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Van de redactie 
 
In het vorige nummer kondigden we veranderingen 
aan in de opzet van het kerkblad; dit en het volgende 
nummer zullen in elk geval nog gelijk zijn aan de 
opzet van de afgelopen tijd, maar intussen 
experimenteren we al met een andere vorm. 
 
September lijkt een nog wat rustige maand, te meer 
omdat we dit jaar ook niet aan de Open 
Monumentendag meedoen, maar vanaf 23 
september, de startzondag, staan er weer vele 
activiteiten op het programma. In dit nummer vindt u 
een beschrijving van de activiteiten van de komende 
weken. Rond de startzondag zullen de flyers met 
beschrijvingen van de avonden ook gereed zijn en 
last, but not least, de website is vernieuwd en ook 
daarop kunt u weer veel informatie (terug)vinden. 
 
Wat de onderwerpen betreft kunt u aandacht 
verwachten voor uiteenlopende zaken zoals de 
Synode van Dordrecht van 1618 (!), jazz, de 
vrijmetselarij, het Bijbelboek Judith en Mozes. Judith 
en Mozes zullen ook in een aantal kerkdiensten aan 
de orde komen. In dit seizoen verwachten we twee 
schrijfsters in De Kleine Kerk: Franca Treur op 17 
oktober  2018 (over haar boek Hoor nu mijn stem) en 
Jolande Withuis op woensdag 13 februari 2019 (over 
haar boek Raadselvader). Verder komt er weer een 
poëziefestival en zijn er diverse filmavonden. 
 
We hopen velen van u in de komende tijd weer te 
ontmoeten en hopen op een bijzonder seizoen! 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa  
Nora Schutte                                                                                                            
Cor Schröder (verspreiding) 
 
 
 
ds. Wim Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde:  
 
De Synode van Dordrecht van 1618. 
Schilderij, toegeschreven aan  
Pouwels Weyts de Jonge (1585 – 1629) 
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Kerkdiensten 

 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
9 september ds. A. Wessels 
 
16 september  ds. N.A. Schuman 
 
23 september  ds. W. Brouwer 
 Startzondag 
 
30 september ds. R. Osnabrugge 
 
7 oktober  ds. S. Lamsma 
 
14 oktober Mw. A. Bellaar / dhr. P. Cleveringa 
 Morgengebed 
 
21 oktober  ds. E.E. Aarsen – Schiering 
 
28 oktober ds. A. Wessels 
 
4 november  ds. W. Brouwer 
 Dankdag 
 
11 november  ds. K. Wigboldus 
 
18 november  ds. A. van der Stoel 
 
 
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 
 
September  Liedboek 131a 
Oktober  96a 
November   391 
 
Kostersteam 
 
9, 16 en 23 september dhr. P. van Leeuwen 
30 september en 7 oktober dhr. P. Cleveringa 
14, 21 en 28 oktober dhr. M. Wolters 
4, 11 en 18 november dhr. P. van Leeuwen 

Agenda: 
 
 
Donderdag 13 september, 20.15 uur 
Grote Kerkenraad 
 
 
Zondag 23 september 
Startzondag 
 
 
Zondag 30 september, 15.00 uur 
Stichting Kleinoot: Duo Ambiguity 
 
 
Vrijdag 5 oktober 
Film: Nebraska (2013) 
 
 
Woensdag 10 oktober 
De Synode van Dordrecht van 1618 
 
 
Donderdag 11 oktober 
Vesper, 19.30 – 20.00 uur 
 
 
Woensdag 17 oktober 
Stichting Kleinoot, i.s.m. De Kleine Kerk: 
FRANCA TREUR: ‘HOOR NU MIJN STEM’ 
 
 
Vrijdag 26 oktober:  
Stichting Kleinoot: TerraTrio 
 
 
Donderdag 1 november 
Honderd jaar jazzpiano 
 
 
Donderdag 8 november, 19.30 – 20.00 uur 
Vesper 
 
 
Donderdag 15 november 
Vrijmetselarij 
 
 
Vrijdag 16 november 
Film: Whiplash 
 
 
Vrijdag 23 november 
Stichting Kleinoot: Capella vocale uit Leiden 
 
(Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders 
aangegeven) 
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AnTenne 
 
 
In deze rubriek vangen we signalen op uit heden en 
verleden die ons kunnen verrijken en inspireren. 
 
 
Wegdromen in de zomer 
 
Het dagblad Trouw verraste de lezers deze zomer 
elke dinsdag met een grote kleurenfoto, die vanaf 
een toren was genomen. Fotograaf Lars van den 
Brink beklimt een kerktoren en gunt zich enige uren 
de tijd vanuit één punt de omgeving in beeld te 
brengen. Uit al die beelden wordt een foto 
gecomponeerd, die hij omschrijft als: “een 
samenvatting van de tijd die ik er ben”. Een paar uur 
wordt teruggebracht tot een moment.  
 
In de krant van dinsdag 10 juli is de toren van het 
Friese dorp Terzool, ten zuiden van Leeuwarden, het 
uitzichtpunt. De toren van het uit de vijftiende eeuw 
stammende Vituskerkje staat op een verhoging, een 
terp. Nu is het  een hervormde PKN- kerk, maar van 
origine moet ze rooms-katholiek zijn geweest. Vitus is 
volgens de overlevering een heilige uit Sicilië, uit de 
vierde eeuw na Christus. Vitus werd de 
schutspatroon van broederschappen (apothekers, 
bierbrouwers, herbergiers, wijnbouwers, enz.) en 
talrijke gilden. Verder werd de heilige aangeroepen 
bij ziekten die iets met zenuwaandoeningen te 
maken hadden (o. a. bij epilepsie).                              
Tersoal, op z’n Fries, telt nog geen vierhonderd 
inwoners. De tekst bij de foto, geschreven door Wim 
Boevink, vermeldt dat er geen winkels meer zijn en 
dat de kinderen een dorp verderop naar school 
moeten.  
 

 
De kerk van Terzool (Foto: Jan Dijkstra) 
 

Als lezer staat het je vrij je eigen gedachten te 
hebben bij het beeld dat de fotograaf voor de lezer in 
elkaar heeft gezet. Met de moderne 
computertechnieken is het niet zo moeilijk om van 
meerdere momenten één moment te maken. Je krijgt 
daardoor de indruk dat Terzool, ondanks het geringe 
inwoneraantal, een levendig dorp is. Op de foto zijn 
achttien personen afgebeeld. Het betreft: spelende 
kinderen; twee midden op de rijweg lopende 
jongedames waarvan één achter een buggy en de 
ander met een hond aan de lijn; fietsende en 
pratende ouderen en een jongeman die een 
vuilcontainer verplaatst. Wat vooral opvalt is de frisse 
kleur van het landschap. Het is volop zomer en het 
gras ligt er prima bij. In een brede sloot is de stand 
van het water op peil, dus hoog. Aan de sporen in het 
grasland is te zien dat er onlangs nog is gemaaid. 
Het maaisel lijkt te zijn afgevoerd naar een loopstal. 
In de verste verte valt namelijk geen koe te 
ontdekken. 
 
Toen ik deze laatste zinnen typte droomde ik even 
weg. Op mijn netvlies kwamen andere beelden 
bovendrijven. Alle berichten en foto’s die de 
afgelopen weken in de kranten waren verschenen en 
de beelden die op de buis werden getoond hadden  
met droogte en tweeënvijftig zomerse dagen te 
maken. De waterstand van de rivieren daalde 
zienderogen, heide en bosgebieden werden 
vanwege het neerslagtekort brandgevaarlijk. Boeren 
moesten hun wintervoorraad aan veevoer 
aanspreken. De opbrengst aan aardappelen, 
groenten, fruit en mais zou tegenvallen. En de 
consument kon zijn borst natmaken: hij zou het effect 
van de droogte nog lang in de portemonnee voelen. 
De alarmerende berichten en foto’s, die in de pers 
verschenen en op de TV werden getoond, pasten 
niet bij het groene landschap van Terzool.  
 
Dat gevoel kreeg ik ook bij foto’s - in het Weekblad 
voor Ouder-Amstel van woensdag 15 augustus -  van 
de zes kerken die de gemeente Ouder-Amstel rijk is. 
Het groen van de bomen rond de Amstelkerk, de 
Urbanuskerken in Duivendrecht en in Ouder-Amstel 
en De Kleine Kerk springt in het oog. De Elim-kerk in 
Ouder-Amstel valt qua groen een beetje uit de toon. 
Door de foto van de toren van de voormalige 
gereformeerde kerk in Ouderkerk, met het 
karakteristieke zadeldak, dwaalden mijn gedachten 
even af naar Noord-Friesland en Groningen. Ik 
waande me in het noordelijk kustgebied, waar 
zadeldaktorens op een terpen tot monumenten in het 
landschap zijn verheven. Maar ik stond weer snel 
met beide benen op de grond dankzij het 
appartementencomplex dat gebouwd is op de plek 
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aan de Amstel waar vroeger het kerkgebouw stond. 
Voor mijn gevoel past het niet. 
  
Rond de kerken in Ouder-Amstel oogde het in de 
zomermaanden, net als rond  Terzool, kleurig en 
fleurig. We verkeerden in de gelukkige 
omstandigheid is dat we in het lagere deel van 
Nederland wonen, waardoor schade die de bomen 
van het warme weer ondervinden niet direct leidt tot 
sterven op de stam. Voor de hogere zandgronden 
van de Veluwe en van Brabant is dat anders. Dat 
geldt ook voor het duingebied. In het begin van de 
zomer zat daar in de grond voldoende water van de 
neerslag, die in de winter en het voorjaar was 
gevallen. Maar op een gegeven moment raakt het 
op. Er is dan sprake van een neerslagtekort. Het 
heeft consequenties voor de groei van de bomen, die 
stagneert. De stagnatie verschilt van soort tot soort. 
Populieren zijn grootverbruikers van water, beuken 
kunnen met minder water toe. Struiken, die in het 
algemeen ondieper wortelen dan stevige bomen, 
houden als eerste op met groeien. Normaal groeien 
bomen en struiken van april/mei tot 
augustus/september. Dit jaar eindigde de groei al 
eind juli. Hier en daar zag je dat sommige bomen al 
(dode) bladeren lieten vallen. Door wateropname 
neemt de omvang van de boom toe. Zijn de 
weersomstandigheden gunstig, dan neemt de 
omvang van de boom iets meer toe dan in een droog 
jaar. De cellen die het water vanuit de bodem naar de 
kruin vervoeren, worden iets wijder. De jaarlijkse 
verschillen in groei zijn terug te zien in de jaarringen, 
zichtbaar wanneer een boom wordt omgezaagd. 
Jaarringen vormen een archief van het klimaat. 
Gelukkig hebben bomen in hun wortelstelsel 
voedselreserves waarmee ze een qua 
watervoorziening tegenvallend jaar kunnen 
opvangen. 
 
Op fotoafstand mag de schade door droogte van de 
afgelopen zomer meevallen, maar als er vanaf juni 
detailopnamen van de kerktuin zouden zijn gemaakt, 
dan was het vroege beëindigen van het groeiseizoen 
goed te volgen geweest. Het eerste teken van 
droogte was te zien bij de in het voorjaar nog 
uitbundig bloeiende rododendrons. Ze lieten in juli 
hun bladeren hangen zodat werd voorkomen dat er 
bij warm weer teveel water verdampte. De 
verzengende hitte van tweeënvijftig zomerse dagen 
werd sommige Hortensia’s in augustus teveel. Zij 
hielden op met groeien en de bladeren kregen 
herfstkleuren. Ook een deel van de bodembedekkers 
(Pachysandra terminalis) langs het tegelpad bij de 
ingang van de kerk begon kaalslag te vertonen. Het 
is wachten op volgend jaar om de werkelijke schade 

die onze kerktuin dit jaar door de droogte heeft 
opgelopen te kunnen vaststellen. Misschien valt het 
mee. 
Dat de schade door de hitte zich niet hoeft te 
beperken tot het buitengebied van een kerk blijkt uit 
onderstaande foto.  
 

 
 
De paaskaars in De Kleine Kerk staat gelukkig nog 
fier overeind. De klok echter is er niet zonder 
kleerscheuren vanaf gekomen: op het moment dat er 
geluid moest worden na de dienst ter gedachtenis 
van Luuk Boode ontspoorde het klokkentouw. 
Vermoedelijk was de staaldraadkabel door de 
zomerhitte uitgezet, waardoor deze bij het luiden van 
de klok van het wiel is gelopen. Gelukkig is het euvel, 
met behulp van mankracht en hoogwerker, verholpen 
vóór de gedachtenisdienst voor Jaap Booij.  
 
Gedachtenisdiensten en de bijbehorende rituelen 
zoals het luiden van de kerkklok, zorgen ervoor dat 
wegdromen niet tot in het oneindige doorgaat. Ze 
bepalen je onverbiddelijk bij de gang der dingen, net 
zoals verregaande droogte dat doet.  
 
 
Piet Cleveringa 
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Eredienst  

 
 
Bij de diensten 
 
 
Op zondag 9 september is ds. A. Wessels 
voorganger in de dienst. 
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen lezen we 
verder uit het Lucas-evangelie in diensten waarin ik 
zelf voorga; het plan is om daarmee door te gaan tot 
in november. Ook Niek Schuman zal zich hierbij 
aansluiten: op zondag 16 november zal de dienst 
opgebouwd zijn rond de gelijkenis van de rijke man 
en de arme Lazarus uit Lucas 16.  
 
Op zondag 23 september is het startzondag, de dag 
van de ‘offficiële’ presentatie van het nieuwe 
seizoensprogramma.  
 
Op 30 september gaat ds. Van Osnabrugge voor, op 
7 oktober gevolgd door ds. Lamsma.  
 
Op 14 oktober er een kortere dienst: een 
morgengebed dat voorbereid en geleid zal worden 
door Aukjen Bellaar en Piet Cleveringa. 
 
Op 21 oktober gaat ds. E.E. Aarsen –Schiering voor 
uit Amsterdam Zuidoost; een bekend gezicht in 
Diemen, maar nu voor het eerst in De Kleine Kerk. 
 
Op 28 oktober is ds. A. Wessels voorganger. 
 
Op zondag 4 november vieren we de ‘Dankdag voor 
gewas en arbeid’ in een dienst waaraan ook de 
kinderkerk zal meewerken (zie ook pagina 13).   
 
 
Vespers 
 
In de komende tijd zijn er twee vespers in De Kleine 
Kerk. De eerste is op donderdag 11 oktober en wordt 
voorbereid en geleid door Aukjen Bellaar en Piet 
Cleveringa; de volgende is op donderdag 8 
november en zal worden voorbereid en geleid door 
Petra Speelman en Cobi Groeneveld. Beide vespers 
beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half 
uur. 
 
 
ds. Wim Brouwer 

Pastoraat 
 
 
Ter gedachtenis 
 
Op maandag 13 augustus is overleden Lucas Boode, 
in de leeftijd van 93 jaar, enkele maanden na het 
overlijden van zijn vrouw Janny. Hij woonde de 
laatste tijd in Berkenstede in Diemen. Circa 40 jaar 
was hij organist van De Kleine Kerk (de laatste jaren 
daarvan als begeleider op piano van de cantorij); ook 
werkte hij onder meer als ontwerper en uitvoerder 
mee aan de grote interieurvernieuwing van de kerk 
aan het begin van deze eeuw. De dienst van Woord 
en gebed is gehouden op maandag 20 augustus in 
De Kleine Kerk. Aansluitend vond de begrafenis 
plaats op De Nieuwe Ooster te Amsterdam. 
 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
Wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 
(Uit: Psalm 27, berijmd) 

 
- - - - - - - 

 
Nadat in een korte en intens verdrietige periode zijn 
gezondheid heel snel achteruitging, is op vrijdag 25 
augustus is overleden Jacob Booij, in de leeftijd van 
87 jaar. Bij alle verdriet wist Jaap zich In zijn laatste 
dagen omgeven door zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. We wensen hen alle sterkte bij het 
dragen van verlies van Jaap. De dankdienst voor zijn 
leven is gehouden op woensdag 29 augustus in De 
Kleine Kerk. Na de dienst vond de begrafenis plaats 
op De Nieuwe Ooster te Amsterdam.  
 

Zijn aardse woning verlaten, 
op reis naar een ongekende toekomst 

 
- - - - - - - 

 
 
Pastoraal Overleg 
 
Vanaf 1 september maakt Cobi Groeneveld deel uit 
van de Werkgroep Pastoraat, die verder bestaan uit 
Diny Kotterer, Heleen van der Meulen, Jeanet 
Schröder, Brigitte Schutte en Wim Brouwer. Dit 
overleg komt circa eenmaal per maand bij elkaar. 
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Vorming & Toerusting 

 
Alle avonden vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in 
de Aanbouw, achter de kerk. 
 
Nebraska 
In deze Amerikaanse roadmovie uit 2013 volgen we 
de oude humeurige alcoholist Woody Grant 
(magistraal gespeeld door Bruce Dern), die denkt dat 
hij een miljoen dollar heeft gewonnen. Hij reist van 
Montana door het door de crisis getroffen Nebraska 
richting het stadje Lincoln om zijn prijs op te halen. 
Zijn jongste zoon (gespeeld door Will Forte) gelooft 
hem niet, maar voelt zich gedwongen met hem mee 
te reizen en hem uit de problemen te houden. 
Tegelijkertijd heeft hij de kans om de band met zijn 
vader na jaren weer aan te halen. Het in stemmig 
zwart-wit geschoten Nebraska is het mooiste en 
ontroerendste drama van regisseur Alexander Payne, 
waarin een fijne lijn zit tussen liefde en verraad. De 
film viel diverse malen in de prijzen, waaronder de 
publieksprijs op het Internationale Film Festival van 
Rotterdam. 
 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek.                                              

Datum: vrijdag 5 oktober, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 

 
Beeld uit ‘Nebraska’ 
 
 
De Synode van Dordrecht van 1618 
De ruimte die het twaalfjarig bestand (1609 – 1621)) 
bood, werd in de Nederlanden vooral gebruikt om 
interne tegenstellingen uit te vechten. Op politiek 
gebied leidde dit tot de executie van 
Oldenbarneveldt, door toedoen van Prins Maurits. Op 
kerkelijk gebied kwam het tot een veroordeling van 
de remonstranten op de synode van Dordrecht, die 
geheel beheerst werd door contra - remonstranten. 
De Dordste leerregels die door deze synode werden 
vastgesteld worden in de kerkorde van de 
Protestantse Kerk van Nederland nog steeds als een 

van de uitgangspunten van het geloof vermeld. Hoe 
ver reikte de invloed van deze synode, die enkele 
maanden duurde, en waar ook de opdracht tot het 
maken van de Statenvertaling werd gegeven? We 
verdiepen ons in de historische, politieke en 
theologische aspecten van een synode die 400 jaar 
geleden de protestantse kerken in de Nederlanden 
een definitieve vorm probeerde te geven.  
 
Datum: woensdag 10 oktober 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 

 
De Synode van Dordrecht, 1618 
 
 
 
Franca Treur: Hoor nu mijn stem 
 
Stichting Kleinoot organiseert in samenwerking met 
De Kleine Kerk een avond waarop schrijfster Franca 
Treur zal spreken over haar boek ‘Hoor nu mijn 
stem’. In dit boek speelt de doorwerking van het 
gedachtegoed van de Synode van Dordrecht van 
1618 een belangrijke rol. (Zie verder pagina 17). 
 
Datum: woensdag 17 oktober, 20.00 uur 
Leiding: Franca Treur 
Toegang: €15,- 
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100 jaar jazzpiano 
 

 
 
 
Ongeveer een eeuw geleden ontstond de jazz als 
muziekstijl in kroegen en bordelen van New Orleans. 
De piano was daarin het hoofdinstrument; deze was 
in genoemde etablissementen doorgaans aanwezig, 
vereiste geen bijzondere speeltechniek en kon zowel 
melodie als ritme produceren. De aanvankelijk 
uitsluitend zwarte pianisten lazen doorgaans geen 
noten  maar   speelden geheel op hun gehoor zodat 
improvisatie een wezenlijk onderdeel van de muziek 
ging uitmaken. De bronnen voor de muziek waren 
traditionele deuntjes, gospels en gelegenheids-
muziek als bij bruiloften en begrafenissen. Nu zijn we 
100 jaar verder en is de jazz een belangrijke 
wereldwijd beoefende muziekstijl geworden, waarin 
naast de oude traditie invloeden vanuit o.a. klassieke 
muziek, zigeunermuziek en Latijns-Amerikaanse 
dansen te vinden zijn. In de presentatie laten we 
opnames uit de verschillende stijlperioden horen en 
passeren belangrijke namen als Jelly Roll Morton, 
Duke Ellington, Count Basie, Teddy Wilson, 
Thelonious Monk , Bill Evans, Oscar Peterson, Chick 
Corea, Herbie Hancock en andere de revue.   
 
Datum:   donderdag 1 november 2018, 20.00 uur        
Leiding:  Lennart Bouman 

 

Theolonious Monk 

Vrijmetselarij 
De vrijmetselarij is vaak onderwerp geweest van 
verdachtmakingen en complottheorieën. Maar 
daarmee lijkt geen recht gedaan aan dit interessante 
fenomeen dat in Engeland begon aan het begin van 
de achttiende eeuw. Het in vrijheid en 
verdraagzaamheid gezamenlijk streven naar 
levensinzicht en het tonen van maatschappelijke 
betrokkenheid staat centraal in het denken van 
vrijmetselaars. We verdiepen ons in de geschiedenis 
van deze organisatie, van wie onder meer Albert 
Heijn, Winston Churchill, Willem Drees, W.A. Mozart, 
J. W. von Goethe en Multatuli lid waren, Ook 
besteden we uitvoerig aandacht aan de symboliek 
van de vrijmetselarij die haar oorsprong vindt in de 
bouw- en lichtsymboliek van de ambachtelijke gilden 
uit de Middeleeuwen. Voor wie zich verder in de 
vrijmetselarij willen verdiepen zullen we een bezoek 
organiseren aan het Vrijmetselarij Museum in Den 
Haag. 
 
Datum:  donderdag 15 november 2018, 20.00 uur 
Leiding: Co Gersen en Wim Brouwer. 
 
Whiplash 
Voortreffelijke muziekfilm uit 2014 waarin de jonge, 
ambitieuze jazzdrummer Andrew (Miles Teller) het 
opneemt tegen zijn veeleisende en meedogenloze 
docent (een heerlijk intimiderende J.K. Simmons). 
Andrew wordt achtervolgd door de mislukte carrière 
van zijn vader, die schrijver was; vastbesloten om 
niet in de voetsporen van zijn vader te treden, oefent 
hij dagelijks tot zijn handen bloeden. Er zit geen 
valse noot in deze spannende en aangrijpende film 
van de jonge regisseur Chazelle, die de 
muziekwereld voorstelt als een sportarena waarin 
alleen de meest fanatieken overleven. Maar waar in 
sportfilms de climax vaak ‘over the top’ en 
ongeloofwaardig is, overtuigt Whiplash van begin tot 
het lang uitgesponnen, emotioneel verpletterende 
einde. 
 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek.                  
                             
Datum: vrijdag 16 november, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 

 
                        Beeld uit ‘Whiplash’ 
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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 9 september 
D: Net als de vorige week is ook deze collecte 
bestemd voor zorg aan de dak- en thuislozen in 
Amsterdam. Nu gaat het om het Straatpastoraat. 
Deze organisatie biedt voor wie 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 
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.  
 

 
Eén van de cliënten van het straatpastoraat 
 
Er wordt advies gegeven en zo nodig aan een bel 
getrokken meestal achter de schermen bij 
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 
dat  cliënten helpt of namens hen op treedt. 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 opbrengst van deze collecte is voor JOP, de 
jongeren organisatie van de PKN. 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. Zie voor 
meer info de Collectekrant onder nr. 04. 
 
Zondag 16 september 
D: Dit is de 4e collecte dit jaar voor de Voedselbank 
Diemen, die zoals we al eerder berichtten ook open 
staat voor de minder bedeelden in Duivendrecht. 
Door deze gift draagt u er aan bij dat deze mensen 
net iets meer krijgen dan wat er als afval overblijft.  
 
U: Dit is de derde PKN collecte op rij, ditmaal 
bestemd voor het internationale vredeswerk. 
Vandaag is het vredeszondag, maar vrede is nog 
altĳd ver te zoeken. Overal ter wereld zĳn landen en 
bevolkingsgroepen met elkaar in conflict en 
miljoenen mensen, jong en oud, zĳn slachtoffer van 
geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de 
Protestantse Kerk in voor vrede, in Nederland en 
wereldwĳd. Dit keer is Oekraïne het hoofddoel.  
Veel jongeren in Oekraïne voelen zich machteloos en 
onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de 
sociaal economische crisis. Kerk in Actie partner 
‘Spirit and Letter’ traint groepen jongeren in het 
vreedzaam communiceren op basis van wederzĳds 
respect. Door de training krijgen de jongeren meer 
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zelfvertrouwen. Ze weten dat zij een bijdrage kunnen 
leveren aan vrede en opbouw van de samenleving.  
In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De 
Vrolĳkheid, die voor kinderen in de AZC’s activiteiten 
organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zĳn. 
Met ouder-kind projecten verstevigt De Vrolĳkheid 
familiebanden en bevordert goede communicatie 
tussen ouders en hun kinderen. In Srebrenica 
proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de 
genocide elkaar weer de hand te reiken. Het 
programma ‘Dealing with the Past’ van PAX biedt 
slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen aan 
hun eigen en volgende generaties. Door het vertellen 
van de verhalen ontstaat er ruimte voor de 
verwerking van emoties. 
In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en 
solidariteit tussen de verschillende generaties, 
om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en 
samen te werken aan vrede. Met de opbrengst 
van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze 
en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en 
PAX. Meer info in de Collectekrant onder nr. 05. 
 
Zondag 23 september 
D: De collecte is bestemd voor “Stap Verder” het 
integratieproject van onze zustergemeenten in de 
Bijlmermeer. In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost 
wonen zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. 
De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. 
Alle problemen die bekend zijn van multiculturele 
achterstandswijken komen hier voor. Er zijn veel 
migranten die de Nederlandse taal niet spreken en 
mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast 
is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 
2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal 
oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. Het centrum 
wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in 
Zuidoost, heeft een spreekuur, verwijst mensen door 
naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-
kind project. Maar vooral is het centrum een plek 
midden in de wijk waar de kerken diaconaal present 
zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens 
anders terecht kunnen.  
De werkgroep Diaconie van onze gemeente wil via 
deze collecte onze verbondenheid laten zien met 
diaconale initiatieven in onze directe omgeving. Meer 
info vindt u op de website www.stapverder.org . 
 
U: Via deze collecte levert u een bijdrage aan het 
orgelfonds van onze kerk. Hoewel het orgel tamelijk 
solide oogt is het in feite een teer instrument dat zorg 
en onderhoud behoeft. Vooral dat laatste is 
specialistenwerk, dus kostbaar. 
 
 

Zondag 30 september 
D: Deze collecte is bestemd voor Tear, Dit is een 
grote Nederlandse organisatie met een passie voor 
God en mensen, met een wereldwijde oriëntatie op 
de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen 
armoede en onrecht. Tear helpt kerken om in hun 
eigen dorp of stad initiatieven tegen armoede te 
ontplooien, bijvoorbeeld op het gebied van hiv en 
aids, voedselzekerheid, schoon water, noodhulp en 
voorbereiding op rampen. Op dit moment werkt Tear 
in ongeveer 20 landen aan circa negentig projecten, 
vooral in Afrika en in Latijns-Amerika, verdeeld over 7 
verschillende globale doelstellingen: Hiv en Aids, 
toerusting van kerken, voedselzekerheid en inkomen, 
voorbereiding op rampen, gezondheidszorg, water, 
onderwijs & sociaal welzijn. 
 

 
Zij komt er wel! 
 
U: Deze collecte is bedoeld voor de vaste lasten van 
de werkgroep Diaconie van deze kerk. Een 
belangrijke kostenpost daarin is het quotum, een 
vorm van contributie waarvoor per ingeschreven lid 
van de kerkgemeenschap jaarlijks een bedrag moet 
worden afgedragen. En daar gebeurt dan weer iets 
goeds mee. 
 
Zondag 7 oktober 
D: Deze collecte is bestemd voor het project 
“Dichterbij Vluchtelingen” van de stichting Timon. In 
Nederland komen steeds meer jonge alleenstaande 
vluchtelingen, veelal uit Syrië, Afghanistan en Eritrea. 
Vaak hebben ze een traumatisch verleden en hulp 
nodig om goed te kunnen functioneren in onze 
maatschappij. Timon opende zo’n 20 kleinschalige 
woonvormen waar alleenstaande vluchtelingen van 
14-18 jaar worden begeleid. De jongeren hebben 
doorgaans een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De 
begeleiding richt zich op zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie. Vrijwilligers vormen 
een vervangend sociaal netwerk voor de jongeren. 
De vergoeding die Timon van overheidswege 
ontvangt voor de begeleiding van jonge vluchtelingen 
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is ontoereikend. De stichting heeft uw hulp nodig om 
de nieuwe locaties aan te kunnen passen en in te 
richten zodat een huis een thuis wordt.  
Meer info: http://www.dichterbijvluchtelingen.nl 
 
U: Deze collecte is een landelijke geldinzameling 
voor het onderhouden van contacten met Israël, 
onder het motto “Het gesprek gaat altijd door”. Voor 
de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een 
essentieel element van de eigen identiteit. Ons 
geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De 
Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid 
met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er 
contacten met Joods Nederland en komen thema’s 
als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke 
gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het 
gesprek met en over Israël, ontwikkelt de 
Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er 
ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt 
het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat 
theologische bezinning en informatie combineert. Uw 
steun via de collecte maakt al deze activiteiten 
mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit 
op zal houden. Voor meer info zie de 4e 
Collectekrant van dit jaar onder nr. 01. 
 
Zondag 14 oktober  
D: de opbrengst gaat naar de stichting Medair 
Nederland die is opgericht op 3 juni 1998. Het is een 
onafhankelijke Nederlandse stichting met een 
kantoor in Amersfoort. Medair Nederland is 
verbonden met Medair Zwitserland door het 
ondertekenen van de Affiliate Agreement en Medair 
Brand Agreement. Uit de website van Medair citeren 
we een aantal passages over hun werk: 
“We hebben experts op het gebied van gezondheid 
en voeding, water en sanitatie en geldhulp. Daardoor 
kunnen we families tijdens noodsituaties snel helpen 
en voorzien van basisbehoeften. Vervolgens blijven 
we ter plaatse om mensen te helpen herstellen en 
weerbaar te maken tegen nieuwe rampen. We 
werken samen met de gemeenschappen aan een 
blijvende impact en streven ernaar om onze hulp 
waar mogelijk aan te passen aan de individuele 
noden van de mensen voor wie we werken. 
Als u echt alles over deze bewonderenswaardige 
organisatie wilt weten kunt u terecht bij het 60 p. 
tellende jaarverslag 2017: https://medair.org/wp-
content/uploads/2018/06/Medair_Annual_Report_20
17_EN-.pdf 
 
U: Dit een landelijke geldinzameling voor het 
Werelddiaconaat van Kerk in Actie. Het gaat om 
steun aan Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-
regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is 

moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden 
per jaar voedsel op. In de overige maanden is er 
gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het 
slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is 
chronisch ondervoed. 
In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel 
geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt 
verkocht op de lokale markt. Samen met United 
Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking 
hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van 
de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij 
de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over 
watermanagement tijdens bijvoorbeeld het 
regenseizoen is en over de verkoop van de vis. De 
UMN geeft trainingen aan de bevolking rond het 
meer om op de beste en meest duurzame manier 
vissen te kweken. Daarnaast ondersteunt UMN hen 
ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de 
maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ze trainen 
mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in 
de afgelopen jaren mensen begonnen met het 
opzetten van een geiten- en een groentebedrijf. 
Dankzij de ondersteuning op het gebied van 
landbouw, visserij en toerisme, stijgen de inkomsten 
en kunnen 1600 mensen het hele jaar door 
voldoende voedsel kopen. 
 
Zondag 21 Oktober 
D: Deze collecte is bestemd voor de in 1985 
opgerichte stichting Voorkom. De stichting verzorgt 
preventieve voorlichting over alcohol, drugs, gokken 
en roken vanuit een christelijke levensvisie. Dit 
gebeurt door het geven van voorlichting over alcohol, 
drugs, gokken en roken, op scholen door het hele 
land en via internet. De lessen worden gegeven door 
een preventiewerker in samenwerking met een 
ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest.  
 

 
Het kan ook zonder…. 
 
Het doel is jongeren weerbaar te maken tegen het 
gebruik van verslavende middelen door hen een 
eigen mening te laten vormen over deze middelen en 
hen te helpen voor deze mening uit te komen. 
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Daarnaast verleent de stichting hulp bij de oprichting 
van plaatselijke en regionale steunpunten. Door de 
kredietcrisis zijn de giften in de afgelopen tijd 
beduidend afgenomen. Bovendien zijn er een aantal 
gemeenten die niet meer subsidiëren of de 
subsidiekraan steeds verder dichtdraaien. Hierdoor 
zijn alle reserves opgeraakt. Deze collecte wordt dan 
ook zeer bij u aanbevolen. 
 
U: De uitgangscollecte is voor het onderhoudsfonds 
van onze kerk. Het is welbekend dat het onderhoud 
van oudere gebouwen een kostbare aangelegenheid 
is. Dit geldt ook voor ons eigen gebouw dat inmiddels 
bijna een eeuw oud is en er nog steeds perfect 
bijstaat, mede dankzij uw bijdrage in het verleden. 
Laten we proberen dat zo lang mogelijk zo te 
houden. 
 
Zondag 28 oktober  
D: Jaarlijks collecteren we voor de stichting War 
Child, en het ziet er helaas niet naar uit dat we 
daarmee binnenkort zouden kunnen stoppen omdat 
op dit moment op heel veel plekken oorlogsgeweld 
gezinnen uiteenrukt en tal van kinderen ontheemd en 
ouderloos achterlaat. War Child blijft onvermoeibaar 
hulp bieden en we moeten ze daarbij steunen. Op de 
website lezen we: “We zorgen ervoor dat ze leren 
lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En 
creëren een veilige omgeving waar ze weer tot 
zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral 
vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen 
we wereldwijd .Als je je bedreigd voelt, op welke 
manier dan ook, kom je niet tot rust. Een veilige 
omgeving is dan ook een absolute voorwaarde om 
de kinderen van War Child te kunnen helpen. Dat 
betekent niet alleen een hek om een school. Of een 
slot op de deur. Oorlog verwoest niet alleen 
gebouwen. Het ontwricht hele samenlevingen. De 
effecten van oorlog op kinderen zijn hierdoor vaak 
desastreus. Vertrouwen is weg, angst en somberheid 
liggen op de loer. Om die kinderen goed te kunnen 
helpen is het naast het bieden van mentale en 
emotionele bijstand dan ook essentieel om ook hun 
sociale omgeving te 'repareren'. Dit doet War Child 
met uitgekiende hulpprogramma’s. War Child 
organiseert geen normaal basis- of secundair 
onderwijs. Maar scholing vormt wel een essentieel 
onderdeel van onze programma’s. School biedt 
regelmaat, structuur. En perspectief natuurlijk. Zo 
leren we kinderen lezen en schrijven en zorgen we 
voor catch-up onderwijs, versneld basisonderwijs 
voor kinderen die door de oorlog geen leraar hebben 
gezien. Ook leren we ze een vak. Leren we ze wat 
hun rechten zijn. En helpen we de kwaliteit van het 
lokale onderwijs te verbeteren, door plaatselijke 

leraren te trainen. Praktisch onderwijs dus, als 
onderdeel van het totale War Child programma.                                                               
Dagelijks komen er nieuwe brandhaarden bij of 
vlammen de oude weer op en gaat War Child 
opnieuw aan de slag. Met deze collecte geven we 
hen een steuntje in de rug. Als u meer over deze 
bewonderenswaardige organisatie wilt lezen kunt u 
terecht bij https://www.warchild.nl 
 
U: Deze collecte is een landelijke geldinzameling 
voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie. Het 
primaire doel is steun aan het nog steeds door oorlog 
geteisterde Oekraïne. In Oekraïne heerst grote 
armoede, veroorzaakt door de economische crisis en 
het militaire conflict in het oosten van het land. Veel 
gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 
per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door 
corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in 
de staat. Mensen hebben daarentegen veel 
vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede 
Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education 
Foundation (LEF) lokale kerken om sociale 
initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor 
kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen 
met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de 
jonge generatie enthousiast is en gelooft in 
verandering. De opbrengst van deze collecte wordt 
gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken 
die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om 
sociale initiatieven op te zetten. Voor meer info zie de 
4e Collectekrant onder nr. 03. 
 
Zondag 4 november  
D: Dit is de 4e collecte dit jaar voor de aanvulling van 
ons “Rampenfonds” waaruit de werkgroep snel een 
donatie kan putten in geval van een grote ramp 
ergens op de wereld. Als regel laten we ons bij de 
keuze van het doel leiden door een oproep van de in 
het Christelijk Noodcluster verenigde christelijke 
hulporganisaties. Langs deze weg kwam bv. ook 
onze laatste donatie van € 300.- ten behoeve van 
hulp aan de slachtoffers van de aardbeving op 
Lombok in Indonesië tot stand. Graag uw hulp om zo 
snel mogelijk weer paraat te kunnen zijn voor een 
volgende oproep. 

 

 
De schade op het eiland Lombok is enorm 
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U: Deze collecte is een landelijke inzameling voor de 
inheemse bevolking van Brazilië. De Braziliaanse 
organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken 
op verschillende gebieden, waaronder gezondheid 
en onderwijs. Daarnaast wil Comin de dialoog op 
gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen 
in het land. Brazilië telt een groot aantal inheemse 
volken. Door de jaren heen hebben zij enorm 
geleden onder de dominantie van andere 
bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht 
voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog 
steeds hebben deze volken een zwakke positie in 
Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen 
over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van 
conflict over land waar indianen en niet-indianen 
tegenover elkaar staan.   
 

 
 
Door onderwijs en publicaties leren inheemsen en 
niet-inheemsen over en weer van elkaars cultuur en 
levensvisie. Comin stimuleert vooral dat binnen de 
kerken en de universitaire gemeenschap van de 
Lutherse kerk mensen meer te weten komen over de 
inheemse bevolking. Het is van groot belang dat 
toekomstige predikanten, leraren en catecheten 
bekend zijn met de waarden en opvattingen, de 
historie, cultuur en eigen religie van de 
inheemsen. Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma 
voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Nienke zal 
vooral bij de dialoog tussen inheemse en niet-
inheemse bevolkingsgroepen betrokken zijn. Zij zal 
tezamen met Comin onder meer lessen en 
cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof 
en –materialen. Voor meer indo zie de Collectekrant 
in de aanbouw onder nr. 04. 
 
 
Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
 
 
 
 
 

DANKDAG VIERING EN DE FRUITACTIE  
 
Beste mensen, 
 
Het is bij het verschijnen van dit kerkblad nog ver 
weg, maar op zondag 4 november a.s. vieren we de 
dankdag voor gewas en arbeid. Graag willen we u 
weer vragen om op deze dag fruit bijeen te brengen 
voor verschillende huizen in Amsterdam en 
Duivendrecht waar mensen zonder papieren 
verblijven. Voor hen is vers fruit een luxe die ze zich 
niet vaak kunnen permitteren. 
U kunt het fruit meenemen naar de kerkdienst, maar 
u kunt uw bijdrage ook al de dag van tevoren 
inleveren: 
 
 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 
 

van 15:00 tot 16:00 uur 
 

in de kerkzaal 
 
 
Het liefst ontvangen we fruit dat goed houdbaar is, 
zoals bijvoorbeeld: 
 

• Appels  • Kiwi’s 
   

• Peren  
  

• Mandarijnen 

• Sinaasappels 
• Mango’s (niet te 

rijp) 

• Bananen  
• Ananas 

  
 
Noten, dadels en vijgen worden ook altijd zeer 
gewaardeerd. Brengt u liever geen zacht fruit en 
snoep mee.  
U mag natuurlijk ook via een gift aan de diaconie 
(NL98 INGB 0000 0517 03) uw steentje bijdragen. 
Dan zullen wij zorgen dat het voor dit project besteed 
wordt. 
 
Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie, 
 
Esther Nolte 
 Tel: 020 – 6000836 
Email: nolte001@hetnet.nl 
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Dagtocht 
met de Diaconie van Diemen 
naar Kinderdijk en Dordrecht 
 
Op zaterdag 29 september a.s. is het voornemen om 
bij voldoende belangstelling een reisje door Zuid-
Holland te organiseren. De PKN Diemen doet dit 
samen met de PKN Duivendrecht en de Parochie St. 
Petrus Banden. Ook de leden van de PCOB Diemen 
zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan. Als 
genoeg mensen aangeven mee te willen, dan gaat 
de reis door. 
 
Het voornemen is om te vertrekken vanuit de 
opstapplaatsen Vogelweg in Diemen Noord om 8 uur, 
het gemeentehuis in Diemen Centrum om 8.15 en 
Berkenplein in Diemen Zuid om 8.30. Voor vervoer 
vanuit Duivendrecht wordt gezorgd. Dan rijden we 
door Zuid-Holland en hebben we onze eerste stop 
met koffie in Kinderdijk. Halverwege de dag is er een 
koffietafel met soep. 
 
Kinderdijk is bekend vanwege de molens. Een 
molencomplex zoals Kinderdijk vind je nergens 
anders ter wereld. Het ingenieuze systeem van 
molens en gemalen houdt de grond hier al bijna 
duizend jaar droog. Vanuit alle windstreken komen 
bezoekers dit unieke stuk geschiedenis zelf beleven. 
Omdat Kinderdijk een monument van de menselijke 
geschiedenis is, staan we sinds 1997 officieel op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst. 
Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-
Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de 
Nederlanders hebben geleverd aan de technologie 
om water onder controle te houden. In de 
Middeleeuwen begon men met de bouw van 
waterwerken – nodig voor de afwatering van 
landbouwgrond en dorpen – en tot op vandaag gaat 
dit door. Het gebied toont alle typische kenmerken 
die samenhangen met deze technologie – dijken, 
reservoirs, pompstations, administratieve gebouwen 
en de 19 prachtig bewaard gebleven windmolens. 
Een gids in de bus zal ons meer over de molens 
vertellen. 
 
Onze andere bestemming is het Onderwijsmuseum 
in Dordrecht. In totaal beheert het museum meer dan 
390.000 voorwerpen die op de één of andere manier 
iets met onderwijs te maken hebben. De omvangrijke 
collectie van onderwijs (historische) objecten bestaat 
uit verschillende deelcollecties. Dit zijn o.a. 
schoolplaten, meubilair en schoolinrichting, boeken, 
documenten en schoolwerk.  
 

 
 
 
Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft, met meer 
dan 390.000 voorwerpen, de grootste 
onderwijscollectie ter wereld. In een levendige en 
veelzijdige tentoonstelling laat het museum de vele 
aspecten van het onderwijs en de invloed ervan op 
jeugdcultuur zien. Aan de hand van persoonlijke 
verhalen en actuele gebeurtenissen is de 
ontwikkeling van onderwijs (geschiedenis) in het 
heden, verleden en toekomst te zien. 
Het Onderwijsmuseum beschikt over een prachtige 
locatie: het zorgvuldig gerestaureerde gebouw De 
Holland uit 1939 in Dordrecht. De Holland is een van 
de karakteristieke gebouwen die de eigenzinnige 
architect Sybold van Ravesteyn (1889 – 1983) heeft 
ontworpen.  
 
Bij voldoende deelnemers bedragen de kosten van 
het reisje tussen de € 40 en € 50 euro per persoon. 
Deze kunnen betaald worden na het besluit over het 
doorgaan van de reis.   
 
Uw belangstelling kunt u aangeven door zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 14/9 a.s. een bericht te sturen 
naar: 
  
Secretaris van de Werkgroep Diaconie Duivendrecht, 
In de Korenmolen 17,  
1115 GN Duivendrecht,  
tel: 020 416 01 80;  
e-mail: lnbouman@planet.nl .   
 
Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, adres, 
telefoonnummer, mailadres en eventuele 
dieetwensen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk 
bericht over het al of niet doorgaan van de reis en 
nadere informatie over de exacte kosten, het vertrek 
en de verwachte terugkomst. 
 
 
Namens de Werkgroep Diaconie, 
Lennart Bouman 
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Financiën en beheer 
 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN IN MEI EN JUNI 2018 
 
 
Datum Diaconie Bestemd voor Kerk Uitgang Bestemd voor: 
6 mei € 59,35  Kruispost A’dam € 41,20      € 32,30       Missionair werk 
10 mei  Hemelvaartwandeling € 75,50    
13 mei € 71,40  J. Noelhuis € 49,45  € 58,50    Pastoraat 
20 mei € 117,30     kinderhospice € 75,50     € 92,55   Zending KIA 
27 mei € 72,72   ZOA € 71,60   € 55,77   Rampenfonds 
3 juni € 95,55  Leprazending € 75,70  € 66,15   Diaconaal wijkwerk 
10 juni € 16,00  Light for the world € 15,70  € 23,20  Werelddiaconaat 
17 juni € 21,25  Heifer € 45,85  € 38,85 Voedselbank Diemen 
24 juni € 20,35  Mercy Ships € 16,55  € 15,75  CVK Quotum 
Totaal 
mei/juni 

€ 473,92    € 467,05   € 383,07   

Totaal 
t/m juni 

€ 1.510,91      € 1.447,00     €1.264,51   

 
 
Beste mensen, 
 
 
Hierbij geven wij u het collecteoverzicht over de maanden mei en juni 2018. Ook al waren er minder activiteiten: wij 
hebben deze zomer niet stil gezeten:  
De zolder is opgeruimd: heel veel oude stoelen en andere ‘fossielen’ zijn naar de kringloop gegaan. Binnenkort 
gaan wij met het archief aan de gang. 
Ook is alle schade die door een inbraak werd veroorzaakt hersteld. Gelukkig was de schade volledig verzekerd 
maar het vele extra werk door onze eigen mensen wordt niet vergoed. 
Bij de gedachtenisdienst van Luuk Boode ging de luidklok kapot, maar met een hoogwerker was de schade snel 
hersteld zodat er slechts op één zondag niet kon worden geluid en deze bij het afscheid van Jaap Booij weer 
gebruikt kon worden. 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een vriendelijke groet van 
 
 
Peter van Leeuwen 
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		 	 												 	 	 Stichting	Kleinoot	
	
	

Zondag	30	september,	15.00		uur	
	
	

DUO	AMBIGUITY	
	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	
	

Anna	Britala	–	viool	
Aris	Georgakopoulos	-	piano		

	
Duo	Ambiguity	bestaat	sinds	2015	en	heeft	opgetreden	op	het		ArtLaren	festival	en	een	avondconcert	in	de	
stadsgehoorzaal	van	Kalamata	(Griekenland),	gevolgd	door	incidentele	concerten	in	Nederland,	waaronder	als	
meest	opmerkelijke	het	Nieuwjaarsconcert	van	Zaltbommel	(2017).	
	
Violiste	Anna	Britala	is	een	ervaren	kamermusicus.	Zij	speelt	in	diverse	ensembles	en	heeft	optredens	zowel	in	
Concertgebouw	als	tijdens	Grachtenfestival	achter	de	rug.	Zij	studeerde	in	2016	in	Utrechts	Conservatorium	bij	
Elisabeth	Perry	af	en	werkt	tegenwoordig	als	invaller	bij	het	Radio	Filharmonisch	Orkest	en	bij	verschillende	
eigentijdse	muziek	projecten.	
	
Pianist	Aris	Georgakopoulos	heeft	een	opleiding	gevolgd	in	Kalamata,	Griekenland	waar	hij	diploma’s	heeft	
gehaald	in	zowel	piano	als	theorie,	harmonie	en	contrapunt.	Hij	studeert	tegenwoordig	piano	bij	Klara	Würtz	aan	
het	Utrechts	Conservatorium,	waar	hij	in	juni	dit	jaar	zijn	diploma	heeft	behaald.	Als	solist	heeft	hij	opgetreden	in	
o.a.	Megaron	in	Athene	en	Tivoli	Vredenburg	in	Utrecht.	
	
Als	duo	richten	ze	zich	op	communicatie	en	plezier,	waarbij	ze	ernaar	streven	een	breed	publiek	te	bereiken	en	
klassieke	muziek	toegankelijk	te	maken.	
	
Bij	het	concert	op	30	september	spelen	zij	onder	meer		een	sonate	van	Händel,	de	Petite	Marche	Viennoise	van	
Kreisler	en	een	bewerking	van	Schumanns	Träumerei.	De	rest	van	het	programma	blijft	nog	even	een	verrassing…	
	
Plaats:	 	 	 De	Kleine	Kerk	
Entree:		 	 €	15,	inclusief	koffie/thee	en	drankje	na	afloop	
Kaartverkoop:	 	 aan	de	zaal	
Reserveren:	 	 www.stichtingkleinoot.nl	
Informatie:	 	 Gerie	Bouman,	tel.	020	416	01	81	
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	 												 	 	 	 Stichting	Kleinoot	
	
	

Woensdag 17 oktober,  20.00 uur 
	

Franca Treur: 
lezing over  

 
‘Hoor nu mijn stem’ 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	
Franca	 Treur	 is	 geboren	 en	 opgegroeid	 in	 een	 bevindelijk	 gereformeerd	 boerengezin	 in	 het	 Zeeuwsche	
Meliskerke.	 Ze	 studeerde	 Nederlands	 en	 literatuurwetenschap	 in	 Leiden.	 Haar	 roman	 	 Dorsvloer	 vol	 confetti	
(oktober	2009)	was	het	meest	bejubelde	debuut	 in	 jaren.	Franca	won	de	Selexyz	Debuutprijs	en	de	Jan	Bruijns-
prijs.	Ze	werd	genomineerd	voor	onder	meer	de	NS	Publieksprijs	en	de	Anton	Wachterprijs,	en	haalde	de	longlist	
van	de	AKO	Literatuurprijs.	Van	Dorsvloer	vol	Confetti	zijn	meer	dan	150.000	exemplaren	verkocht.		
	
In	 januari	2014	verscheen	haar	 tweede	roman	De	woongroep.Franca	schrijft	columns,	essays	en	korte	verhalen	
voor	 diverse	 media.	 In	 2014	 was	 ze	 geselecteerd	 voor	 het	 prestigieuze	 International	Writing	 Program	 van	 de	
University	of	Iowa.	Op	12	september	2014	was	de	wereldpremière	van	Dorsvloer	vol	Confetti,	de	film.	In	2015	was	
Franca	 auteur	 van	 het	 Zeeuwse	 Boekenweekgeschenk	 Ik	 zou	maar	 nergens	 op	 rekenen.	 In	 2016	 verscheen	 de	
verhalenbundel	 X&Y,	 een	 bundeling	 piepkleine	 psychologische	 verhalen	 die	 deels	 eerder	 verschenen	 op	 de	
Achterpagina	van	NRC	Handelsblad,	met	tekeningen	van	Olivia	Ettema.	Het	boek	werd	lovend	ontvangen	en	voor	
een	 verhalenbundel	 zeer	 goed	 verkocht.	 Een	 nieuwe	 serie	X&Y	 verscheen	 in	 nrc.next.	 In	 2017	 startten	 Franca	
Treur	 en	 kunstenaar	 Olivia	 Ettema	 een	 feuilleton	 in	 de	 zaterdagbijlage	 Letter	 &	 Geest	 van	 Trouw	 over	 het	
scenaristenstel	Loek	en	Hanna.	
	
Op	4	oktober	2017	verscheen	de	psychologische	roman	Hoor	nu	mijn	stem	bij	uitgeverij	Prometheus.	In	dit	boek	
keert	 Franca	 Treur	 terug	 naar	 de	wereld	 van	 het	 streng	 gereformeerde	 geloof.	 Het	 boek	werd	 unaniem	 goed	
ontvangen	en	het	werd	al	binnen	een	maand	drie	keer	herdrukt.	NRC	Handelsblad	nomineerde	het	meteen	voor	
beste	boek	van	2017.	
	
Organisatie:	 	 Stichting	Kleinoot	i.s.m.	De	Kleine	Kerk	
Datum:		 	 Woensdag	17	oktober		20.00	uur	
Plaats:	 	 	 De	Kleine	Kerk	
Entree:		 	 €	15,	inclusief	koffie/thee	en	drankje	na	afloop	
Kaartverkoop:	 	 aan	de	zaal	
Reserveren:	 	 www.stichtingkleinoot.nl	
Informatie:		 	 Gerie	Bouman,	tel.	020	416	01	81	
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Stichting	Kleinoot	
	
	
	
	

Vrijdag	26	oktober,		20.00	uur	
	

TERRATRIO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Frieda	Jacobowitz	–	fluit	
Margot	Näring	–	altviool	

Ton	Terra	-	gitaar	
	
Gitarist	Ton	Terra	heeft	dit	trio	bij	elkaar	gebracht	en	veel	van	de	stukken	gearrangeerd.		Ze	hebben	elkaar	leren	
kennen	 als	 collega’s	 op	 de	Muziekschool	 Amstelveen,	 het	 huidige	 Platform	 C.	 	 Naast	 hun	 pedagogische	 werk	
hebben	 de	 leden	 van	 het	 TerraTrio	 veel	 speelervaring	 opgedaan	 in	 professionele	 orkesten	 en	
kamermuziekensembles.	
De	 verscheidenheid	aan	 instrumenten:	 strijk-,	 tokkel-	 en	blaas-,	met	hun	eigen	 klanken	en	 timbres	 geeft	 ze	de	
mogelijkheid	tot	het	spelen	van	muziek	uit	verschillende	stijlperiodes:	een	breed	en	zeer	toegankelijk	repertoire	
van	o.a.	Renaissance/Barok,	Klassiek,	Amerikaanse	evergreens,	Zuid-Amerikaanse	en	Ierse	volksmuziek.			
	
Op	 het	 concert	 van	 26	 oktober	 spelen	 het	 TerraTrio	 onder	 andere	 werken	 van	 Bach,	 Mozart,	 Piazzolla	 en	
wereldmuziek.	
	
Plaats:	 	 	 De	Kleine	Kerk	
Entree:		 	 €	15,	inclusief	koffie/thee	en	drankje	na	afloop	
Kaartverkoop:	 	 aan	de	zaal	
Reserveren:	 	 www.stichtingkleinoot.nl	
Informatie:	 	 Gerie	Bouman,	tel.	020	416	01	81	
	
	
	
	



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:  
 

 
Dinsdag 20 november 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 20 

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’.  


