
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

46e jaargang, nr. 3 

 

januari- februari 2020

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

 

  5 januari ds. W.H. Brouwer   

12 januari ds. Prof. Dr. A. Wessels  

19 januari mw. ds. E.E. Aarsen-Schiering  

26 januari mw. ds. C. Verkerk 

  

  2 februari ds. W.H. Brouwer 

  9 februari mw. ds. A.H. van Osnabrugge 

16 februari ds. C.J.P. Ofman 

23 februari ds. W.H. Brouwer Heilig Avondmaal 

 

  1 maart ds. W.H. Brouwer Eerste zondag veertigdagentijd 

  m.m.v. kinderkerk; gezamenlijke maaltijd 

  8 maart   ds. F.R. Brommet  

15 maart 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 

Januari Liedboek 4a 

Februari Lied 571 

Maart Lied 579 

 

Kostersteam 

5 en 12 januari Peter van Leeuwen 

19 en 26 januari Piet Cleveringa 

2 februari Brigitte Schutte 

9 en 16 februari  Marcel Wolters 

23 februari Brigitte Schutte 

1 en 8 maart Peter van Leeuwen 
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Agenda: 
 

Zaterdag 4 januari 16.00 – 18.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

Donderdag 9 januari 20.15 uur  Kerkenraad 

Donderdag 16 januari    Randy Newman m.m.v. Johan Sturm 

Vrijdag 31 januari    Irene en Roeland Duijne, piano en cello 

Vrijdag 7 februari    Film: Like Father, Like Son 

Donderdag 13 februari 20.15 uur  Kerkenraad 

Donderdag 20 februari   Notre Dame Paris 

Donderdag 5 maart    Poëziefestival: Daar zit muziek in…. 

Donderdag 12 maart 20.15 uur  Gezamenlijke Kerkenraad met PKN Diemen 

  

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 
 

Terugblik 

 

November begon met de oogstdankdienst waarvoor weer veel fruit was verzameld dat 

verdeeld is door de diaconie over verschillende huizen in de omgeving waar mensen zonder 

papieren verblijven. Eind november sloten we het kerkelijk jaar af met de ‘zondag van de 

voleinding’. In de dienst werden de namen genoemd van degenen die in het afgelopen jaar 

in onze gemeente zijn overleden. We noemden de namen van:  

 

Nicolaas Abraham Schuman 
 

Willem van Goch 
 

Dirk de Ruiter 
 

Carolina Jacoba Muller - Doting 
 

 

Vergeet niet hoe wij heten, 

wij heten naar uw naam. 

Uit duizenden gebeden 

stelt zich uw eenvoud saam. 

Want zo zijt Gij gebroken, 

gelijk het ene licht, 

van naam tot naam gesproken, 

van dag tot dag ontloken, 

zo zien wij uw gezicht. 

        Willem Barnard 

  

In dezelfde dienst stond de engel Michaël centraal, bekend van het beeld aan het einde van 

de Kloosterstraat en al van oudsher verbonden met het thema van de voleinding.  

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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In de adventstijd gaven we aandacht aan de andere engel die in de bijbel met name wordt 

genoemd: Gabriël. Hij is vooral bekend door zijn aanwezigheid rond de geboorte van Jezus 

in het Lucas-evangelie, maar zijn optreden in het boek Daniël komen we in de kerk minder 

vaak tegen. Toch heeft Lucas zich sterk door de schrijver van het boek Daniël laten 

inspireren. De tweede en vierde adventszondag hadden de vorm van een ‘morgengebed’ 

(dienst zonder kyrië, gloria en zonder uitgebreide preek), opgebouwd rond twee 

kerstliederen: ‘Es ist ein Ros’ entsprungen’ (2e advent, met muziek van Michael Praetorius 

en Jan Sandström) en ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’ (4e advent, met een Gregoriaanse 

zetting en een motet van Johannes Brahms).   

 

Voor de Kerstnacht was het Gerie Bouman weer gelukt een ad hoc – kerstkoor te 

presenteren, waardoor we opnieuw een mooie en afwisselende kerstviering konden beleven. 

Op Kerstmorgen maakten de kinderen mooie kaarten in collage-vorm met afbeeldingen die 

met de betekenis van het kerstverhaal te maken hebben. 

 

 

Vooruitblik 

 

In januari ben ik alleen op de eerste zondag voorgegaan; we verdiepten ons in het ‘verhaal 

van de twaalfjarige Jezus in de tempel’, het enige Bijbelverhaal over de kindertijd van Jezus. 

Een week later ben ik in Diemen, waarna ik vakantie heb. Vandaar dat er op 12, 19 en 26 

januari gastpredikanten zijn: ds. A. Wessels, ds. E. Aarsen – Spiering en ds. C. Verkerk. Op 

zondag 2 februari ben ik weer terug. We lezen dan, in het kader van de serie ‘een goed 

verhaal’, Matteüs 8, 23 – 27, het verhaal over de storm op het meer. Op 8 februari gaat ds. 

A.H. van Osnabrugge voor, op 15 februari gevolgd door ds. C. Ofman. Op 23 februari sluiten 

we de tijd van Epifanie (de feesttijd na Kerst) af, met een dienst waarin we het Heilig 

Avondmaal vieren. We gaan verder met de serie ‘een goed verhaal’, en lezen dan Rechters 

(Richteren) 9, 7 – 15: de fabel van Jotam.  

 

Op (as)woensdag 26 februari begint de veertigdagentijd: op de eerste zondag van de 

veertigdagentijd, 1 maart, wil ik beginnen met een serie diensten (waarvan een deel in 

Diemen) rond de zeven kruiswoorden van Jezus. Op deze zondag gaat het om het eerste 

kruiswoord: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23,34a). 

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

Vakantie 
 

Van 17 tot en met 26 januari ben ik afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen 

met Brigitte Schutte, tel. 020 695 74 03.  

 

ds. Wim Brouwer 
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Ter gedachtenis 
 

Op donderdag 19 december 2019 is overleden Emma Johanna Verhoef - Bek, weduwe van 

Dirk Verhoef, in de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde na de sluiting van ’t Reijgersbosch in 

Amstelveen Westwijk. De dienst van Woord en Gebed heeft plaatsgevonden op vrijdag 27 

december, om 10.30 uur in De Kleine Kerk. De dienst werd geleid door ds. Elsa Aarsen - 

Schiering. Na afloop vond de crematieplechtigheid plaats in besloten kring.  
 

Wees bij ons, wees ons een geleide 

bij het verdwijnen van de dag. 

Wij wachten U, begin en einde, 

in wie ons leven rusten mag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie 
 

Collecte informatie voor januari en febuari 2020 

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 januari en februari van dit jaar (D = diaconiecollecte, U = 

uitgangscollecte).  

 

Zondag 5 januari 

D: Deze collecte is bestemd voor de Voedselbank Diemen die zoals bekend ook de 

financieel minder draagkrachtige inwoners van Duivendrecht van de nodige 

voedingsmiddelen voorziet. Met de opbrengst van deze collecte kunnen de vrijwilligers van 

de Voedselbank hun cliënten andere activiteiten aan bieden naast de levensmiddelen. 

U: Deze collecte is bestemd voor het onderhoud  de eigen kerk, i.h.b. van de tuin om de 

kerk. Soms wordt hiervoor professionele hulp gezocht. 

 

Zondag 12 januari 

D: De opbrengst van de collecte is voor de internationale hulporganisatie AMREF Flying 

Doctors die geheel Afrika voorziet van een efficiënt luchttransport van zieken, medisch 

personeel en hulpgoederen. Daarnaast wordt ook grondtransport van patiënten verzorgd en 

hulpverlening ter plaatse door mobiele operatie-eenheden. Info: www.amref.nl 

U: Deze collecte is een bijdrage aan de administratiekosten van de werkgroep Diaconie. 
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Zondag 19 januari  

D: Collecte voor Kruispost Amsterdam, een dochterorganisatie van de orde Oudezijds 100. 

Kruispost 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, dat betekent jaarlijks 7000 consulten. Het 

werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners. Het team van tachtig 

vrijwilligers en medewerkers bestaat o.a. uit medici: onder wie huisartsen, een neuroloog, 

tandartsen, maatschappelijk werkers, een advocaat etc. 

U: Deze collecte is voor het Amsterdamse Stoelenproject dat in doelstelling verwant is aan 

het vorige. 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 50 daklozen in de opvang aan de Marnixstraat. Sinds 1989 realiseren hier ieder seizoen 

75 vrijwilligers 10.000 overnachtingen in de periode van 15 september tot en met 30 april. 

Het project wordt gerund door een onafhankelijke stichting. Info: www.stoelenproject.nl 

  

Zondag 26 januari 

D: De collecte is voor de Stichting Hadassa Hoeve, die als doel heeft jonge vrouwen in de 

leeftijd van 16 tot 23 jaar, die niet zelfredzaam zijn vanwege bijvoorbeeld een turbulente 

jeugd of een sociale beperking, in een voor hen veilige en prettige woonsituatie te helpen 

zelfstandig te leren leven. Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen een 

begeleidingstraject, met als doel dat zij hun talenten (weer) ontdekken en deze gaan inzetten 

in hun dagelijks leven. 

U: Deze collecte is een landelijke inzameling ten behoeve van JOP, de jongeren organisatie 

van de PKN. De opbrengst dient voor de promotie en uitvoering van Sirkelslag, een 

interactief spel binnen en tussen jeugdclubs in het land. Ze voeren als groep uitdagende 

opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De 

groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale 

manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofs-onderwerpen waarin een bijbelverhaal 

centraal staat. 

 

Zondag 2 februari 

D: Deze collecte is voor het Jeanette Noëlhuis, dat in Amsterdam ZO naast een kleine vaste 

leefgemeenschap een tijdelijke opvang en huisvesting biedt aan vluchtelingen. Zij krijgen 

daar de kans op adem te komen, hun verblijfstatus te ordenen en leren zich staande te 

houden in een Nederlandse omgeving. De gemeenschap is voor dit werk geheel van giften 

afhankelijk.  

U: Dit is een collecte voor Kerk in Actie, primair bestemd voor arme boeren in Noord-

Oeganda. In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of 

boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 

klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. 

Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De 

Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks 

bestaan. Voor meer info: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes. 

 

Zondag 9 februari 

D: De collecte is bestemd voor de Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) die zich inzet voor 

kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra 

Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn kinderen uit de allerarmste gezinnen en 
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weeskinderen. In haar huizen Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel biedt SDWH de 

kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur in hun leven en een 

liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. 

U: Dit is een landelijke inzameling van de PKN, in het bijzonder bedoeld voor financiering 

van de Academie van de Protestantse Kerk, die voorziet in cursussen voor beginnende 

ambtsdragers. Dit onderricht omvat zowel digitaal als klassikaal onderwijs waarbij veel ruimte 

is voor onderlinge uitwisseling van denkbeelden. 

 

Zondag 16 februari 

D: De collecte is voor het door ons al vele jaren gesteunde Hospice Veerhuis, waar enkele 

terminaal zieke patiënten liefdevol en deskundig naar hun levenseinde worden begeleid. 

Voor meer info zie: www.hospiceveerhuis.nl. 

U: Deze landelijke inzameling van Kerk in Actie is bestemd voor hulp aan boeren in het 

noorden van Kameroen in de Sahel-zone die bekend is om zijn harde en grillige klimaat. 

Door lange periodes van droogte rukt de woestijn op. KIA ondersteunt ontwikkelingen voor 

een duurzame landbouw in deze regio. Daarnaast wordt opvang geboden aan de vele 

vluchtelingen in dit gebied. 

 

Zondag 23 februari 

D: Deze collecte is bestemd voor de onderwijshulporganisatie Edukans. Wereldwijd gaan 

miljoenen kinderen niet naar school, vaak door conflictsituaties en natuurrampen. Juist voor 

die kinderen is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen waar zij structuur in 

hun chaotische jeugd kunnen hervinden en elkaar helpen trauma’s te overwinnen. Edukans 

verschaft voor zover mogelijk daarvoor de mensen en middelen die dit kunnen doen.  

U: Deze KIA collecte voorziet in steun aan de vele ongedocumenteerde migranten in ons 

land, wier huidige aantal geschat wordt op ten minste 30.000 en die een onzeker en 

opgejaagd bestaan moeten leiden. Organisaties als het Wereldhuis in Amsterdam en Den 

Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen hen met advies, 

informatie en scholing.   

 

 Zondag 1 maart  

D: Dit is de eerste collecte dit jaar voor de hulp aan 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. Op de locatie Stap Verder in Hoogoord 

ontwikkelen zij activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te 

brengen. De komende drie jaar zijn dat Nederlandse taalles en Taalmaatjes, een 

kenniscentrum over toegang tot voorzieningen, en ondersteuning van ouders en kinderen bij 

opvoeding en scholing. 

U: Dit is de eerste van een reeks collectes die Kerk in Actie houdt in het kader van de 40-

dagentijd. Deze is bedoeld ter ondersteuning van de opleiding van voorgangers in de 

Golfstaten. Het aantal christenen groeit daar snel door immigratie van veelal ongeletterde 

arbeidsmigranten. Voorgangers worden getraind in het vertellen van bijbelverhalen.  

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 
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Deeldoosjes 2020 
 

De deeldoosjesactie van 2020 die we zullen houden tijdens de 40 dagen tijd zal starten op 

zondag 1 maart. Dit jaar zal de opbrengst van de deeldoosjes gaan naar de stichting ‘Muziek 

voor kinderen’ (www.muziekvoorkinderen.org). In het kerkblad van maart zullen we de 

projecten van deze stichting nader toelichten. 

 

Namens de werkgroep Diaconie, 

Esther Nolte 

 

 

 
 
Op donderdag 27 februari 2020 is er in kerkgebouw ‘De Ontmoeting’, Schoolstraat 8 te 
Diemen een avond over de geschiedenis en actualiteit van het christendom in China. 
Spreker is prof. dr. Tjeerd de Boer. De avond begint om 20.00 uur en wordt geleid door ds. 
Wim Bouwer.  

 

 

 

 

Financiën en beheer 

 

Beste mensen, 
 
In de periode van 20 oktober t/m 15 december 2019 werd voor verschillende diaconale 
doelen € 749,61 ingezameld; voor de kerkelijke bestemmingen werd door u € 644,52 
gegeven.  
 
De kerkenraad heeft onlangs de begrotingen 2020 van de diaconie en de kerk vastgesteld: 
De diaconie rekent op zo’n € 6.800 aan inkomsten en verwacht € 7.530 uit te kunnen geven 
om noden dichtbij en veraf te lenigen.  
Dat leidt tot een klein tekort dat in mindering kan worden gebracht op de reserves.  
Voor de kerk houden wij rekening met een tekort van € 27.526. Onze reserves zijn nog wel 
toereikend om dat op te vangen maar of wij nog lang zo kunnen doorgaan is de vraag waar 
kerkenraad en kerkrentmeesters zich momenteel over buigen.  
Voor belangstellenden zijn de begrotingen beschikbaar. 
 
Mede namens de collega’s van Diaconie en het College van Kerkrentmeesters een 
vriendelijke groet van 
 
 
Peter van Leeuwen 
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Actie Kerkbalans 
 
Het landelijk thema voor de actie Kerkbalans 2020 is:   

 

Samen van betekenis 
 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om 
en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag 
verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor de zwakkeren in de 
samenleving.  
Naast de kerkdiensten worden er culturele activiteiten georganiseerd op zondag en door de 
week, van lezing tot concert. Onze kerk is ook actief betrokken bij steun aan mensen en 
projecten die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun nodig hebben 
 
De actie Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron van onze kerkelijke gemeente. In 
2019 gaf u als gemeenteleden samen ruim € 30.000, - aan de Actie Kerkbalans. Dat is een 
fantastisch resultaat, waarvoor wij u hartelijk danken. In 2020 hopen wij tenminste ditzelfde 
resultaat te behalen, maar liever natuurlijk nog wat meer, want onze gemeente heeft 
ondanks deze bijdrage te maken met een groot financieel tekort. Door uw financiële bijdrage 
kunnen wij dit tekort verkleinen en zo onze activiteiten langer voortzetten. Daarvoor bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 
De actie Kerkbalans wordt gehouden van zondag 20 januari 2020 tot en met zondag 3 
februari 2020. 
 
Na bezorging van de informatie in de eerste week wordt uw antwoord in de tweede 
week opgehaald. U hoeft uw bijdrage niet direct over te maken, maar kunt dit doen op 
een door u gewenst tijdstip. 
 
Met vriendelijke groet en onze hartelijk dank voor uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 2020. 
 
Het College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Duivendrecht  
 
J.W.P. van der Does      P.  van Leeuwen 
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Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Dinsdag 11 februari:   

Kunst verbindt 

 

Deze avond staat in het teken van de kracht van kunst. Wij zullen eerst luisteren naar een 

gastspreker die ons meeneemt in de wereld van de Beeldende Kunst en wat kunst voor 

mensen kan betekenen. Aansluitend gaan wij zelf aan de slag. Deze editie organiseren wij 

samen met Diversiteitsland en het Alzheimer Theehuis uit de Indische Buurt. 

 

Dinsdag 10 maart:  

De verschillende verschijningsvormen van de ziekte van Alzheimer 

 

De ziekte van Alzheimer uit zich bij iedereen op een andere manier, want mensen zijn uniek. 

Vanavond komt Nienke Scheltens, neuroloog en onderzoeker verbonden aan het Alzheimer-

centrum Amsterdam UMC locatie VUmc, ons vertellen over de onderzoeken die zij de 

afgelopen jaren heeft gedaan naar deze verschijningsvormen. 

 

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/
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