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VIERING  

 ZONDAGMIDDAG 19 JULI 16.00 UUR 

 ZONDAGMIDDAG 23 AUGUSTUS 16.00 UUR 

 

 



Agenda: 

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Duivendrecht en Stichting Kleinoot hebben 

gezamenlijk besloten om alle activiteiten in De Kleine Kerk te annuleren. Ook de kerkdiensten op 

zondagmorgen zullen geen doorgang vinden. Wel vinden in de maanden juli en augustus een 

tweetal vieringen plaats op zondagmiddag. Zie verderop in dit blad. Wij danken u voor uw begrip. 

Voor meer informatie: www.pknduivendrecht.nl en www.stichtingkleinoot.nl   

 

 

Ter gedachtenis 
 

Op zondag 31 mei is op de leeftijd van 56 jaar overleden Pauline Sloetjes, echtgenote van onze 

vroegere predikant Pieter van Winden. Haar levensmotto was: houdt elkaar vast in liefde, 

hetgeen ook doorklonk in de dienst van dankbaarheid en afscheid in de Emmakerk te Soest op 

zaterdag 6 juni. 

 

   

 

Op woensdag 10 juni is overleden Ludwig Eliza Laurens Hogendorp, in de leeftijd van 81 jaar. Hij 

woonde de laatste tijd in De Kraaipan in Amsterdam – Oost. De uitvaartplechtigheid heeft 

plaatsgevonden in besloten kring, op vrijdag 19 juni, op begraafplaats Westgaarde in Amsterdam.  

 

 

 

Op zaterdag 27 juni is overleden Weijer van Eekeren in de leeftijd van 101 jaar. De uitvaartdienst 

heeft in besloten kring plaatsgevonden in De Kleine Kerk en is geleid door ds Johan Visser van 

de Noorderkerk te Amsterdam, de kerk waarmee de heer van Eekeren verbonden was. 

 

  

 
Vergeet niet hoe wij heten: 

naar U zijn wij genoemd. 

Zoudt Gij ons niet meer weten 

dan waren wij gedoemd 

te sterven aan uw leven; 

maar zo Gij ons gedenkt 

is er een eeuwig even, 

een ogenblik gegeven 

een paasdag die ons wenkt. 

 

Lied 731  

 

 

 

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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De Kleine Kerk in de zomermaanden 
 

 

Drie maanden was het stil in de kerk. Geen diensten, geen orgelklanken en het enige gezang dat 

te horen was werd vertolkt door de vogels. Zelfs de klok bleef zwijgen, nadat hij op bevrijdingsdag 

voorlopig voor de laatste keer was geluid. 

Op 14 juni kwam hier verandering in. De kerkdeuren gingen voor enkele uren open en er was 

weer even de mogelijkheid om de kerk binnen te lopen, daar te vertoeven en te genieten van 

beeld, tekst en muziek. Voor een aantal mensen was dat een bijzondere ervaring. Het deed goed 

om weer in die o zo vertrouwde omgeving te zijn. De reacties waren zeer positief en er was 

duidelijk een wens te bespeuren om het niet bij deze ene keer te laten. Dit kwam ook naar voren 

bij de telefonische mini-enquête, die onder een aantal kerkleden gehouden is en waaraan 

iedereen bereidwillig heeft meegewerkt. 

Als kerkenraad willen we graag aan deze wensen zo veel mogelijk gehoor geven en de 

versoepeling van de maatregelen per 1 juli geeft ons ook de ruimte om activiteiten te ontplooien. 

Maar, let wel, uitgangspunt zal altijd zijn dat de zorg voor ieders gezondheid bovenaan staat en 

gewaarborgd moet blijven. Dit betekent dat we ons allen aan de voorschriften moeten houden en 

dat lang nog niet alles kan en mag.  

 

 

Dit zijn de plannen: 

 

Op zondagmiddag 19 juli om 16:00 uur wordt er een viering gehouden, geleid door Ds. Brouwer. 

Het wordt viering genoemd omdat het zeker geen kerkdienst in traditionele vorm zal zijn. Het 

belangrijkste verschil is wel dat er niet gezongen mag worden. Dat zal voor veel mensen een 

gemis zijn maar de risico's zijn te groot. Uiteraard zal er gezocht worden naar een passende 

muzikale omlijsting.  

 

Op zondagmiddag 23 augustus om 16:00 uur is er een viering, vergelijkbaar met een vesper. 

Oorspronkelijk stond op deze datum een morgengebed gepland. Geen vaststaande liturgie maar 

altijd een waardevolle ervaring. Laat u verrassen. 

 

Op zondagochtend 20 september om 10:00 uur hopen we het nieuwe kerkelijk jaar te openen met 

de startzondag. In welke vorm dat gegoten zal worden is nog niet bekend. Veel hangt af van hoe 

de crisissituatie zich ontwikkelt. 

 

Voor de vieringen van 19 juli en 23 augustus is bewust voor een tijdstip in de middag gekozen om 

het de mensen, die graag naar de radiodiensten van Diemen/Duivendrecht luisteren, mogelijk te 

maken om zowel die diensten als de vieringen bij te wonen. 

De vieringen zullen ook wat korter zijn dan een normale kerkdienst. 

 

Behalve dat er niet gezongen mag worden zullen er ook geen collectes gehouden worden. Ook 

het koffie drinken na afloop behoort nog steeds niet tot de mogelijkheden, hoe jammer velen van 

u dat ook zullen vinden. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van een reserveringssysteem maar houdt u er rekening mee dat 

het aantal beschikbare plaatsen door de 1,5 meterregel, minder is dan u gewend bent. De 

verwachting is, dat er voor iedereen een plekje zal zijn maar in het ergste geval zou het kunnen 

voorkomen dat u geen toegang krijgt.  
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Er zal geregistreerd worden wie er aanwezig is, ten behoeve van het contactonderzoek, mocht 

dat nodig blijken. 

 

Het verlaten van de kerk zal per rij gebeuren, vergelijkbaar met zoals dat wordt gedaan bij het 

avondmaal. U krijgt dus aangegeven wanneer u de kerk kunt verlaten. Dit om opstoppingen bij de 

uitgang te voorkomen. Onnodig om te zeggen dat ook het gebruikelijk afscheid nemen van 

predikant en liturg bij de uitgang achterwege moet blijven. 

 

Onderstaand vindt u, ter herinnering, nog de voorschriften, zoals die voor de kerkinloop van 14 

juni golden en nu toegespitst zijn op de huidige situatie. Zonder handhaving van deze regels is 

elke vorm van kerkactiviteit onverantwoord en dus onmogelijk. 

 

We hopen, dat we met deze plannen voor een groot gedeelte aan uw wensen tegemoet komen. 

 

 

Namens den kerkenraad, 

met vriendelijke groet, 

Brigitte Schutte 

 

 

• Blijf thuis als u zich niet lekker voelt, (verkoudheids) klachten vertoont en/of koorts heeft. 
• Kom door de hoofdingang de kerk binnen  
• De Aanbouw is gesloten. 
• Toiletgebruik kan alleen in uiterst noodgeval. 
• U wordt verwelkomd in de tuin van de kerk. Alvorens u naar binnen gaat zijn wij verplicht u 

te vragen naar uw gezondheid en indien nodig krijgt u uitleg over de gang van zaken.  
• Houd uw jas bij u om ongewenste drukte bij de garderobe te voorkomen. 

• Er is geen reserveringssysteem maar u wordt wel geregistreerd. 
• Tijdens de vieringen wordt er niet gezongen noch worden er collectes gehouden. 
• Wij vragen u om te allen tijde de verplichte 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
• U kunt plaatsnemen op één van de stoelen in de kerk. Deze staan op 1,5 meter afstand 

van elkaar. 
• Het verlaten van de kerk gebeurt per rij en op aanwijzing van de koster. Houd ook hierbij 

de 1,5 meter in het oog. 
• Er is geen gelegenheid om koffie of thee te drinken. 
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Tweedeling 
 

 

De coronacrisis heeft een aantal in de wereld al aanwezige tegenstellingen uitvergroot. Zo is de 

tweedeling tussen arm en rijk nog zichtbaarder geworden, in het bijzonder buiten Europa, evenals 

de verschillen in toegankelijkheid tot de gezondheidszorg. Ontkenning van de waarde van 

wetenschap speelt nu ook rond het coronavirus een grote rol.  

 

 

Arm of rijk 

 

De afgelopen jaren is er veel gesproken en geschreven over de toegenomen tweedeling tussen 

arm en rijk in de wereld. Een steeds kleiner percentage mensen beschikt over een steeds groter 

percentage van het financieel vermogen van de wereld. Oxfam Novib berichtte in januari 2019 dat 

de 26 rijkste mensen op aarde samen meer vermogen hebben dan de armste helft van de 

wereldbevolking: 3,8 miljard mensen. De econoom Thomas Piketty heeft over dit probleem 

uitvoerig gepubliceerd. Hoewel er van veel kanten kritiek was op de oplossingen die hij 

voorstelde, waren de meesten het in grote lijnen met zijn analyse eens. Dat het geld zich ophoopt 

bij enkelen en daar moeilijk is weg te krijgen heeft veel economen tot de conclusie gebracht dat 

de vrije markt een illusie is, en dat niet alleen het geld, maar ook de bijbehorende macht bij een 

klein aantal mensen ligt en dat daarmee de ongelijkheid in stand wordt gehouden.  

De coronacrisis heeft deze kwestie, zoals menig andere, enigszins naar de achtergrond  

gedrongen, maar juist in deze crisis zien we nog pijnlijker de gevolgen van de tweedeling tussen 

arm en rijk. Wie vermogend is kan zich beter beveiligen tegen het virus. De percentages zieken in 

villawijken zijn over het algemeen aanmerkelijk lager dan die in dichtbevolkte arbeidersbuurten. 

Het zijn vooral minder goed betaalde banen die niet van huis uit kunnen worden uitgevoerd. Met 

de veiligheid van mensen die als arbeidsmigranten werken in de vleesverwerkende industrie, in 

de aspergeteelt of in de glastuinbouw is het slecht gesteld. In Nederland zijn de meeste mensen 

goed verzekerd, maar in veel landen in de wereld kunnen mensen verzekeringen niet betalen en 

hebben zij daardoor veel moeilijker toegang tot de gezondheidszorg dan zij die zich dat wel 

kunnen permitteren. Ook zien we dat middelen ter bescherming niet voor iedereen in gelijke mate 

ter beschikking staan. 

 

 

Gezond of ziek 

 

Bij een epidemie hoort bijna onvermijdelijk de tweedeling tussen wie (nog) gezond zijn en wie 

ziek zijn. Het beeld van iemand die door mensen in astronautenpakken uit zijn huis wordt gehaald 

en naar de intensive care wordt gebracht en met niemand meer contact mag hebben is 

veelzeggend: een mens wordt verwijderd uit de samenleving. Veel beelden krijgen we daarvan 

niet onder ogen: daarvoor zijn veel goede redenen aan te geven, maar zo wordt het ook 

makkelijker om het leed niet te zien en de ernst ervan te onderschatten.   
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Jong of oud 

 

De coronacrisis heeft nog meer vormen van tweedeling aan het licht gebracht door het opdelen 

van mensen in groepen: jong en oud, met of zonder ‘onderliggend lijden’, ernstig ziek of met 

milde klachten, tot een risicogroep behorend of niet, enzovoort. Dergelijke onderscheidingen 

kunnen bruikbaar zijn om de crisis goed in kaart te brengen, maar kunnen een eigen leven gaan 

leiden en tot ‘etiketten’ worden, op grond waarvan mensen op een bepaalde manier benaderd en 

behandeld worden. Van al deze groepsindelingen was die tussen jong en oud de opvallendste.  

In het begin van de uitbraak werd, met een onmiskenbare ondertoon van geruststelling,  dagelijks 

gemeld dat de meeste mensen die overleden aan corona ouderen waren. (Anderen hadden 

slechts ‘milde klachten’ te verwachten, waarvan vele mensen inmiddels hebben ervaren dat ze 

toch niet zo heel mild waren). Zorgcentra waren onvoldoende toegerust om het 

besmettingsgevaar te beperken, ook al hebben virologen al jarenlang voor deze mogelijke situatie 

gewaarschuwd. Naast het feit dat zodoende veel mensen besmet raakten, waren er geen 

mogelijkheden voor familie om ouderen veilig te bezoeken, wat tot veel onbegrip, eenzaamheid 

en verdriet geleid heeft.   

Naar aanleiding van de capaciteit van de intensive care in Nederland kwam bij sommigen de 

gedachte op dat ouderen mogelijk beter geweigerd konden worden. Dat artsen afzien van de 

behandeling van iemand op de intensive care omdat zeker is dat zoiets zinloos is of het lijden zal 

verergeren, is te begrijpen. Ook is duidelijk dat sprake is van een groot dilemma als er maar één 

bed beschikbaar is terwijl er voor twee patiënten een bed nodig is. Maar het gaat ver om hiervoor 

in het algemeen een leeftijdslimiet te willen stellen. Is het leven van een 80-jarige minder waard 

dan van een 40-jarige? Wordt ons idee van wat mensen waard zijn niet teveel bepaald door een 

economische manier van kijken naar de wereld?  

 

 

Voor of tegen vaccinatie 

 

In het afgelopen voorjaar hadden we in De Kleine Kerk in Duivendrecht een avond willen houden 

over vaccinatie. Dat dit onderwerp zo actueel zou worden dat we de avond niet konden laten 

doorgaan, hadden we niet kunnen voorzien. Voor de coronacrisis zagen we een toenemend 

aantal mensen dat weinig waarde hechtte aan wetenschappelijke bevindingen die het belang van 

vaccinatie duidelijk maakten. Wie zou hebben verwacht dat men door de coronacrisis meer 

belang aan vaccinatie zou hechten, heeft zich vergist: ten aanzien van corona hebben sommigen 

al gezegd zich niet te zullen laten vaccineren, in het geval die mogelijkheid er komt. Ook op dit 

punt is een al bestaande tweedeling zichtbaarder geworden. 

 

 

Angst en overmoed 

 

Een andere tweedeling is die tussen mensen die vinden dat het wel meevalt met corona en dat 

alle maatregelen moeten worden opgeheven, en de mensen die kwetsbaar, voorzichtig, of zelfs 

ronduit bang zijn. De sociale en economische druk om zo snel als mogelijk over te gaan naar een 

‘normale’ situatie is groot, maar kan in de praktijk betekenen dat mensen die tot een risicogroep 

behoren, ofwel fysiek kwetsbaar zijn, voor langere tijd risico blijven lopen. Het weinige testen in 

Nederland in de periode tot eind mei heeft hier mede aan bijgedragen. Ook al zou het risico 

statistisch gezien klein zijn, het blijft een risico op iets wat voor een kwetsbaar iemand fatale 

gevolgen kan hebben. We zullen deze ‘groep’ niet uit het oog moeten verliezen. De tweedeling in 



 

7 

 

de samenleving tussen mensen die weinig kunnen riskeren en anderen die weer feest gaan 

vieren is misschien onvermijdelijk, maar kan te groot worden. Ook in de kerk zullen we hier op 

bedacht moeten zijn. Ds. Peter Verhoeff, classispredikant van de provincie Noord-Holland, 

schreef in zijn rondzendbrief van 26 juni aan kerkenraden en predikanten dat hij hoort dat veel 

mensen nog voorzichtig zijn: ”Niet iedere gemeente is al weer begonnen, sommigen willen liever 

nog tot 1 september wachten. Andere gemeenten konden niet wachten en zijn al weer gestart, 

maar zien ook dat lang niet alle kerkgangers van voor de sluiting al weer in de kerk durven 

komen. In letterlijk alle gemeenten en kerkenraden in Noord-Holland zijn die verschillen tussen 

mensen te zien. De een durft meer dan de ander. Gun elkaar ook in dat opzicht de ruimte! Alle 

ruimte dus voor de vreugde en dankbaarheid om wat er weer mogelijk wordt. Alle ruimte ook voor 

de voorzichtigheid van mensen die nog niet alles durven. Ook in verschillen rondom Corona 

houden wij elkaar vast.”  

 

 

De levenden en de doden 

 

Een tragische tweedeling is er tussen de mensen die overleden zijn als gevolg van het virus en 

de samenleving die verder gaat. “De Tour wacht op niemand”, zei Mart Smeets altijd als er weer 

een wielrenner het ravijn was ingereden. Dat kunnen we als een metafoor voor de samenleving 

zien: de karavaan trekt verder. We raken gewend aan de cijfers, hoe schokkend die ook zijn. 

Sterker nog, er lijkt van cijfers en statistieken een geruststellende werking uit te gaan: ze bieden 

de suggestie van controle. We zijn blij als de cijfers er voor ons gunstiger uitzien en opgelucht dat 

we weer een biertje kunnen drinken op een terras. Maar in de schaduw van die samenleving 

blijven velen achter met rouw en verdriet. 

 

 

Voor wie een vaccin? 

 

De lijst van tweedelingen is hiermee niet uitgeput, maar als laatste wil ik een tweedeling noemen 

die ons mogelijk nog te wachten staat en die we onder meer kennen uit de bestrijding van de 

ziekte aids: als er een goede behandelmethode of een vaccin gevonden wordt, zal dat dan voor 

iedereen in de wereld beschikbaar zijn? Een aantal politici hebben op dit punt goede voornemens 

geuit, maar zal uiteindelijk ook hier het economisch denken overheersend zijn? Laten we hopen 

dat deze mogelijke tweedeling de wereld bespaard blijft. 

 

 

Bijbels perspectief 

 

Hoewel de geschiedenis van de kerk laat zien dat ook zij mensen in groepen heeft onderverdeeld 

en veel tweedelingen heeft veroorzaakt of bevestigd, zien we in het Nieuwe Testament het begin 

van een geloofsgemeenschap die de vele tegenstellingen en conflicten in de samenleving juist wil 

doorbreken. Jezus verbond zich met de armen en de zieken in de maatschappij en ook sociaal-

religieuze verschillen waren voor hem niet van belang: Jezus respecteerde Judeeërs, Galileeërs, 

Samaritanen en Romeinen zonder onderscheid. Paulus zal later spreken van de opheffing van 

een aantal voor die tijd zo kenmerkende tweedelingen: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, 

slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” Dat was makkelijker 

gezegd dan gedaan, ook voor Paulus, en zeker voor de kerk die hieruit ontstaan is, maar het is 

nog altijd een van de wezenlijkste uitgangspunten van het christelijk geloof. 
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Van Tom Wright, theoloog in Oxford, verscheen onlangs het boek ‘God en de pandemie’, ‘een 

theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt’.   

 

Hij schrijft daarin dat het vernieuwende van het vroege christendom daarin gelegen was, dat zij 

niet toegaf aan de in de oudheid wijdverbreide opvattingen dat ‘arm of rijk’ en ‘ziek of gezond’ óf 

een kwestie van het noodlot was, óf je eigen schuld of verdienste, en dat het in elk geval geen zin 

had om daar iets met elkaar aan te willen veranderen. De samenleving was daarvoor niet 

verantwoordelijk. Tom Wright: “De christenen waren het daar niet mee eens. Zij ontleenden hun 

levensregel aan de Joden, via Jezus natuurlijk. De Joden beschikten over van die teksten, van 

die geschriften, die steeds weer wezen op het geloof in één God, die zich speciaal bekommerde 

om armen, zieken, verschoppelingen en slaven. (…) De eerste volgelingen van Jezus namen dat 

over en verbreedden dit naar de hele groeiende en steeds diversere ‘gemeenschap van 

gelovigen.”  

 

Vanuit christelijk oogpunt kunnen we ook in een tijd van crisis niet anders willen dan dat mensen 

met elkaar verbonden blijven, in onze eigen omgeving, maar ook wereldwijd. Dat betekent in de 

eerste plaats zorg om iedereen die door de crisis getroffen wordt. Dat betekent dat we de 

verschillende aspecten van de crisis goed onderzoeken, maar niet beginnen met het zoeken van 

zondebokken. Dat betekent ook dat we naar oplossingen zoeken waar iedereen bij betrokken 

blijft.   

 

In de Tora (Exodus 17) wordt verteld hoe het volk van Amalek het volk Israël aanvalt terwijl het 

door de woestijn trekt. Bij die aanvallen richt Amalek zich op de achterhoede van Israël, waar de 

mensen lopen die niet zo makkelijk vooruit komen, het kwetsbaarste deel van het volk. In 

Deuteronomium 25 wordt het volk hieraan herinnerd op het moment dat ze op het punt staan het 

land van de belofte in te trekken. De wereld van Amalek, waarin alleen de macht van de sterkste, 

de rijkste en de gezondste telt, mag de samenleving die in dat land zal worden opgebouwd, niet 

bederven. Maar Amalek is nooit verdwenen uit onze wereld. Op de weg van de mensheid vinden 

we nog steeds een grote kwetsbare achterhoede die weinig weerstand kan bieden tegen de 

machten die onze wereld beheersen. In deze tijd van crisis is dat zichtbaarder dan ooit.  

 

 

ds. Wim Brouwer 
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De Diaconie in Coronatijd 
 
 

In deze tijd zonder kerkdiensten in de normale vorm kunnen uiteraard ook de diaconiecollectes 
niet gehouden worden zoals we gewend zijn. We danken u hartelijk voor de giften die 
overgemaakt zijn naar het rekeningnummer van de Diaconie! In de afgelopen maanden hebben 
wij dit geld, aangevuld met geld uit het noodfonds van de Diaconie, gebruikt om aan alle doelen 
die voor de betreffende weken op het collecterooster stonden eenzelfde bedrag uit te keren. 
Daarnaast hebben we twee grotere giften overgemaakt aan de organisaties Kerk In Actie en 
Dorcas voor projecten in landen waar het coronavirus rampzalige gevolgen heeft door ziekte, 
maar ook omdat door verplichte lock-downs mensen geen werk, geen inkomen, geen eten, en 
geen goede gezondheidszorg krijgen. Zolang er in de komende weken nog geen fysieke 
kerkdiensten gehouden worden, willen we u vragen om uw diaconale giften te blijven overmaken 
op ons rekeningnummer. In deze moeilijke tijd kunnen alle organisaties die wij als Diaconie 
steunen uw hulp goed gebruiken. 
 
Rekening nummer NL92 INGB 0000515956  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht 
 
Hartelijke groet namens de werkgroep Diaconie, 
Esther Nolte 

 

 
 

Financiën en beheer 
 

Nu de kerkdiensten al langere tijd stilliggen missen de kerkrentmeester de opbrengsten van de 
collecten voor de kerkelijke doeleinden. Ook de inkomsten uit verhuur liggen al langere tijd stil. 
Daarnaast komen er kosten voor onderhoud van de dakkapellen en de klokkentoren. 
Wilt u uw kerk in deze tijd steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar  
 
Rekening nummer  NL98 INGB 0000051703     

t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht 

 
Van harte aanbevolen en in de afgelopen maanden hebben al enige gemeenteleden een 
bedrag overgemaakt waarvoor onze hartelijke dank.  
 
 

Peter van Leeuwen      Jan Peter van der Does 
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Videodiensten op de website van onze kerk 
 

In de Stille Week en met Pasen en Pinksteren hebben veel bezoekers genoten van de korte 

video’s met teksten, muziek en mooie beelden via de website van onze kerk.  

 

Op 14 juni is de kerk open geweest voor een korte inloop. Ook toen is er met beelden, muziek en 

teksten een sfeer geschapen waarin we even stil konden zijn in onze eigen kerk.  

 

Deze video’s staan nu voorlopig op onze website. U vindt ze hier: 

 

Protestantse Gemeente Duivendrecht: https://www.pknduivendrecht.nl/ 

De links naar de video’s vindt u bij Antenne op het tabblad Nieuws Media & Links. 

 

 

 

 

Radiouitzending Diemen 
 

In samenwerking met de Protestantse Gemeente Diemen wordt iedere zondagmorgen een 

radiodienst uitgezonden vanuit De Ontmoeting waarin Ds. Wim Brouwer of een gastpredikant 

voorgaat. Deze dienst begint om 10.00 uur en wordt om 11.00 uur herhaald. 

 

Protestantse Gemeente Diemen: https://diemen.protestantsekerk.net/ 

Op deze website vindt u een link naar Studio Diemen (rechts op de homepage). 

 

Studio DMN:  https://studiodmn.nl/ 

Via de Radio: Kabelfrequentie FM 103.3 
Ether: FM 106.1 

 

N.B. Ook op de website van de Rooms-Katholieke Parochie Sint Petrus’ Banden te Diemen zijn 

video’s te zien, zowel van vieringen als van korte meditaties van diaken Han Hartog. De moeite 

van het zien waard! En in één van zijn meditaties maakte Han Hartog een mooie vergelijking met 

het opgesloten zijn van de leerlingen van Jezus in de dagen rond Pasen: zo kunnen wij ons nu 

ook opgesloten voelen, maar het evangelie vertelt ook dat Christus door dat afgesloten zijn heen 

breekt en in ons leven aanwezig kan zijn.  

 

Sint Petrus’ Banden:  http://www.sintpetrusbanden.nl/ 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.pknduivendrecht.nl/
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Lof van het onkruid 

 
 

Godlof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en steen, 
breekt door beton en asfalt heen, 
bevolkt de voegen van de straat. 

 
Achter de stoomwals valt weer zaad: 
de bereklauw grijpt om zich heen. 
En waar een bom zijn trechter slaat 
is straks de distel algemeen. 

 
Als hebzucht alles heeft geslecht 
straalt het klein hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels vertaald: 

 
‘gij die miljoenen hebt ontrecht: 
zij kòmen – uw berekening faalt.’ 
Het onkruid wint het laatst gevecht. 

 
Ida G.M. Gerhardt,  
uit: Verzamelde Gedichten, Amsterdam, 1992. 
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Wandelen in Coronatijd 
 

Op dit moment zijn we allemaal meer thuis en veel 

mensen maken dagelijks een ommetje door de buurt of 

wijk. Wetenschappers drukken ons in deze tijden van 

het coronavirus op het hart: blijf in beweging. Het 

voordeel van in je eentje wandelen: je hebt volop de 

gelegenheid om je omgeving goed in je op te nemen. 

Let daarom eens extra goed op wat je ziet, hoort, voelt 

en ruikt. Zeker in de zomer kun je volop genieten van 

de natuur. Geef jezelf voor iedere wandeling 

bijvoorbeeld een opdracht: probeer zoveel mogelijk 

verschillende soorten vogels te ontdekken of 

fotografeer zoveel mogelijk bloeiende planten met je 

smartphone. Dit is meteen een mooie vorm van 

afleiding in onzekere tijden. 

Kijk tijdens een wandeling eens goed naar beneden. U 

ziet dan waarschijnlijk allemaal kleine plantjes tussen 

de stoeptegels groeien. Een klein natuurgebied onder 

uw voeten. Inmiddels is onder andere via de sociale 

media een hele beweging ontstaan over het zoeken naar bijzonder stoepplanten. Hoe vaak lopen 

we niet achteloos langs stoepplantjes, we zien ze niet eens. Maar ze zijn ook bewoners van de 

stad of het dorp waar we wonen. Ze zijn al heel lang onder ons en hoewel ze een onopvallend 

bestaan leiden - het zijn taaie rakkers. En ze zijn belangrijk! 

 
Stoepplantjes zijn belangrijk 

 

In een stad van alleen maar steen, zonder groen, wordt het in de zomer erg heet. Regenwater 

kan niet goed weglopen en insecten vinden er weinig te eten. Het is fijn als mensen tuinen maken 

maar de wilde plantjes, die vanzelf in de stad groeien, zijn minstens even belangrijk voor de 

afkoeling en de biodiversiteit. Jammer genoeg vinden de meeste mensen het erg slordig staan, al 

dat 'onkruid' dat zomaar vanzelf groeit. 

Onkruid, inderdaad. Maar die term is ook maar een mening vinden ze bij de Leidse Hortus 

botanicus, die een campagne bedacht voor alles wat groeit en bloeit rond steen, asfalt en beton, 

en daarvoor de aanzienlijk sympathiekere benaming ‘stoepplantjes’ bedacht. Want het doorgaans 

ongewenste grut verdient de nodige aandacht, verkondigt de hortus. Diens directeur, botanicus 

Paul Keßler, komt met een stevige opsomming. De plantjes nemen CO2 op, geven zuurstof af, 

zijn goed voor de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling, en bevorderen volgens Keßler het welzijn 

van de mensheid, die in toenemende mate naar de dicht bevolkte steden trekt. 
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Botanisch stoepkrijten 

 

Sinds de coronacrisis is stoepkrijten terug van weggeweest. En niet alleen dankzij schoolkinderen 

met (te) veel vrijetijd die binnen zittende buurtgenoten middels vrolijke tekeningen een hart onder 

de riem wilden steken. Ook volwassenen hebben zich erop gestort, maar dan op de botanische 

variant, ofwel: ‘botanical chalking’. Daarbij wordt met krijt de naam bij een stoepplantje gezet om 

er de aandacht op te vestigen. De beweging ontstond in Frankrijk en Engeland (waar het 

overigens officieel verboden is). En vorige maand ging de trend hier ‘viral’. 

 

Tips, boeken en apps 

Voor meer informatie, proefjes, posters en het online-formulier voor eigen onderzoekgegevens: 

www.hortusleiden.nl/de-hortus/stoepplantjes 

Naast determinatie-app Obsidentify worden ook Plantn@t, en Plantsnap gebruikt. 

Komend najaar verschijnt bij KNNV-uitgevers de paperback ‘Minigids stoepplantjes – 50 

stoepplantjes herkennen’ van de Leidse Hortus Botanicus (€ 6,95). 
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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 gemeenteDuivendrecht  

 

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 

 

 


