
  De Kleine Kerk voor allen  

 

 

45e jaargang, nr. 6 

 

juli-augustus 2019

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

 

7 juli pastor W. Berendsen  

14 juli ds. W.H. Brouwer Exodus 32 

21 juli ds. W.H. Brouwer Exodus 33 en 34   

28 juli Gerie Bouman Morgengebed  

 

4 augustus mw. ds. R. de Jong 

11 augustus mw. ds. R. de Jong 

18 augustus Gerie Bouman/Joke Dolman Morgengebed 

25 augustus ds. W.H. Brouwer Doopdienst 

 

1 september ds. W.H. Brouwer Heilig Avondmaal 

  

Wereldwinkel 

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

In de maand juli is de wereldwinkel wegens vakantie gesloten. 

 

Lied van de maand 

Juli Liedboek 897 

Augustus Liedboek 893 

September Liedboek 796 

 

Kostersteam 

7 juli  Piet Cleveringa  

14 en 21 juli Peter van Leeuwen  

28 juli en 4 augustus Piet Cleveringa 

11, 18 en 25 augustus Marcel Wolters 

1 en 8 september Brigitte Schutte 
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Agenda: 
In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten en vergaderingen. 

 

Donderdag 12 september Grote Kerkenraad 

Zaterdag 13 september Open Monumentendag/Boekenmarkt 

Zondag 23 september Startzondag 

  

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 zondag 7 juli gaat pastor W. Berendsen voor in de dienst. Op 14 en 21 juli lezen we 

verder in de verhalen over Mozes, op 14 juli het verhaal over ‘het gouden kalf’ uit Exodus 32 

en daarna uit Exodus 33 en 34 over de nieuwe ‘stenen tafelen’ (nadat het eerste tweetal is 

stukgegooid door Mozes). Op zondag 28 juli heeft de dienst de vorm van een morgengebed. 

Op 4 en 11 augustus zal ds. R. de Jong voorgaan in de dienst, waarna de dienst op 18 

augustus weer de vorm heeft van een morgengebed. Op 25 augustus mag ik het nieuwe 

seizoen beginnen met een feestelijke dienst waarin de doop bediend zal worden aan Clara 

Bakker. Een week later, op zondag 1 september, vieren we het Heilig Avondmaal. 

 

Ter gedachtenis 
 

Op maandag 17 juni is overleden Carolina Jacoba Muller – Doting, in de leeftijd van 85 jaar, 

weduwe van Jan Muller en Jaap Bron. De afgelopen tijd verbleef zij in het Joods Hospice 

Immanuël te Amsterdam. De afscheidsdienst is gehouden op maandag 24 juni, in De Kleine 

Kerk. Na afloop vond de begrafenis plaats op de Nieuwe Ooster te Amsterdam.  

 

Tel uw zegeningen één voor één. 

Tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle noem ze één voor één 

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

 

Vakantie 

 
Van 26 juli tot en met 22 augustus ben ik afwezig. In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met Brigitte Schutte, tel. 020 695 74 03 of met Peter van Leeuwen,  

tel. 06 21 17 19 45. 

    

         ds. Wim Brouwer 

       

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Diaconie 
 

Collecte informatie juli/augustus 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 juli en 

augustus de doelstelling en waar mogelijk een bron van méér informatie. 
 

Zondag 7 juli 

D. 3e collecte dit jaar ten behoeve van de maandelijkse groentevoorziening aan de 

bewoners van de Vluchtmaat aan de Johan Muyskenweg. Info: https://vluchtmaat.nl 

U. vakantie voor kansarme kinderen. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die 

armoede in Nederland bestrĳden,  bv. met de Actie Vakantietas. Samen met plaatselĳke 

kerken wil Kerk in Actie 5000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een 

vakantietas. Info: Collectekrant nr. 3 op het prikbord in de Aanbouw onder nr. 01. 
 

Zondag  14 juli 

D. de collecte is bestemd voor  Bartiméus-Sonneheerdt,  de welbekende grote nationale 

organisatie voor velerlei  zorg  voor blinden en slecht zienden.  

Info over lopende projecten: https://www.steunbartimeus.nl 

U. bijdrage aan het jaarlijks af te dragen diaconale quotum. 
 

Zondag 21 juli 

D. Stichting  Dorcas, i.h.b. voor hulp aan de vluchtelingen in kampen in Griekenland. In 

samenwerking met de lokale Griekse kerk is Dorcas een project gestart waarin kwetsbare 

vluchtelingen terechtkunnen in een veilige opvang. De situatie in de Griekse opvangkampen 

is namelijk erg schrijnend en uitzichtloos.  

Info: https://dorcas.nl/samenwerking-tussen-dorcas-en-griekse-kerken 

U. met deze collecte levert u een bijdrage aan het onderhoudsfonds voor deze kerk. 
 

Zondag 28 juli 

D. 2e collecte 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 https://www.harriettubmanhuis.nl 

U: de collecte is voor onze Diaconie ter dekking van de kosten van de eredienst als bv. de 

wekelijkse bloemengroet. 
 

Zondag 4 augustus 

D: 2e collecte voor de Stichting Internationale Kinderhulp Nederland (IKN). Deze stichting 

ondersteunt projecten van International Childrens Care dat wereldwijd zorgt voor meer dan 

500 verweesde kinderen. Info: www.internationalekinderhulp.nl 

U: deze collecte is bestemd voor materialen voor  de kinderkerk  
 

Zondag 11 augustus 

D. Stap Verder. Onder deze naam is er sinds september 2010 midden in de Bijlmer een 

diaconaal oecumenisch centrum ingericht  dat wordt gedragen door zes kerkelijke 

https://vluchtmaat.nl/
https://www.steunbartimeus.nl/
https://dorcas.nl/samenwerking-tussen-dorcas-en-griekse-kerken
https://www.harriettubmanhuis.nl/
http://www.internationalekinderhulp.nl/
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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. Met deze collecte helpen we Kerk in Actie met projecten om begeleiding en steun te 

geven aan kansarme kinderen verspreid over de wereld. Info in de Collectekrant nr. 3, onder 

nr. 01 in de Aanbouw. 
 

Zondag 18 augustus 

D. 2e collecte dit jaar voor Dokters van de Wereld die naast gezondheidskundige projecten 

over de gehele wereld belangrijke medische en andere hulp bieden aan vluchtelingen die in 

Nederland verblijven. Info zie: https://doktersvandewereld.org 

U. 3e collecte om de jaarlijks af te dragen som van het diaconale quotum bij elkaar te krijgen. 
 

Zondag 25 augustus 

D.  2e collecte voor het  Kinderhospice Binnenveld. In deze  instelling wordt per jaar aan 

ongeveer 50 ernstig en vaak ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levens-

verwachting gespecialiseerde zorg geboden. Info: https://www.kinderhospicebinnenveld.nl 

U. De collecte is bestemd voor het onderhoud van ons orgel. 
 

Zondag 1 september 

D. 4e collecte voor de maandelijkse groenten donatie aan de bewoners van de Vluchtmaat  

(zie  toelichting bij1/7 hierboven). 

U. De collecte is bestemd voor het wijkwerk van onze werkgroep Diaconie.   
 

       Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
 

Bericht uit de Wereldwinkel 

De netto opbrengst van de Wereldwinkel bedroeg over de laatste twee jaar in totaal  €950.-. 

Dit bedrag is gelijkelijk verdeeld over twee bij ons als betrouwbaar bekend staande goede 

doelen: 

  

1.De Nieuwe Horizon: Vanuit een christelijke basis stimuleert en helpt de stichting de arme, 

gekleurde bevolking van Montagu in Zuid-Afrika om tot een structurele vooruitgang binnen 

en buiten de eigen gemeenschap te komen. Ondersteuning vindt met name plaats op het 

terrein van gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerk. Door deze ondersteuning kunnen 

ouderen en jongeren hun mogelijkheden ontdekken en tot verdere ontwikkeling en 

zelfstandigheid komen. Zie voor meer info: https://www.nieuwehorizon.nl  
  

2.Baan Phak Phing. In Baan Phak Phing wonen Thaise meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 

jaar. Zo op het eerste gezicht is er niets bijzonders met hen aan de hand: ze spelen, lachen 

en maken ruzie net als alle andere meisjes op die leeftijd. Het feit dat zij nog zo in het leven 

kunnen staan is een wonder! Het zijn namelijk allemaal meisjes, die op jonge leeftijd zijn 

misbruikt. Baan Phak Phing biedt deze meisjes een warm en veilig thuis, dat zoveel mogelijk 

gebaseerd is op een normale vertrouwde gezinssituatie. Groepen van maximaal 10 meisjes 

wonen in drie huizen met elk vier moeders die in wisseldiensten werken. Daarnaast zijn er 3 

huisjes voor de bijna volwassen meisjes, hier leren ze zelfstandig te wonen. Zie voor meer 

info: https://www.baanphakphing.nl/nl/about-us/the-board/ 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaal-centrum-in-amsterdam-zuidoost
https://doktersvandewereld.org/
https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/
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Financiën en beheer 
 

Beste mensen, 

 

In de maanden april en mei 2019 werd voor verschillende diaconale doelen € 778,35 

ingezameld; voor de kerkelijke doelen werd door u € 979,90 gegeven. Via de deeldoosjes 

etc. werd t.b.v. ‘Het vergeten Kind’ € 418,90 ingezameld. 

 

Onlangs heeft de kerkenraad de jaarstukken 2018 besproken en goedgekeurd. De diaconie 

heeft in 2019 € 6.025 van u ontvangen ten behoeve van noden veraf en dichtbij. Er werd iets 

meer uitgegeven waardoor de diaconie € 870,65 moest interen op haar vermogen hetgeen 

overigens bewust beleid is om de financiële reserves iets af te bouwen. 

 

De kerk heeft het jaar 2018 afgesloten met een tekort van € 14.941. Dat is beduidend minder 

dan het bedrag van € 46.150 dat was begroot. Het verschil wordt m.n. veroorzaakt door de 

gedeeltelijke detachering van Ds. Brouwer naar Diemen, minder onderhoud dan begroot en 

meer huurinkomsten. 

 

In de zomermaanden verwachten wij achterin de kerk geluidsisolatie te zullen aanbrengen 

waardoor de galm wat zal afnemen. Voorts zal de apparatuur deels worden aangepast 

waardoor de geluidskwaliteit nog verder zal verbeteren. 

 

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 
 

In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van het Alzheimercafé. Het nieuwe seizoen 

begint op dinsdag 10 september 2019 met het zien van de documentaire ‘Liefde wordt niet 

dement’ over Peter en Tilly van Vegten. Peter van Vegten zal zelf aanwezig zijn: na afloop 

gaan we met hem in gesprek. 

 

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 (behalve in juli en 

augustus), 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!  

 

Informatie: Wim Brouwer, tel. 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

