
 MY ONLY SIN IS IN MY SKIN 
Muziek rond de Amerikaanse burgerrechtenbeweging 
Op 4 april 2018 is het 50 jaar geleden dat Martin Luther 
King werd vermoord, in Memphis, Tennessee. Hij was 
predikant en een van de belangrijkste leiders van de 
Amerikaanse burgerrechtenbeweging. We gedenken hem 
met een avond waarop muziek centraal staat. Afro - 
Amerikaanse gospel, blues en jazz, en later ook 
‘Europees’-Amerikaanse folk music speelde een 
belangrijke rol in de burgerrechtenbeweging. De vele 
songs die gemaakt werden dienden verschillende doelen: 
reageren op het onrecht dat vooral Afro-Amerikaanse 
mensen werd aangedaan, in verleden en heden, songs 
om mensen te motiveren tijdens de lange vreedzame 
protestmarsen, songs om troost te bieden, en songs die 
eenvoudigweg geschreven werden als afleiding bij het 
lange wachten bij protestacties. Ook werd muziek gebruikt 
als drager van politieke en filosofische ideeën over 
kolonialisme en discriminatie. Op deze avond horen we 
muziek uit de tijd voor en tijdens het optreden van Martin 
Luther King, van onder meer Billie Holiday, Louis 
Armstrong, Mavis Staples, John Coltrane, Archie Shepp, 
Pete Seeger en Bob Dylan, en vele anderen, afgewisseld 
met beelden en verhalen uit zijn leven.  
 
Datum:  woensdag 4 april 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer, m.m.v. Johan Sturm 
 
A MAN FOR ALL SEASONS 
Thomas More (1478 – 1535) , Engels filosoof, staatsman 
en adviseur van Hendrik VIII, weigert deze in 1528 te 
steunen in zijn streven om te breken met de Rooms-
Katholieke Kerk en een eigen staatskerk te beginnen, 
zodat hij onder meer kan scheiden van Catherine van 
Aragon en kan hertrouwen met Anna Boleyn. Uiteindelijk 
leidde dit tot de onthoofding van More in 1535. More, 
bekend geworden door zijn boek ‘Utopia’, was een 
Rooms-katholiek en humanist. die het persoonlijk geweten 
boven de eisen van de staatsmacht stelde. De 
confrontatie tussen de opportunistische Hendrik VIII en de 
principiële More is het uitgangspunt van de film, 

gebaseerd op een theaterstuk van Rober Bolt. Dankzij de 
geweldige cast en de goede regie van Fred Zinnemann is 
deze film uit 1966, die 5 Oscars kreeg, nog altijd zeer de 
moeite waard om te bekijken. 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 13 april 2018, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
VERTROUWEN IN DE STAD 
Steden zijn naar hun aard ontmoetingsplaatsen en dat 
waren ze ook altijd. Daardoor zijn ze broedplaatsen van 
nieuwe ontwikkelingen. Spanningen, maar ook nieuwe 
vormen van wederkerigheid en religiositeit kenmerken het 
samenleven in steden. Het stedelijk samenleven werkt 
confronterend: confronterend met verscheidenheid, met 
techniek en met de uitputting van hulpbronnen, met 
nieuwe ideeën. In zijn lezing stelt Ernst Hirsch Ballin, 
hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van 
Amsterdam, de vraag aan de orde wat nodig is om 
mensen in turbulente tijden genoeg vertrouwen te geven 
om in vrede hun levensplannen te ontwikkelen: vrij van 
repressie en materieel gebrek, en ook van angsten en 
existentiële onzekerheid. 
 
Datum:  dinsdag 17 april 2018, 20.00 uur  
Leiding: prof. dr. Ernst Hirsch Ballin 
 
VESPERS 
Van januari tot en met april 2018 zullen in De Kleine Kerk 
enkele vespers worden gehouden. Bezinning staat 
centraal in het halve uur dat de vespers zullen duren. Met 
momenten van stilte, enkele teksten, beelden en muziek 
zal op originele wijze vorm gegeven worden aan deze 
oude liturgische traditie, afkomstig uit de kloosters. 
 
Data:      donderdag 11 januari, 8 februari, 8 maart en  
              12 april 2018 
Tijd:       van 19.30 – circa 20.00 uur 
Leiding: leden van de vespergroep van De Kleine Kerk 
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Algemene informatie 

 
De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, 
maar levendige gemeente, die haar inspiratie vindt in de 
Bijbel. Zij wil een gastvrije gemeente zijn waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek 
kunnen komen, met respect voor ieders mening en 
beleving. Ook belangstellenden van buiten onze kerk zijn 
welkom in de diensten op zondagmorgen en bij de vele 
activiteiten die we jaarlijks organiseren. In deze flyer vindt 
u een overzicht van de activiteiten in het voorjaar van 
2018. Voor de avonden van Stichting Kleinoot verwijzen 
we naar de door deze stichting uitgegeven flyer en naar 
www.stichtingkleinoot.nl.   
 

Alle activiteiten vinden plaats in: 
 

De Kleine Kerk en De Aanbouw 
Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht 

 
Informatie en aanmelding 

 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor één 
of meer avonden, neemt u dan contact op met: 
ds. Wim Brouwer, tel. 06 30 21 47 71. 
Email: predikant@pknduivendrecht.nl 
 

www.pknduivendrecht.nl 



LOVING 
In 1958 geldt in de Amerikaanse staat Virginia een verbod 
op ‘gemengde’ huwelijken. Toch zijn de blanke Richard en 
de Afro-Amerikaanse Mildred Loving met elkaar getrouwd, 
in een andere staat. Ze willen in Virginia blijven wonen. Ze 
worden gearresteerd en er volgt een rechtszaak die tot 
aan het Hooggerechtshof wordt uitgevochten. De zaak, 
‘Loving versus Virginia’ is van groot belang geweest in de 
strijd om burgerrechten in de Verenigde Staten. Van 
regisseur Jeff Nichols verscheen in 2016 de film ‘Loving’, 
gebaseerd op dit waar gebeurde verhaal. Nichols blijft 
dicht bij de feiten, maar belicht meer de menselijke kant 
van het verhaal dan de juridische. Nu de burgerrechten in 
de Verenigde Staten opnieuw onder druk staan is deze 
film nog altijd actueel.  
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 12 januari 2018, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
 
 
NINA SIMONE 
Nina Simone (1933 – 2003) was een Afro-Amerikaanse 
songwriter, zangeres en pianiste. Na zich eerst als 
klassiek pianiste geschoold te hebben, stapte ze over 
naar de jazz. In haar muziek vinden we gospel, blues,  
R&B, folk, soul, jazz en klassiek. In de jaren ’60 raakte ze 
betrokken bij de burgerrechtenbeweging. Ze maakte toen 
ook politieke songs, zoals To be young, gifted and black. 
In 1965 maakte zij haar debuut in Nederland. Door haar 
heftige en impulsieve karakter leidde ze een turbulent 
leven en kwam ze vaak in moeilijkheden. In de jaren ’80 
kwam ze in een diepe crisis terecht, die ze in Nederland, 
waar ze van 1988 tot 1992 woonde, weer te boven kwam. 
We staan stil bij het verhaal van haar leven, luisteren naar 
haar muziek en zien beelden van haar optredens. 
 
Datum:  donderdag 18 januari 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer, m.m.v. Johan Sturm 

FUOCOAMMARE 
Gianfranco Rosi bracht een jaar door op het Italiaanse 
eiland Lampedusa en maakte daar een documentaire over 
de vluchtelingen die daar aankwamen. Rosi laat ons 
meekijken naar de wonderlijke combinatie van de 
gemoedelijkheid van een vissersgemeenschap en de 
tragiek van de vluchtelingen. Hij oordeelt niet, maar uit wat 
hij laat zien blijkt veel compassie en een bijzonder 
waarnemingsvermogen. Deze indringende en nog steeds 
actuele film (2016) werd in Berlijn bekroond met de 
Gouden Beer. 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 9 februari 2018, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
DAS FLOSS DER MEDUSA 
Het oratorium ‘Dass Floss der Medusa’ van Hans Werner 
Henze, is geïnspireerd door het gelijknamige schilderij van 
Géricault, dat een werkelijk gebeurde scheepsramp 
uitbeeldt. Nadat het Franse fregat ‘Meduse’ in 1816 
schipbreuk leed voor de kust van Mauretanië, probeerden 
circa 150 opvarenden zich op een vlot in leven te houden. 
Slechts 15 van hen overleefden. De Franse regering deed 
geen moeite om te hulp te komen. Henze schreef zijn 
muziek als een requiem voor Che Guevara en als protest 
tegen het westerse (neo-) kolonialisme. Het werk was 
bijna vergeten, maar is nu weer schokkend actueel 
vanwege de omstandigheden waardoor en waaronder 
velen nu naar Europa proberen te vluchten. Voor de 
Nationale Opera is dit mede een aanleiding om Henze’s 
oratorium in maart 2018 te programmeren, in een regie 
van Romeo Castellucci, beroemd en berucht 
theatermaker. Op deze avond bieden wij u een inleiding 
bij dit oratorium en beluisteren we fragmenten eruit. De 
muziek van Henze is zowel lyrisch als dramatisch, en kan 
ondanks haar moderniteit de hoorder direct aanspreken. 
 
Datum:  donderdag 15 februari 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 

MARC CHAGALL IN MAINZ 
Het laatste project waaraan de schilder Marc Chagall 
heeft gewerkt zijn de glas-in-lood ramen voor de 
Stephanskirche in Mainz (Duitsland). Ze staan symbool 
voor de vrede tussen Frankrijk en Duitsland, de 
verzoening tussen mensen onderling en de dialoog tussen 
jodendom en christendom. Herman Teerhöfer vertelt over 
de ontstaansgeschiedenis van dit projekt en zal de 
afzonderlijke ramen bespreken en laten zien met behulp 
van een beamerpresentatie. Daarnaast zal hij ook 
aandacht besteden aan werk uit het latere leven van 
Chagall, zoals de schilderijen die hij maakte bij het 
Bijbelboek Hooglied.  
Herman Teerhöfer studeerde pastoraaltheologie in 
Tilburg. Ook heeft hij een tweejarige post-academische 
klinische pastorale vorming afgerond aan de 
Radbouduniversiteit van Nijmegen Hij is nu werkzaam als 
geestelijk verzorger in drie verpleeghuizen en in de 
palliatieve zorg in Tilburg.  
 
Datum:  donderdag 1 maart 2018, 20.00 uur 
Leiding: Herman Teerhöfer 
 
LUCAS-PASSIES 
De meeste muziek die geschreven is bij het verhaal van 
het lijden van Jezus, is gebaseerd op de evangeliën van 
Matteüs en Johannes. Toch bestaat er ook muziek bij de 
weergave van de gebeurtenissen door Marcus en Lucas. 
Op deze avond horen we muziek die gemaakt is bij 
teksten uit het Lucas-evangelie, afkomstig uit 
verschillende tijden, van de Middelleeuwen tot en met de 
twintigste eeuw. We horen onder meer Middeleeuwse 
zettingen, een deel uit de ten onrechte aan Bach 
toegeschreven Lucaspassie, en delen uit de Lucaspassies 
van James McMillan en Calliope Tsoupaki. Daarbij staan 
we ook stil bij het eigen karakter van het verhaal zoals 
Lucas dat vertelt en bij de plaats van de Lucaspassie in de 
liturgie van de kerk.  
 
Datum:  donderdag 22 maart 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 


