
  De Kleine Kerk voor allen  
 
 

45e jaargang, nr. 3 
 
januari – februari 2019

Kerkdiensten 
 
De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
 
Datum: Voorganger:   Bijzonderheden: 
 
6 januari: ds. W.H. Brouwer  Epifanie; lezingen: Exodus 2,1-10 en Matteüs 2  
13 januari: ds. A. Wessels 
20 januari: ds. F. Brommet 
27 januari: Charles Ek / Aukjen Bellaar Morgengebed 
3 februari: ds. W.H. Brouwer  Lezing: Judith 1 – 3 (fragmenten) 
10 februari: ds. W.H. Brouwer  Lezing: Judith 4 – 6 (fragmenten) 
17 februari: ds. D.H. Kuiper 
24 februari: ds. G.J.P. Ofman 
3 maart: ds. W.H. Brouwer  Lezing: Judith 7 – 14 (fragmenten)  

Heilig Avondmaal 
Na afloop van de dienst is er een gezamenlijke 
maaltijd 

10 maart: ds. W.H. Brouwer  Exodus 2,23 – 3,15 
 
 
Wereldwinkel 
Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 11.45 uur in De Aanbouw. 
 
Lied van de maand 
Januari: Liedboek 356 
Februari:  Liedboek 156 
Maart: Liedboek 811 
 
Kostersteam 
6, 13 en 20 januari:  Peter van Leeuwen 
27 januari:  Aukjen Bellaar 
3, 10 en 17 februari:  Marcel Wolters 
24 februari:  Brigitte Schutte 
3, 10 en 17 maart:   Piet Cleveringa 
 
 
 

Zaterdag 12 januari, 16.00 uur: Nieuwjaarsreceptie 
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Agenda: 
 
Woensdag 9 januari:   Vivaldi: Oratorium Judith (lezing) 
Vrijdag 11 januari:   Film: The Truman Show 
Zaterdag 12 januari, 16.00 uur: Nieuwjaarsreceptie 
Donderdag 17 januari:  Ry Cooder 
Zondag 20 januari, 15.00 uur: Strijktrio Nieuw Amsterdam 
Vrijdag 1 februari:   Film: I, Daniel Blake 
Donderdag 7 februari:  Veni Creator Spiritus 
Woensdag 13 februari:  St. Kleinoot / De Kleine Kerk: Jolande Withuis: Raadselvader 
Donderdag 14 februari:  Vesper (19.30 – circa 20.00 uur) 
Donderdag 14 februari, 20.15 uur: Grote Kerkenraad 
Donderdag 21 februari:  Mozes in de muziek 
Vrijdag 1 maart:   St. Kleinoot: Frühling Trio 
Donderdag 7 maart:   De trein in de muziek 
Vrijdag 15 maart:   Film: The General 
 
Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven) 
Alle avonden vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk. 
 
Voor meer informatie: ww.pknduivendrecht.nl en www.stichtingkleinoot.nl   
 
  

Bijzonderheden bij de diensten 
 
Op zondag 6 januari lezen we verder in Exodus: hoofdstuk 2, 1 – 10 en daarnaast Matteüs 2, over 
de Wijzen uit het Oosten.  
 
Op zondag 27 januari heeft de dienst de vorm van een morgengebed, geleid door Charles Ek.  
 
Op zondag 3 februari beginnen we met een korte reeks van drie diensten over het deutero-
canonieke Bijbelboek Judith. Eerder in het jaar, op woensdag 9 januari, is er een avond over het 
oratorium dat Antonio Vivaldi naar aanleiding van dit boek componeerde en dat in januari / februari 
door de Nationale Opera in Amsterdam wordt uitgevoerd. Op 3 februari lezen we delen uit de 
eerste drie hoofdstukken, op 10 februari gevolgd door delen uit de hoofdstukken 4 – 6. Op zondag 
3 maart wordt de serie besloten met delen uit de overige hoofdstukken. In deze dienst vieren we 
ook het Heilig Avondmaal.  
 
Zondag 10 maart is de eerste zondag van de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen; 
we gaan dan verder met de verhalen over Mozes uit het boek Exodus en lezen hoofdstuk 2, 23 – 
3, 1-15. 
 
 

Vakantie 
 
Van 27 december tot en met 2 januari en van 18 januari tot en met 27 januari ben ik op vakantie.  
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Brigitte Schutte, tel. 020 695 74 03 of met 
Meini Blom, tel. 020 690 67 99. 
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Diaconie 
 
Collecte informatie januari/februari 2019 
Elke zondag worden er drie collectes gehouden, twee tijdens de dienst en één na afloop bij de 
uitgang. De tweede collecte tijdens de dienst heeft als bestemming bijdragen aan de kosten van 
de kerkgemeente en haar kerkgebouw. Van de eerste collecte (D) die dient voor diaconale 
activiteiten in brede zin en van de uitgangscollecte (U) 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 van de collectes in de eerste twee maanden van het jaar 2019 de 
begunstigde instellingen en hun doelstelling en waar mogelijk een bron van méér informatie. 
Anders dan voorgaande jaren zult u de meeste bestemmingen meer dan eens tegen komen. Dit is 
gedaan om de teruglopende opbrengsten per collecte enigermate te compenseren.  
 
Zondag 6 januari 2019 
D: Bestemming: 1e collecte van 2 dit jaar voor de aanvulling van het Rampenfonds van onze 
Diaconie. Voor meer info zie www.pknduivendrecht.nl , onder de Kerk/ Diaconie/Hulpverlening 
U: Bestemming: 1e collecte van 4 dit jaar voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Voor meer info 
zie dezelfde website onder Gebouw & Beheer. 
 
Zondag 13 januari 
D: Bestemming: 1e collecte van 4 dit jaar voor voedseldonatie aan de Vluchtmaat. Maandelijks 
bezorgen wij de bewoners enkele dozen groenten en fruit.  
Meer Info: https://vluchtmaat.nl/ 
U: Bestemming: 1e collecte van 3 dit jaar voor de administratiekosten van de werkgroep Diaconie. 
 
Zondag 20 januari 
D: 1e collecte van 2 dit jaar voor Bartiméus-Sonneheerdt, een welbekende grote nationale 
organisatie voor zorg voor blinden en slecht zienden. Info: https://www.steunbartimeus.nl/  
U: 2e collecte voor de administratiekosten van de werkgroep Diaconie. 
 
Zondag 27 januari 
D: 1e collecte van 3 dit jaar voor het Noodfonds van de werkgroep Diaconie. Info op de website 
van de kerk, www.pknduivendrecht.nl , onder: de Kerk/Diaconie/Hulpverlening. 
U: Landelijke inzameling van de PKN ten behoeve van de landelijke jongerenorganisatie JOP.  
Info: www.protestantsekerk.nl/collecterooster , onder collectekrant 2019, nr. 1. 
 
Zondag 3 februari 
D: Dit is de 1e collecte van 2 dit jaar voor het Harriët Tubmanhuis, een complex van 3 aaneen- 
geschakelde flats in A’dam Zuidoost, voor de tijdelijke opvang van een klein aantal 
vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die in afwachting van een verblijfsvergunning door 
procedure problemen voor de reguliere opvang niet in aanmerking komen.  
Info over huis en functie www.harriettubmanhuis.nl .  
U: Dit is een landelijke inzameling door Kerk in Actie ten behoeve steun aan Bangladesh. Dit 
straatarme land wordt veelvuldig getroffen door natuurrampen. De collecte dient om de bevolking 
hulp te bieden zich hiertegen teweer te stellen. Meer info: 
www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh  
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Zondag 10 februari 
D: Bestemming: 1e collecte van 3 dit jaar voor de Voedselbank Diemen, van waaruit ook in deze 
regio voedingsmiddelen onder de minder vermogenden worden verspreid.  
Info: https://www.coherente.nl/vrijwilligersorganisaties-ouder-amstel/voedselbank-diemen 
U: Landelijke geldinzameling van de PKN voor Cathegese en Educatie. Zie voor meer info:  
www.protestantsekerk.nl/collecterooster onder collectekrant 2019, nr. 1. 
 
Zondag 17 februari 
D: 1e collecte van 2 dit jaar voor de stichting Internationale Kinderhulp Nederland (IKN). Deze 
stichting ondersteunt projecten van International Childrens Care dat zorgt wereldwijd voor meer 
dan 500 verweesde kinderen. Voor meer info zie: www.internationalekinderhulp.nl  
U: Kerk in Actie zet de rij van landelijke geldinzamelingen voort met een collecte voor bestrijding 
van de effecten van droogte in Ethiopië. Watervoorziening is een groeiend probleem en KIA helpt 
de lokale bevolking zich hiertegen te wapenen. Zie verder: www.kerkinactie.nl/droogte-ethiopie  
 
Zondag 24 februari 
D: 1e collecte van 2 dit jaar voor het Jeannette Noël huis dat kleinschalige opvang biedt aan 
vluchtelingen voor wie andere instanties proberen een verblijfsvergunning te verkrijgen. Het is 
onderdeel van een wereldwijde, oorspronkelijk in de VS ontstane beweging The Catholic Worker. 
Voor meer info: Google noelhuis.nl 
U: De landelijke inzameling wordt nu weer door de PKN voor missionair werk gevraagd, in dit 
geval voor stimulering en verdieping van het bijbellezen.  
 
Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
 

Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 
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. 
 
Dinsdag 12 februari 2019 - Dementie, intimiteit en seksualiteit – Gastspreker: Britt Fontaine 
Hoe ga je, als iemand met dementie, of als partner of naaste, om met veranderende behoeften 
aan intimiteit? Onder intimiteit vallen behoeften aan aanraking, troost, nabijheid, maar ook 
gevoelens zoals kameraadschap. Hoe komen deze tot uitdrukking als jij of je naaste 
geheugenproblemen heeft? In hoeverre kun je met elkaar delen wat je bezighoudt? Soms worden 
behoeften aan nabijheid en seksualiteit groter, maar soms ook juist kleiner. Hoe ga je daar mee 
om? 
 
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. 
 
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! 



 

 5 

Financiën en beheer 
 
 
Beste mensen, 
 
In de maanden oktober en november 2018 werd voor verschillende diaconale doelen € 873,10 
ingezameld; voor de kerkelijke doelen werd door u € 695,02 gegeven. 
 
De Kerkenraad heeft onlangs het collecterooster 2019 vastgesteld. Ook zijn de begrotingen 2019 
van kerk en diaconie goedgekeurd: de diaconie verwacht namens u € 5.650 te kunnen besteden 
voor de noden dichtbij en veraf. De Kerk rekent voor 2019 met een tekort van € 27.850. 
Voor meer details kunt u bij ondergetekende terecht. 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een vriendelijke 
groet van 
 
 
Peter van Leeuwen 
 
 
 
 

Actie Kerkbalans 2019    
 
 
Het motto voor de actie Kerkbalans 2019 is: Geef voor je kerk 
 
De actie Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron van onze kerkelijke gemeente. In 2018 gaf u 
als gemeenteleden samen ruim € 34.000, - aan de Actie Kerkbalans. Dat is een fantastisch 
resultaat, waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
In 2019 hopen wij tenminste ditzelfde resultaat te behalen, maar liever natuurlijk nog wat meer, 
want onze gemeente heeft ondanks deze bijdrage te maken met een groot financieel tekort. Door 
uw financiële bijdrage kunnen wij dit tekort verkleinen en zo onze activiteiten langer voortzetten.  
 
Daarvoor bij voorbaat hartelijk dank. 
 
De actie Kerkbalans wordt gehouden van zondag 19 januari 2019 tot en met zondag 2 februari 
2019.  
 
Het College van Kerkrentmeesters, 
Jan-Peter van der Does en Peter van Leeuwen 
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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  020 600 08 36    
Scriba:                                mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN  020 695 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  020 416 01 80 
Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 
Kerkelijk bureau:                    
 
 
OVERIGE ADRESSEN: 
 
Contact organisten:             mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 
 
Wereldwinkel:                        mw. M. Ek, Abeelstraat 15, 1115 GW  020 416 11 35 
 
De Aanbouw:                       (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP 020 690 88 79 
 
Beheerder: 
(ook voor inlichtingen  
over verhuur van kerk  
en/of Aanbouw) dhr. P. Van Leeuwen, Rijksstraatweg 71, 1115 AJ 020 695 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’  
 
  
Redactie:   ds. W.H. Brouwer, e-mail: whbrouwer@planet.nl          06 30 21 47 71 

dhr. P. Cleveringa, e-mail: p.cleveringa@kpnplanet.nl            020 690 67 99 
mw. N. Schutte, e-mail: nora.ejm.schutte@gmail.com              020 699 80 90 
mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl             020 416 01 81 

Verspreiding:   dhr. C. Schröder, e-mail: c.schroder1@upcmail.nl         06 22 12 09 82 
 
 
Als u ‘De Kleine Kerk voor allen’ digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar: whbrouwer@planet.nl 	


