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47e jaargang, nr. 5 

 

mei-juni 2021

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Kerkdiensten: onder voorbehoud!  

Nu de versoepelingen van het beleid rond het coronavirus langzaamaan duidelijker worden, zal het 

houden van kerkdiensten weer opgepakt worden. Alles onder voorbehoud, maar we hopen en 

vertrouwen dat deze diensten door kunnen gaan. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

23 mei ds. W.H. Brouwer Pinksteren 

 

  6 juni ds. W.H. Brouwer 

20 juni ds. W.H. Brouwer 

   

   4 juli ds. O. Sondorp 

   

  

 

 
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: 
 

4 mei Dodenherdenking vanuit de Amstelkerk te Ouderkerk aan de Amstel. Te volgen via 

livestream: https://www.amstelkerk.net/kerkdiensten/kerkdiensten/ Aanvang 19.15 uur. 

Meer informatie zie bladzij 8 in dit blad. 

 

Stichting Kleinoot heeft in het voorjaar vier concerten moeten annuleren. We hopen in juni, 

juli en augustus deze concerten te kunnen inhalen op zondagmiddagen. Dat zal dan zijn op 

zondagen dat er ’s ochtends geen kerkdienst is. Het definitieve programma is nog niet 

bekend, maar u krijgt bericht als alle data bekend zijn. Ook kunt u dit terugvinden op de 

onderstaande websites. 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Gerie Bouman 

 

 

 

Bijzonderheden bij de diensten 

 

Op 23 mei a.s., Pinksteren hopen we in De Kleine Kerk weer een dienst te houden, nog 

steeds onder de geldende coronaregels, inclusief het advies om niet te zingen. Dat is voor 

velen een gemis, maar gelukkig zijn er veel mooie Pinksterliederen en -muziek waarnaar we 

kunnen luisteren. Het Pinksterfeest kent vele aspecten: dit jaar zou ik de viering willen 

samenstellen rond het thema ‘herschepping’, onder meer aan de hand van het Evangelie 

volgens Johannes.  

 

Op zondag 6 juni horen we in de dienst de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus 

uit Lucas 16. Op zondag 20 juni lezen we Marcus 4, 35 – 41, over de storm op het meer.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 

Video’s op de website: 
 

Video ‘Christus op de Olijfberg’: https://vimeo.com/531870835 

 

Vieringen 2020: 

Witte Donderdag:  https://vimeo.com/405600389 

Goede Vrijdag:  https://vimeo.com/406120481 

Stille Zaterdag:  https://vimeo.com/429412636 

Pasen:   https://vimeo.com/430307678 

Kerst:    https://vimeo.com/494389693 

 

 

https://www.amstelkerk.net/kerkdiensten/kerkdiensten/
https://vimeo.com/531870835
https://vimeo.com/405600389
https://vimeo.com/406120481
https://vimeo.com/429412636
https://vimeo.com/430307678
https://vimeo.com/494389693


 

3 

 

BIERTJE? 
 

“De strijd om versoepelingen is in volle hevigheid losgebarsten”, zo vatte een nieuwslezer op 

een Belgische radiozender vanmorgen kernachtig samen wat er op dit moment gebeurt in 

veel landen in Europa. De afgelopen dagen hebben we kunnen zien dat de situatie van de 

ziekenhuizen niet meer volledig maatgevend is voor de beslissingen van de overheid. 

Ondanks stijgende besmettingscijfers wordt er toch vergaand ‘versoepeld’. Daarmee zijn 

eerdere principes over boord gegooid en is er weer een nieuwe tweedeling in het leven 

geroepen: tussen de zorg en de overheid. Waar de overheid op hoopt is dat het toenemend 

aantal gevaccineerden de trend toch in goede richting zal doen ombuigen, maar volgens veel 

deskundigen is dit niet zeker. Het is in elk geval erg riskant om beleid te baseren op 

verwachte cijfers in plaats van op actuele cijfers. Laten we hopen en bidden dat die wending 

ten goede er inderdaad komt, en verder vooral ons verstand gebruiken en de risico’s niet 

opzoeken.  

 

Het is duidelijk dat er niet alleen veel mensen het slachtoffer worden van de ziekte zelf, maar 

ook velen van de sociale en economische gevolgen ervan. De zorgen en de stress die dat 

met zich meebrengt leidt tot niet te onderschatten gezondheidsproblemen. Maar in de 

afgelopen tijd lijkt het meer te gaan over de vraag of mensen ‘weer van een biertje op en 

terras kunnen genieten’, dan over de vraag hoe we ondernemers kunnen steunen zonder die 

vraag direct met ons eigen belang te verbinden. Want weliswaar steun je een ondernemer 

door het bestellen van een biertje, maar je zou het geld dat je aan biertjes uitspaart door niet 

naar een terras te gaan, als gift kunnen afstaan aan de horecaondernemer, en misschien 

ook aan degenen die zich zo’n biertje financieel niet eens kunnen permitteren. Als iedereen 

op deze manier zijn eigen stamkroeg zou steunen, zou de economie in evenwicht blijven 

terwijl er niet teveel risico wordt genomen voor de verdere verspreiding van het virus. Dit 

klinkt misschien naïef, maar er zijn mensen die dit daadwerkelijk gedaan hebben, en niet 

alleen ten aanzien van de horeca. Meer structureel zou men in het groot of lokaal tot een 

solidariteitsfonds kunnen besluiten, waar mensen die in deze tijd juist geld sparen een 

bijdrage zouden kunnen storten om diegenen te helpen die juist geld en werk verliezen. Niet 

zo utopisch als het misschien lijkt: een dergelijk solidariteitsfonds bestaat bijvoorbeeld al heel 

lang in de gemeente Oss.  

 

Afgezien van de vraag of het verantwoord is om nu terrassen te openen – daar valt natuurlijk 

van alles over te zeggen - lijkt de samenleving langzamerhand op te schuiven van een 

houding van solidariteit (een jaar geleden applaudisseerde men nog voor de zorg en werden 

er klokken geluid) naar een houding van consumentisme. Dat belooft niet veel goeds voor de 

toekomst waarover eerder wel gezegd is dat we onze manier van leven misschien moeten 

veranderen om nieuwe rampen te voorkomen. Maar laten we niet te pessimistisch zijn: er 

zijn nog steeds veel mensen die aan anderen denken en zich druk maken om de toekomst 

van deze planeet. Laten we hopen dat de coronacrisis niet in de herinnering zal blijven 

voortleven als een tijd waarin je geen biertje op een terras kon drinken, maar als een tijd die 

ons aan het denken heeft gezet over hoe we met elkaar op deze aarde willen leven en over 

de vraag of we wel genoeg doen om de kinderen van deze tijd een toekomst te bieden. Als 

we toch zo van ‘polderen’ houden, zou het mooi zijn als de gesprekken bij ‘het eerste biertje 

op een terras’ daarover zouden gaan.  

ds. Wim Brouwer 
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Deeldoosjesactie 2020 → 2021 
 

In de dienst op Pinkstermorgen hopen we dan eindelijk de deeldoosjes van u te kunnen 

ontvangen! Het ingezamelde geld willen we schenken aan een doel dat we vorig jaar al 

uitgekozen hadden: 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. Mocht u uw deeldoosje liever thuis laten ophalen, laat u 

mij dat dan even telefonisch of per e-mail weten. 

Hopelijk tot snel weer in De Kleine Kerk! 

 

Met een hartelijke groet namens de Diaconie, 

 

Esther Nolte  

06-48058030 

Nolte001@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.muziekvoorkinderen.org/
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Diaconale collectes in Corona-tijd:  

we blijven voorlopig giraal actief 
 

de collectedoelen voor de maanden mei en juni 2021 

Met  het optimistische idee dat dit wel eens de laatste keer kan zijn dat wij u nog een 

noodlijstje van collectedoelstellingen moeten voorleggen herhaal ik hieronder de instellingen 

die wij voor het tweede kwartaal van 2021 hebben geselecteerd en die in het vorige nummer 

van deze krant al werden beschreven. Daar werd ook de werkwijze al uiteengezet. Kort 

samen gevat komt dit erop neer dat we u vragen om in plaats van de collectes zoals deze in 

onze kerkdiensten werden gehouden nu geld te willen overmaken voor de hieronder 

aangegeven doelen, die in het verleden door ons al werden gesteund. Uw bijdrage kunt u 

overmaken op de rekening van de Diaconie, waarvan het nummer is vermeld op de 

achterzijde van dit blad: 

De geselecteerde doelen zijn: 

- 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 van veel doelen wordt bericht dat de 

inkomsten door het wegvallen van bijna alle kerkdiensten de inkomsten teruglopen. 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 

hiervoor. 

Hieronder vindt u van de bovengenoemde doelen een korte karakterisering. Op de vermelde 

internetadressen vindt u meer info over de betreffende organisatie: 

VluchtelingenWerk NL: https://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: https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/ 

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

kinderverpleegkundige zorg in combinatie met pedagogische begeleiding. Sinds kort voorziet 

deze organisatie ook in een gespecialiseerde dagopvang: de combinatie van 

kinderverpleegkundige en pedagogische zorg maakt het Kinderhospice zo ook overdag 

beschikbaar voor kinderen met een lichamelijke zorgvraag. 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-resultaten
https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/
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War Child: https://nl.wikipedia.org/wiki/War_Child_(organisatie). 

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 stichtingen 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: https://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: https://bartimeusfonds.nl/over-ons/ 

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

met Bartiméus, de al lang bestaande 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, 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: https://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: https://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. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/War_Child_(organisatie)
https://www.savethechildren.nl/
https://bartimeusfonds.nl/over-ons/
https://www.worldvision.nl/over-world-vision/onze-projecten
https://www.redeenkind.nl/over-ons/waar-wij-voor-staan/
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Voedselbank Diemen: https://www.voedselbank-diemen.nl/over.html 

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 

aanbod van voedingsmiddelen aan de bank verminderd  zodat meer uit eigen middelen moet 

worden aangevuld. 

Met hartelijke dank en hoop op betere tijden,  

Lennart Bouman, secretaris van de Werkgroep Diaconie.  

 

 

Financiën en beheer  -  Vrijwilligers gezocht 
 

Als gevolg van het vertrek van Peter van Leeuwen als kerkrentmeester zal een deel van de 

taken die hij vervulde als beheerder van de Kerk en De Aanbouw, worden overgenomen 

door de nog in functie zijnde kerkrentmeesters en overige leden van de kerkenraad. Er 

blijven echter nog een aantal taken over waarvoor geen capaciteit beschikbaar is en 

waarvoor wij een beroep doen op de leden en vrienden van De Kleine Kerk. 

Wij zoeken vrijwilligers die deze resterende taken, of enkele van deze taken, op zich willen 

nemen.  

Taken zijn met name : 

– verwarming (instellen tijdklokken, bijvullen en ontluchten centrale verwarming) ; 

– coördinatie tuinonderhoud;  

– herinrichting van kerkzaal en de Aanbouw voor en na activiteiten; 

– kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties, zoals  vervangen kapotte 

gloeilampen; 

– de vlag hijsen en strijken op voorkomende dagen als Koningsdag, 4 en 5 mei e.d.; 

– ontvangen van mensen, die binnen gelaten moeten worden, zoals een 

meteropnemer of  pianostemmer, orgelstemmer. Vaak zijn dit korte bezoekjes, 

maar als er onderhoud of reparaties uitgevoerd moeten worden kan het wat meer 

tijd kosten.  

– Verhuur. Met enige regelmaat wordt de Kerk en/of De Aanbouw verhuurd. Wij 

zoeken iemand voor de contacten met huurders (afspraken maken, facturen 

versturen, veelal telefonisch en per email). Het betreft tevens de huurders 

binnenlaten, (soms) koffie zetten en De Aanbouw of de Kerk weer af sluiten. 

De totale tijdsbesteding van alle bovengenoemde taken wordt ingeschat op gemiddeld 

enkele uren per week. 

Vindt u het leuk om mee te werken aan de instandhouding van De Kleine Kerk, meldt u zich 

dan aan bij dhr. J.W.P. van der Does (Ouderling/Kerkrentmeester), tel.  06 5138 9454, 

jvanderdoes@hotmail.com, of bij één van de andere Kerkenraadsleden. Een en ander kan 

dan nader worden besproken en toegelicht. 

Jan Peter van der Does 

https://www.voedselbank-diemen.nl/over.html
mailto:vanderdoes@hotmail.com
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Het fundament van de vrijheid.  
 
4 mei herdenking 2021: jaarthema: Na 75 jaar vrijheid 
 
 

Vrijheid – we wisten het al, maar het is het afgelopen jaar opnieuw 

duidelijk geworden – is maar beperkt maakbaar. Het is kwetsbaar. 

Een virus kan zomaar, tenminste een jaar lang, roet in het eten gooien. En alles wat we dan 

inleveren moeten we stap voor stap weer terugveroveren en opnieuw opbouwen. Het 

fundament van de vrije samenleving is gelukkig robuust, en lijkt onaangetast. Dat is wat we 

ieder jaar vieren, en wat we elke dag opnieuw dienen te beschermen en te versterken. 

Voor een land waar vrijheid zo hoog in het vaandel staat als in Nederland weegt die 

inperking zwaar. Als je Nederlanders vraagt naar wat ze een belangrijke waarde vinden, 

noemen ze het woord ‘vrijheid’ het vaakst. We zijn er trots op en zien het als een 

onlosmakelijk onderdeel van onze Nederlandse identiteit, blijkt uit een vorig jaar uitgevoerd 

onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau in samenwerking met het Nationaal Comité 

4 en 5 mei. Maar wat betekent die vrijheid eigenlijk? Zijn we het onderling eens over wat die 

waarde behelst? Uit het onderzoek blijkt dat het begrip vrijheid veel verschillende invullingen 

heeft. Vrijheid betekent ‘Kunnen gaan en staan waar je wilt’ en ‘Je eigen keuzes kunnen 

maken’. Het is ‘Jezelf kunnen zijn’, en ‘Vrij zijn om te doen en om te zeggen wat je wilt’, maar 

ook ‘niet beperkt worden’, of ‘vrijheid is met rust gelaten worden’. Al deze omschrijvingen 

behoren tot de definitie van vrijheid. Het gaat zowel om keuzevrijheid, om bewegingsvrijheid, 

als om meer burgerlijke vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting. Hoezeer we ook van 

mening verschillen: het begrip vrijheid én de discussie erover hoort bij onze traditie en onze 

cultuur. En dat is al eeuwenlang zo. 

De 4 mei herdenking in De Kleine Kerk gaat dit jaar opnieuw niet door. Vanuit de Amstelkerk 

in Ouderkerk aan de Amstel organiseren het 4 mei comité Ouderkerk en 4 mei comité 

Duivendrecht een herdenkingsprogramma met onder andere enkele voordrachten en de 

herdenkingsrede van de burgemeester. Het programma (zie www.ouder-amstel.nl) begint om 

19.15 uur en eindigt iets na acht uur (na de twee minuten stilte) met het gezamenlijk zingen 

van het Wilhelmus (twee coupletten). Iedereen kan via de livestream 

https://www.amstelkerk.net/kerkdiensten/kerkdiensten/  het programma meebeleven.  

Daarnaast is er op 4 mei vanaf 12.00 uur gelegenheid voor organisaties of inwoners om 

individueel bloemen te leggen bij een van de monumenten. Graag vragen we iedereen dat te 

doen met oog voor de Coronamaatregelen, dus houdt 1,5 meter afstand en kom met 

maximaal 2 personen.  

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om net als vorig jaar op 4 mei de 

gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die 

gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

 

4 mei Comité Duivendrecht 

Gerie Bouman 

 

 

  

http://www.ouder-amstel.nl/
https://www.amstelkerk.net/kerkdiensten/kerkdiensten/
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Levend verleden     
 

Het speelt niet meer in onze harten, 
tijd en afstand, grote brug. 
Te ver, te gruwelijk, iemand anders, 
ergens anders, lang terug. 

 
Maar in twee minuten stilte 
schreeuwen stemmen uit ’t verleden, 
klinken kreten uit de toekomst, 
spreken stemmen van het heden. 

 
Twee lange minuten stilte 
als zout in open wonden. 
Wordt eventjes teruggedacht, 
wordt eindelijk rust gevonden. 

 
Die twee minuten stilte, 
men zwijgt in alle talen. 
Komt even het gevoel terug, 
dan leven de verhalen. 

 
In die twee minuten stilte, 
dan komt het verleden vrij. 
Tijd en afstand overwonnen 
dus toch heel even zo dichtbij. 

 
 

    Leonie Beks



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: VACATURE 

(voor inlichtingen  voor meer informatie: 

over verhuur van kerk  dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP         06 513 894 54 

en/of Aanbouw)                                                                                                                                    

                                                                                                                      

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 

 

 


