
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

47e jaargang, nr. 2 

 

november- 

december 2020

Kerkdiensten 
 

 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

    

1 november ds. W.H. Brouwer Dankdag 

22 november ds. W.H. Brouwer Zondag Voleinding  

 

6 december ds. W.H. Brouwer 2e Advent 

20 december  ds. W.H. Brouwer 4e Advent 

25 december ds. M. Reinders Kerstmorgen met kinderkerk 

 

3 januari ds. W.H. Brouwer 

17 januari ds. W.H. Brouwer 

  

 

Wereldwinkel 

Zie informatie verder in dit blad op pagina 8 

 

 

Kostersteam 

 

1 november en 20 december Piet Cleveringa 

22 november en 6 december Brigitte Schutte 

25 december Peter van Leeuwen   
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Agenda: 
 

Donderdag 12 november   Kerkenraad 

Zondag 15 november 15.00 uur  Stichting Kleinoot: Miniconcert 2 

Donderdag 10 december   Kerkenraad 

Zondag 13 december 15.00 uur  Stichting Kleinoot Miniconcert 3 

  

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 
 

Sinds 20 september zijn er weer diensten in De Kleine Kerk, niet elke zondag, maar 

gemiddeld twee keer per maand. Voorlopig vinden ze plaats volgens het coronaprotocol. De 

diensten zijn wat korter dan voorheen, er wordt niet gezongen, maar we kunnen wel luisteren 

naar liederen en andere muziek; ook zijn enkele gesproken responsies mogelijk. Op 1 

november hebben we op eenvoudige manier de ‘dankdag voor gewas en arbeid’ kunnen 

vieren, met een mooie bijdrage van de kinderkerk aan het einde van de dienst over de vraag 

wat je zoal helpt in deze tijd om de moed erin te houden. Exemplaren van het boekje dat ze 

hierover maakten met teksten en tekeningen zijn meegegeven met het fruit dat gebracht is 

naar de bewoners van het Harriët Tubmanhuis en het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam 

Zuidoost.  

 

De volgende dienst is op zondag 22 november: dit is de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar waarop de namen worden genoemd van degenen die in onze gemeente in het 

afgelopen jaar zijn overleden. Ook deze dienst zal eenvoudiger zijn dan anders, maar we zijn 

er gelukkig mee dat we de dienst wel kunnen laten doorgaan.  

 

Daarna volgen er diensten in de Adventstijd op 6 december (2e advent) en 20 december 

(4e Advent). De Kerstnachtviering vervalt dit jaar, maar op Kerstmorgen, 25 december, is er 

wel dienst, deze keer met een gastpredikant, ds. Margrietha Reinders uit Diemen. (Zelf ben 

ik dan in Diemen). Voor de Kerstdagen hoop ik in samenwerking met Martijn Nolte weer een 

video te maken, met tekst, beeld en muziek. Deze zal via een link op de website te vinden 

zijn. 

 

De radiodiensten vanuit Diemen gaan ook door in de komende tijd, en deze worden, anders 

dan in de zomer, ook door gastpredikanten geleid. Zelf ben ik te horen op zondag 8 

november en 13 december.  

 

In het nieuwe jaar gaan we in De Kleine Kerk door met twee diensten per maand, in januari 

is dat op de zondagen 3 en 17 januari. 

      

Ds. Wim Brouwer   

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Richtlijnen voor het veilig houden van kerkdiensten: 

 

• Extra maatregel: Omdat de besmettingen nog steeds niet voldoende gedaald zijn er 

enkele extra maatregelen getroffen. Eén daarvan betreft het dragen van een 

mondkapje. Alhoewel het tot nu toe niet verplicht is, willen wij u vragen bij het 

betreden van de kerk of lopen door de kerk een mondkapje te dragen. Als u eenmaal 

op uw plaats zit kunt u het mondkapje afdoen. Bij het uitgaan graag weer opzetten. 

Bent u een mondkapje vergeten dan staat er bij de ingang van de kerk een doosje 

met reserve mondkapjes. 

  

• 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. 

• 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 in de komende maanden. 

 

 

Eigen Verantwoordelijkheid 
 

De corona-epidemie heeft een aantal nieuwe woorden opgeleverd: naast veel 

samenstellingen met het woord corona, zoals bijvoorbeeld corona-epidemie, 

coronarichtlijnen en coronakapsel, ook woorden als hoestschaamte, ellebooggroet, 

kuchscherm en raamzwaaien. Sommige daarvan zijn grappig, andere weerspiegelen de 

tragische en schrijnende kanten van de epidemie. Veel van die woorden zullen hopelijk 

samen met corona weer verdwijnen, maar sommigen zullen ook blijvertjes zijn. Taal is altijd 

in verandering.  

 

Naast nieuwe woorden is er ook een bepaald ‘taalveld’ rond het coronavirus ontstaan, waarin 

bestaande woorden en begrippen een grote rol spelen. Eén daarvan is het begrip ‘eigen 

verantwoordelijkheid’. Dit hoorden we eerst vooral van overheidswege, maar werd later door 

velen overgenomen.  

 

‘Eigen verantwoordelijkheid’: wat is dat eigenlijk?  

 

Verantwoordelijkheid vinden we natuurlijk prima: ook al leven we er niet altijd naar, we weten 

dat het goed is om verantwoordelijk te leven. Maar wat betekent dat ‘eigen’? Is er verschil 

tussen ‘je verantwoordelijkheid en ‘je eigen verantwoordelijkheid’? Ik zou het niet weten, en 

dat maakt me wantrouwig tegenover het woord ‘eigen’.  
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Veelzeggend is het dat je het meestal niet hoort in combinatie met het woord ‘voor’.  “Ik 

neem mijn verantwoordelijkheid voor iemand of iets” kun je in allerlei variaties tegenkomen. 

Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen ‘Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor 

iemand of iets’. Dat geeft te denken. Zou dat ‘eigen’ betekenen dat iemand alleen 

verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt?  

 

Zo wordt het in elk geval wel gebruikt: ik hoorde bijvoorbeeld iemand zeggen dat hij vond dat 

het zijn eigen verantwoordelijkheid was om naar een druk bezocht feest te gaan waar men 

zich niet aan de 1,5 meter hield. Dat wie bang was om met corona besmet te raken toch 

thuis kon blijven? Zo zou iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. De één 

door thuis te blijven en de ander door naar zo’n feest te gaan: ieder zijn eigen 

verantwoordelijkheid. Zo wordt dit begrip inderdaad vaak uitgelegd. Dit zou betekenen dat 

voor veel mensen verantwoordelijkheid iets is dat alleen op jezelf betrekking heeft. Wat we 

vroeger ‘egoïsme’ noemden, heet nu ‘eigen verantwoordelijkheid’. Het gevolg hiervan is dat 

een deel van de samenleving feestend voortgaat, terwijl een ander deel met niemand meer 

contact kan en durft te leggen. 

 

Zo zal het niet door de regering bedoeld zijn toen zij het begrip gebruikte om burgers op te 

roepen samen de epidemie te bestrijden.Toch lijkt het er soms op dat de overheid de 

verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de burger, dus bij de ander, wil leggen en zich 

daarmee afhankelijk maakt van de gedragingen van die burger. Of de kwetsbare mensen in 

die samenleving daarmee geholpen zijn is zeer de vraag, en juist tegenover hen heeft ook de 

overheid een verantwoordelijkheid.  

 

In het woord ‘verantwoordelijk’ zit het woord ‘antwoord’ opgesloten. Een antwoord is een 

woord van een mens tegenover een ander mens en kan alleen in de vorm van een gesprek 

plaatsvinden: het veronderstelt mensen die tot elkaar in relatie staan en met elkaar 

verbonden zijn. Bij verantwoordelijkheid gaat het erom of we op een goede manier met 

elkaar omgaan en ons gedrag tegenover elkaar kunnen verantwoorden. Dat is geen ‘eigen’ 

verantwoordelijkheid, maar verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Dan zie je af van 

activiteiten waarbij de kans groot is dat het aantal besmettingen zal toenemen, ook al schat 

je, al dan niet terecht, het risico voor jezelf niet groot in.  

 

Verantwoordelijkheid kent een individuele uiting, waarbij we kunnen spreken van ‘mijn’ 

verantwoordelijkheid’, maar dan zonder dat ‘eigen’. Het ‘ik’ is dan verantwoordelijk voor een 

‘jij’, met wie rekening gehouden wordt. 

 

Verantwoordelijkheid kent ook een institutionele uiting, waarbij bijvoorbeeld de overheid, een 

bedrijf en ook een kerk een collectieve verantwoordelijkheid hebben voor de samenleving. 

Ook deze instituten zouden niet alleen naar hun eigen belangen moeten kijken. Alleen in de 

combinatie van die individuele en collectieve verantwoordelijkheid kunnen we de corona-

epidemie bestrijden.  

 

ds. Wim Brouwer   
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Uit de Kerkenraad 
 

Beste gemeenteleden, 

 

We leven in een onwerkelijke tijd, waarin zaken die altijd zo normaal leken, zoals elkaar de 

hand schudden, familie ontvangen of naar de kerk gaan, niet meer mogen, of alleen in zeer 

aangepaste of beperkte vorm. Ook als Kerkenraad hebben we het afgelopen half jaar als 

zeer vervreemdend ervaren, waarin we onszelf steeds moesten afvragen wat we nu wel of 

niet konden (en kunnen) organiseren in de Kleine Kerk. In dit Kerkblad willen we graag 

terugblikken op de afgelopen tijd en u deelgenoot maken van een aantal van de 

overwegingen en beslissingen die we hebben genomen. 

 

Toen de kerken tijdens de eerste lockdown gesloten moesten blijven, is ds. Wim Brouwer 

snel over gegaan op het houden van wekelijkse radiodiensten, in nauwe samenwerking met 

de Protestantse Kerk in Diemen. Hierdoor was er toch iedere week een moment van 

bezinning en inkeer, zij het in de thuissituatie. Rondom Pasen en met Hemelvaart/Pinksteren 

hebben we een aantal inspirerende video’s gemaakt, waarin we deze hoogtijdagen toch 

samen konden beleven, met beelden van binnen en buiten onze Kleine Kerk. (Mocht u deze 

video’s nog eens terug willen zien, dan kunt u de links vinden op de website van de kerk.) 

Toen in mei en juni de risico’s op besmettingen steeds kleiner werden, hebben we in juni de 

kerk voor een middag geopend. Men kon binnen komen voor een meditatief moment met 

mooie muziek, inspirerende teksten en verstillende beelden. Hoewel dit eenvoudig klinkt, 

kostte deze Kerkinloop veel voorbereiding, want als Kerkenraad was ons er alles aan 

gelegen om besmettingen in de kerk te voorkomen. We waren dan ook heel blij dat dit 

initiatief goed verliep, en er veel gemeenteleden langs kwamen, die het initiatief 

waardeerden, maar ook het vertrouwen hadden dat dit op veilige wijze kon. Voor veel 

mensen, inclusief onszelf, was het fijn om weer eens samen in de kerk te kunnen zijn voor 

een gezamenlijk moment van bezinning. 

 

Om te peilen of er onder de gemeenteleden de behoefte en bereidheid was om ook voor een 

kerkdienst naar de kerk te komen, hebben we in juni een kleine enquête/rondvraag 

gehouden, waaruit bleek dat veel mensen inderdaad graag weer een kerkdienst wilden 

bijwonen. Gesteund door deze bereidheid, en met de ervaring dat we dit op een veilige 

manier konden organiseren, hebben we in juli en augustus weer de eerste twee 

kerkvieringen gehad. En ondanks de nodige restricties die we onszelf hadden opgelegd om 

de kans op besmettingen tot een minimum te beperken (zoals handen desinfecteren,  

1½ meter afstand, niet zingen, geen koffie drinken na afloop etc.), was het voor velen toch 

een hele fijne ervaring om weer samen te kunnen kerken. Dit gezegd hebbende, weten we 

dat er ook diverse gemeenteleden zijn die de komst naar de kerk een te groot risico vinden, 

of het niet mogen zingen een te groot gemis vinden, en daarom liever vanuit huis een dienst 

volgen. Hiervoor uiteraard alle begrip en respect. 

 

Het is inmiddels begin november en we hebben al weer een aantal kerkdiensten achter de 

rug. We hebben besloten om deze diensten alleen met de eigen predikant te doen, en niet 

met gastpredikanten, hetgeen neer komt op ongeveer twee diensten per maand. De diensten 

zijn over het algemeen wat korter van opzet, onder andere omdat er niet gezongen mag 

worden. Maar een andere reden is dat we de deuren en ramen open moeten zetten voor 

voldoende ventilatie, om zo de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Hoewel 
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we de kerk voorafgaand aan de dienst flink warm stoken, zorgen open ramen er uiteraard 

ook voor dat het tijdens de dienst toch snel afkoelt. Dit betekent dat we in de winter de 

jassen aan moeten houden en de diensten dus niet te lang moeten maken.  

 

Een andere forse aanpassing aan de normale kerkgang, is dat we niet meer samen koffie 

kunnen drinken na afloop van een dienst. Ook als Kerkenraad vinden we dit een groot 

gemis, maar in de eerste coronagolf is gebleken dat de kans op infecties heel groot is bij dit 

soort activiteiten! Mensen zoeken elkaar op, gaan harder praten en kruipen dichter naar 

elkaar toe om elkaar te kunnen verstaan, hetgeen de kans op overdracht van het virus te 

groot maakt. Omdat sociale interacties in kleine kring buiten de kerk mogelijk zijn, hebben we 

voorrang gegeven om eerst de erediensten zo goed en veilig mogelijk te organiseren. Nu dat 

goed lukt, willen we wel verder kijken naar mogelijkheden om toch op een of andere manier 

na afloop van een dienst elkaar weer te kunnen spreken, en wellicht ook weer avonden te 

organiseren. Maar, om dat mogelijk te maken, zal het aantal besmettingen in de 

maatschappij toch eerst fors omlaag moeten.  

 

We hopen dat we u hiermee een beetje inzicht hebben kunnen geven in de afwegingen die 

we als Kerkenraad hebben gemaakt in de afgelopen maanden. We ervaren het als een 

belangrijke verantwoordelijkheid om in coronatijd op veilige wijze de erediensten te 

organiseren. Dat het niet ideaal is, realiseren we ons terdege, maar misschien wordt het pas 

weer ideaal als men massaal gevaccineerd kan worden, en we deze coronatijd achter ons 

kunnen laten. Tot die tijd hopen we dat we samen een open en welkome kerkgemeenschap 

kunnen blijven, en naar elkaar blijven omzien. Want juist nu hebben we dat allemaal heel 

hard nodig! Mocht u op dit schrijven willen reageren, dan is dat natuurlijk meer dan welkom; 

contactgegevens van de Kerkenraad vindt u in de Kerkenzo, op de website of elders in dit 

Kerkblad.  

 

Namens de gehele kerkenraad wensen we u alle goeds toe, veel gezondheid en kracht, en 

we hopen u gauw weer te mogen ontmoeten! 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de gehele Kerkenraad,  

 

Martijn Nolte (voorzitter) 
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Diaconie 
 

Wanneer u dit leest is Dankdag alweer achter de rug. Door de vele giften van u, in natura of 

financieel, was er een mooie opbrengst van fruit en ook wat langer houdbare groente. Heel 

fijn om dit te mogen weggeven aan bewoners van het Jeannette Noëlhuis en het Henriëtte 

Tubmanhuis die het in deze coronacrisis extra zwaar hebben. De kinderen van de kinderkerk 

hebben een boekje bij het fruit gevoegd met daarin mooie wensen en positieve gedachten.  

 

 
 

 

De afgelopen weken hebben velen van u ook weer giften overgemaakt voor de diaconie 

collectes. Wij willen u hiervoor hartelijk danken! Het is bijzonder te zien dat in deze tijd die 

voor elk van ons leeg en naar is, we toch oog blijven hebben voor medemensen die om 

welke reden dan ook onze steun nodig hebben. Met behulp van uw giften hebben we aan 

alle doelen die voor de afgelopen weken op het collecterooster stonden (bijvoorbeeld Medair, 

Mercy Ships, Tear, en Stap Verder) een mooi bedrag kunnen overmaken.  

In de komende maanden hopen we deze gang van zaken met behulp van uw giften voort te 

kunnen zetten. U kunt uw gift weer overmaken op IBAN rekening nr. NL92 INGB 0000 515 

956 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht met vermelding najaarscollecte of 

als contant geld in een envelopje in de brievenbus van de fam. Bouman, In de Korenmolen 

17, 1115 GN Duivendrecht.   

 

Hiernaast is bij de PLUS de ‘dozenactie’ weer begonnen. In de afgelopen jaren hebben we 

met behulp van uw gespaarde zegeltjes al veel dozen mogen weggeven aan mensen in de 

buurt die een steuntje in de rug konden gebruiken. Als u uw zegeltjes wilt doneren aan de 

diaconie dan deze graag inleveren bij Cobi Groeneveld.  

 

Met een hartelijke groet namens de werkgroep Diaconie, 

Esther Nolte 
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Het einde van de wereldwinkel in zicht 
 

De voortdurende onzekerheid over de vraag wanneer er weer normaal geroosterde 

kerkdiensten kunnen zijn maakt dat het up to date houden van een voorraad 

voedingsmiddelen in het kader van de wereldwinkel niet mogelijk is. Daardoor raakt alles 

geleidelijk over de houdbaarheidsdatum en moet dan worden afgevoerd. Dat geldt uiteraard 

niet voor speelgoed en kunstnijverheid maar hiervan was de verkoop al eerder drastisch 

teruggelopen. Daarom is besloten onze  wereldwinkel per 1 januari a.s. definitief te sluiten. 

Tot die tijd is er nog een beperkte hoeveelheid voedingsmiddelen verkrijgbaar die zolang de 

voorraad strekt online bij Gerie Bouman te bestellen zijn. Kijk voor het beschikbare 

assortiment op de website van de kerk www.pknduivendrecht.nl,  bij Activiteiten Leegverkoop 

Wereldwinkel. 

 

De overgebleven producten van kunstnijverheid  waaronder enkele interessante 

kerstgroepen en het speelgoed worden op Eerste Kerstdag in aansluiting aan de kerkdienst 

aan de kerkgemeente aangeboden. De goederen zullen uitgestald zijn op enkele tafels langs 

de muur van de kerkzaal  en kunnen om niet worden meegenomen. Voor het geval u de 

behoefte voelt om een geldelijke bijdrage aan de Diaconie daar tegenover te stellen is er een 

collectemandje op de tafel beschikbaar. 

 

Rest ons tenslotte de droeve plicht om al de vrijwilligers die zoveel jaren met veel 

enthousiasme de wereldwinkel draaiende hebben gehouden zodat we jaarlijks een gift van 

omstreeks € 300.- aan een goed doel konden schenken heel hartelijk te danken. En dat geldt 

ook voor al onze klanten die het werk van het “winkelpersoneel” tot een genoegen wisten te 

maken, waar menigeen met plezier naar uit heeft gezien. Zo werd de winkel een wezenlijk 

onderdeel van het kerkgebeuren dat we allemaal zeer zullen missen. 

Wij wensen u voor het komende jaar een spoedig herstel van de normale omstandigheden. 

Hoe het in onze kerk dan zal toegaan is nog een vraag apart. We zien wel en blijven daarbij 

oog en hart voor elkaar houden. 

 

Met beste wensen,                                                                                                                                                      

de winkeliers Mineke Ek en Lennart Bouman. 

 

 
 

 
  

http://www.pknduivendrecht.nl/
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Financiën en beheer 
 

Beste mensen, 

 

Ondanks alle beperkingen die noodzakelijk zijn om Covid 19 te kunnen weerstaan, kunnen 

wij dankbaar constateren dat u onze kerkgemeenschap blijft steunen: Tijdens de diensten 

kan weliswaar niet gecollecteerd worden maar velen maken nu per bank collectegeld over. 

Dat geeft vertrouwen voor de komende Eindejaarscollecte en de over enkele maanden weer 

te organiseren actie Kerkbalans 2021!! Eens zal het ‘gewone’ leven weer kunnen worden 

opgepakt en dan is het belangrijk dat de Kerkgemeenschap in Duivendrecht er nog is! 

 

Achterop dit kerkblad staan de rekeningnummers van kerk en diaconie vermeld.  

 

 

De afgelopen periode heeft de kerk in de steigers gestaan: de 

dakkapellen en de klokkentoren zijn hersteld en geschilderd. Dat leidt 

natuurlijk tot hoge kosten maar –als Gemeentelijk Monument- 

verwachten wij dat de Gemeente Ouder-Amstel hiervoor een flinke 

subsidie zal geven. 

 

 

Mede namens de collega’s van het CvK dank voor uw bijdragen en 

een vriendelijke groet van: 

 

 

Peter van Leeuwen 

 

 

 

Muziek in De Kleine Kerk 
 

Het eerste mini concert in De Kleine Kerk is een groot succes geworden. In een mum van tijd 

waren de kaarten uitverkocht. Voor de komende concerten op 15 november  en 13 december 

zijn er nog enkele kaarten beschikbaar.  

Op 15 november spelen Gita Vata Léon op fluit en Alejandro Cabrera Cano viool. 

Op 13 december speelt Jasper Iturrospe op gitaar een op kerst geïnspireerd programma. 

 

De concerten beginnen om 15.00 uur en duren ongeveer een uur. Er is geen pauze en 

helaas ook geen gelegenheid voor een drankje na afloop. De prijs van de concerten is 

daarop aangepast en bedraagt € 10 per concert.  

 

Vooraf reserveren en betalen is verplicht.  

Dat kan via de website www.stichtingkleinoot.nl of telefonisch bij Gerie Bouman op 020-

4160181 mobiel 06-50251802, of per email activiteiten@stichtingkleinoot.nl; zie website voor 

meer informatie. 

Contant betalen bij de ingang is helaas niet mogelijk.  

  

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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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 
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