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Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Kerkdiensten: onder voorbehoud!  

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

ontwikkelingen van het virus. Zie brief op pagina 3 van Martijn Nolte, voorzitter van de kerkenraad. 

U krijgt bericht of de diensten wel of niet doorgaan. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

21 maart ds. W.H. Brouwer 

29 maart drs. E.E.  Aarsen-Schiering Palmzondag, m.m.v. kinderkerk 

   

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

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

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

   4 april ds. C. Ofman Paasmorgendienst m.m.v. kinderkerk 

18 april ds. W.H. Brouwer 

 

  2 mei ds. W.H. Brouwer 

 

 
Kostersteam 

 

Er is geen rooster voor de kosters voor de komende diensten, maar bij iedere dienst zal een koster 

aanwezig zijn. U kunt informatie daarover vragen bij  

Piet Cleveringa – tel: 020 690 67 99 – email: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
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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. Zie brief hierna van Martijn Nolte, voorzitter van de 

kerkenraad. 

U krijgt bericht of de diensten wel of niet doorgaan. 

 

Stichting Kleinoot heeft het concert van 14 maart geannuleerd. De huidige lockdown maakt 

het houden concerten op een verantwoorde wijze niet mogelijk. De verwachting is dat dat 

pas in april 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 
 

Bij de diensten 

 

Met de onzekerheid over de maatregelen vanwege de corona-epidemie op wat langere 

termijn, is het moeilijk om al iets te zeggen over de invulling van de diensten van de Stille 

week en Pasen. Als diensten in de kerk mogelijk zijn, zullen deze op Witte Donderdag en 

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag om 19.30 uur gehouden worden.  

 

In Diemen wordt alleen de dienst van Paasmorgen via de radio uitgezonden, niet die van 

Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Dit jaar ga ik zowel op Palmzondag als op Pasen in 

Diemen voor en zal daarbij in de Palmzondagviering in elk geval iets van Goede Vrijdag 

verwerken. In de rooms-katholieke liturgie is het al eeuwenlang gebruikelijk om op 

Palmzondag, na de viering van de intocht in Jeruzalem, het lijdensverhaal uit Matteüs te 

lezen, dus zo vreemd is dit eigenlijk niet. Ik zal mij daarbij concentreren op het gedeelte over 

Jezus op de Olijfberg, in de tuin van Getsemané.  

Over ditzelfde thema hoop ik een video te maken die in de Stille Week voor Pasen op de 

website zal verschijnen, over het (weinig bekende) oratorium ‘Christus am Ölberge’ (Christus 

op de Olijfberg) van Ludwig van Beethoven. Daarmee probeer ik ook iets ter vervanging aan 

te bieden voor het avonden-programma dat nu al zo lang stilligt.  

 

ds. Wim Brouwer 
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Beste gemeenteleden, 

 

De coronacrisis houdt ons land nu al een jaar in zijn greep. Inmiddels is er door het kabinet 

een aantal versoepelingen doorgevoerd, zoals het openen van scholen en het uitoefenen 

van contactberoepen. Maar, wat betekent dit nu voor ons als kerk?  

Als Kerkenraad hebben we uitgebreid gesproken over de condities waaronder we als Kleine 

Kerk onze eigen deuren ook weer kunnen openen. Hoewel de vaccinaties in Nederland nu 

eindelijk goed op gang zijn gekomen, zorgt de Britse variant van het coronavirus ervoor dat 

er zelfs in deze lockdown nog steeds veel infecties plaats vinden. Daarom vinden we het op 

dit moment nog steeds niet verantwoord om kerkdiensten te houden. We beogen de 

diensten weer op te starten op het moment dat de theaters en concertzalen weer kleine 

groepen mogen toelaten, omdat we denken dat dit een goede graadmeter is voor de risico’s 

die we in de kerk lopen.  

Uiteraard houden we u in de nabije toekomst zo goed mogelijk op de hoogte over hoe en 

wanneer we onze activiteiten weer zullen hervatten. Dit is echter niet eenvoudig, aangezien 

de maatschappelijke situatie iedere twee weken kan veranderen, terwijl ons kerkblad slechts 

eens in de twee maanden verschijnt. Daarom hebben we afgesproken dat we de geplande 

diensten in het kerkblad wel vermelden, maar duidelijk maken dat dit onder voorbehoud is. 

Zodra we weer diensten of activiteiten kunnen organiseren, zullen we dat zo snel mogelijk 

via de website, mail of brief naar u communiceren.  

We hopen dat u hiermee wat meer duidelijkheid krijgt betreffende het wel of niet houden van 

kerkdiensten of bijeenkomsten. Veiligheid staat voorop, maar tegelijkertijd willen we als 

kerkgemeenschap ook weer samen komen en ons laten inspireren door Gods woord, een 

goede preek, en mooie muziek, maar vooral ook door elkaar! Tot dan hopen we dat iedereen 

naar elkaar blijft omzien en elkaar op veilige wijze kan bijstaan in deze moeilijke tijden. Want 

juist nu is een bemoedigend woord of een helpende hand 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 op de 

achterpagina van dit Kerkblad.  

Namens de gehele kerkenraad wensen ik u veel sterkte, gezondheid en inspiratie toe. We 

hopen u gauw weer te mogen ontmoeten! 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de gehele Kerkenraad,  

 

Martijn Nolte (voorzitter) 
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Vasten in de veertigdagentijd 
 

Ongeveer een jaar geleden kregen we in Nederland te maken met de eerste maatregelen 

om de corona-epidemie te bestrijden. Dit jaar maken we in de kerk de veertigdagentijd, de 

vastentijd voor Pasen, voor de tweede keer mee in een situatie waarin nog heel weinig 

mogelijk is als het gaat om het houden van diensten, het bijeenkomen in groepen en het 

bezoeken van elkaar. 

 

We kunnen die situatie zien als een vorm van ‘gedwongen’ vasten, en nu we opnieuw in de 

vastentijd zitten, kan de vraag opkomen: wat zouden we nog meer willen opgeven, nu we al 

zoveel hebben moeten opgeven? Die vraag zal misschien eerder bij ons opkomen als we in 

een rooms-katholieke traditie zijn opgegroeid, dan in een protestantse, maar ook veel 

protestanten proberen tegenwoordig aandacht te geven aan de vastentijd. Dat kan gebeuren 

door iets extra’s weg te leggen voor een goed doel (zoals het deeldoosjes-project van Kerk 

in Actie), of door meer aandacht te geven aan persoonlijke bezinning (bijvoorbeeld elke dag 

iets schrijven in een dagboek). Tot die persoonlijke bezinning zijn velen van ons ook al min of 

meer gedwongen, omdat we zoveel thuis moeten blijven. Sommigen van ons bezinnen zich 

suf, en zo kan bezinnen overgaan in piekeren, en dat is niet wat je wilt dat er gebeurt.  

 

Maar als we ons dan toch aan het bezinnen zijn, kan het goed zijn om eens stil te staan bij 

het vasten in vroegere tijden, met name van voor de industriële revolutie. De vastentijd viel 

toen samen met de tijd waarin de voor de winter opgeslagen voedselvoorraden opraakten en 

de nieuwe oogst nog moest komen. Er was dus een noodzaak om het voedsel spaarzaam te 

gebruiken en eerlijk te verdelen. Het vasten had dus een ecologisch aspect (meebewegen 

met de seizoenen en de natuurlijke processen), en een sociaal aspect (het zo goed mogelijk 

verdelen van voedsel uit zorg voor elkaar). Zo werkte het ook binnen veel gemeenschappen, 

ook al was er daarnaast natuurlijk de standsongelijkheid waardoor enkelen veel hadden, en 

velen weinig. Maar waar het vasten op deze manier functioneerde viel het religieuze aspect 

dus samen met het wereldse, waardoor het een bijzondere waarde kreeg.  

 

Als we met dit in gedachten nu naar het vasten kijken, zouden we het meer kunnen zien als 

een ecologische en sociale inspanning, dan als een individuele prestatie in soberheid.  

Dat de gedwongen versobering van ons bestaan in deze tijd tot minder verspilling en 

vervuiling leidt, is al in een aantal opzichten gebleken, zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit 

door het afgenomen vliegverkeer. (Al zijn er ook weer nieuwe vormen van vervuiling, zoals 

mondkapjes als zwerfafval).  

 

Moeilijker is het om in deze tijd aan het sociale aspect van het vasten vorm te geven, maar 

dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Zo zouden we de veertigdagentijd kunnen 

gebruiken om elke dag een kaartje, een bericht of een andere attentie te sturen naar familie, 

vrienden, buren, collega’s, of ook naar meer zakelijke relaties, bijvoorbeeld de kapper waar u 

al wekenlang niet meer bent geweest, of de polikliniek die ondanks alle stress u zo goed met 

iets geholpen heeft. Elke dag een kleine offergave, in de hoop op andere tijden, waarin we 

elkaar weer makkelijker zullen kunnen ontmoeten en ons er misschien nog lang van bewust 

blijven dat dat niet zo vanzelfsprekend is als het altijd leek. 

 

ds. Wim Brouwer 
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Richtlijnen voor het veilig houden van kerkdiensten: 

 

- Wjj willen 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. 

 

 

 
 

 

 

 

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 



 

6 

 

Op weg naar Pasen 

 

De landelijke kerk en dan met name Kerk in Actie vraagt in de 40-dagentijd aandacht voor de 

noden van de mensen onder de titel ‘Ik ben er voor jou: Zeven keer barmhartigheid’. De 

diaconie geeft daar op eigen wijze invulling aan door een eigen collecterooster, zie verderop 

in dit blad.  

Maar de titel ‘Zeven keer barmhartigheid’ riep herinnering op aan een dienst die wij in 2004 

hielden met Ds Cor Ofman als voorganger. In die dienst stonden de zeven werken van 

barmhartigheid centraal. Er was toen ook een tentoonstelling in de kerk met de eigentijdse 

verbeelding van de ‘zeven werken van barmhartigheid’ van Tineke Smith. De beeldengroep 

‘Acts of Mercy II’ bestaat uit stalen damwanden. De symboliek van de gestaalde kaders 

waarbinnen mensen zich staande moeten proberen te houden.  

In uitgespaarde ruimten, tekenen zich de afzonderlijke werken van barmhartigheid af: 

verzacht door vormen van gietrubber of heel transparant in glas. 

 

In de dienst van 4 april Eerste Paasdag zal Ds.Ofman voorgaan in de dienst. In deze dienst 

zal er aandacht gegeven worden aan deze werken van barmhartigheid. Ds Ofman is als 

diaconaal consulent en counseler betrokken bij Stap Verder, het oecumenisch inloophuis in 

Zuid Oost, waarvoor ook onze diaconie diverse acties houdt (zie bij diaconie). 

 

 

 
Beeldengroep Acts of Mercy, Tineke Smith, tentoonstelling in De Kleine Kerk 2004. 
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DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID  
 
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, de 
zieke verzorgen, de gevangene bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een 
coda  
 
I  
Hij hing op straat rond. Ik had geen idee  
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee  
en bij het eten kwam hij langzaam los  
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.  
 
II  
Vooral bij een paar glazen mooie wijn:  
toen hij een aantal diepe dingen zei  
vielen alle gesprekken op hun plaats  
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.  
 
III  
Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas  
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,  
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk  
om net te doen alsof het ding hem paste.  
 
IV  
En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,  
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer  
met nieuwe ogen naar alle verhalen:  
er valt nog zoveel van elkaar te leren  
 
V  
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:  
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,  
geen ziekte is hem onbekend gebleven  
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.  
 
VI  
Zijn hart was vast te groot, want de regering,  
het geld, de macht en andere groeperingen  
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten  
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.  
 
VII  
En toen we later weer iets van hem hoorden  
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;  
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen  
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.  
 
En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:  
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.  
 

 

Menno van der Beek, mei 2020 
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Diaconale collectes in Corona-tijd:  

we blijven voorlopig giraal actief 
 

de collectedoelen voor de maanden april, mei en juni 2021 

Zojuist is door premier Rutte duidelijk gemaakt dat we voorlopig nog volledig worden 

geregeerd door het Coronavirus zodat kerkdiensten en andere activiteiten maar in beperkte 

mate en volgens strikte regels zullen kunnen plaats vinden. Tijdens deze diensten zal niet 

gecollecteerd mogen worden, zodat de werkgroep Diaconie heeft besloten de gedragslijn 

van het vorige jaar zolang als deze regels gelden te blijven voortzetten. Van de normaliter in 

het collecterooster opgenomen doelen van de diaconiecollecten zijn voor de eerste helft van 

dit jaar 15 doelen geselecteerd die door u kunnen worden gesteund door overmaking van 

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

op de achterkant van dit blad. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar steun aan 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 (voedselbank Diemen 2x), die 

ieder op zich de gezamenlijke doelstelling vormen van twee aansluitende perioden van drie 

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  

 

Van deze doelen werden in het vorige nummer van dit blad doelstellingen en werkwijze al 

kort toegelicht. 

 

Voor de volgende drie maanden, april t/m juni, hebben we de volgende doelen geselecteerd: 

- Vluchtelingenwerk NL, 

- Kinderhospice Binnenveld 

- War Child 

- Save the Children 

- Bartiméus-fonds 

- World Vision 

- Red een Kind 

- Voedselbank Diemen (2e collecte) 

Wij hopen wederom op een ruime opbrengst want door veel doelen wordt bericht dat de 

inkomsten door het wegvallen van bijna alle kerkdiensten 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 
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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. Hieronder 

vindt u van de hierboven genoemde doelen voor het tweede kwartaal een korte 

karakterisering. Op de vermelde internetadressen vindt u meer info over de betreffende 

organisatie: 

 

VluchtelingenWerk NL: www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-resultaten 

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die vluchtelingen en 

asielzoekers ondersteunt van het moment dat ze worden opgevangen totdat ze zelfstandig 

hun weg in de Nederlandse maatschappij hebben gevonden. Met 12.500 vrijwilligers 

ondersteunen zij asielzoekers in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan 

opbouwen in Nederland, met o.a. verschillende vormen van juridische en sociale 

begeleiding, taalcursussen, ondersteuning van gezinshereniging en huisvesting. 

 

Kinderhospice Binnenveld: www.kinderhospicebinnenveld.nl 

Kinderhospice Binnenveld verzorgt voor een klein aantal ernstig zieke kinderen 24 uurs 

kinderverpleegkundige zorg in combinatie met pedagogische zorg. Sinds kort voorziet deze 

organisatie ook in gespecialiseerde dagopvang: de combinatie van kinderverpleegkundige 

zorg en pedagogische zorg maakt het Kinderhospice zo ook overdag beschikbaar voor 

kinderen met een lichamelijke zorgvraag. 

 

War Child: www.warchild.nl 

Dit is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor honderdduizenden kinderen die 

opgroeien in oorlog en geweld. De organisatie werkt aan het versterken van de 

weerbaarheid en het welzijn van deze kinderen. In het dagelijkse werk richt War Child zich 

op psychosociale steun, bescherming en onderwijs, maar ook op snelle hulp in 

noodsituaties. De organisatie is actief in uiteenlopende oorlogs- en conflictgebieden in Afrika, 

Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. War Child is een netwerk van onafhankelijke 

nationale organisaties gevormd door War Child in Nederland, Duitsland, Zweden, het 

Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten, Australië en Ierland. Alle organisaties 

voeren hetzelfde logo en werken daar waar het kan met elkaar samen, zowel juridisch, 

operationeel als financieel. 

 

Save the Children: www.savethechildren.nl 

Deze organisatie werd 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Inmiddels is 

Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het 

gebied van kinderrechten, actief in meer dan 120 landen. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn 

of haar kind zijn, ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke 

gezindheid wordt waar mogelijk geholpen. Door de corona crisis dreigen miljoenen gezinnen 

hun inkomen te verliezen, wat de kans op ondervoeding, geweld, misbruik en kind huwelijken 

vergroot.  

 

Bartiméus-fonds: www.bartimeusfonds.nl 

Het Bartiméus-Fonds, de nieuwe naam voor Bartiméus-Sonneheerdt,  is nauw verbonden 

met Bartiméus, de expertiseorganisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn. Samen 

zetten zij zich al ruim 100 jaar in voor mensen met een visuele beperking. Uit het jaarverslag 

over 2019: “In 2019 hebben we ons voor mensen met een visuele beperking sterk gemaakt 

voor onderzoek, innovatieve hulpmiddelen, extra’s in zorg en onderwijs, werkgelegenheid, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/War_Child_(organisatie)
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een veilige openbare ruimte en goed toegankelijke digitale en audiovisuele informatie. Hierbij 

hebben we samengewerkt met mensen met een visuele beperking, Bartiméus en andere 

partners, en konden we rekenen op de steun van 43.000 donateurs en 2.600 

(collecte)vrijwilligers.”  

 

World Vision: www.worldvision.nl/over-world-vision/onze-projecten 

World Vision werkt waar kinderen en families in nood zijn. In ontwikkelingslanden komt de 

bevolking veel te kort: water, voedsel, medische zorg, opleiding en inkomen. Doelstellingen: 

”We komen op voor de rechten van kinderen. Wij maken geen onderscheid naar geloof, ras 

of politieke voorkeur. We trainen de lokale bevolking, zodat zij niet afhankelijk blijven van uw 

hulp. Na zo'n vijftien jaar nemen we afscheid van een project en is hulp van buitenaf niet 

meer nodig. We kijken met lokale mensen naar de noden en behoeften en spelen daar direct 

op in: impact op kind, familie én omgeving.” 

 

Red een Kind: www.redeenkind.nl/over-ons/waar-wij-voor-staan 

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in 

Nederland en  geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. 

Op dit moment strijden wij tegen armoede in Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, 

Zuid-Soedan, Ethiopië , Congo (DRC) en India. In 2019 heeft de organisatie  al voor meer 

dan 152.000 kinderen het leven kunnen veranderen. 

 

Voedselbank Diemen: www.voedselbank-diemen.nl 

Dit is de enige collecte die we in deze periode herhalen. De noodzaak van het werk van deze 

voedselbank, die ook inwoners van de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen verzorgt is 

voldoende bekend. Enerzijds is er door de coronacrisis een snel toenemende vraag naar 

voedselondersteuning, anderzijds is het winkelaanbod verminderd zodat meer uit eigen 

middelen moet worden aangevuld. 

 

Werkgroep Diaconie, 

Lennart Bouman, secretaris.  

 

 

Zegelactie Boodschappendoos Plus 
 

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

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

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

diaconie waardoor wij maar liefst VIJFENDERTIG dozen met boodschappen konden 

afleveren aan ondermeer cliënten van de WMO, bewoners van het 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. 

 

Namens al degenen die wij hiermee kunnen helpen hartelijk dank! 

Cobi Groeneveld 
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STAP VERDER 
 

In Amsterdam Zuid Oost werken de kerken diaconaal samen in STAP VERDER. 

Deze instelling ondersteunt velen met taallessen, kleding, voedsel, juridische bijstand etc.  

Men heeft nu dringend behoefte aan goede regenpakken en herenschoenen. 

 

Als u hen hierbij kunt helpen kunt u dit brengen (Rijksstraatweg 71). 

Of bel even (020-69.54.289) en wij komen het halen. 

 

 

Namens de diaconie 

Cobi Groeneveld 

 

Deeldoosjesactie 2020 → 2021 
 

Terwijl ik dit schrijf is het inmiddels alweer de tweede zondag van de Veertigdagentijd. 

Precies een jaar geleden, op 1 maart 2020, deelden we de deeldoosjes uit voor de actie die 

we al zo veel jaren in de kerk houden in de tijd voor Pasen. Door de coronacrisis konden we 

de doosjes met het door u gespaarde geld niet inzamelen. Ook de tweede geplande 

inzameling, op Kerstmorgen, kon geen doorgang vinden. Of we elkaar dit jaar met Pasen in 

de kerk kunnen treffen is op dit moment nog onzeker. Onder het mom van ‘wat in het vat zit 

verzuurt niet’ willen we u vragen de deeldoosjes tot nadere aankondiging te bewaren, en 

misschien zelfs nog wat verder aan te vullen… Dan kunnen we hopelijk binnenkort een mooi 

bedrag over maken naar het doel dat we vorig jaar al bekend hebben gemaakt: 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. Zo 

kan muziek voor kinderen over de hele wereld een bron van hoop, troost en inspiratie kan 

zijn. 

In die gedachte, en hopend dat we elkaar binnen niet al te lange tijd in de Kleine Kerk zullen 

zien, wens ik u alle goeds. 

 

Met een hartelijke groet namens de Diaconie, 

Esther Nolte  

 

Financiën en beheer  -  Actie Kerkbalans 2021 
 
Kerkbalans 2021 
 
De toezeggingen voor de Kerkbalans 2021 bedragen in totaal rond de Euro 30.000,00. Wij 

willen iedereen danken voor dit mooie resultaat. Het is weer een steun voor de toekomst.  

Ook willen wij diegenen bedanken die het rondbrengen verzorgden en iedereen danken voor 

het bij ons in de bus doen van de toezeggingen. Hopelijk dat wij volgend  jaar de enveloppen 

weer bij u op halen, want wij hebben de gesprekken die daarbij plaatsvonden wel gemist. 

 

De kerkrentmeester

http://www.muziekvoorkinderen.org/


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 

 

 


