatie over deze jaarstukken kunt u bij ondergetekende terecht. 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een vriendelijke groet van 
 
 
Peter van Leeuwen 
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Kerkenraad 
 
 
Verslag van de grote 
kerkenraadsvergadering van 29 mei 2018 
 
 
Het gedicht, dat de voorzitter dit keer heeft 
uitgekozen om de vergadering te openen, is er één 
van Toon Hermans met als titel ‘Het Leven’. 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft de 
jaarrekeningen 2017 van kerk en diaconie opgesteld. 
Er staan geen zaken in die sterk afwijken van de 
begroting. De resultaten van het afgelopen boekjaar 
bevestigen helaas opnieuw de zorgelijke financiële 
situatie van de kerk. Het CvK kan wel melden dat de 
actie kerkbalans zeker niet tegenviel en dat de 
eindejaarscollecte zelfs een succes genoemd mag 
worden. Toch twee lichtpuntjes! 
 
Welk nieuws is er uit de classis? Niet heel veel op 
het moment. De classes oude stijl bestaan niet meer. 
Vanaf 1 mei jl. valt onze kerk onder de nieuwe 
classis Noord-Holland. Op 31 mei jl., dus twee dagen 
na de laatste kerkenraadvergadering, is er een 
ontmoetings- en informatieavond georganiseerd. Het 
doel van deze avond is het nieuwe verschijnsel “ring” 
te introduceren en om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de wijze waarop gemeenten elkaar 
binnen deze ring kunnen ontmoeten. Piet Cleveringa 
en Wim Brouwer zullen deze avond bijwonen, Wim 
niet in de laatste plaats omdat hem ook gevraagd is 
iets te vertellen over de samenwerking met Diemen. 
Na de zomer horen we het verslag van deze avond. 
Wordt vervolgd. 
 
U heeft in de media vast wel horen spreken over de 
nieuwe Europese privacywetgeving, die op 25 mei jl. 
van kracht is geworden. Ook de kerk krijgt hier mee 
te maken en het blijkt allemaal net even iets 
ingewikkelder te zijn dan gedacht. Maar met behulp 
van een aantal modellen en formulieren, die door de 
landelijke PKN ter beschikking gesteld zijn, kunnen 
we ons privacybeleid opstellen en de diverse 
gegevens nog beter beschermen dan we altijd al 
deden. De komende tijd zult u hier nog wel meer over 
horen. 
 
De werkgroepen doen verslag over hun activiteiten.  
Zo vertelt de diaconie dat er contact is geweest met 
de diaconie Diemen. Ze hebben over en weer verteld 
over hun activiteiten en wellicht zijn er mogelijkheden 

tot samenwerking. In ieder geval is er afgesproken 
om elkaar op de hoogte te houden van activiteiten 
waar gemeenteleden uit beide gemeenten aan deel 
zouden kunnen nemen en om eens per jaar bijeen te 
komen om ervaringen en plannen uit te wisselen. 
 
De werkgroepen Eredienst en V&T zijn al druk bezig 
met de voorbereidingen voor het komende seizoen.  
 
De startzondag is op 23 september. Het – nog 
voorlopige – avondprogramma biedt weer 
mogelijkheden tot interessante discussies, u zult 
kunnen genieten van prachtige muziek en boeiende 
films. U kunt zich er al vast op verheugen! 
 
En tot slot kondigt de werkgroep financiën & beheer 
aan dat er, ondanks hun drukke werkzaamheden, in 
de zomermaanden tijd vrij gemaakt zal worden om 
de zolder op te ruimen. Een loffelijk streven! 
 
Ik heb in dit verslagje een paar van de belangrijkste 
punten aangestipt.  
 
De vergadering werd afgesloten met een gedichtje 
van Kees Hermis, verschenen op een Raamposter 
van Plint. 
 
 

Vergeet je niet  
 
 

Vergeet je niet te leven 
dacht ik laatst 
de tijd hield stil 

een adempauze even 
 

en als je nu eens zonder haast 
buiten de tijd om wil 

slagbomen neergelaten 
dolgedraaide wijzerplaten 

 
onder je door of langs je heen 
ze laat voor wat ze zijn en dan 

meer lucht en ogen van 
 

het goede aardse zien 
een beetje ruimte worden en misschien 

iets meer gericht alleen 
 
 
 
Ik wens u een mooie zomer. 
 
Brigitte Schutte



Redactie: 
 
Ds. W. Brouwer 
E-mail: whbrouwer@planet.nl 
Tel. 06 30 21 47 71 
 
Dhr. P. Cleveringa 
E-mail: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
Tel. 020 690 67 99 
 
Mw. N. Schutte 
E-mail: nora.ejm.schutte@gmail.com 
Tel. 020 699 80 90 
 
Verspreiding: 
 
Dhr. C. Schröder 
E-mail: 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 27 augustus 
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Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
 

www.pknduivendrecht.nl  
 
ADRESSEN 
 
 
Predikant: ds. W.H. Brouwer, Waddenland 27, 1115 XC                            06 30 21 47 71 
 
 
 
KERKENRAAD EN WERKGROEPEN 
 
Voorzitter:                         dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen                               600 08 36 
    
Scriba:                                mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN                                  695 74 03 
 
College van 
kerkrentmeesters:                dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP         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’.  


