
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

46e jaargang, nr. 2 

 

november-  

december 2019

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

 

10 november ds. L.J. Rasser   

17 november ds. C.J.P. Ofman  

24 november ds. W.H. Brouwer Zondag Voleinding 

 

 1 december   ds. W.H. Brouwer 1e Advent, Heilig Avondmaal,   

   Gemeenteberaad; Gezamenlijke maaltijd 

 8 december   Morgengebed 

15 december  ds. R.J. Bakker 

22 december  ds. W.H. Brouwer 

24 december  ds. W.H. Brouwer Kerstnachtdienst 21.30 uur 

25 december  ds. W.H. Brouwer Kerstdienst met kinderen 

29 december  ds. E.O. Sondorp 

 

5 januari   ds. W.H. Brouwer 

12 januari Prof.Dr. A. Wessels 

  

Wereldwinkel 

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

 

Lied van de maand 

November Liedboek 137a 

December Stapellied 

Januari Liedboek 4a 

 

 

Kostersteam 

3 en 10 november Peter van Leeuwen 

17, 24 nov en 1 dec Piet Cleveringa 

8 en 15 december Marcel Wolters 

22 en 24 december Brigitte Schutte 

25 december  Peter van Leeuwen 

29 december Marcel Wolters 

5 en 12 januari Peter van Leeuwen 
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Agenda: 
Donderdag 14 november   Kerkenraad 

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

Donderdag 21 november   Xiao met Wim Westerman 

Woensdag 27 november   Michael 

Zondag 1 december     Gemeenteberaad na de kerkdienst 

Donderdag 12 december 20.15 uur  Kerkenraad 

Vrijdag 13 december    Film: Never Sorry, i.s.m. Amnesty International 

Dinsdag 24 december 11.00 uur  Kerstzingen op het Dorpsplein 

Donderdag 9 januari 20.15 uur  Kerkenraad 

Donderdag 16 januari    Randy Newman i.s.m. Johan Sturm 

  

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 
 

In komende weken wil ik in de diensten waarin ik zelf voorga verder gaan met de serie ‘Een 

goed verhaal’, waarbij ik naast de Bijbellezing steeds een verhaal uit een andere bron zal 

plaatsen.  

 

Na de dienst van 10 november met ds. L. J. Rasser, gaat op zondag 17 november ds. C. 

Ofman voor. Zondag 24 november is de Zondag van de Voleinding, de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar. We noemen in de dienst de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk 

jaar in onze gemeente zijn overleden en bidden voor hen die met een groot gemis verder 

leven. Wij gedenken hen vanuit het geloof dat de dood niet het laatste is en dat zij geborgen 

zijn bij God. Familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst.  

 

Op zondag 1 december, de eerste zondag van advent, vieren we het Heilig Avondmaal. Aan 

deze dienst zal ook de kinderkerk meewerken. De dienst van zondag 8 december heeft de 

vorm van een morgengebed.  

Op zondag 15 december, de derde advent, gaat ds. R. J. Bakker voor, waarna ik zelf weer 

dienst heb op zondag 22 december.  

 

Aan de Kerstnachtviering, op 24 december, vanaf 21.30 uur, zal een ‘ad hoc kerstkoor’ 

meewerken (zie ook elders in dit blad).  

Op 25 december, Kerstmorgen, werkt de kinderkerk weer mee aan de dienst. We lezen uit 

Lucas 2.  

 

Op zondag 29 december gaat ds. E. Sondorp voor in de dienst. 

 

Op 5 januari lezen we uit Matteüs 2 over de wijzen uit het oosten en combineren dat met een 

vertaling van Martinus Nijhoff van de bewerking die de Engelse dichter T.S. Elliot van dit 

verhaal maakte.    

 

Ds. Wim Brouwer 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Gemeenteberaad op zondag 1 december na de kerkdienst 

De toekomst van onze Gemeente 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft onze kerkelijke gemeente te maken met jaarlijkse 

financiële tekorten als gevolg van een steeds verder dalend aantal leden. De kerkenraad 

heeft hierom diverse maatregelen moeten nemen, waaronder het verkleinen van de 

aanstelling van Ds. Brouwer van 75% naar 50%, waarbij het mogelijk was om hem voor de 

overige 50% te detacheren naar de Protestantse gemeente Diemen. Deze overeenkomst is 

op 1 april 2018 gestart, en voor zowel Ds. Brouwer als voor beide kerken is dit een goede 

ontwikkeling gebleken. Echter, deze overeenkomst was slechts voor een periode van 2 jaar, 

dus het wordt tijd om ons te oriënteren op hoe we nu verder gaan. We vinden het belangrijk 

om de meningen en ideeën uit de kerkelijke gemeente hier in mee nemen. We zullen 

hiervoor een gemeenteberaad beleggen waarin de volgende punten aan de orde komen: 

- we willen terugblikken op de afgelopen 1,5 jaar dat Ds. Brouwer is gedetacheerd in 
Diemen en onze bevindingen met u delen.  

- we zullen u een overzicht geven van de huidige financiële stand van zaken en wat de 
consequenties (kunnen) zijn voor de tijd die voor ons ligt. 

- we willen met u de verdere samenwerking met Diemen bespreken en u een aantal 
mogelijkheden voorleggen om onze gemeente nog zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten voortbestaan.  

Deze bijeenkomst zal plaats vinden in De Aanbouw op zondag 1 december 2019, na de 
kerkdienst. Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd . We hopen zoveel mogelijk 
gemeenteleden bij deze bijeenkomst te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Kerkenraad:  Martijn Nolte 

 Ds. Wim Brouwer  
 Brigitte Schutte 
 Jan Peter van der Does  
 Gerie Bouman  
 Esther Nolte-‘t Hoen 

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2020 
Wanneer:  Zaterdag 4 januari 2020 

Hoe laat:  16:00 uur – 18:00 uur 

Waar:   De Aanbouw 

 

Zo zoetjesaan loopt dit jaar op zijn eind en staat het nieuwe voor de deur. 

Het is een mooie traditie om dit samen te vieren met een terugblik op gelukkige en 

verdrietige momenten. Maar we blikken ook vooruit, heffen het glas en klinken vol 

vertrouwen op de toekomst. 

 

U bent allen meer dan welkom! 

 

Namens de kerkenraad, 

Brigitte Schutte 
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Diaconie 
 

Collecte informatie voor november en december  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 november en december van dit jaar (D = 

diaconiecollecte, U = uitgangscollecte).  

 

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.goededoelen.nl/doel/nationaal-fonds-

kinderhulp 

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

werkgroep Diaconie. 

 

Zondag  17 november 

D: Dit is de 2e collecte dit jaar voor het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam ZO. Dit huis is 

onderdeel van de internationale hulporganisatie Catholic Worker en biedt onderdak aan een 

klein aantal gezinnen van ongedocumenteerde asielzoekers die hier tijdelijk samenwonen 

met een aantal vrijwilligers. Voor meer info zie: www.noelhuis.nl/gastvrijheid-voor-

vluchtelingen 

U: Deze collecte is bestemd voor de eigen kerk, i.h.b. als bijdrage aan de kosten van het 

Pastoraat in onze gemeente. 

 

Zondag 24 november 

D: Deze collecte is bestemd voor het in Amsterdam gevestigde Hospice Veerhuis een in de 

Amsterdamse Pijp gevestigd comfortabel huis dat aan enkele terminaal zieke patiënten 

onderdak en verzorging biedt voor een waardig levenseinde. Meer info op: 

www.hospiceveerhuis.nl 

U: Dit is een landelijke inzameling van geld voor ondersteuning van activiteiten gericht tegen 

vereenzaming. Tegen deze vooral voor alleenstaande ouderen geuite klacht wordt door vele 

kerkgemeenten actie ondernomen, zowel individueel als in groepsverband en dat brengt 

soms kosten met zich. Meer info in de Collectekrant in de Aanbouw onder nr. 05. 

 

Zondag  1 december 

D: Collecte voor het Amsterdamse Stoelenproject. Het Stoelenproject is de meest 

laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, 

warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er in de periode van 15 september tot 1 mei 

50 daklozen in onze opvang aan de Marnixstraat. Voor meer info: www.stoelenproject.nl 
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U: Met deze collecte levert u een bijdrage aan het door ons jaarlijks aan de PKN af te dragen 

diaconaal  quotum.  

 

Zondag 8 december 

D: De collecte dient ter aanvulling van het Rampenfonds van onze Diaconie. Via deze 

afzonderlijke post op de begroting van de Werkgroep kunnen wij indien daar voor op 

landelijke schaal om wordt gevraagd een bijdrage leveren aan internationale noodhulp in 

geval van grootschalige rampen, doorgaans als gevolg van natuurgeweld. Voor info zie  

www.pknduivendrecht.nl 

U: Ook deze collecte is voor de eigen kerk, i.h.b. voor het onderhoud van ons kerkgebouw.  

 

Zondag 15 december 

D: Deze collecte is de 3e dit jaar voor “Stap Verder”, een samenwerkingsproject van de 

Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum 

Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties willen zij een bijdrage leveren aan het 

welzijn van de inwoners van het stadsdeel. Het in Hoogoord gevestigde centrum verzorgt 

taallessen, geeft info, o.a. door een spreekuur, over relevante voorzieningen en biedt hulp bij 

opvoeding van kinderen. Meer info: www.stapverder.info 

U: Met deze collecte draagt u bij aan de betaling van de administratieve  kosten die 

verbonden zijn aan de werkzaamheden van  onze werkgroep Diaconie. 

 

Zondag 22 december 

D: De opbrengst van deze collecte gaat naar de Regenboog Groep die acht inloophuizen  in 

Amsterdam beheert. Deze vormen een warme, veilige haven voor de mensen die dat hard 

nodig hebben: dak- en thuislozen. Zij kunnen hier overdag terecht om een beetje bij te 

komen van weer een zware nacht op straat. Een inloophuis moet daarom op zijn minst in de 

basis kunnen voorzien, een gezonde maaltijd, een warme douche, een frisse handdoek en 

onderbroek, gewassen kleding, een scheerbeurt en de nodige gezondheidsproducten. Meer 

meer info: www.deregenboog.org 

U: De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de eigen kerk, i.h.b. aan de 

Kinderkerk. 

 

Dinsdag 24 december, Kerstnachtdienst 

D: De collecte is bestemd voor War Child Nederland. Tezamen met een aantal gelijksoortige 

organisaties in verschillende andere landen verzorgt de Nederlandse tak hulp in allerlei vorm 

aan kinderen in of afkomstig uit oorlogslanden. In 2018  deden 216903 kinderen en 

ouders mee aan programma’s in veertien landen, waar 325 collega’s alles op alles zetten om 

de veerkrachtigheid van kinderen in oorlogssituaties te versterken. De programma’s worden 

aangestuurd vanuit Amsterdam. Daar werken 101 collega’s aan de ontwikkeling en 

aansturing van programma’s, onderzoek en fondsenwerving. 

Meer info: www.warchild.nl/organisatie  

U: er is geen uitgangscollecte 
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Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag 

D: Dit is de 3e collecte dit jaar voor het Amsterdamse Stoelenproject. Zie de toelichting bij de 

collecte van 1/12 jl. hierboven. 

U: Deze is traditioneel voor acties die KIA heeft onder de noemer van  Kinderen in de Knel. 

Dit jaar gaat de opbrengst naar de organisatie Bethania die in Moldavië twee opvanghuizen 

naschoolse opvang onderhoudt voor kinderen uit ontwrichte gezinnen, vaak met 

psychosociale stoornissen. Naast huiswerkbegeleiding en voeding krijgen de kinderen indien 

nodig ook een psychologische begeleiding. Meer info in de Collectekrant onder nr. 06. 

 

Zondag 29 december 

D: Dit is de 2e collecte dit jaar voor het Amsterdamse Straatpastoraat. Dit biedt persoonlijke 

aandacht, pastoraat, belangenbehartiging, creatieve en sociale activiteiten, hulp bij boetes 

voor bijvoorbeeld het slapen in het openbaar of wildplassen en advies over uitkeringen, 

(zorg)verzekeringen, instanties en woonrecht.  

Meer info: www.kerkinactie.nl/projecten/straatpastoraat-in-amsterdam 

U: Met deze collecte draagt u bij aan het onderhoud van ons kerkorgel 

 

Zondag 5 januari 2020 

D: Deze collecte is bestemd voor de Voedselbank en Diemen die ook de minder bedeelden 

in onze gemeente van voedingsmiddelen voorziet. In deze tijd van gastronomische overvloed 

is het goed om ook zorg te geven aan hen voor wie dit niet is weggelegd. 

U: De collecte is bestemd voor de eigen kerk, i.h.b. ten behoeve van het tuinonderhoud. Af 

en toe wordt hiervoor professionele hulp gezocht. 

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 

 

 

Kledinginzameling voor vluchtelingen op de Griekse eilanden 

 
Begin oktober deed de Stichting Human Aid Now een beroep op de Kerken in Amsterdam  

e.o. warme kleding te willen inzamelen voor de vluchtelingen in de Griekse kampen, i.h.b. op 

Samos. Inmiddels is dit verzoek opgepakt door 14 kerken die gezamenlijk 11 bussen van 5,5 

m3 lading hebben opgebracht. Ook onze kerk heeft daaraan meegedaan, en een inzameling 

gehouden op zondag 20 oktober j.l. met een opbrengst van geschat ¾ buslading. Op dit 

moment is de sortering en verpakking in volle gang maar een tekort aan vrijwilligers noopte 

de organisatie tot een tweede kanseloproep op 3/11, om vrijwilligers te werven 

Mede namens de organiserende stichting wil de Werkgroep Diaconie hartelijk dankzeggen 

aan degenen die hun bijdrage in enigerlei vorm  aan deze actie hebben gegeven.  

 

Werkgroep Diaconie. 
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Financiën en beheer 
 

Beste mensen, 

 
In de periode van 11 augustus t/m 13 oktober 2019 werd voor verschillende diaconale 
doelen € 870,56 ingezameld; voor de kerkelijke bestemmingen werd door u € 753,81 
gegeven.  
 
De eerste reacties op de nieuwe geluidsinstallatie zijn zeer positief: betere verstaanbaarheid 
van gesproken woord zonder dat de akoestiek is aangetast! 
 
Inmiddels zijn de diakenen en de kerkrentmeesters druk bezig met de begrotingen 2020. In 
de kern is hierbij de steeds terugkerende vraag: hoeveel uitgaven zijn er te verwachten en 
hoe betalen wij dat? 
In het volgende kerkblad kan ik u hier vermoedelijk meer over melden. 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een 
vriendelijke groet van 
 
Peter van Leeuwen 

 
Eindejaarscollecte 2019 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor de Eindejaarscollecte 2019 die in december wordt 
gehouden. 

 
Een goed verhaal 

      
“Een goed verhaal” is het jaarthema van de Protestantse Kerk.  In de kerk leven en werken 
we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord is een bron van 
troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Maar ook een boek dat cultureel en 
maatschappelijk relevant is, omdat de bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen 
naar ons eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel 
voor ons dagelijkse leven.  
 
Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten inspireren door de 
bijbelverhalen. Wij doen dit door op zondag samen ons geloof te vieren, door het 
organiseren van avond- en zondagmiddagbijeenkomsten met thema’s op het raakvlak van 
maatschappij, cultuur en religie. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder 
hebben, dichtbij en ver weg.  
 
Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Onze Kerkelijke gemeente heeft 
te maken met jaarlijkse financiële tekorten. Voor 2020 wordt dit tekort begroot op  
€ 27.000,- .  
Door uw financiële steun kunnen wij dit tekort verkleinen.  Daarom vragen wij u aan het eind 
van dit jaar om een extra gift, zodat wij ons mooie werk in het nieuwe jaar kunnen 
voortzetten.  
 
U kunt uw gift overmaken  op NL98 INGB 0000 0517 03 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Duivendrecht. 
 
Heeft  u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan 
contact op met één van de kerkenraadsleden.  
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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 

 
 
 
Amnesty schrijft voor jongeren tijdens Write for Rights 2019 
 
Op 10 December is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag 
komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor andere 
mensen die onrecht is aangedaan. Tijdens de Write for Rights 2019 besteedt Amnesty 
International speciale aandacht aan kinderen en jongeren.   
Amnesty International voert actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, 
Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte. 
 
Bent u van onze Amnesty groep gewend, dat er ook in Duivendrecht na de kerkdienst 
geschreven kan worden, dit jaar kan dat alleen in Diemen en wel in de Raadzaal van het 
Gemeentehuis, D.J. den Hartoglaan 1, op dinsdag 10 december van 11.00 tot 16.00 uur, 
waarvoor van harte uitgenodigd. 
 
Als u wilt kunt u voorbeeldbrieven ontvangen, die u dan rustig thuis kunt schrijven, u kunt die 
aanvragen bij mij: Lenie Toussaint, tel: 0204160316, email ltoussaintspaargaren@freeler.nl . 
Verder zullen er voorbeeldbrieven en Amnesty artikelen beschikbaar zijn in Duivendrecht in 
De Aanbouw achter De Kleine Kerk vanaf 19.30 uur voorafgaand aan en na de film Never 
Sorry over de Chinese kunstenaar Ai Weiwei op vrijdagavond 13 december. 
 
Hartelijke groeten, 
Lenie Toussaint-Spaargaren 
Namens Amnesty International Groep 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltoussaintspaargaren@freeler.nl
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Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Dinsdag 10 december 

Een dementievriendelijke samenleving 
Gastspreker: Marlien Keune 
 
Naast aandacht voor de medische aspecten komt er steeds meer aandacht voor de sociale 
aspecten van dementie. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen in de 
samenleving, maar dat is niet altijd makkelijk. Hoewel minder dan vroeger, ligt dementie voor 
velen nog in een taboesfeer en heerst er nog veel onkunde over de ziekte en haar gevolgen. 
Alzheimer Nederland zet zich al enkele jaren in voor een dementievriendelijk Nederland met 
de campagne ‘samen maken we Nederland dementievriendelijk’. Marlien Keune van 
Alzheimer Nederland zal op deze avond vertellen over hoe wij kunnen helpen om onze 
samenleving dementievriendelijker te maken.   
 
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! 
 
Meer informatie? 
Ouder-Amstel: Ans Baard, tel. 020 699 40 97, E-mail: ansbaard@hotmail.com   
 
Het Alzheimer Café Diemen, Ouder- Amstel, Amsterdam – Oost is een activiteit van: 
Buurtzorg, Cordaan, Dynamo, PCOB afd. Diemen, MaDi, en Zonnehuisgroep Amstelland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ansbaard@hotmail.com


 

10 

 

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 
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