
  De Kleine Kerk voor allen  

 

 

45e jaargang, nr. 5 

 

mei-juni 2019

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

 

5 mei ds. W.H. Brouwer Exodus 15 

12 mei ds. W.H. Brouwer Exodus 16 

19 mei ds. J. Greven  

26 mei Gerie Bouman/Loes Booij Morgengebed  

30 mei ds. W.H. Brouwer Hemelvaart – Morgengebed – Wandeling 

  Deuteronomium 34 / Matteüs 28, 16-20 

  Aanvang 8.00 uur 

2 juni ds. S. Lamsma  

9 juni ds. W.H. Brouwer Pinksterdienst m.m.v. kinderkerk   

  Exodus 19 – 20 

16 juni ds. W.H. Brouwer Zondag Trinitatis – Heilig Avondmaal 

  Deuteronomium 6, 4-9 

  Na afloop van de dienst: gezamenlijke maaltijd 

23 juni ds. A. Wessels  

30 juni ds. F. van Melle  

7 juli pastor W. Berendsen  

 

Wereldwinkel 

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

 

Lied van de maand 

Mei Liedboek 896 

Juni Liedboek 894 

Juli Liedboek 897  

 

Kostersteam 

5 mei  Aukjen Bellaar  

12, 19 en 26 mei Piet Cleveringa  

2 en 9 juni Marcel Wolters 

16 juni Peter van Leeuwen 

23 en 30 juni Brigitte Schutte 

7 en 14 juli Aukjen Bellaar 

 



 

2 

 

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

Donderdag 9 mei 20.15 uur  Grote Kerkenraad 

Donderdag 16 mei 20.00 uur  Licht – muziek van Karlheinz Stockhausen 

Zondag 26 mei 15.00 uur  Stichting Kleinoot: The Monday Singers 

Donderdag 30 mei 8.00 uur  Hemelvaart: Ochtendgebed en wandeling 

 

Alle bijeenkomsten 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 
 

Op de zondagen 5 en 12 mei lezen we verder in het boek Exodus (15 en 16), over de tocht 

van de Israëlieten door de woestijn. Op zondag 19 mei zal ds. J. Greven voorgaan in de 

dienst, bij velen bekend als de vroegere hoofdredacteur van het dagblad Trouw. Op zondag 

26 mei is er een Morgengebed, geleid door Gerie Bouman en Loes Booij.  

Ook de dienst op 30 mei, Hemelvaartsdag, voorafgaand aan de traditionele wandeling, heeft 

de vorm van een Morgengebed. Vanwege de serie over Mozes zullen we in deze korte 

viering stilstaan bij de dood van Mozes, zoals beschreven in Deuteronomium 34. Daarnaast 

lezen we Matteüs 28, 16-20.  

Op zondag 2 juni gaat ds. S. Lamsma voor, waarna we op zondag 9 juni het Pinksterfeest 

vieren. Omdat dit feest historisch verbonden is met het joodse feest van de gave van de tora 

(‘Simchat Tora’) lezen we uit Exodus 19 en 20 over de gave van de tora op de Sinaï. De 

kinderkerk werkt mee aan deze dienst.  

Op zondag16 juni sluiten we het ‘feestelijk deel’ van het kerkelijk jaar (van Kerst, via Pasen 

en Pinksteren, tot en met Trinitatis) af, en daarmee ook het seizoen, met een dienst waarin 

we het Heilig Avondmaal vieren. We lezen onder meer Deuteronomium 6, 4-9. Na de dienst 

is er koffie, een quiz en een gezamenlijke maaltijd. De quiz zal gaan over de activiteiten van 

het afgelopen seizoen, dus wie zich wil voorbereiden doet er goed aan de Kerkenzo, de 

Indruk en de flyers nog eens goed door te lezen!  

Op zondag 23 juni gaat ds. A. Wessels voor in de dienst, op 30 juni gevolgd door ds. F. van 

Melle. Op zondag 7 juli gaat pastor Berendsen voor. 

 

Hemelvaart 30 mei: Ochtendgebed en Wandeling 
Om 8.00 uur begint in de Aanbouw een kort ochtendgebed. Om ongeveer 8.30 uur 

vertrekken wij vanaf de Aanbouw voor een wandeling. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 

Onderweg wordt er gepauzeerd voor broodjes, koffie, thee en water/fris. Rond 12.30 uur 

bent u weer terug in Duivendrecht. 

Zorg ervoor dat u een OV Chipkaart hebt om met de metro te kunnen reizen! 

 

Datum:      donderdag 30 mei 2019 

       08.00 uur Aanvang Ochtendgebed   

       08.30 uur Aanvang Wandeling  

 

Aanmelding:   Gerie en Lennart Bouman, telefoon 020-4160181 of per email:   

  boumanad@planet.nl 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Diaconie 
 

Collecte informatie mei/juni 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 collectes in de maanden mei en juni de 

begunstigde instellingen en hun doelstelling en waar mogelijk een bron van méér informatie. 

 

Zondag  5 mei 

D. Bestemming:  Regenbooggroep. Deze Amsterdamse organisatie stimuleert de 

zelfstandige ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen laten nemen 

aan de maatschappij d.m.v. verslavingszorg, psychiatrische begeleiding, opvang van dak- en 

thuislozen, schuld hulpverlenen en buddy’s. Info: https://www.deregenboog.org 

U. Bestemming:  KIA collecte voor de kerken in Syrië ten behoeve van noodhulp in de vorm 

van voedsel, water, tijdelijk onderdak , medische zorg maar ook vakopleidingen of leningen 

voor hervestiging. Info in de Collectekrant in De Aanbouw onder nr. 04 , of in  

www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag 

 

Zondag 12 mei 

D. Bestemming: eerste collecte dit jaar voor ”Stap Verder”. Onder deze naam is er sinds 

september 2010 midden in de Bijlmer een diaconaal oecumenisch centrum dat wordt 

gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. Naast het bieden van sanitaire en 

andere noodzakelijke voorzieningen is het centrum een plek waar de kerken diaconaal 

present zijn in de samenleving voor mensen die nergens anders terecht kunnen.  

Info: https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaal-centrum-in-amsterdam-zuidoost 

U. Bestemming: JOP, jongeren organisatie van de PKN ten behoeve van ondersteuning van 

scholen bij hun pogen school en kerk dichterbij elkaar te brengen. Info: Collectekrant in De 

Aanbouw onder nr. 05 of  www.protestantsekerk.nl/collecterooster 

 

Zondag  19 mei 

D. Bestemming: Save the Children, ‘s werelds grootste onafhankelijke kinderrechten-

organisatie die hulp biedt aan kinderen in nood in 120 landen met medische zorg, gezonde 

voeding, een veilige plek, voorlichting en onderwijs. Info: https://www.savethechildren.nl 

U. Bestemming: Onkosten van de eigen kerk, i.h.b. van de werkgroep Pastoraat. Zie voor 

meer info de site van de kerk www.pknduivendrecht.nl  

 

Zondag 26 mei 

D. Bestemming: Drugspastoraat Amsterdam (DPA), een professionele vrijwilligersorganisatie 

op de grens van kerk en maatschappelijke dienstverlening: ziekenbezoek, begeleiden van 

stervenden, begrafenissen, voorzien in eerste levensbehoeften, de weg wijzen naar 

voorzieningen, zelfhulp stimuleren, waardigheid teruggeven en kameraadschap kweken.  

Info http://www.drugspastoraat.nl 

U. Bestemming: Onkosten van de Diaconie bij de verzorging van de eredienst als b.v. de 

wekelijkse bloemengroet. Info: www.pknduivendrecht.nl  

 

https://www.deregenboog.org/
http://www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag
https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaal-centrum-in-amsterdam-zuidoost
http://www.protestantsekerk.nl/collecterooster
https://www.savethechildren.nl/
http://www.pknduivendrecht.nl/
http://www.drugspastoraat.nl/
http://www.pknduivendrecht.nl/
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Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag 

D. Bestemming : Onkosten van de traditionele wandeling in aansluiting op het 

ochtendgebed. 

U. Er is geen uitgangscollecte. 

 

Zondag 2 juni  

D. Bestemming: Internationale Kinderhulp Nederland. Het doel van de stichting is het  

ondersteunen van de projecten van International Children’s Care. ICC is gevestigd in  

Vancouver, USA en bouwt over de hele wereld kinderdorpen voor de opvang en verzorging 

in gezinsverband van thuisloze en kansarme kinderen.  

Info: http://www.internationalekinderhulp.nl 

U. Bestemming: Bijdrage aan het jaarlijks aan de PKN af te dragen quotum.  

 

Zondag 9 juni , Pinksteren 

D. Bestemming: eerste collecte voor het Straatpastoraat Amsterdam, een project van de 

Amsterdamse  Diaconie voor de organisatie van momenten van menselijk contact, bezinning 

en gesprek voor daklozen. Meer info: 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/straatpastoraat-in-amsterdam 

U. Een landelijke collecte van Kerk in Actie ten behoeve van lokale kerken in China om  

bijbelvertaling en leeslessen in China mogelijk te maken. Meer info in de Collectekrant in De 

Aanbouw onder nr. 06 

 

Zondag  16  juni 

D. Derde collecte dit jaar voor de Voedselbank Diemen, die ook de minder draagkrachtigen 

in Duivendrecht van voedsel en andere benodigdheden voorziet. Door onze steun kunnen de 

vrijwilligers in iets meer voorzien dan in restanten. Info: https://voedselbankennederland.nl 

U. Bestemming: Werkgroep diaconie, onkosten i.h.b. van het wijkwerk.  

 

Zondag 23 juni 

D.  Bestemming: Dokters van de Wereld. Naast gezondheidsprojecten verspreid over de 

wereld verlenen vrijwilligers van deze stichting binnenlands veel medische hulp aan daklozen 

en ongedocumenteerde asielzoekers. Info: https://doktersvandewereld.org 

U. Bestemming: KIA collecte ten behoeve van binnenlandse ontheemden in Nigeria  die zijn 

gevlucht voor de moordpartijen van Boko Haram. Meer info in de Collectekrant in De 

Aanbouw onder nr. 07. 

 

Zondag 30 juni 

D. Bestemming: Stoelenproject Amsterdam, een laagdrempelige opvang voor mensen die 

dak- en thuisloos zijn in Amsterdam. Daarnaast wil het project de bewustwording van de 

problematiek van dak- en thuislozen in de samenleving bevorderen.  

Info: http://www.stoelenproject.nl 

U. Bestemming: de  eigen kerk, i.h.b. het tuinonderhoud. 

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 

 

 

 

http://www.internationalekinderhulp.nl/
https://www.kerkinactie.nl/projecten/straatpastoraat-in-amsterdam
https://voedselbankennederland.nl/
https://doktersvandewereld.org/
http://www.stoelenproject.nl/
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Financiën en beheer 
 

Beste mensen, 

 

In de maanden december 2018 t/m maart 2019 werd voor verschillende diaconale doelen  

€ 2.043,41 ingezameld; voor de kerkelijke doelen werd door u € 1.573,33 gegeven. 

 

De actie Kerkbalans is weer afgesloten: wij mogen rekenen op een totaal aan bijdragen van 

bijna € 31.000. Vooral door overlijden zijn er minder leden die bijdragen. Ter vergelijking: In 

2018 werd € 34.127 ontvangen. Het goede nieuws is dat de gemiddelde bijdrage per 

persoon de afgelopen jaren wel fors is gestegen: in 2008 bedroeg de bijdrage gemiddeld  

€ 236 en nu € 400. 

 

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 14 mei 2019: 

Dementie uit eigen ervaring 

Een avond in gesprek met iemand die uit eigen ervaring weet hoe het is om dementie te 

hebben. 

 

Dinsdag 11 juni 2019: 

Dementie en beweging 

Gastspreker: Lina Fuhrman, danstherapeut bij Zorggroep Amsterdam Oost 

 

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!  

 

Informatie: ds. Brouwer: 06 30 21 47 71 
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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 

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 

 

  

 

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

