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Agenda: 

 

Aan alle gemeenteleden en bezoekers van onze bijeenkomsten en concerten. 

 

In de komende maanden is het wel of niet doorgaan van de kerkdiensten sterk afhankelijk van de 

ontwikkelingen van het virus. Mogelijk zal op 21 februari een kort ochtendgebed gehouden 

kunnen worden. Op 7 maart zal er dan hopelijk weer een dienst mogelijk zijn waarin ds Wim 

Brouwer voorgaat. U krijgt bericht of deze diensten wel of niet doorgaan. 

 

Stichting Kleinoot heeft besloten om alle bijeenkomsten in De Kleine Kerk in januari en februari te 

annuleren. De huidige lockdown maakt het houden concerten op een verantwoorde wijze niet 

mogelijk. De verwachting is dat dat pas in maart weer mogelijk zal zijn.  

Voor de concerten wordt gezocht naar een alternatieve datum in mei en/of juni. Als u al een 

kaartje heeft gereserveerd krijgt u persoonlijk bericht.  

 

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

 

Wij danken u voor uw begrip. 

 

   

 

 

Bijzonderheden bij de diensten 
 

In het najaar hebben we enkele diensten in de Kleine Kerk kunnen realiseren, met dank aan 

degenen die er alles aan deden om dit zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen. Op deze 

manier konden we een dienst houden op zondag 22 november, de Zondag van de Voleinding. We 

noemden de namen van degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar in de gemeente zijn 

overleden, naast de namen van ds. Cees den Breejen en die van Pauline Sloetjes, de echtgenote 

van ds. Pieter van Winden.  

 

Na het noemen van de namen:   

 

Emma Johanna Verhoef - Bek   

 

Kornelia Wisse - Spijkerboer   

 

Pauline Sloetjes       

 

Ludwig Eliza Laurens Hogendorp     

 

Weijer van Eekeren      

 

Engelbertus Kees den Breejen, 
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en bij het aansteken van lichtjes, luisterden wij naar Lied 731:  

 

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. 

 

 

Ook op zondag 6 december, de tweede zondag van Advent, konden we nog een dienst houden in 

de kerk. We begonnen deze dienst met hetzelfde lied waarmee we de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar waren begonnen:  

 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. 

 

Maar toen was er toch weer een lockdown nodig, waardoor de diensten van de vierde zondag 

van Advent en van Kerst niet door konden gaan. Deze lockdown is nog niet ten einde, zodat het 

er nu naar uitziet dat wij op zijn vroegst weer op zondag 21 februari een dienst kunnen houden. 

Als deze dienst doorgaat, wordt het een ochtendgebed geleid door Gerie Bouman.  

 

(Radio/internet)diensten in Diemen 

 

In januari en begin februari zijn er dus mogelijk geen diensten in De Kleine Kerk vanwege de 

lock-down, maar elke zondag wordt wel een (digitale) dienst vanuit de Ontmoeting in Diemen 

uitgezonden via Studio DMN, te beluisteren via radio of internet. Voorgangers zijn drs. E..E. 

Aarsen – Schiering (17 januari), mw. H. Smeulers (24 januari), ds. A. Schrage – Buitenbos (31 

januari), ds. M. Reinders (7 februari) en ds. T.C. Wielsma (14 februari). 

 

Op 21 februari begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Op die zondag hoop 

ik voor te gaan in Diemen, in een dienst die in elk geval via radio en internet valt te beluisteren. 

Op zondag 28 februari wordt de dienst in Diemen geleid door drs. E.E. Aarsen – Schiering. 

 

ds. Wim Brouwer 

 

Vakantie 
 

Van 22 januari tot en met 31 januari 2021 heb ik vakantie opgenomen; in dringende gevallen kunt 

u in die periode contact opnemen met Brigitte Schutte, tel. 695 74 03 In het geval dat u een 

predikant nodig hebt, weet zij wie er in die periode ter vervanging bereikbaar is.  

 

ds. Wim Brouwer 
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Epifanie 

 

‘Samen tegen corona’ is een leus die nog altijd zichtbaar is op borden langs de snelweg. Goed 

bedoeld, maar de werkelijkheid is anders. Niet in de eerste plaats omdat niet iedereen even goed 

zijn best doet om de samenleving veilig te houden, maar vooral omdat het virus niet iedereen in 

gelijke mate treft. Dat geldt zowel voor de ernst van de ziekte van wie besmet raakt door het 

virus, als voor de indirecte gevolgen van de epidemie. De tegenstellingen in de wereld zijn door 

deze epidemie niet kleiner, maar groter geworden. Naarmate mensen in moeilijker 

omstandigheden leven, wat betreft wonen, werk, medische en sociale voorzieningen en 

kwetsbaarder zijn door hun gezondheid en/of leeftijd, hebben zij meer te lijden onder deze 

epidemie. Ook daarom is de roep van sommigen, om het opheffen van maatregelen en ‘om de 

natuur zijn werk te laten doen’ verwerpelijk: er wordt voorbijgegaan aan het feit dat de 

uitgangspositie van iedereen niet dezelfde is en de ene mens daarom minder last van ‘de natuur’ 

heeft, dan de andere. Of anders gezegd: mensen lijden niet door de natuur, maar door de 

ongelijke machtsverhoudingen die door de mensen in de wereld gecreëerd zijn. ‘Samen tegen 

corona’ zou moeten betekenen dat we er alles aan doen om de tegenstellingen niet groter, maar 

kleiner te maken. De eerste berichten over de distributie van vaccins in de wereld zijn op dit punt 

weinig geruststellend, al mogen we hopen dat hierin verbetering komt. 

 

Kerst is bij uitstek het feest van ‘samen’. Zelfs oorlogen worden ervoor onderbroken. In de Eerste 

Wereldoorlog zongen soldaten die elkaar een dag eerder nog beschoten samen kerstliederen en 

deelden sigaretten. (De legerleiding vond dat zorgelijk, en verplaatste de soldaten graag naar 

andere plekken, voordat ze echt een band zouden krijgen met de vijand: stel je voor, dan zou het 

vrede kunnen worden…)  

Kerst 2020 zal in ons geheugen blijven voortbestaan als het feest waarbij juist dat ‘samen’ zo 

moeilijk te realiseren was. Ook hierin zal het leed ongelijk verdeeld zijn. In families waar de 

verhoudingen toch al niet geweldig waren zal het misschien als een gevoel van opluchting 

ervaren zijn: geen pijnlijke toestanden bij het kerstdiner. Want laten we eerlijk zijn, Kerst was nooit 

voor iedereen een feest: juist met Kerst komen spanningen en conflicten sterker aan het licht. 

Maar de meesten van ons zullen het samenzijn met familie en vrienden hebben gemist. Dit jaar 

beter, kunnen we dan tegen elkaar zeggen, maar als je ouders op leeftijd en kwetsbaar zijn, kan 

de verdrietige vraag opkomen of je niet de laatste Kerst samen hebt gemist.  

 

Ik hoop dat u en ik een manier hebben gevonden om deze Kerst zo goed mogelijk te ervaren. En 

dat we ook in dit nieuwe jaar wegen vinden om met elkaar verbonden te blijven en samen verder 

op weg te gaan. Ik hoop dat velen zich in dit nieuwe jaar verbonden blijven voelen met waar het 

met Kerst uiteindelijk om ging: de liefde van God, die ook daar wil zijn waar onze kwetsbaarheid 

het grootst is. Ik hoop dat mensen die liefde steeds weer terugvinden, ook in de moeilijkste 

periodes van het leven. Ik hoop dat mensen met elkaar verbonden blijven door het licht van de 

ster die oog had voor het meest kwetsbare. Ik hoop dat er in onze samenleving werkelijk samen 

gewerkt wordt aan het te boven komen van de epidemie die ons leven behoorlijk ontregeld heeft 

en dat mensen elkaar kunnen blijven zien in het licht van Gods liefde. De ster – uit het verhaal 

van de wijzen uit het oosten – , het licht van God, hoort bij Epifanie, het feest van de verschijning 

van de Heer. Het nieuwe jaar begint liturgisch met verhalen over het licht, over de verschijning 

van God in ons leven, door zijn liefde en door de komst van Jezus Christus. Dat licht mogen we 

blijven volgen en meedragen, het nieuwe jaar in, als even kwetsbare als kostbare mensen.                               

 

ds. Wim Brouwer 
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Bij het begin van de Veertigdagentijd  - 17 februari 2021 

 

 
 

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zo ’t zweeg, zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen. 

 

De machten die de liefde nog omkluistren 

zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 

dan kan de grote zaligheid beginnen 

die w’als onze harten aandachtig luistren 

 

in alle tederheden ruisen horen 

als in kleine schelpen de grote zee. 

Liefde is de zin van ’t leven der planeten 

en mense’ en diere’. Er is niets wat kan storen 

’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 

 

 

Henriette Roland Holst – van der Schalk (1869 – 1952) 

  Uit: Verzonken grenzen (1918) 

 

 



 

6 

 

Diaconale collectes in Corona-tijd:  

we blijven voorlopig giraal actief 
 
Door de onzekerheid over het verloop van de Covid epidemie gedurende de komende maanden, 

en de onduidelijkheid van bestaande en komende regelgeving, moeten we ervan uitgaan dat de 

fysieke diensten voorlopig niet of slechts in beperkte mate zullen kunnen plaatsvinden. Tijdens 

deze diensten zal voorlopig toch niet gecollecteerd mogen worden, zodat de werkgroep Diaconie 

heeft besloten de gedragslijn van het vorige jaar voorlopig voort te zetten. Van de normaliter in 

het collecterooster opgenomen doelen van de diaconiecollecten en een deel van de 

uitgangscollecten zijn 16 doelen geselecteerd die kunnen worden gesteund door overmaking van 

een bedrag naar de rekening die onder bankrekeningnummers bij de Diaconie vermeld staat op 

de achterkant van deze krant. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een bepaald doel kunt u dit bij 

uw overmaking vermelden. Om de broodnodige donaties te stimuleren en overzichtelijker te 

maken hebben we de te begunstigen organisaties opgesplitst in twee groepen van 8, die ieder op 

zich de gezamenlijke doelstelling vormen van twee aansluitende perioden van 3 maanden van 

het eerste halfjaar van 2021.  

 

Het giraal ontvangen geld wordt gedurende de maanden januari tot en met maart verdeeld over 

de volgende doelen: 

Bootvluchteling 

Dokters van de Wereld 

Harriët Tubmanhuis, 

Hospice Veerhuis  

Jeannette Noëlhuis,  

Kruispost A’dam,  

Stap Verder  

Voedselbank Diemen. 

 

Wij hopen op een ruime opbrengst want veel doelen berichten dat door het wegvallen van bijna 

alle kerkdiensten de inkomsten teruglopen. De werkgroep volgt bij het verdelen van de gelden de 

volgende gedragslijn. Voor zover u hebt aangegeven dat uw gift voor een specifiek  doel is 

bestemd wordt dit bedrag geoormerkt voor dat doel vastgelegd. Het totaal van overblijvende 

gelden wordt gelijkmatig over de genoemde 8 doelen verdeeld. Wanneer het beschikbare bedrag 

minder is dan € 60 wordt de aan de betrokken organisatie over te maken som tot dit bedrag uit de 

algemene middelen verhoogd. Tot nu toe is er op ruime schaal aan onze oproep voor een girale 

vervanging van de collectes gehoor gegeven. Graag danken wij u namens de begunstigde 

instellingen heel hartelijk. Door de narigheid die de epidemie over ons land heeft uitgespreid 

vergeten we weleens de reeds vóór het uitbreken van de pandemie wereldwijd heersende noden 

van de talloze vluchtelingen -veelal door oorlogshandelingen lichamelijk of geestelijk ernstig 

beschadigd- de chronisch ondervoede kinderen en volwassenen en zoveel anderen voor wie de 

wereld tot een hel is gemaakt. Voor de meesten maakt de epidemie de toestand nog slechter. 

 

Hierna vindt u van de hierboven genoemde doelen een korte karakterisering. Bij de vermelde 

internetadressen vindt u meer info over de betreffende organisatie: 
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Bootvluchteling:  https://bootvluchteling.nl/ 

De in 2015 opgerichte Nederlandse stichting Bootvluchteling concentreert haar hulpverlening nu 

op de ontheemden op Lesbos. Duizenden mensen verblijven hier maanden tot jaren onder 

mensonterende omstandigheden. Basisvoorzieningen schieten ernstig tekort. Vrijwilligers van de 

stichting staan hier klaar met medische noodhulp en psychosociale steun. 

 

Dokters van de Wereld: https://doktersvandewereld.org/  

Dokters van de Wereld is een vereniging die zich inzet voor mensen zonder een geldige 

verblijfsstatus, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. De leden en 

specifiek de bestuursleden hebben een toezichthoudende rol. De vrijwilligers van de vereniging   

bieden medische hulp aan kansarme mensen. In meer dan tachtig landen worden zij die geen of 

slechte toegang hebben tot medische zorg geholpen.  

 

Harriët Tubmanhuis:  http://www.geroldstichting.nl/donaties/harriet-tubman-huis/   

Het Harriet Tubman Huis is een project voor tijdelijke opvang van vluchtelingen, vrouwen en hun 

kinderen, die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. De vrouwen 

die in het huis worden opgenomen zijn meestal verwezen door organisaties als 

Vluchtelingenwerk Nederland, het Amsterdams Solidariteits Komité Vluchtelingen, de Steungroep 

Vrouwen zonder Verblijfsvergunning en andere. Het zijn vrouwen die naast hun 

vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of lichamelijke gebreken of de zorg 

voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. Van de verwijzende instanties wordt 

verwacht dat zij hen zo mogelijk blijven steunen in juridische en sociale zin en dat zij 

aanspreekbaar zijn, wanneer er zich problemen voordoen. Het huis staat in Amsterdam Zuid 

Oost. De vrouwen wonen samen zelfstandig in drie flats. Zij hebben een eigen kamer en een 

gemeenschappelijke huiskamer. Er is geen inwonende gastvrouw. Wel is er minstens drie 

dagen in de week een medewerker aanwezig  om de vrouwen bij te staan bij allerlei dagelijkse 

problemen. 

 

Hospice Veerhuis: www.hospiceveerhuis.nl 

De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Maar 

soms gaat dat niet meer, om welke reden dan ook. Dan kan Hospice Veerhuis misschien uitkomst 

bieden, een comfortabel huis in de Amsterdamse Pijp, in een rustig straatje met een grote tuin. 

En met een toegewijd team van vaste vrijwilligers en professionals. Het Veerhuis heeft plaats 

voor vier mensen die nog maar kort te leven hebben. Het huis is toegankelijk voor alle leeftijden, 

alle nationaliteiten en alle gezindten. 

 

Jeanette Noëlhuis:   https://noelhuis.nl/gastvrijheid-voor-vluchtelingen/ 

Het Jeannette Noëlhuis is een christelijke leefgemeenschap in Zuidoost die tijdelijke opvang biedt 

aan asielzoekenden die om welke reden dan ook niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Het 

aantal plaatsen is beperkt en deze zijn doorgaans volledig bezet zodat een selectieprocedure 

voor de toelating noodzakelijk is.  

 

Kruispost A’dam:  https://oudezijds100.nl/over-ons/kruispost/  

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 ongeveer 7000 consulten. De 

medische hulp is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk die is uitgebreid met 

tandheelkundige hulp en sociaal en juridisch advisering. Alle specialisten zijn vrijwilligers, alleen 

https://bootvluchteling.nl/
https://doktersvandewereld.org/
http://www.geroldstichting.nl/donaties/harriet-tubman-huis/
http://www.hospiceveerhuis.nl/
https://noelhuis.nl/gastvrijheid-voor-vluchtelingen/
https://oudezijds100.nl/over-ons/kruispost/
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de medisch coördinator, algemeen coördinator, enkele maatschappelijk werkers en een 

schoonmaker zijn betaalde krachten 

 

Stap Verder: https://www.stapverder.info/ 

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de 

Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB), met als hoofddoelstelling een 

bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van het stadsdeel ZO. Dat gebeurt o.m. door 

taallessen, juridisch en sociaal advies, praktische ondersteuning als bv. gelegenheid voor 

douchen en begeleiding bij bezoek aan instanties.  

 

Voedselbank Diemen: https://www.voedselbank-diemen.nl/ 

De Voedselbank Diemen verstrekt gratis voedselpakketten aan minvermogende inwoners van 

Diemen, Ouder- Amstel en Amstelveen. Om tot de klantenkring te worden toegelaten  moet men 

aan een aantal eisen voldoen; op dit moment telt  de bank ruim 100 vaste klanten, die wekelijks 

een pakket komen ophalen. Het voedsel wordt grotendeels door bedrijven in Amsterdam 

geleverd. Aanvankelijk was dit gratis maar nu wordt een bijdrage in de logistieke kosten 

gevraagd, zodat de Voedselbank afhankelijk wordt van subsidies en giften. Het werk van de 

Voedselbank wordt volledig door vrijwilligers gedaan. 

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 

 

Videodiensten via de website van onze kerk 
 

Vanaf maart 2020 was het vaak niet mogelijk om kerkdiensten te houden. Rond bijzondere 

diensten zijn daarom korte video’s met teksten, muziek en mooie beelden gemaakt. Op de 

website van de kerk kunt u deze video’s nog steeds bekijken: 

- bij het menu Nieuws&Media&Links vindt u het tabblad Antenne: 

- daar kunt u de Videodiensten vinden die in de afgelopen maanden gemaakt zijn tijdens  

      de Stille Week, Pasen en Pinksteren. 

 

Op de welkomstpagina vindt u de Video en het bijbehorende tekstboekje van Kerst 2020. 

 

Verder zijn er via de websites van diverse kerken diensten online te beluisteren. 

 

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 

 

 
 
  

https://www.stapverder.info/
https://www.voedselbank-diemen.nl/
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Financiën en beheer  -  Actie Kerkbalans 2021 
 

Geacht gemeentelid,  

 

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans. 

De Actie Kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 16 januari 2021 tot en met zaterdag 30 januari 

2021. De informatie wordt in de eerste week van de actie bij u in de bus gedaan. In verband met 

het coronavirus wordt uw antwoord niet opgehaald, maar vragen wij u dit bij ondergetekenden in 

de bus te doen.  Mocht dit op problemen stuiten dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekenden en wordt het antwoord alsnog bij u opgehaald. 

 

Het landelijk thema voor de Actie Kerkbalans 2021 is 

 

 Samen van betekenis 
 

Als kerk zijn wij van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien wij naar elkaar om en 

delen ons geloof in God met elkaar. Onze kerk is actief betrokken bij steun aan mensen en 

projecten die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun nodig hebben. 

 

De kerkdiensten en overige activiteiten van onze kerkelijke gemeente konden als gevolg van de 

Corona maatregelen in 2020 in eerste instantie alleen nog in aangepaste vorm plaatsvinden. 

Deze diensten werden goed bezocht en voorzagen duidelijk in een behoefte. Sinds de invoering 

van de strengere Corona maatregelen in december konden deze diensten echter niet meer 

doorgaan. Wij vertrouwen er echter op dat de tweewekelijkse kerkdiensten straks weer snel 

mogelijk zijn.  

 

De Actie Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron van onze kerkelijke gemeente. In 2020 gaf 

u als gemeenteleden samen ruim € 30.000, - aan de Actie Kerkbalans. Dat is een fantastisch 

resultaat, waarvoor wij u hartelijk danken. In 2021 hopen wij tenminste hetzelfde resultaat te 

behalen, want onze gemeente heeft ondanks deze bijdrage jaarlijks te maken met een groot 

financieel tekort. Door uw financiële ondersteuning kunnen wij dit tekort verkleinen en daardoor 

onze activiteiten langer voortzetten. Daarvoor bij voorbaat hartelijk dank. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL98 INGB 0000 0517 03 t.n.v. Protestantse 

Gemeente te Duivendrecht, onder vermelding van Kerkbalans 2021. 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 2021. 

 

Het College van Kerkrentmeesters 

J.W.P. van der Does    P. van Leeuwen 

In de Korenmolen 30c   Rijksstraatweg 71 

Duivendrecht     Duivendrecht 

06 51389454     020 6954289 

 

 
 



 

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         06 513 894 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 

 

 


