
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

46e jaargang, nr. 1 

 

september-oktober 2019

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

 

1 september ds. W.H. Brouwer  Heilig Avondmaal 

8 september mw. ds. C. Verkerk  

15 september ds. N.A. Gillebaard   

22 september ds. W.H. Brouwer Startzondag; Gezamenlijke maaltijd  

29 september Prof.Dr. A. Wessels 

 

6 oktober ds. W.H. Brouwer 

13 oktober ds. J.W. van der Meulen 

20 oktober ds. F.R. Brommet 

27 oktober ds. W.H. Brouwer 

 

3 november ds. W.H. Brouwer Dankdag; Fruitactie 

10 november ds. L.J. Rasser 

  

Wereldwinkel 

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

 

Lied van de maand 

September Liedboek 796 

Oktober Liedboek 797 

November Liedboek 137a 

 

 

Kostersteam 

1 en 8 september Brigitte Schutte 

15 en 22 september Piet Cleveringa 

29 september Brigitte Schutte 

6, 13 en 20 oktober Marcel Wolters 

27 okt, 3 en 10 november Peter van Leeuwen 
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Agenda: 
Donderdag 12 september 20.15 uur  Grote Kerkenraad 

Zondag 22 september   Startzondag; Gezamenlijke maaltijd 

Zondag 29 september 15.00 uur  St. Kleinoot: Izhar Elias, gitaar 

Vrijdag 4 oktober    Film: Beijing Bicycle (2001) 

Donderdag 10 oktober 20.15 uur  Kleine Kerkenraad 

Vrijdag 11 oktober    St. Kleinoot: Musica Batavia 

Donderdag 24 oktober   ‘China als wereldmacht’; met Kathleen Ferrier 

Zondag 27 oktober 15.00 uur  ‘Dat ding met Veertjes’;  

      Gesprek over het laatste boek van N. Schuman 

Vrijdag 1 november    Film: Loveless (2017) 

Donderdag 7 november   The Third Stream: tussen Jazz en Klassiek 

Donderdag 14 november 20.15 uur  Grote Kerkenraad 

Zondag 17 november 15.00 uur  St. Kleinoot: Joods koor Rénanim 

  

Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven  

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 
 

Na de bijzondere doopdienst van 25 augustus en de viering van het Avondmaal op 1 

september gaan er op zondag 8 september en 15 september twee gastpredikanten voor, 

respectievelijk ds. C. Verkerk  en ds. N.A. Gillebaard. Op 22 september markeren we het 

begin van het nieuwe seizoen met de startzondag. We nemen het thema over dat de 

landelijke PKN heeft voorgesteld: ‘Een goed verhaal’. Daarmee kunnen we veel kanten op, 

en dat zullen we in het komende seizoen dan ook proberen. In diensten waarin ik zal 

voorgaan zal steeds een bepaald Bijbelverhaal centraal staan, soms in combinatie met een 

verhaal van buiten de bijbel. Daarbij zal ik de voorkeur geven aan verhalen die ook echt als 

verhaal verteld worden in de bijbel, namelijk als een min of meer afgesloten vertelling, in 

plaats van deel uitmakend van een langere reeks ‘historische’ vertellingen. (Het onderscheid 

daartussen is niet altijd precies te maken). We kunnen daarbij denken aan het verhaal van 

de torenbouw van Babel of de fabel van Jotam uit het Oude Testament en aan de 

gelijkenissen die Jezus vertelt in het Nieuwe Testament. Bij wijze van overgang van het 

thema ‘Mozes’ van het vorige seizoen naar het nieuwe thema, lezen we op de startzondag 

uit Deuteronomium 32 het begin van het Lied van Mozes, over het vertellen van verhalen.  

Op zondag 29 september zal ds. Wessels voorganger zijn in de dienst. Op zondag 6 oktober 

lezen we een verhaal over taal: dat waarmee verhalen gemaakt worden. We lezen het 

verhaal van de toren van Babel uit Genesis 11 en leggen dat naast een verhaal van Franz 

Kafka (1883 - 1924): ‘Het stadswapen’. Op zondag 13 oktober zal ds. J. van der Meulen uit 

Amsterdam Zuidoost voorgaan in de dienst, fijn dat hij komt: het is al weer lang geleden dat 

hij De Kleine Kerk bezocht. Op 20 oktober weer een ‘vaste gastpredikant’: ds. F. Brommet.  

Op 27 oktober en 3 november hoop ik dan weer voor te gaan, waarbij 3 november ‘Dankdag’ 

is (zie ook elders in dit blad). 

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Diaconie 
 

Collecte informatie voor september/oktober 2019 

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 (KIA) voorgestelde bestemming.  

U vindt  hieronder een opsomming van de begunstigde instellingen en hun doelstelling voor  

genoemde collectes in de maanden september en oktober (D = diaconiecollecte, U = 

uitgangscollecte).  

 

Zondag 1 september 

D: deze collecte is mogelijk de laatste ten behoeve van de maandelijkse groentevoorziening 

aan de bewoners van de Vluchtmaat aan de Johan Muyskenweg. Naar verluid wordt het 

huurcontract met de Bouwmaat  mogelijk binnenkort afgesloten en het pand gesloopt. Een 

oplossing voor de ongeveer 40, meest ongedocumenteerde bewoners is op dit moment nog 

niet gevonden. 

U: de opbrengst van deze collecte is voor de regelmatig terugkerende onkosten van onze 

Diaconie als bv. de onkosten verbonden aan het wijkwerk. 

 

Zondag 8 september 

D: de collecte is vandaag bestemd voor hulp van de stichting War Child aan kinderen uit 

oorlogsgebieden die helaas in de wereld nogal talrijk zijn. Aan de vele verweesde en 

ontheemde, zowel geestelijk als fysiek getraumatiseerde kinderen wordt door War Child 

wereldwijd zorg verleend. Onze steun is daarbij onontbeerlijk.  

Voor meer info: www.warchildholland.org 

U: dit is een landelijke inzameling voor JOP, de jeugdorganisatie van de PKN. De opbrengst 

komt primair ten goede aan het project “Kliederkerk” waarover meer te lezen is in de 

Collectekrant aan het prikbord in de Aanbouw onder nr. 04. 

 

Zondag 15 september 

D: de collecte is de 2e dit jaar voor het Amsterdamse project Kruispost Oudezijds 100. 

Kruispost biedt medische en psychosociale hulp aan mensen die in de reguliere zorg geen 

hulp kunnen krijgen: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar 

weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten.  

Voor meer info: www.kruispost.nl 

U: Kerk in Actie (KIA) voert een grote actie om geld in te zamelen voor herstel en nieuwbouw 

van kerken in het grotendeels verwoeste Syrië. Deze collecte is daar een onderdeel van. 

Voor meer info zie de Collectekrant onder nr. 05. 

 

Zondag 22 september 

D: deze collecte is de 2e dit jaar voor de stichting Light for the World, bepaald geen 

onbekende in deze kolommen. Nog immer herbergt de wereld talloze visueel gehandicapten 

en blinden die vaak in kommer en armoede leven. Daar is wat aan te doen.  

Zie voor meer info: www.lightfortheworld.nl 
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U: in het kader van de Vredesweek collecteert de PKN samen met PAX voor steun aan drie 

vredesprojecten verspreid over de wereld. Meer info in de Collectekrant onder nr. 06. 

 

Zondag 29 september 

D: dit is de 2e collecte dit jaar voor het welbekende en geliefde Liliane Fonds, het  

oorspronkelijk Nederlandse nu wereldwijd werkzame fonds voor hulp aan gehandicapte 

kinderen. Lees hier meer over op de website www.lilianefonds.nl 

U: dit is een landelijke inzameling van KIA voor hulp en bijstand aan ouderen in Moldavië. Dit 

land is na de tweede wereldoorlog de verschoppeling van Oost-Europa geworden, beroofd 

van zijn enige zeehaven en politieke speelbal tussen Oost en West. Het gevolg is dan ook 

het armste land van Europa, verlaten door de jongeren met achterlating van overwegend 

verkommerende ouderen. Hier probeer KIA iets aan te doen. Lees verder in de Collectekrant 

onder nr. 07. 

 

Zondag 6 oktober 

D: 2e collecte dit jaar voor Red een Kind. Vanuit de stichting worden arme dorpsgemeen-

schappen in Afrika en Azië gesteund en geholpen de leefomstandigheden te verbeteren. 

Lees over deze vernieuwende aanpak van kinderzorg op de website www.redeenkind.nl  

U: de PKN onderhoudt goede contacten met het Centraal Joods Overleg in Nederland en er 

zijn verschillende gezamenlijke activiteiten van de christelijke en Joodse gemeenschappen. 

Deze collecte is een landelijke inzameling van geld voor het onderhouden van deze 

contacten. Lees verder in de Collectekrant onder nr. 08. 

 

Zondag 13 oktober 

D: de collecte is bestemd voor de stichting Dorcas, i.h.b. voor hun hulp aan Syrische 

vluchtelingen in de kampen in Griekenland. Sommige vluchtelingen verblijven daar al jaren 

onder de meest erbarmelijke omstandigheden en Dorcas probeert als een van de weinige 

daar wat aan te doen.  

Meer info op de website www.dorcas.nl/hulp-aan-vluchtelingen-in-griekenland 

U: deze KIA collecte dient ter ondersteuning van een project in Bogota, Columbia, om 

ontspoorde jongeren om te vormen tot eerbiedwaardige chef-koks. Meer info in het 4e nr. 

van de Collectekrant onder nr. 02. 

 

Zondag 20 oktober 

D: de collecte is de 3e dit jaar voor het Harriët Tubmanhuis voor de tijdelijke opvang van een 

klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de 

reguliere opvang terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in 

Amsterdam Zuidoost. Lees verder op www.harriettubmanhuis.nl 

U: met deze collecte draagt u bij aan het Individueel Noodfonds van onze Diaconie, waaruit 

in persoonlijke noodgevallen een bijdrage kan worden geput. Zie voor meer info:   

www.pknduivendrecht.nl/diaconie 

 

Zondag 27 oktober 

D: deze collecte is de 2e dit jaar voor Save the Children. Deze grote organisatie werkt in 120 

landen met lokale hulpverleners. Zij helpt de meest kwetsbare kinderen ter wereld met 

medische zorg, gezonde voeding en een veilige plek en geeft hen voorlichting en onderwijs 

voor een beter perspectief. Voor meer info: www.savethechildren.nl 
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U: deze collectie is voor het onderhoud van ons eigen kerkgebouw. Dat dit een kostbare 

aangelegenheid is, spreekt voor zich. Deze collecte wordt dan ook zeer bij u aanbevolen. 

 

Zondag 3 november 

D: dit is de 2e collecte dit jaar voor het Drugspastoraat Amsterdam (DPA), een stichting die 

pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door 

druggebruik. Het DPA is ontstaan als activiteit van de oecumenische Raad van Kerken 

Amsterdam en ziet zichzelf als werkzaam binnen en namens de gezamenlijke kerken van 

Amsterdam. Het aanbod van het DPA staat open voor eenieder die er gebruik van wil maken 

of eraan mee wil werken, ongeacht religieuze achtergrond. 

Zie voor meer info: www.drugspastoraat.nl 

U: dit is een landelijke inzameling van Kerk in Actie ten behoeve van de opleiding van 

predikanten in Zambia. Lees meer over de achtergrond in Collectekrant nr. 4 onder nr. 03. 

 

Zondag 10 november 

D: De collecte is bestemd voor het Nationale Fonds Kinderhulp, kortweg Sam& genaamd. 

Sam& is er voor alle 315.000 kinderen van 0 - 21 jaar die opgroeien in armere gezinnen. Hun 

ouders en/of verzorgers kunnen bij het fonds een aanvraag indienen om hun kind(eren) 

gewoon met andere kinderen mee te laten doen door hen bijvoorbeeld te laten sporten of 

een verjaardag te vieren.  

Voor meer info zie: www.kinderhulp.nl 

U: Via deze collecte kunt u een bijdrage leveren aan de administratiekosten van onze 

werkgroep. 

 

Lennart Bouman, werkgroep Diaconie 

 

 

Financiën en beheer 
 

Beste mensen, 

 

In de maanden juni en juli 2019 werd voor verschillende diaconale doelen € 696,45 

ingezameld; voor de kerkelijke bestemmingen werd door u € 682,80 gegeven.  

 

Inmiddels is de geluidsinstallatie in de kerk vernieuwd. Binnenkort komen er ook 

aanpassingen in de kerkzaal om de galm iets te reduceren hetgeen de verstaanbaarheid van 

sprekers ten goede moet komen. 

Het zijn forse investeringen maar de kwaliteit van onze ruimte wordt hierdoor fors verbeterd. 

 

Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een 

vriendelijke groet van 

 

 

Peter van Leeuwen 
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Dankdag viering en de fruitactie 
 

Beste mensen, 

 

Het is bij het verschijnen van dit kerkblad nog ver weg, maar op zondag 3 november a.s. 

vieren we de dankdag voor gewas en arbeid. Graag willen we u weer vragen om op deze 

dag fruit bijeen te brengen voor verschillende huizen in Amsterdam en Duivendrecht waar 

mensen zonder papieren verblijven. Voor hen is vers fruit een luxe die ze zich niet vaak 

kunnen permitteren. Het is maar een klein gebaar naar deze groep mensen die zo dicht bij 

ons in de buurt wonen, maar zowel het fruit als het feit dat we aan hun denken wordt altijd 

erg gewaardeerd.   

U kunt het fruit meenemen naar de kerkdienst, maar u kunt het ook al de dag van tevoren 

inleveren: 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER VAN 15:00 TOT 16:00 UUR 

In de kerkzaal 

 

Het liefst ontvangen we fruit dat goed houdbaar is, zoals bijvoorbeeld: 

 

• Appels    • Kiwi’s   • Peren   

• Mandarijnen   • Sinaasappels  • Mango’s (niet rijp) 

• Noten    • vijgen   • Bananen 

• Ananas   • dadels   

 

Brengt u liever geen zacht fruit en snoep mee. U mag natuurlijk ook via een gift aan de 

diaconie (NL98 INGB 0000 0517 03) uw steentje bijdragen. Dan zullen wij zorgen dat het 

voor dit project besteed wordt. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie, 

 

        Esther Nolte 

        Tel: 020 – 6000836 

        Email: nolte001@hetnet.nl 

 

 

Oproep aanmelding ad hoc kerstkoor 
 

Evenals voorgaande jaren willen we weer proberen om met een ad hoc kerstkoor in de 

Kerstnachtdienst van 24 december  (om 21.30 uur) te zingen. Op diezelfde dag zingen we   

’s ochtends kerstliederen op het Dorpsplein vanaf 11.00 uur.  

Met het koor willen we oefenen op dinsdagavonden in november en december. De eerste 

oefenavond is op dinsdag 12 november a.s. om 20.00 uur in De Kleine Kerk. 

Graag aanmelden als u mee wilt doen bij:  

        Gerie Bouman 

        Tel: 020-4160181 

        Email: boumanad@planet.nl 
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Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Dinsdag 10 september 

Liefde wordt niet dement  

Documentaire over Peter en Tilly van Vegten 

 

Op de eerste avond van het nieuwe seizoen bekijken we de documentaire ‘Liefde wordt niet 

dement’, over Peter en Tilly van Vegten. Peter zorgt al 21 jaar voor Tilly die al vroeg 

dementie kreeg. Na het zien van de documentaire gaan we in gesprek met Peter van 

Vegten. Daarbij zal hij vanuit eigen ervaring tips en adviezen geven over hoe om te gaan met 

iemand die lijdt aan dementie, vanaf het prille begin tot aan een vergevorderd stadium. 

 

 

 

Dinsdag 8 oktober 

Tao of Care 

Gastspreker: prof. mr. dr. Anne-Mei The 

 

Prof. Anne-Mei The, de grondlegger van ‘Tao of Care’, heeft jarenlang antropologisch 

onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Uit dit 

grondig onderzoek is de Sociale Benadering Dementie (SBD) voortgekomen, een 

benadering die zich niet alleen richt op de medische aspecten van dementie, maar vooral 

ook op de impact die dementie heeft op het persoonlijk leven van mensen en hun naasten. 

Op deze avond komt Anne-Mei The zelf vertellen over dit onderzoek en op welke manier 

deze benadering op tal van plekken wordt toegepast. Anne-Mei The is bijzonder hoogleraar 

Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef onder meer 

het boek ‘Dagelijks leven met dementie – een blik achter de voordeur’.  

 

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 

BANKREKENINGNUMMERS 

 

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

