
  De Kleine Kerk voor allen  

 

 

45e jaargang, nr. 4 

 

maart – april 2019

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

 

3 maart: ds. W.H. Brouwer Lezing: Judith 7 – 14 (fragmenten) 

  Heilig Avondmaal 

  Na afloop van de dienst: gezamenlijke maaltijd 

10 maart: ds. W.H. Brouwer Exodus 2,23 – 3,15 

17 maart: ds. A. Wessels  

24 maart: ds. E. Aarsen-Spiering  

31 maart: ds. W.H. Brouwer Exodus 3, 16 – 4,17  

7 april: ds. W.H. Brouwer Exodus 7,14 – 25 

14 april: ds. A.H. van Osnabrugge Palmzondag m.m.v. kinderkerk 

18 april: ds. W.H. Brouwer Vesper: Aanvang 19.30 uur Witte Donderdag 

  Exodus 12, 1 – 28 / Matteüs 26, 17 – 35 

  Heilig Avondmaal 

19 april: ds. W.H. Brouwer Vesper: Aanvang 19.30 uur Goede Vrijdag 

  Delen uit Matteüs 26 en 27 

20 april: ds. W.H. Brouwer Vesper: Aanvang 19.30 uur Stille Zaterdag 

21 april: ds. W.H. Brouwer Paasmorgendienst m.m.v. kinderkerk 

   Paasontbijt vanaf 8.30 uur 

  Exodus 14 / Matteüs 28, 1 -15 

28 april: ds. F. Brommet  

5 mei: ds. W.H. Brouwer Exodus 15  

 

Wereldwinkel 

Elke zondag verkoop van artikelen van circa 11.15 tot 11.45 uur in De Aanbouw. 

 

Lied van de maand 

Maart: Liedboek 811 

April: Liedboek 979   

Mei: Liedboek 896  

 

Kostersteam 

3, 10 en 17 maart:  Piet Cleveringa 21 april Peter van Leeuwen 

24 en 31 maart Brigitte Schutte 28 april Brigitte Schutte 

7 en 4 april  Marcel Wolters 5 mei Aukjen Bellaar 

18, 19 en 20 apr. 19.30 u  Peter van Leeuwen 
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Agenda: 
Vrijdag 1 maart:   St. Kleinoot: Frühling Trio 

Donderdag 7 maart:   De trein in de muziek 

Donderdag 14 maart:   Vesper (19.30 – circa 20.00 uur) 

Donderdag 14 maart 20.15 uur Grote Kerkenraad 

Vrijdag 15 maart:   Film: The General 

Donderdag 21 maart, 19.30 uur: St. Kleinoot: 8e Poëziefestival. Thema: Ongehoord 

Zondag 7 april, 15.00 uur:  St. Kleinoot: Helmert Woudenberg speelt Mozes (toneel) 

Woensdag 10 april:   Debatavond Klimaatverandering 

Zaterdag 27 april:   Boekenmarkt op Koningsdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag 4 mei:19.15 uur  Herdenking; aansluitend stille tocht en dodenherdenking 

 

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: www.pknduivendrecht.nl en www.stichtingkleinoot.nl   

 

 

Bijzonderheden bij de diensten 
 

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. Op zondag 17 en 24 maart verwachten we respectievelijk ds. 

Wessels en ds. Aarsen- Spiering als gastvoorgangers. Op 31 maart lezen we Exodus 3,16 – 

4,17, onder meer over het niet kunnen spreken van Mozes. Op 7 april gaan we verder met 

Exodus 7, 14-25, over ‘de eerste plaag’. Op Palmzondag (14 april)  gaat ds. Osnabrugge 

voor en werkt de kinderkerk mee aan de dienst. In de Stille Week zijn er diensten op Witte 

Donderdag (18 april), Goede Vrijdag (19 april) en Stille Zaterdag (20 april). Op Witte 

Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal en lezen we onder meer Exodus 12, 1-28, over 

de instelling van het joodse Pascha. Op Goede Vrijdag lezen we delen uit Matteüs 26 en 27, 

over het lijden van Jezus. Op Stille Zaterdag is er een korte en ingetogen vesper. Op 

Paasmorgen (21 april) wordt het Paasontbijt (zie elders in dit blad) gevolgd door de 

Paasmorgenviering, met medewerking van de kinderkerk. We lezen fragmenten uit Exodus 

14 en Matteüs 28, 1-15. Op zondag 28 april gaat ds. Brommet voor in de dienst. 

 

 

Ter gedachtenis 
 

Op dinsdag 25 december 2018 is overleden Niek Schuman, in de leeftijd van 82 jaar, 

echtgenoot van Bettina Schuman - Zeelenberg. De dankdienst voor zijn leven werd 

gehouden op donderdag 3 januari 2019 in de Dominicuskerk te Amsterdam. Daarna werd de 

dienst in kleine kring afgesloten in de aula van De Nieuwe Ooster te Amsterdam. (Zie ook de 

‘Indruk’ voor een uitgebreider ‘in memoriam’). 

 

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Diaconie 
 

Collecte informatie maart/april 2019 

Elke zondag worden er drie collectes gehouden, twee tijdens de dienst en één na afloop bij 

de uitgangen. 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 collecties in de maanden maart en april 

de begunstigde instellingen en hun doelstelling en waar mogelijk een bron van méér 

informatie. 

 

Zondag 3 maart 

D: Kinderhospice Binnenveld. In deze  instelling wordt per jaar aan ongeveer 50 ernstig en 

ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting gespecialiseerde zorg 

geboden. Voor meer info zie https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/info/ 

U: Orgelfonds: een bijdrage aan de kosten van het noodzakelijk en regelmatig terugkerend 

onderhoud van het kerkorgel. 

 

Zondag 10 maart 

D: 2e  collecte van 4 voor voedseldonatie aan de Vluchtmaat. Maandelijks bezorgen wij de 

bewoners enkele dozen groente en fruit. Voor meer info zie https://vluchtmaat.nl/ 

U: Landelijke inzameling van Kerk in Actie in het kader van de 40 dagen tijd. De opbrengst is 

voor de kerken in Cuba die zwaar onder het communistisch regime geleden hebben. Meer 

info de Collectekrant op het prikbord in de Aanbouw onder nr. 07 en de KIA website 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 

 

Zondag 17 maart 

D: 2e collecte van 3 voor de Voedselbank Diemen, van waaruit ook in deze regio 

voedingsmiddelen onder de minder vermogenden worden verspreid.  

Info http://www.voedselbank-diemen.nl 

U: Deze tweede KIA collecte in de 40-dagentijd is voor de opvang van (ex)gedetineerden 

door de stichting Exodus. Info in de Collectekrant onder nr. 08 en KIA website. 

 

Zondag 24 maart 

D: Kruispost Amsterdam. Deze grotendeels door vrijwilligers uitgevoerde geneeskundige 

zorgafdeling van de Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100 biedt medische en 

psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: 

onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar weten zo’n 3200 

patiënten Kruispost te vinden. Meer info: https://www.oudezijds100.nl/kruispost 

U: Deze derde KIA collecte in de 40-dagentijd is bestemd voor onderwijs aan arme kinderen 

in India die anders zijn aangewezen op kinderarbeid. Info Collectekrant nr. 09 en KIA 

website. 

 

Zondag 31 maart 

D: Light for the World Netherlands, samenwerkend buitenlandse organisaties in Light for the 

World International met als doelen: stimuleren dat mensen met een handicap de regie over 

hun eigen leven krijgen, belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie in de 

https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/info/
https://vluchtmaat.nl/
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
http://www.voedselbank-diemen.nl/
https://www.oudezijds100.nl/kruispost
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weg staan, verbeteren van oogzorg, het stimuleren van aangepast onderwijs, revalidatie 

binnen de gemeenschap en bescherming van de rechten van mensen met een handicap, in 

het bijzonder van vrouwen en kinderen. Voor meer info zie https://www.lightfortheworld.nl/ 

  

U: 2e collecte van 3 voor het Noodfonds van de Diaconie. Voor meer info zie 

https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie onder ‘hulpverlening’. 

 

Zondag 7 april 

D: Diaconaal Rampenfonds, een fonds om snel te kunnen bijdragen aan nationale acties bij 

een grote ramp. Info zie https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie/ onder 

‘hulpverlening’. 

U: Landelijke inzameling van Kerk in Actie ten behoeve van Mwana Ukundwa, een 

organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt 

opvangfamilies  voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing. Voor meer info zie 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes. 

 

Zondag 14 april, Palmzondag 

D: Lilianefonds. Deze van origine Nederlandse organisatie voor wereldwijde hulp aan 

gehandicapte kinderen wordt al vele jaren door ons gesteund. 

Info https://www.lilianefonds.nl/ 

U: PKN Jeugdwerk JOP. De opbrengst dient voor de uitvoering van een interactief spel voor 

jongeren om het paasverhaal realiteit te geven.  

Meer info www.protestantsekerk.nl/collecterooster 

  

Donderdag 18 april, Witte Donderdag 

D: Hospice Veerhuis. Dit huis in de Pijp biedt een onderdak en verzorging aan vier terminaal 

zieke mensen. Voor meer info zie https://www.hospiceveerhuis.nl/ 

Er is deze dag geen uitgangscollecte. 

 

Zondag 21 april, Pasen 

D: Red een Kind. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen 

met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun 

eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. 

Voor meer info zie https://www.redeenkind.nl/dit-doen-wij 

U: Landelijke inzameling van Kerk in Actie ten behoeve van het Openbaar Seminarie (OTS) 

in Pakistan om christenen meer theologische achtergrond te geven.  

Meer info: https://www.kerkinactie.nl/geef-ook/collecten-in-de-kerk/     

  

Zondag 28 april 

D: 3e collecte van 3 voor het Noodfonds van de Diaconie. Voor meer info zie 

https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie  onder ‘hulpverlening’. 

U: bijdrage voor het jaarlijks af te dragen diaconale quotum (bijdrage) aan de PKN. 

Meer info: zie https://www.protestantsekerk.nl/diaconaal-quotum/ 

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 

 

 

https://www.lightfortheworld.nl/
https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie
https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie/
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
https://www.lilianefonds.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/collecterooster
https://www.hospiceveerhuis.nl/
https://www.redeenkind.nl/dit-doen-wij
https://www.kerkinactie.nl/geef-ook/collecten-in-de-kerk
https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie
https://www.protestantsekerk.nl/diaconaal-quotum/
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Paasontbijt (no. 35) 
 

De tijd vliegt: over ongeveer twee maanden is het alweer Pasen! De gang van zaken is als 

vanouds: met z’n allen op Paasmorgen ontbijten, vóór de paasmorgendienst. 

Dan opruimen en afwassen, want ná de dienst moeten we in de Aanbouw  weer koffie en/of 

thee kunnen drinken. En vervolgens, na de opruimactiviteiten, is er de eredienst, waarin het 

feest van Pasen wordt voortgezet. 

  

Er zijn in de loop der jaren verwachtingen gewekt met betrekking tot een bepaalde vorm van 

broodbeleg. Ik heb het nu over de jams die ik doorgaans maak, in de zomer van het jaar dat 

aan Pasen voorafgaat. Die jams zult u dit keer niet aantreffen. De fruitleverancier is vorig jaar 

van tuin veranderd en beschikt niet meer over een scala aan bessenstruiken. Ook heeft de 

grote droogte van vorig jaar gezorgd voor een tekort aan redelijk geprijsd fruit op de markt. 

Maar mag dat de pret drukken? Ik vind van niet! Dus komt allen!   

 

Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel eters moet worden gerekend. Opgave 

is dan ook gewenst. Maar als een vergeetachtig mens of een spijtoptant zich op paasmorgen 

meldt zonder zich te hebben opgegeven, dan doen we daar niet moeilijk over. Hoe meer 

zielen hoe meer vreugd!  

 

Opgeven kan bij ondergetekende. Telefoonnummer: 020 6906799 

Opgeven het liefst vóór Stille Zaterdag, in verband met de noodzakelijke boodschappen. 

 

Dus: 21 april, Eerste Paasdag. Tijd van aanvang: half negen stipt. 

Plaats: De Aanbouw.   

 

Tot dan! 

Meini Blom 

 

 

Boekenmarkt op Koningsdag 27 april 2019  
 
De Kleine Kerk is op zaterdag 27 april een plek waar je al bladerend kunt besluiten of 
je wel of niet wilt kopen. Door velen uit het dorp, maar ook van verder weg, zijn ons 
boeken aangeboden. Vrijwilligers hebben ze gesorteerd en gerubriceerd. Bij mooi 
weer wordt een deel van die boeken op het pleintje voor de kerk uitgestald. De rest, 
en dat is niet weinig, kan in te kerk worden bekeken. Bij slecht weer speelt alles zich 
onderdak af. U wordt niet nat en de boeken lopen geen waterschade op. U kunt er op 
uw gemak rondsnuffelen. Want er is veel en het is gevarieerd: kinderboeken, 
romans, literatuur, thrillers, kookboeken, hobby enzovoort. Er worden ook cd’s 
verkocht.  
In de Aanbouw  kan er koffie en thee worden gedronken. Er is zelfgemaakte taart,  
koek, et cetera. De Wereldwinkel is open en verkoopt fair trade-producten. Ook zijn 
er zelfgemaakte sieraden te koop. In de kerk is passende muziek te beluisteren. 
 
De boekenmarkt van zaterdag 27 april start om 10.00 u. en eindigt om 16.00 u. 
 
Piet Cleveringa 
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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 

 

 

 

 

Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Dinsdag 12 maart 2019: 

Dementie en het verpleeghuis  

Gastspreker Elisabeth Wansink, GZ-psycholoog 

 

Dinsdag 9 april 2019: 

Dementie en de huidige behandelmethoden  

Gastspreker Dr. Pieter van Bokhoven, werkzaam in het VU Medisch Centrum. 

 

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!  
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Zondag 24 februari –  Actie diaconie 
 

De werkgroep Diaconie wil graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de 

inzameling van verzorgingsproducten voor het Diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’ 

in Amsterdam Zuid-Oost. De actie leverde binnen 1 week maar liefst 5 kratten vol producten 

op die de mensen die bij Stap Verder aankloppen voor hulp zeer goed kunnen gebruiken. 

Een heel mooi resultaat!   

 

 

 

 

Deeldoosjesactie 2019  
 

Als onderdeel van de 40 dagen tijd houden we in onze kerk al vele jaren lang de 

deeldoosjesactie. Op zondag 10 maart zullen we de deeldoosjes uitdelen, een spaardoosje 

waarin in de loop van de 40 dagentijd geld verzameld kan worden. Traditioneel wordt dit geld 

bespaard door in deze tijd van bezinning bepaalde  uitgaven, bijvoorbeeld aan luxe 

producten, te verminderen. De doosjes worden tijdens de dienst op eerste Paasdag weer 

ingeleverd.  

Dit jaar zal de opbrengst van de deeldoosjes gaan naar de stichting Het Vergeten Kind 

(www.hetvergetenkind.nl). Deze stichting zet zich in voor kinderen van 0 t/m 18 jaar die een 

moeilijke kindertijd doormaken door een onveilige of instabiele thuissituatie. Duizenden 

kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. 

Ze zijn verwaarloosd of mishandeld, gevlucht voor 

geweld of uit huis geplaatst omdat ze niet meer veilig 

waren. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, 

maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige 

problemen. Problemen van hun ouders, waar kinderen 

niets aan kunnen doen, maar waar ze wel de dupe van 

zijn. 

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. Ze 

geven ze een stem en vertellen hun verhaal zodat ze niet vergeten worden. De stichting 

knapt de leefruimtes van opvangcentra in Nederland op tot een fijne, vrolijke dagelijkse 

omgeving. Rustpunten waar ze bij kunnen komen en van waaruit ze weer kunnen kijken naar 

een betere toekomst. Ook organiseren ze activiteiten en evenementen die een directe 

positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen. Daarnaast richt de stichting zich 

op duurzame, structurele verbetering van de situatie van deze kinderen. 
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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:                  dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP 06 51 38 94 54  

 

 

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 

BANKREKEINIGNUMMERS 

 

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@kpnmail.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 

VerspreidingL 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. 

 

  

 

http://www.pknduivendrecht.nl/
mailto:whbrouwer@planet.nl
mailto:p.cleveringa@kpnmail.nl
mailto:nora.ejm.schutte@gmail.com
mailto:boumanad@planet.nl
mailto:c.schroder1@upcmail.nl

