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Van de redactie 
 
 
Het laatste kerkblad van dit jaar is al wat kleiner dan 
de vorige uitgaven, en neemt daarmee vast een 
voorschot op de vorm die het kerkblad in 2019 zal 
krijgen. Om werk en geld te besparen en doublures 
te voorkomen, zal het kerkblad vooral een 
‘mededelingenblad’ worden, met korte 
aankondigingen en berichten. Inhoudelijke artikelen, 
zoals u die in bijvoorbeeld de rubriek ‘Antenne’ 
aantrof, zullen alleen nog in de ‘Indruk’ verschijnen, 
het blad voor ‘vrienden van de kerk’, dat nu ook bij de 
leden van de kerk wordt bezorgd. Deze Indruk zal 
driemaal per jaar verschijnen, in september, in 
januari en in mei of juni.  
 
Intussen gaat het seizoen verder met vele 
activiteiten, waarvan de eerstvolgende in dit blad 
worden aangekondigd.  
 
Op 25 november is het de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar waarop we in de dienst degenen zullen 
gedenken die in het afgelopen jaar overleden zijn. 
Daarna begint de adventstijd, de voorbereidingstijd 
van het Kerstfeest. Tijdens de Kerstnachtviering zal 
evenals vorig jaar een Adhoc - Kerstkoor optreden. In 
de diensten waarin ds. Brouwer voorgaat zal er vanaf 
de adventstijd geregeld aandacht zijn voor de 
Bijbelverhalen rondom Mozes. 
 
In het kostersrooster treft u twee nieuwe namen aan, 
Aukjen Bellaar en Brigitte Schutte: zij gaan een paar 
keer ‘proefdraaien’ om te kijken of ze mogelijk 
inzetbaar willen zijn voor kosterswerkzaamheden 
rondom de diensten. We zij erg blij dat ze dit willen 
proberen. 
 
We hopen velen van u in de komende tijd weer te 
ontmoeten en hopen op een goed nieuw jaar! 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
ds. Wim Brouwer                                                                                                       
Piet Cleveringa  
Nora Schutte                                                                                                            
Cor Schröder (verspreiding) 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde:  
 
De Annunciatie  
(Aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria 
door de engel Gabriël) 
 
Anoniem, circa 1380 
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Kerkdiensten 

 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
 
18 november  ds. A. van der Stoel 
 
25 november ds. W.H. Brouwer 
 Zondag van de voleinding 
 
2 december ds. W.H. Brouwer 
 Eerste Advent 
 Heilig Avondmaal 
 
9 december ds. W.H. Brouwer 
 Tweede Advent 
 
16 december ds. M. Reinders 
 
23 december Morgengebed 
 
24 december, 21.30 uur ds. W.H. Brouwer 
 Kerstnachtviering 
 
25 december ds. W.H. Brouwer 
 Kerstmorgenviering 
 M.m.v. de kinderkerk
  
6 januari ds. W.H. Brouwer 
 Epifanie 
 
13 januari 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 
November   Lied 391 
December Lied 480 
Januari Lied 356   
 
 
 

Kostersteam 
4, 11 en 18 november dhr. P. van Leeuwen 
25 november en 2 december dhr. P. Cleveringa 
9 december Aukjen Bellaar 
16 en 23 december Marcel Wolters 
24 december (Kerstnachtviering) Piet Cleveringa 
25 december (Kerstmorgenviering) Brigitte Schutte 
 Piet Cleveringa 
30 december Marcel Wolters 
6, 13 en 20 januari Peter van Leeuwen 
 
 

Agenda: 
 
 
Donderdag 15 november 
Vrijmetselarij 
 
 
Vrijdag 16 november 
Film: Whiplash 
 
 
Vrijdag 23 november 
Stichting Kleinoot: Capella Vocale uit Leiden 
 
Donderdag 29 november 
Die Zauberflöte (lezing) 
 
Vrijdag 7 december 
Film: Seven Ponds 
 
Woensdag 12 december 
Messiah (bespreking van het oratorium van Händel) 
 
Donderdag 13 december, 19.30 – 20.00 uur 
Vesper 
 
Woensdag 9 januari 
Judith, bespreking van een oratorium van Vivaldi 
 
Vrijdag 11 januari 
Film: The Truman Show 
 
Zaterdag 12 januari, 16.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Donderdag 17 januari 
Ry Cooder 
 
(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. 
 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven 
 
Bij de voorbereiding van de vesper van donderdag 11 
oktober j. l. kwam ik op de omslag van een boek de 
volgende tekst tegen: “Bonhoeffer was een gedreven 
mens, die door het intensief omgaan met de Bijbel en 
zijn belangstelling voor mensen steeds grenzen 
overschreed: confessionele, nationale en sociale 
grenzen. De inzichten van Bonhoeffer worden tot de 
dag van vandaag met een breed publiek gedeeld. Ze 
leveren stof op die tot gesprek leidt, tot nadenken 
stemt en tot bezinning oproept.” 
 
Dat het gedachtegoed van Bonhoeffer nog steeds 
stof tot bezinning oplevert werd bij de voorbereiding 
van de vesper duidelijk. Eerder was besloten het 
gedicht Door goede machten trouw en stil omgeven 
van Dietrich Bonhoeffer, in de Nederlandse vertaling 
van Jan Willem Schulte Nordholt, een centrale plaats 
in de vesper te geven. Het gedicht is in zijn geheel 
(zeven verzen) als gezang 511 opgenomen in het 
nieuwe Liedboek van de kerken.  
 
Bonhoeffer, geboren in 1906, was luthers predikant 
en theoloog. Hij studeerde vanaf 1923  in Tübingen 
en Berlijn, met in 1924 een korte onderbreking voor 
een studieperiode in Rome. In 1927 wordt hij doctor 
in de theologie op het proefschrift “Sanctorum 
Communio”. In 1930 haalt hij zijn 
doceerbevoegdheid. Van september 1930 tot begin 
juni 1931 studeert hij aan het Union Theological 
Seminary in New York. Hij wordt eind 1931 
privaatdocent en hulpprediker in Berlijn-Prenzlauer 
Berg. Intussen is hij ook jeugdsecretaris van de 
Wereldbond voor de verstandhouding tussen de 
Kerken. Van 1933 (machtsovername door Hitler) tot 
1935 was hij als predikant werkzaam in Londen. In 
1935 keert hij terug naar Duitsland. Hij neemt actief 
deel aan het Duitse verzet tegen het Hitlerbewind en 
krijgt de leiding van het predikantenseminarie van de 
‘Bekennende Kirche’ (Belijdende Kerk) in 
Finkenwalde bij Stettin. Het seminarie wordt in 1937 
door de Gestapo gesloten. De werkzaamheden 
worden illegaal voortgezet. In 1939 reist Bonhoeffer 
af naar de Verenigde Staten, maar maakt 
rechtsomkeert wanneer hij hoort dat broer gevangen 

is gezet. De activiteiten die hij in de daaropvolgende 
jaren ontplooit worden door het Hitlerbewind als 
staatsgevaarlijk gezien en in 1943 belandt hij in de 
onderzoekgevangenis van Berlijn-Tegel. Met hulp 
van een bevriende bewaker worden tussen 1943 en 
begin 1945 brieven uit die gevangenis gesmokkeld. 
De brieven zijn gericht aan zijn vriend Bethge, die de 
oorlog overleefde. Vanuit de  ondergrondse 
gevangenis van de Gestapo in de Prinz- 
Albrechtstraat, waar Bonhoeffer eind 1944 terecht 
kwam na een bombardement van de Geallieerden op 
Belijn, bereikten nog twee brieven de buitenwereld. 
In één ervan staat het gedicht ‘Door goede machten 
trouw en stil omgeven’, dat Bonhoeffer- ter 
gelegenheid van het komend Nieuwjaar- schreef voor 
zijn verloofde. Op  9 april 1945, drie weken voor de 
bevrijding van Duitsland, werd Bonhoeffer te 
Flossenbürg om hert leven gebracht. 
 
 In 1970 werden delen van de brieven uit de 
gevangenisperiode van Bonhoeffer, aangevuld met 
dagboekteksten, aantekeningen en gedichten, door 
zijn vriend Bethge verzameld en uitgegeven onder de 
titel Widerstand und Ergebung. De Nederlandse 
vertaling kwam in 1972 uit als Verzet en Overgave. In 
Nederland werden in 1976 de vertaalde gedichten uit 
Verzet en Overgave , samen met een uitleg, apart 
uitgegeven als Tot de nacht voorbij is. In die uitgave 
worden de drie Gebeden voor Medegevangenen 
(Morgengebed, Avondgebed en Gebed in grote 
nood) ook tot de gedichten gerekend. Als eerste 
moment van bezinning werd in de vesper gekozen 
voor het begin van het ‘Morgengebed’:  
 
Tot U, God, roep ik in de morgen. 
Help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U; 
Ik kan het niet alleen. 
 
In mij is duisternis, bij U is licht; 
ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet; 
ik ben bevreesd, bij U is hulp; 
ik ben onrustig, bij U is vrede; 
in mijn hart is bitterheid, bij U is geduld; 
ik begrijp uw wegen niet, maar  
Gij kent mijn weg. 
 
Zoals hiervoor vermeld vormde het gedicht Door 
goede machten trouw en stil omgeven (vertaling van 
Schulte Nordholt) het scharnierpunt van de vesper. 
Gerard Dekker schrijft in zijn boek ‘Leren Geloven 
met Dietrich Bonhoeffer’ (2010) over dit gedicht: 
 
“De laatste brief aan zijn verloofde liet Bonhoeffer 
vergezeld gaan van een paar verzen die me de 
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afgelopen avond invielen. Het tekent de begaafdheid 
van Bonhoeffer dat hij als ‘bijlage’ bij een brief een 
gedicht kan voegen, dat thans in de hele christelijke 
wereld bekend is en ook in Nederland zijn weg heeft 
gevonden naar het Liedboek voor de Kerken. 
In dit gedicht is zowel zijn theologische 
gedachtewereld als zijn persoonlijke levenshouding 
te herkennen. Dit begint al wanneer hij Gods 
goedheid uitdrukt door te spreken over goede aardse 
machten die hem in dit leven omringen. En het blijkt 
uit zijn erkenning dat zegen en kruis, geluk en leed 
bij de navolging van Jezus, dus bij dit leven horen. 
Dat hij daarbij kan zeggen dat hij mogelijk lijden 
dankbaar uit Gods hand zal aanvaarden, getuigt van 
een geloofshouding die bijna bovenmenselijk is. 
Er spreek ook de overtuiging uit dat God het leven 
leidt en dat dat goed is. Zoals hij een paar maanden 
hiervoor aan zijn vriend Bethge schreef: Ik ben er 
zeker van dat Gods hand me leidt en ik hoop in deze 
zekerheid bewaard te blijven. Je mag er nooit aan 
twijfelen, dat ik dankbaar en blij de weg ga waarlangs 
ik gevoerd word. 
Een groot geloof? Een diepe vroomheid?  Het is wel 
een leven ‘in nauwe verbondenheid met God’ zoals 
de nieuwe Bijbelvertaling over Henoch schrijft. De 
woorden uit de vorige vertaling drukken het 
misschien nog wel beter uit: hij wandelde met God.” 
 
Ondanks dat het al meer dan zestig jaar geleden is 
dat Bonhoeffer zijn gedachtegoed aan het papier 
toevertrouwde, wordt hij nog steeds gelezen en wordt 
er over geschreven.  Van dat laatste is de hiervoor 
geciteerde kanttekening van de godsdienstsocioloog 
Gerard Dekker een voorbeeld. Zijn boek Leren 
geloven met Bonhoeffer, teksten en commentaar 
bevat vijftig geselecteerde teksten van Bonhoeffer 
die van kanttekeningen zijn voorzien. In het 
voorwoord noemt hij twee mogelijke verklaringen 
waarom Bonhoeffer nog steeds tot inspiratie, tot 
nadenken en bezinning stemt:  
 
“In de eerste plaats het visionaire gehalte van wat hij 
schreef. Hij doorzag beter dan zijn tijdgenoten wat er 
gaande was en voorzag de ontwikkelingen die zich in 
het geestelijk leven aan het voltrekken waren. Velen 
beleven en ervaren nu wat hij toen al als een 
ontwikkeling beschreef. In de tweede plaats 
ontmoeten we in Bonhoeffer een mens die zowel 
diep gelovig was als volop in het wereldlijk leven 
deelnam, zonder dat hij hiertussen een spanning 
ervoer. Integendeel, het een vloeide bij hem uit het 
ander voort. Daardoor heeft hij velen die op het 
ogenblik zoeken naar de verbinding tussen wat we 
tegenwoordig spiritualiteit en engagement noemen 
iets (of veel) te zeggen.” 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat 
inspiratiemomenten zich  niet beperken tot de fase 
van het voorbereiden van een vesper. Ook 
naderhand zijn er momenten waar je teksten onder 
ogen komen die tot nadenken stemmen. Bonhoeffer 
blijft voor inspiratie zorgen.  
 
 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
En wilt Gij ons de bittre beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
 
Dietrich Bonhoeffer 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 
 
 
 
 
Piet Cleveringa  
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Eredienst  
 
Bij de diensten 
 
Op 11 november gaat ds. Wigboldus voor in de 
dienst; op zondag 18 november ds. A. van der Stoel.  
 
Op zondag 25 november is het de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar: de zondag van de voleinding. 
Wij gedenken hen die in het afgelopen jaar in onze 
gemeente zijn overleden en bidden voor hen die met 
een groot gemis verder leven. Wij gedenken hen 
vanuit het geloof dat de dood niet het laatste is en 
dat zij geborgen zijn bij God. Familieleden ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging. We lezen in deze dienst 
Lucas 21, 1 – 28.  
 
Op zondag 2 december begint de adventstijd. We 
vieren het Heilig Avondmaal en lezen Lucas 21, 29 – 
36. Daarmee wil ik een lange serie van diensten over 
het Lucasevangelie afsluiten, die in de adventstijd 
van 2017 begon. Niet dat we daarna Lucas nooit 
mee tegenkomen: in de Kerstnachtviering zullen we 
bijvoorbeeld weer lezen uit Lucas 2.  
 
Op zondag 9 december, de tweede adventszondag, 
werkt de kinderkerk mee aan de dienst. We beginnen 
met een nieuwe reeks lezingen, verspreid over de 
komende maanden en met wat onderbrekingen. In 
deze reeks zal Mozes centraal staan, samen met 
thema’s die met zijn leven verbonden zijn. De 
lezingen zullen vooral uit Exodus komen, en soms uit 
Deuteronomium. Op deze zondag beginnen we met 
Exodus 1. 
 
Op zondag 16 december, de derde advent, gaat ds. 
M. Reinders voor uit Diemen.  
 
Op de vierde adventszondag, 23 december, dus vlak 
voor Kerst, houden we een morgengebed. 
 
Aan de Kerstnachtviering, op 24 december, vanaf 
21.30 uur, zal een Adhoc Kerstkoor meewerken, met 
Nederlandse kerstliederen en Engels ‘carols’.  
 
Op Kerstmorgen werkt de kinderkerk weer mee aan 
de dienst. We lezen uit Matteüs 1, 8 – 25.  
 
Op zondag 30 december gaat ds. Kuiper voor in de 
dienst.  
  
Op zondag 6 januari lezen we verder in Exodus:  
hoofdstuk 2, 1 – 10 en daarnaast Matteüs 2, over de 
Wijzen uit het Oosten.  

Vespers 
 
Op donderdag 8 november is de tweede vesper 
gehouden van dit seizoen.  
 
Op donderdag december is er een adventsvesper, 
voorbereid en uitgevoerd door Hella Hofman en Wim 
Brouwer 
 
Beide vespers beginnen om 19.30 uur en duren 
ongeveer een half uur. 
 
ds. Wim Brouwer 

 
Pastoraat 
 
Ter gedachtenis 
 
Op zaterdag 29 september overleed Maarten 
Buntsma, in de leeftijd van 82 jaar. De dienst van 
Woord en gebed vond plaats op zaterdag 6 oktober 
in De Kleine Kerk. Aansluitend vond de begrafenis 
plaats op De Nieuwe Ooster te Amsterdam. Sinds 
Maarten, samen met zijn vrouw Janny, in 1990 in 
Duivendrecht kwam wonen heeft hij bijzonder veel 
werk verricht voor de kerk, onder meer als lid van het 
college van beheer (kerkrentmeesters), als koster en 
als beheerder van de ledenadministratie. Maar niet 
alleen daarom zullen wij hem missen, maar vooral 
om wie hij was: vriendelijk, wijs, zorgzaam, trouw en 
nog veel meer.  

- - - - - - - 
 
Op woensdag 31 oktober overleed Jozina Verkaik – 
de Later, weduwe van Teus Verkaik. De 
afscheidsdienst vond plaats op donderdag 8 
november in De Kleine Kerk. Aansluitend volgde er 
een crematieplechtigheid in de aula van De Nieuwe 
Ooster te Amsterdam. Tijdens de dienst zongen we 
liederen die door Jozina zelf waren uitgekozen, 
waaronder Gezang 445:3 uit het Liedboek voor de 
Kerken: 
 

Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 

God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mij ziel de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij in ’t eeuwig licht. 

- - - - - - - 
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Vorming & Toerusting 

 
Alle avonden vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in 
de Aanbouw, achter de kerk. 
 
 
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 ds. 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 

DIE ZAUBERFLÖTE 
Die Zauberflöte is een bekende opera van Mozart en 
tekstdichter Schikaneder die lid waren van dezelfde 
vrijmetselaarsloge in Wenen. Beiden waren bekend 
met de symbolentaal waarmee het hele werk 
doorspekt is. Het kent een zeer aansprekende laag 
aan de oppervlakte over het vinden van een partner, 
het krijgen van kinderen en het verslaan van het 
kwaad. Maar er zitten veel diepere lagen in, die 
onder meer gaan over de bewustzijns-ontwikkeling 
van de mens, de rol van goed en kwaad, het leren 
zoeken en vinden van liefde en wijsheid, en over het 
feit dat elk mens in het leven een rol en een doel 
heeft. De hoofdpersonen worden zich hier 
gaandeweg van bewust, maar iedereen volgt zijn 
eigen weg. Veel is versluierd in mystieke 
symbolentaal die we misschien niet meer zo goed 
(her)kennen. Arjan van den Ham zal u, aan de hand 
van fragmenten, op levendige en interactieve wijze 
meenemen in een aantal van deze diepere lagen die 
zowel in de tekst als in de muziek zijn te vinden.  
 
Datum: donderdag 29 november 2018, 20.00 uur 
Leiding: Arjan van den Ham 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
 
 

 
Marc Chagall:  

Poster voor de Metropolitan Opera, 1960 
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SEVEN POUNDS 
In deze ontroerende film uit 2008 volgen we Ben 
Thomas (gespeeld door Will Smith), die, gekweld 
door zijn eigen verleden, besluit om zeven 
onbekende mensen te helpen en zo hun levens 
drastisch te veranderen. Door middel van flashbacks 
wordt steeds duidelijker wat Thomas heeft 
meegemaakt, maar tot het einde blijft dit omgeven 
door mist. Regisseur Gabriele Muccino (die met Will 
Smith ook The Pursuit of Happyness maakte) laat 
met deze film zien dat er soms niet te leven is met 
gebeurtenissen die iemand onbewust over zich af 
heeft geroepen. En dat het inlossen van schuld soms 
een erekwestie is waarvoor alles moet wijken, zelfs 
de liefde, familie en het eigen ik.  
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum: vrijdag 7 december 2018, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
 
 
MESSIAH 
De Messiah van Georg Friedrich Händel behoort tot 
de bekendste werken uit de klassieke muziek. In 
Nederland wordt de Messiah vaak uitgevoerd, met 
name in de kersttijd. Wat bracht Händel ertoe deze 
muziek te schrijven, en hoe werd er in zijn tijd op 
gereageerd? Hoe is de tekst samengesteld? Hoe 
werd deze muziek in de tijd van Händel uitgevoerd? 
We verdiepen ons in de ontstaansgeschiedenis en 
de betekenis van dit bij velen geliefde werk en 
luisteren naar een aantal fragmenten. 
 
Datum: woensdag 12 december 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
 

 
G.F. Händel, portret (1733)  
door Balthazar Denner (1685-1749) 

JUDITH 
Van de vier oratoria die Antonio Vivaldi (1678-1741) 
heeft geschreven, is alleen Juditha Triumphans 
(1716) compleet bewaard gebleven. Hij 
componeerde het voor de 'Ospedale della Pietà', een 
van de Venetiaanse weeshuizen voor meisjes, dat 
over een meisjesorkest en -koor beschikte. De 
dichter Giacomo Cassetti schreef de tekst, 
gebaseerd op het deuterocanonieke Bijbelboek 
Judith. Dit verhaal had voor het Venetië van 1716 
actuele betekenis: de Venetianen herkenden in de 
Assyriërs de Ottomanen met wie ze in oorlog waren 
en zichzelf in Judith en de joden. Vivaldi schreef er 
bijzondere muziek bij, met een opvallend gevarieerde 
orkestratie. We horen fragmenten uit dit werk en 
verdiepen ons in de achtergrond en de betekenis 
ervan. Van 26 januari tot en met 5 februari verzorgt 
de Nationale Opera in Amsterdam een aantal 
opvoeringen van Juditha Triumphans.   
 
Datum: woensdag 9 januari 2019, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
 

 
Antonio Vivaldi 

 

THE TRUMAN SHOW 
Misschien heeft u ook wel eens het rare idee gehad, 
dat dit leven niet echt is, maar helemaal in scene 
gezet. In deze film uit 1998 van regisseur Peter Weir 
wordt dit idee uitgewerkt: we volgen Truman Burbank 
(prachtige rol van Jim Carrey), die een perfect 
leventje leidt: goede baan, een liefhebbende vrouw 
en een goede vriend. Langzaam komt Truman er 
echter achter dat zijn leventje iets té perfect is en 
krijgt hij het vermoeden dat er iets niet klopt… Deze 
20 jaar oude film is onverminderd actueel in een tijd 
waarin ‘virtual reality’ en ‘fake news’ een grote rol 
spelen. Ook raakt deze zeer onderhoudende film met 
goede acteurs aan de narcistische behoefte van 
velen om gezien te worden, en laat hij ons op een 
andere manier kijken naar ons leven en de 
maatschappij. 
 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum: vrijdag 11 januari 2019, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
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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 
landelijke door de PKN of Kerk in Actie voorgestelde 
bestemming.  
U vindt  hieronder een opsomming van de 
begunstigde instellingen en hun doelstelling voor  
genoemde collectes in de maanden november en 
december van dit jaar (D = diaconiecollecte, U = 
uitgangscollecte). 
 
Zondag 4 november  
D: Bestemming 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. Zie voor meer info 
www.pknduivendrecht.nl onder Diaconie. 
U: Deze collecte is een landelijke inzameling voor de 
inheemse bevolking van Brazilië. De opbrengst van 
de collecte komt ten goede aan  de Braziliaanse 
organisatie Comin. Zij ondersteunt de inheemse 
volken op verschillende gebieden, waaronder 
gezondheid en onderwijs. Voor meer info zie de 
Collectekrant in de Aanbouw onder nr. 04 of de KIA 
website                 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/  
 
Zondag 11 november 
D: Bestemming: Wereldhuis. Dit in Amsterdam 
gevestigde instituut is een project van de 
Amsterdamse Diaconie en Luthers Amsterdam dat al 
sinds 2008 migranten helpt. Het wordt voor en door 
ongedocumenteerden gerund. Het is een centrum 
voor informatie en advies, scholing en cultuur voor 
mensen zonder verblijfsvergunning. Voor meer info:  
http://www.diaconie.org/projecten/wereldhuis  
 U:Bestemming; aanvulling van het noodfonds voor 
individuele hulp van onze Diaconie. Hieruit kunnen 
donaties worden geput om bij plotselinge 
onvoorziene financiële nood een beperkte eenmalige 
donatie te doen. Zie voor meer info  
www.pknduivendrecht.nl/ onder Diaconie 
 
 

Zondag 18 november 
D: Bestemming: World Vision, een christelijke 
organisatie die werkt waar kinderen en families in 
nood zijn. In ontwikkelingslanden komt de bevolking 
veel te kort: water, voedsel, medische zorg, opleiding 
en inkomen. Met haar  projecten helpt de organisatie 
kinderen op lange termijn.                           
Zie verder: www.worldvision.nl  
 
U: Bestemming:  voor de eigen kerk, i.h.b. het 
pastoraatswerk voor  gemeenteleden die daar 
behoefte aan hebben. Zie verder 
www.pknduivendrecht  onder Pastoraat.    
 
Zondag 25 november 
D: Bestemming: 3e collecte voor hulp aan de 
vluchtelingen in de Vluchtmaat aan de Johan 
Muyskenweg. Voor meer info zie: www.vluchtmaat.nl  
.                                                        
U: Bestemming: ondersteuning van het wijkwerk van 
de werkgroep Diaconie. 
 
Zondag 2 december 
D: Bestemming: 2e collecte voor het Wereldhuis van 
de Amsterdamse en Lutherse Diaconie. 
Ongedocumenteerde vluchtelingen worden hier 
opgevangen en van advies voorzien. Zie voor info 
collecte toelichting voor 11/11 jl. 
 
U: Landelijke PKN collecte voor het missionair werk. 
Het doel is primair steun aan LifeWirez, een 
pioniersplek voor jongeren in Bilthoven. Zie voor 
meer info de Collectekrant in de Aanbouw onder nr. 
06. 
 
Zondag 9 december 
D: Bestemming: stichting Vluchteling 999, voor 
wereldwijde steun aan vluchtelingen. Voor meer info 
en jaarverslag: www.vluchteling.nl  
 
U: Bestemming: Landelijke PKN collecte voor het 
Pastoraat, i.h.b. training van vrijwilligers in het 
pastoraat zowel in leergemeenschappen als digitaal. 
Zie voor meer info de Collectekrant in de Aanbouw 
onder nr. 07. 
 
Zondag 16 december 
D: Bestemming: Stichting Canzibe Steunfonds. 
Canzibe is een kleinschalige Nederlandse  vrijwil-
ligersorganisatie die hulp verleent op het gebied van 
gezondheidszorg in zuidelijk Afrika. Zij doet dit vanuit 
een christelijk perspectief.  
Voor meer info: www.canzibe.nl   
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U:  Bestemming: bijdrage aan het jaarlijks aan de 
PKN af te dragen quotum (soort van 
kerkbelasting).Voor meer info over de verplichte 
bjidragen zie: https://kerkrentmeester.nl 
 
Zondag 23 december 
D: Bestemming:  Solidaridad, een grote organisatie 
die  zich wereldwijd beijvert om boeren te helpen bij 
het verduurzamen van hun landbouw en verbetering 
van de opbrengst. Zie voor meer info 
https://www.solidaridad.nl  
 
U: 1e KIA collecte voor kersthulp aan kinderen van 
Syrische vluchtelingen in Libanon. De opbrengst 
wordt gevoegd bij de  2e collecte voor dit doel die 
wordt gehouden op 25/ 12 as. Voor meer info zie de 
Collectekrant onder nr. 08. 
 
Maandag 24 december, Kerstnachtdienst 
D: Bestemming stichting Dorcas, een van origine 
Nederlandse stichting die wereldwijd hulp biedt op 
velerlei gebied aan de allerarmsten. Zie voor meer 
info https://dorcas.nl  
 
Dinsdag 25 december, Kerstmorgen 
D:  Bestemming: 5e collecte voor de Voedsel- 
bank Diemen. Door deze bijdrage kunnen mensen in 
Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen  die onder het 
bestaansminimum leven net iets meer krijgen. Voor 
meer info: http://www.voedselbank-diemen.nl  
 
U: Bestemming: 2e KIA collecte voor kinderen van 
Syrische vluchtelingen in Libanon. Meer info, 
Collectekrant onder nr. 08 
 
Zondag 30 december 
D: Bestemming: 4e collecte voor de vluchtelingen-
groep in de Vluchtmaat ( zie voor toelichting 25/11 jl.) 
 
U: Bestemming: een bijdrage aan de kosten van de 
Diaconie bij de uitvoering van de eredienst w.o. de 
wekelijkse bloemengroet.  
 
Zondag 6 januari 2019 
D: Bestemming: 1e collecte van dit jaar voor de 
aanvulling van het Rampenfonds van onze Diaconie . 
Voor meer info zie http://www.pknduivendrecht.nl , 
onder Diaconie. 
 
U: Bestemming: 1e collecte voor het onderhoud van 
ons kerkgebouw. Voor meer info zie dezelfde website 
onder Gebouw & Beheer. 
 
  
 

Amnesty International 
 
”Het schrijven van brieven lijkt een verdwenen 
ambacht. Maar schijn bedriegt.  
Op 10 december – de Dag van de Mensenrechten – 
triomfeert de persoonlijke, handgeschreven brief 
tijdens Amnesty’s Write for Rights. Van Nieuw-
Zeeland tot Ghana en van Brazilië tot Japan klimmen 
mensen in de pen. Ze vragen om vrijlating van 
gewetensgevangenen. Om terugdringing van de 
doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop 
aan gevangen mensenrechtenverdedigers.  
Amnesty International Groep 10 Diemen, 
Duivendrecht, Ouderkerk, organiseert de Write for 
Rights dit jaar voor de vierde keer. De afgelopen drie 
evenementen maakten enorm veel enthousiasme en 
betrokkenheid los. Vorig jaar werden er vanuit 
Nederland maar liefst 173 duizend brieven verstuurd.  
Alle brieven die we schrijven vormen een enorme 
vuist tegen onrecht. Want machthebbers staan liever 
niet te boek als onderdrukker, folteraar of tiran. Ook 
de kaarten aan activisten die onder druk staan zijn 
heel belangrijk. Te weten dat er mensen over de hele 
wereld voor hen opkomen, geeft ze de kracht om vol 
te houden. Mahadine uit Tsjaad, die na de Write for 
Rights-actie in 2017 vrij kwam, liet ons weten: ‘Ik wil 
mijn dankbaarheid aan iedereen overbrengen. Ik 
waardeer jullie, ik houd van jullie, ik respecteer jullie.’ 
Mahadine werd in 2016 opgepakt nadat hij de 
regering van Tsjaad had bekritiseerd. Hij had een 
levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen maar 
kwam uiteindelijk vrij. 
Dit jaar wordt er geschreven voor 8 vrouwen, zoals 
voor de de 30-jarige Atena Daemi uit Iran die zich 
verzet tegen de doodstraf in haar land en voor de 
Zuid Afrikaanse Nonhle Mbuthuma die wordt 
bedreigd en voor Geraldine Chacón die al 10 jaar 
werkt voor Amnesty Venezuela. 
U kunt de achtergrond verhalen van deze vrouwen 
lezen op: www.amnesty.nl/write-for-rights-2018  
  
In Duivendrecht in De Aanbouw achter De Kleine 
Kerk op de Rijksstraatweg 129 schrijven we op 9 
december van 11.00 tot 13.00 uur en in op 
maandag 10 december in Diemen in het 
Gemeentehuis, D.J. den Hartoglaan 1 van 10.00 tot 
16.00 uur aan één stuk door brieven. Iedereen is 
welkom. Het zou fantastisch zijn als we ook op uw 
medewerking kunnen rekenen!  
 
Namens Groep 10, Diemen, Duivendrecht, 
Ouderkerk,  
 
Lenie Toussaint-Spaargaren 
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Verslag van de grote 
kerkenraadsvergadering 
van 13 september 2018 
 
 
De eerste kerkenraadsvergadering na die hele hete 
zomer wordt door de voorzitter geopend met een 
gebed, verwoord door Jan T. Bakker, dat is 
opgenomen in het Liedboek (blz. 1361): 
 
Trouwe God, 
wij danken U dat U opraapt  
wat iedereen heeft weggegooid 
en over het hoofd gezien. 
Leen ons vandaag uw ogen en uw aandacht. 
En als wij onszelf ervaren als vergeefs, 
neem ons dan in uw handen. 
En vooral: 
laat uw liefde ons allen omarmen. 
Amen 
 
 
Het is pas september maar toch worden de agenda's 
getrokken om een datum te kiezen voor de 
nieuwjaarsreceptie. We komen uit op zaterdag 12 
januari a.s. Markeer deze dag maar vast op de 
kalender, de officiële uitnodiging ontvangt u nog. 
We staan meteen ook even stil bij de mooie, 
moderne, nieuwe website van de Kleine Kerk. Gerie 
Bouman, haar zoon en nog een aantal anderen 
hebben er in de zomerperiode heel hard aan gewerkt 
en het resultaat is er dan ook naar. Als u in de 
gelegenheid bent om de website te bezoeken, moet 
u dat zeker eens doen. Het is de moeite waard! 
 
Het nieuws uit de classis bestaat hoofdzakelijk uit 
een verslag van de bijeenkomst, die in mei was 
belegd. Het doel van deze bijeenkomst was om van 
gedachten te wisselen over de nieuwe vorm van 
ontmoeting tussen gemeenten. Dit alles in het kader 
van de reorganisatie van de classes. 
Het is de bedoeling dat gemeenten in zgn. ringen 
bijeen worden gebracht en dat de ring de ontmoeting 
tussen gemeenten bevordert. Voorheen was dit een 
taak van de classicale vergadering. Over hoe dit in 
praktijk vormgegeven moet worden is nog veel 
onzekerheid. Het is ook de vraag of gemeenten, die 
vaak al moeite hebben om de dagelijkse taken uit te 
voeren, nog voldoende ruimte hebben voor extra 
werkzaamheden.  
Een andere vernieuwing is dat de classes bemand 
zullen worden door gekozen leden, dus niet meer 

door afgevaardigden. Aan de verkiezingsprocedure 
wordt nog gewerkt. Kortom, er zal nog veel 
uitgedacht en een hoop werk verzet moeten worden. 
 
De detacheringsovereenkomst met Diemen bestaat 
alweer een half jaar. Hoog tijd voor een eerste 
evaluatie. Hiertoe zijn o.a. de beide kerkenraden 
bijeen geweest en het gesprek verliep soepel en in 
een prettige sfeer. Er hebben zich in de afgelopen 
periode geen ernstige problemen voorgedaan en alle 
betrokken partijen zijn tevreden over de gang van 
zaken. Er is over en weer ook bereidheid om te 
kijken naar andere vormen van samenwerking. Te 
denken valt daarbij bijv. aan elkaar op de hoogte 
houden van de diverse activiteiten maar er zou ook 
gekeken kunnen worden of een aantal praktische 
zaken gezamenlijk geregeld kunnen worden met als 
doel reductie van kosten. Ook op diaconaal gebied 
liggen er misschien kansen. Of dat allemaal haalbare 
kaart is zal nog onderzocht moeten worden maar de 
intentie is aanwezig. 
 
Aan het begin van het seizoen zwermen er elk jaar 
tientallen mensen, van binnen en buiten de kerk, uit 
om Duivendrecht – en dat is kerkelijk gezien een vrij 
groot gebied- te voorzien van flyers met allerlei 
informatie over de Kleine Kerk. Maar ook door het 
jaar heen zijn er heel veel mensen, die de handen uit 
de mouwen steken om de zaak draaiende te houden. 
Daarom is er besloten om, als extra blijk van 
waardering, een feestje te organiseren. Een drankje, 
een hapje, een soepje en vooral veel plezier en 
gezelligheid. Op het moment dat dit verslag 
geschreven wordt, is het feest alweer achter de rug 
en kan ik vertellen dat het een geslaagd samenzijn is 
geweest en dat lijkt me een prima mededeling om dit 
verhaal te besluiten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Brigitte Schutte 
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Financiën en beheer 
 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN 1 JULi t/m 23 SEPTEMBER 2018 
 
Datum Diaconie  Kerk Uitgang Bestemming 

1 juli € 56,15 Lilianefonds € 47,25 € 53,65 Jeugdwerk PKN 
8 juli € 62,00 Smaragdgroep € 46,00 € 48,00   Diac. Noodfds 
15 juli € 42,50 Save t Children € 36,45 € 40,50   Tuinonderhoud 
22 juli € 58,00 Red een kind € 52,30 € 46,20   Wg. diaconie 
29 juli € 52,25 Regenboog € 41,35 € 24,75   Onderhoudsfonds 
5 aug. € 40,25 H. Tubmanhuis € 31,50 € 39,66   Diac. quotum 
12 aug. € 60,94 Nieuwe Horizon € 52,40        € 55,15   KIA Zending 
19 aug. € 45,60 Rampenfonds € 46,05 € 47,90   Onderhoudsfonds 
26 aug. € 48,80 SOS kinderdorp € 42,20 € 46,80   Diac quotum 
2 sept. € 59,05 Stoelenproject € 52,50 € 33,30   Missionair werk 
9 sept. € 43,52 Straatpastoraat € 42,65 € 38,60   Jeugdwerk 

16 sept. € 56,46 Voedselbank Di € 62,50 € 53,36   Vredeswerk PKN 
23 sept € 53,55 Stap Verder € 54,50 € 70,65   Orgelfonds 
Totaal 
juli t/m 
23 sept. 

€ 679,07  € 607,65 € 598,52  

2018 t/m 
23 sept. 

€ 2.189,98  € 2.054,65 € 1.863,03  

 
 
Beste mensen, 
 
Bovenstaand treft u het collecteoverzicht over de periode 1 juli – 23 september 2018 aan.  
De Monumentenwacht heeft onlangs de technische staat van de kerk geïnventariseerd en zal 
binnenkort rapport uitbrengen over de bouwkundige aandachtspunten van het gebouw. Wel 
bleek dat boven de Aanbouw al het muurlood is gestolen! Aan de hand van hun bevindingen 
zullen wij beoordelen welke aanbevelingen wij zullen uitvoeren en welke o.i. uitgesteld kunnen 
worden. Met onze beperkte geldmiddelen moeten wij steeds keuzes maken tussen wat 
wenselijk en wat financieel mogelijk is. 
 
Inmiddels zijn wij ook druk bezig met het opstellen van de begrotingen en het collecterooster 
voor 2019.  
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters dank voor uw 
bijdragen en een vriendelijke groet van: 
 
 
Peter van Leeuwen 
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KERSTZINGEN 2018! 
 

 
 
Op het Dorpsplein 
 
Evenals voorgaande jaren willen we weer een Adhoc Kerstkoor  vormen.  Op uitnodiging van de 
winkeliersvereniging zal dit koor op het Dorpsplein zingen op zaterdag 22 december om 11.00 
uur. Na afloop is er kerstbrood en chocolademelk of glühwein. 
 
 
 

Kerstnachtdienst 
 
Op vijf dinsdagavonden zullen we in De Kleine Kerk een paar Engelse Carols en Nederlandse 
kerstliederen instuderen. Leden van het Adhoc Kerstkoor zullen ook in de Kerstnachtdienst in 
De Kleine Kerk te zingen. Deze Kerstnachtviering is op maandag 24 december om 21.30 
uur.  
 
 
 

Oefenen 
 
We zoeken  sopranen, alten, tenoren en bassen die mee willen doen met dit kerstkoor. Wil je 
alleen meezingen op het Dorpsplein dan is dat natuurlijk ook prima. Het oefenen is op zich al 
inspirerend! Zingen is leuk en meedoen verplicht tot niets. Je kunt altijd mee komen zingen op 
het Dorpsplein, ook als je geen extra repetities hebt kunnen bijwonen. 
 
We oefenen op dinsdag 20 en 27 november,  en  4, 11 en 18 december van 20.00 tot 21.30 uur 
in De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129.  
 
Vooraf opgeven is niet echt nodig, maar voor de organisatie wel plezierig, zodat we kunnen 
zorgen voor voldoende bladmuziek. Jan Peter van der Does begeleidt ons op de piano.  
Aanmelden kan bij Gerie Bouman, boumanad@planet.nl , via de website van De Kleine Kerk, 
www.pknduivendrecht.nl of telefonisch 020-4160181. 
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		 	 												 	 	 Stichting	Kleinoot	
	
	

Vrijdag	23	november,	20.00		uur	
	
	 	 	

CAPELLA	VOCALE	(LEIDEN)	
	
	

Kamerkoor	Capella	Vocale	uit	Leiden	werd	op	8	oktober	1996	opgericht	door	Monique	Schendelaar	ter	
ondersteuning	 van	haar	 studie	 koordirectie	 aan	het	 conservatorium.	Het	 koor	 is	 na	haar	 eindexamen	
blijven	bestaan	en	bestaat	nu	uit	ongeveer	22	zangers.	
	
Op	 het	 repertoire	 staan	 vooral	 a-capellawerken	 en	 soms	 stukken	 met	 instrumentale	 begeleiding.	
Gezongen	wordt	uit	het	hele	muzikale	repertoire,	van	middeleeuwse	tot	hedendaagse	muziek.	Tijdens	
de	repetities	is	er	veel	aandacht	voor	stem-	en	koorvorming.	
De	muziekstukken	studeert	ieder	koorlid	tevoren	thuis	in,	zodat	er	bij	de	repetities	veel	ruimte	is	voor	
muzikale	afwerking	van	de	stukken.	Hun	belangrijkste	motivatie	is	het	plezier	in	het	samen	zingen,	het	
samen	 werken	 aan	 zeer	 verschillende,	 altijd	 inspirerende	 muziekstukken	 en	 deze	 uitvoeren	 tijdens	
concerten.	
	
Naast	 dirigent	 van	 Capella	 Vocale	 is	 Monique	 Schendelaar	 dirigent	 van	 het	 dameskoor	 van	 de	 St.	
Agathakerk	 in	 Lisse,	 cantor	 van	de	 Lutherse	Kerk	 in	Den	Haag	en	dirigent	 van	het	 koor	Vox	 Laeta	uit	
Roelofarendsveen.	
	
Op	het	programma	staan	werken	van	o.a.	Romancero	Gitano	van	Castelnuovo-Tedesco,	Calme	des	Nuits	
van	Camille	Saint	Saëns	en	enkele	werken	van	Eric	Whitacre.	
	

	
	
Plaats:			 	 De	Kleine	Kerk,	Rijksstraatweg	129	
Datum:	 	 vrijdag	23	november	2018,	20.00	uur	
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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Alzheimer Nederland

Alzheimer Café Diemen / Ouder - Amstel / Amsterdam-Oost 
 
 

Dinsdag 11 december 
 

Dementie anders belicht 
 

Gastspreker: Jolanda van der Velden 
 
Het zal je maar overkomen: geen grip meer hebben op je eigen leven en alles wat daar dan mee 
samenhangt. In haar boek ‘Zorg op recept’ beschrijft Jolanda van der Velden gebeurtenissen die ze in 
haar werk als verzorgende heeft meegemaakt. Aansluitend is iedere keer een lekker recept te vinden. 
Haar doel is de zorg in een positiever daglicht te stellen. Benader de momenten van zorg positief en zo 
mogelijk met humor, waardoor het minder zwaar wordt en je er samen de moed in kunt houden: dat is 
haar boodschap. Met recht ‘zorg op recept’!   

- - - - - - - 
 

Dinsdag 8 januari 2019 
 

Dementie en muziek 
 

Gastspreker: Andy Bruce 
 
Muziek en geluiden blijven heel lang intact in ons geheugen, ook als we al ernstig lijden aan dementie. 
Andy Bruce, initiatiefnemer en directeur van stichting Klankspoor vertelt hoe muziek en biografische 
geluiden kunnen helpen bij het behouden van contact en verbinding met mensen met dementie. 
 

- - - - - - - 
 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen die op de één of andere manier te maken hebben met dementie: 
mensen met dementie en hun partners, familie en bekenden, verzorgenden en hulpverleners en andere 
geïnteresseerden. 
Elke tweede dinsdag van de maand vindt een café-avond plaats, waarin iedere keer een ander thema wordt 
besproken en ruimte is voor ontmoeting met anderen en uitwisseling van ervaringen. 
 
Locatie:  Grand Café Frankendael, Middenweg 116, Amsterdam – Oost 
 
Het Alzheimer Café is open vanaf 19:30 uur. Het programma begint om 20:00 uur en is rond 21:30 uur 
afgelopen. De toegang is gratis! 
 
Meer informatie? 
Ouder-Amstel: Ans Baard, tel. 020 699 40 97, E-mail: ansbaard@hotmail.com   
 
Diemen: Janina Poppes (MaDi),  Tel. 020 314 47 00 (ma, wo en do van 8.30 – 12.30 uur)  
        E-mail: j.poppes@madizzo.nl  
 
Het Alzheimer Café Diemen, Ouder- Amstel, Amsterdam – Oost is een activiteit van: Buurtzorg, Cordaan, Dynamo, 
PCOB afd. Diemen, MaDi, en Zonnehuisgroep Amstelland.  
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Kerstnacht 
 
Kerstnacht - het woord is als een lafenis,  
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren - op de landen is 
het weerloos stil, een ongerept verwachten. 
 
Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten 
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 
verlangen naar het helder zingen in de nacht en 
het opgaan van de ster, een lichtend teken. 
 
Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde, 
dun en verstuivend dekt een huivering 
van ijle val, een lichte zuivering 
het vragen, dat wij ongestild bewaarden. 
 
 
 
 
Ida Gerhardt  
 
Uit de bundel: Kosmos 
Uitgeverij Mees Santpoort, 1940 
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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 11 december  
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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. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP         06 51 38 94 54 
 (ad interim) 
 
 
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’.  


