
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

46e jaargang, nr. 4 

 

maart - april 2020

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

 

  8 maart ds. F.R. Brommet  

15 maart Prof. Dr. A. Wessels  

22 maart ds. W.H. Brouwer 

29 maart ds. W.H. Brouwer 

  

   5 april ds. W.H. Brouwer Palmzondag, m.m.v. kinderkerk  

   9 april ds. W.H. Brouwer Vesper: Aanvang 19.30 uur Witte Donderdag,  

  Heilig Avondmaal 

10 april ds. W.H. Brouwer Vesper: Aanvang 19.30 uur Goede Vrijdag 

11 april ds. W.H. Brouwer Vesper: Aanvang 19.30 uur Stille Zaterdag 

12 april ds. W.H. Brouwer Paasmorgendienst m.m.v. kinderkerk 

   Paasontbijt vanaf 8.30 uur 

19 april ds. F. van Melle 

26 april mw. ds. J.G.H. Aalders 

 

  3 mei ds. W.H. Brouwer 

10 mei 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 

Maart Lied 579 

April Lied 119a 

Mei Lied 678 

 

Kostersteam 

1 en 8 maart Peter van Leeuwen 26 april Peter van Leeuwen 

15, 22 en 29 maart Piet Cleveringa 3 en 10 mei Brigitte Schutte 

5 en 9 april Marcel Wolters 

10 en 11 april  Brigitte Schutte 

12 april (Pasen) Peter van Leeuwen 

19 april Brigitte Schutte 
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Agenda: 

 

Donderdag 5 maart   Poëziefestival: Daar zit muziek in…. 

Donderdag 12 maart 20.15 uur Kerkenraad 

Zondag 15 maart 15.00 uur  Stichting Kleinoot: Domenica Strijktrio 

Donderdag 19 maart   Treinmuziek (2) 

Donderdag 26 maart   Vaccinatie: individu en volksgezondheid 

Vrijdag 3 april    Film: The Great Dictator 

Donderdag 16 april 20.15 uur Groot overleg met Werkgroepen 

Donderdag 23 april   Simone Weil 

Vrijdag 1 mei    Film: Homecoming 

Maandag 4 mei 19.15 uur  Herdenking; aansluitend stille tocht en dodenherdenking 

Donderdag 7 mei   Das Lied von der Erde 

  

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 
 

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

veertigdagentijd, 1 maart hebben we, mede aan de hand van een schilderij van Anna Paulis 

aandacht gegeven, aan één van de laatste woorden van Jezus aan het kruis, namelijk het 

derde kruiswoord: “Vrouw, dat is uw zoon / (zoon,) dat is je moeder.” (Johannes 19, 26-27).  

 

Toen Jezus aan het kruis werd gehangen heeft Hij in al zijn pijn en lijden nog een aantal 

dingen gezegd. Zeven keer sprak hij een woord of een korte zin. Dit worden de zeven 

kruiswoorden genoemd. Zeven is een bijzonder getal. Het getal zeven staat in de Bijbel 

symbool voor de volheid en de volmaaktheid. De zeven kruiswoorden staan niet allemaal in 

één evangelie. De evangelisten, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen ieder hun 

eigen versie van de kruisdood van Jezus. Als je al de uitspraken in de verschillende 

evangeliën bij elkaar optelt kom je op zeven kruiswoorden. 

 

In de kruiswoorden vinden we een aantal verwijzingen naar de psalmen, soms is een 

kruiswoord zelfs een letterlijk citaat, zoals “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” 

(Psalm 22:1). Het is de moeite waard om daarbij de hele psalm te lezen: de psalmen moeten 

een grote rol gespeeld hebben in het leven van Jezus en veel van wat hij zelf ervaren heeft, 

moet hij herkend hebben in de psalmen. We kunnen Jezus dus ook als het ware ‘teruglezen’ 

in het ‘ik’ van de psalmen. 

 

Op zondag 8 maart gaat ds. F. Brommet voor in de dienst, op 15 maart gevolgd door prof. dr. 

A. Wessels. 

 

Op 22 maart komt het vierde kruiswoord aan de orde, “Eli, Eli, lema sabachtani?” (= “Mijn 

God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”) (Matteüs 27:46), aan de hand van 

verbeeldingen van Heleen van der Meulen en haar kleindochter Anne.  

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Op 29 maart staan we stil bij het zesde kruiswoord: “Het is volbracht” (Johannes 19:30), met 

een verbeelding van Joke Dolman.  

 

Op 5 april is het Palmzondag, de kinderkerk zal op deze dag meewerken aan de dienst. 

Naast de ‘klassieke’ lezing over de intocht van Jezus in Jeruzalem lezen we over Simson, uit 

het boek Rechters (Richteren), naar een idee van kinderen van de kinderkerk. 

 

In de Stille Week die volgt op de Palmzondag, vieren we op 9 april, Witte Donderdag, het 

Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag is er een vesper waarin we lezen over het lijden van 

Jezus uit het evangelie van Lucas, met in het bijzonder aandacht voor het zevende 

kruiswoord: “Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest” (Lucas 23,46). Ook op Stille 

Zaterdag, 11 april is er een (korte) vesper. De vieringen van donderdag tot en met zaterdag 

beginnen steeds om 19.30 uur.  

 

Op zondag 12 april vieren we het Paasfeest, voorafgegaan door het paasontbijt om 8.30 uur 

(zie ook elders in dit blad). Ook aan deze dienst zal de kinderkerk meewerken. We lezen 

Johannes 21, 1 – 18.  

 

Op zondag 19 april is ds. F. van Melle te gast als voorganger, op zondag 26 april gevolgd 

door ds. J. Aalders uit Amsterdam Zuidoost. 

 

Op 3 mei, zondag ‘Jubilate’ hoop ik dan weer voor te gaan, en gaan we verder met de serie 

‘een goed verhaal’. Deze dienst zal mede in het teken staan van ’75 jaar bevrijding’.  

 

Op zondag 10 mei zal ds. A. Wessels voorgaan in de dienst. 

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 

Diaconie 
 

Collecte informatie voor maart en april 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 maart en april van dit jaar (D = diaconiecollecte, U = 

uitgangscollecte).  

 

Zondag 1 maart 

D: 1e 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 
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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: 1e  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 bijbel verhalen. 

 

Zondag 8 maart 

D: Bestemming: Medair Nederland, een op christelijke waarden gebaseerde stichting die 

deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk met kantoren in vele landen. De 

hoofddoelstellingen van deze grote organisatie zijn: vergeten mensen bereiken, levens 

redden en gemeenschappen versterken waarbij gewerkt wordt in de meest onherbergzame 

oorden ter wereld. Voor meer info over de projecten zie: www.medair.org 

U: Bestemming: Stichting Voorkom, die deel uitmaakt  van Stichting Chris en Voorkom. De 

medewerkers, voor een groot deel vrijwillige ervaringsdeskundigen, inspireren en stimuleren 

kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. 

Dat doen zij door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en 

leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. 

Voor meer info: www.chrisvoorkom.nl 

 

Zondag 15 maart  

D: Bestemming: Harriët Tubmanhuis, een kleinschalige, persoonlijke opvang die tijdelijk 

onderdak en begeleiding biedt aan vrouwelijke vluchtelingen en hun kinderen in Amsterdam 

Zuid-Oost. De bewoonsters verblijven daar in afwachting van een verblijfsvergunning, omdat 

ze vanwege hun kwetsbaarheid beter niet in een AZC kunnen blijven of daar geen recht op 

hebben i.v.m. het afwachten van een beroep. Meer info: www.harriettubmanhuis.nl 

U: Landelijke collecte van KIA ten behoeve van voedsel- en andere hulp aan Zuid-Soedan  

waar kort na hun fel bevochten scheiding van Noord Soedan een burgeroorlog is uitgebroken 

die meer dan vier miljoen hulpbehoevende vluchtelingen heeft veroorzaakt.  

Meer info: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 

  

Zondag 22 maart 

D: Bestemming: Stichting Heifer Nederland, een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie die  

deel uitmaakt  van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de 

bestrijding van honger en armoede door duurzame veehouderij te stimuleren. Hierbij spelen 

kleinschalige boeren een cruciale rol die door de stichting met voorlichting en financiële hulp 

op weg worden geholpen. Meer info over de werkwijze: www.heifer.nl 

U: Landelijke inzameling door Kerk in Actie voor vakantie voor minder vermogende ouderen. 

De diaconale vakanties van ‘Het vakantiebureau.nl’ zijn voor velen een begrip. Jaarlijks 

organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo 

makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit ouderen en mensen die zorg of 

begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1750 ervaren en 

enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijke vakantie te 

bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend 

oor. Meer info: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes  
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Zondag 29 maart 

D: Bestemming: Het Liliane Fonds dat wereldwijd opkomt voor scholing en opvang van 

bijkans 100.00 gehandicapte kinderen. Meer info is te vinden op: www.lilianefonds.nl 

U: Landelijke inzameling door KIA voor straatmeisjes in Noord Ghana. Ghana is een West-

Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar grote verschillen in ontwikkeling en welstand 

kent tussen noord en zuid. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het 

onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel jongeren trekken 

naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat werken en leven. Meer info: 

www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 

 

Zondag 5 april Palmzondag 

D: De collecte is bestemd voor de stichting Leprazending Nederland, onderdeel van de 

internationale organisatie The Leprosy Mission die met 31 partnerlanden erop gericht is 

leprapatiënten een nieuw leven te bieden. Zij verzorgen medische hulp, geven 

vakopleidingen, verstrekken microkredieten en investeren in voorlichting en onderzoek.  

Voor meer info zie:www.leprazending.nl 

U: Collecte voor het PaasChallenge spel van JOP, de jongerenorganisatie van de PKN. In 

een van het TV programma “Wie is de Mol” afgeleid spelprogramma dat de gehele nacht kan 

duren doorleven jongeren het paasverhaal.  

Meer info: www.kerkinactie.nl/projecten/jongeren-doorleven-het-paasverhaal 

 

Donderdag 9 april Witte Donderdag 

D: 2e collecte dit jaar voor Hospice Veerhuis, de bij ons welbekende kleine verpleeginrichting 

in de Amsterdamse Pijp voor begeleiding van enkele terminale patiënten.  

Meer info: www.hospiceveerhuis.nl 

U: Er is geen uitgangscollecte. 

 

Zondag 12 april Eerste Paasdag 

D: Bestemming: Stichting Bootvluchteling, deze stichting is actief in vluchtelingenkamp Moria 

op het Griekse eiland Lesbos. Hier biedt een team van vrijwilligers psychosociale support 

aan vluchtelingen. In december 2017 is het Community Centrum in kamp Moria geopend met 

een school en een bibliotheek en ondersteuning is nog steeds hard nodig.  

Voor meer activiteiten zie: bootvluchteling.nl 

U: Deze KIA collecte is bestemd voor hulp aan de kasteloze Dalit kinderen in India. Meer info 

over deze verschoppelingen: www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen 

 

Zondag 19 april  

D: De collecte is voor  Mercy Ships, een organisatie die per hospitaalschip medische hulp 

levert in Afrika. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan 

twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en 

ontwikkelingsprojecten. Op dit moment is er één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa 

Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen 

in de armste landen in Afrika te helpen. Voor meer info: www.mercyships.nl 

U: Collecte voor het onderhoud van onze eigen kerk, in het bijzonder voor het orgelfonds  

 

Zondag 26 april 

D: Bestemming: Solidaridad, een internationaal opererende van oorsprong Nederlandse 

maatschappelijke organisatie voor  de wereldwijde  verduurzaming van productieketens voor 



 

6 

 

eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen 

winstgevend zijn. Meer info: www.solidaridad.nl/over-solidaridad 

U: collecte voor de administratieve kosten van onze werkgroep Diaconie 

 

Zondag 3 mei 

D: Bestemming: Het Passion, een opvanghuis in Hummelo als een baken van rust gelegen  

in het landschap van de Achterhoek. Omringd en begeleid door vrijwilligers vinden dak- en 

thuislozen hier in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te 

overwegen. Voor meer info: www.hetpassion.nl 

U: Dit is een landelijke collecte van kerk in Actie voor vluchtelingenhulp in Nigeria. De 

afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en 

meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrĳdt is het 

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

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 

 
 

Deeldoosjes 2020 
 

Als onderdeel van de 40 dagen tijd houden we in onze kerk al vele jaren lang de 

deeldoosjesactie. Op zondag 1 maart zullen we de deeldoosjes uitdelen, een spaardoosje 

waarin in de loop van de 40 dagentijd geld verzameld kan worden. Traditioneel wordt dit geld 

bespaard door in deze tijd van bezinning bepaalde uitgaven, bijvoorbeeld aan luxe 

producten, te verminderen. De doosjes worden tijdens de dienst op eerste Paasdag weer 

ingeleverd.  

 

Dit jaar zal de opbrengst van de deeldoosjes gaan naar de stichting Muziek voor Kinderen 

(www.muziekvoorkinderen.org). De stichting zet zich in om muziek te brengen in het leven 

van kwetsbare kinderen en kinderen in een kansarme omgeving, zoals in Uganda. De 

kinderen waarmee vrijwilligers van de stichting werken hebben hun ouders verloren, moeten 

leven met HIV of hebben andere trauma’s. Zij vinden in het musiceren een belangrijke 

uitlaatklep. Daarnaast kunnen ze er hun creativiteit in kwijt en er hun eigen stem in vinden. 

Het is goed voor hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. Tijdens het samenspelen in een groep 

leren ze naar elkaar te luisteren, op elkaar te reageren, verantwoordelijkheid te nemen en 

samen te werken. Soms worden ook meerjarige trajecten geboden naar beroepsmatige 

uitoefening als musicus of muziekdocent. 
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De gelden die de stichting binnenkrijgt worden besteed aan instrumentarium, vergoedingen 

voor plaatselijke docenten en kosten rondom workshops, optredens en uitwisselingen. De 

stichting hoopt op deze manier dat muziek voor kinderen over de hele wereld een bron van 

hoop, troost en inspiratie kan zijn. 

 

Namens de werkgroep Diaconie, 

Esther Nolte 

 

 

 

Boodschappendoosactie 
 

Bij de plaatselijke Plus supermarkt is onlangs weer de boodschappendoosactie gehouden: 

men kreeg zegels waarvoor een doos met producten kon worden verkregen. Meerdere 

gemeenteleden -maar ook veel andere dorpsgenoten- hebben deze zegels ingeleverd bij de 

diaconie waardoor wij maar liefst ACHTENTWINTIG dozen met boodschappen konden 

afleveren aan ondermeer cliënten van de WMO, bewoners van het Harriët Tubmanhuis in 

Amsterdam Zuid-Oost, cliënten van Stap Verder maar ook aan enkele anderen waarvan wij 

weten dat zij wel een extraatje kunnen gebruiken.  

 

Maar de diaconie kan ook zorgen dat andere zegeltjes of bonnetjes goed terechtkomen.. 

Dergelijke bonnen en zegels mogen bij mij worden ingeleverd maar u kunt deze ook zondags 

in de collectezak stoppen. 

 

Namens al degenen die wij hiermee kunnen helpen hartelijk dank! 

Cobi Groeneveld, werkgroep Diaconie 

 

 

 

Financiën en beheer 

 

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2020 

De actie Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron voor onze kerkelijke gemeente. De 

toezeggingen actie Kerkbalans 2020 bedragen tot nu toe €29.900,- . Een zeer geringe daling 

ten opzicht van de opbrengst van 2019, welke €30.273,- bedroeg. Gezien de daling van het 

aantal gemeenteleden is dit een goed resultaat. 

Namens de Kerkenraad wil ik u hartelijke danken voor uw bijdrage. 

Tevens wil ik iedereen bedanken die zich door weer en wind heeft ingezet bij het 

rondbrengen  en ophalen van de enveloppen in het kader van de Kerkbalans.  

 

Jan Peter van der Does   
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Paasontbijt 
 
Dit wordt voor de zesendertigste keer een oproep voor het paasontbijt… 
Het mag duidelijk zijn dat deze tekst bol staat van de herhalingen, want zo langzamerhand 
zijn de mogelijkheden voor iets nieuws en verfrissends uitgeput!  
Maar dat mag de pret niet drukken:  
Wie eet er mee, op Paasmorgen? 
We starten om half negen, en na zo’n drie kwartier is iedereen wel uitgegeten en begint het 
grote opruimen. Want ná de dienst moeten we in de Aanbouw weer koffie en/of thee kunnen 
drinken. 
Als alles weer op orde is, wacht de eredienst, waarin het feest van Pasen wordt voortgezet. 
 
Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel eters moet worden gerekend. Opgave 
is dan ook gewenst. Maar als een vergeetachtig mens of een spijtoptant zich op paasmorgen 
meldt zonder zich te hebben opgegeven, dan doen we daar niet moeilijk over. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd!  
 
Opgeven kan bij ondergetekende.  Telefoonnummer: 020 6906799 
Doe die opgave het liefst vóór Stille Zaterdag, in verband met de noodzakelijke 
boodschappen. 
 
Dus: 12 april, Eerste Paasdag.       Tijd van aanvang: half negen stipt. 
Plaats: De Aanbouw.   
 
Tot dan! 
Meini Blom 
 
 

 
4 mei Herdenking Duivendrecht 
 
Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking in Duivendrecht. We herdenken allen die sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij 
vredesmissies.  
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de 
activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar 
te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit 
wereldwijd.  
 
Voor de komende herdenking  is het jaarthema:  Verhalen om nooit te vergeten 
 
Door muziek en het lezen van gedichten en teksten zal het thema worden uitgewerkt in een 
korte bijeenkomst op 4 mei om 19.15 uur in De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Klezmerband Majim. 
 
Na deze bijeenkomst volgt een stille tocht naar het monument in de Begoniastraat met een 
kranslegging namens de gemeente, de kinderen en het 4 mei Comité. 
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Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

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. 

 

Dinsdag 14 april 

Dementie en ‘Out of the Box’, gespreksonderwerpen die verbinden 

Gastspreker: Lisette de Groot 

 

Vanavond komt Lisette de Groot vertellen over Project 1330. Voor jong en oud biedt Project 

1330 een gesprek met inhoud. In de 1330-box zitten 101 kaartjes met uitdagende vragen 

over allerhande onderwerpen, zoals geschiedenis, maatschappij, wetenschap, kunst, cultuur, 

psychologie en filosofie. In dit spel is er ruimte voor het delen van persoonlijke verhalen én 

wetenschappelijke bevindingen en feiten. Zo worden generaties verbonden door middel van 

gesprekken. Er wordt gedeeld, gevraagd, geleerd en gelachen”, aldus een enthousiaste 

deelnemer aan dit project. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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