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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: 

  

4 juli ds. O. Sondorp 

18 juli Morgengebed   

 

1 augustus mw. ds. E.E. Aarsen-Schiering  

15 augustus ds. A. Wessels 

   

5 september ds. W.H. Brouwer 

19 september ds. W.H. Brouwer Startzondag 

  

 

 
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: 
 

Zondag 11 juli 15.00 uur St. Kleinoot: Chieko Donker Duyvis, cello 

en zang, Francisco Garrido, gitaar 

Zondag 8 augustus 15.00 uur   St. Kleinoot: Charlotte Gulikers, cello 

Zondag 29 augustus 15.00 uur   St. Kleinoot: Majsa Koperberg harp en 

                          Maria Cristina Gonzalez, fluit 

Donderdag 9 september 20.15 uur   Kerkenraad  

  

 

 

 

Bijzonderheden bij de diensten 

 

Terugblik en vooruitblik, in de hoop op een betere tijd. 

 

Het is goed en gebruikelijk om elkaar in deze tijd een goede zomer te wensen en zo mogelijk 

een goede vakantie, maar dit jaar kunnen we deze wens uitbreiden tot het hele volgende 

seizoen: dat het voor de samenleving én voor de kerk een seizoen zal worden waarin we 

langzamerhand weer kunnen doen wat we als kerk graag willen doen: elkaar ontmoeten, ons 

bezinnen op levensvragen en de liefde van God vieren en overdenken in de eredienst.  

 

Natuurlijk zijn er nog onzekerheden en kunnen nieuwe oplevingen van het virus en zijn 

varianten ervoor zorgen dat we opnieuw op de rem moeten gaan staan, maar met het in de 

afgelopen tijd snel toegenomen aantal vaccinaties mogen we hopen dat het ergste nu toch 

voorbij is. Niet alleen zullen velen beter beschermd zijn tegen het virus, maar het zal zich ook 

moeilijker verspreiden. We mogen daar blij om zijn, zonder te vergeten hoeveel lichamelijk 

en geestelijk leed de epidemie in de afgelopen tijd veroorzaakt heeft.  

 

We kijken terug op een moeilijk seizoen, zowel persoonlijk als kerkelijk. Er is niemand van 

wie het leven niet beïnvloed is door de corona-epidemie, is het niet door de ziekte zelf, dan 

wel door alle gevolgen ervan voor school, studie, opleiding en werk en voor ons sociale 

leven. Dit heeft geleid tot veel onzekerheid, spanning, angst en zorg. Terwijl ieder van ons zo 

zijn eigen persoonlijke zorgen had, hebben we in de kerk met veel geduld moeten zoeken 

naar vormen om de eredienst gaande te houden en het onderlinge contact te bewaren. 

Daarbij hebben we de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, van telefonische en digitale 

communicatie ondervonden. Het zal de moeite waard zijn om te overwegen wat we van het 

in deze tijd geleerde en ontdekte, kunnen meenemen naar een tijd ‘na de epidemie’.  

 

Die tijd lijkt nu dichterbij te komen, en in De Kleine Kerk hebben we op eerste Pinksterdag de 

draad van de zondagse diensten weer kunnen oppakken, die voorlopig om de veertien 

dagen zullen plaatsvinden. Of dit zo bevalt, en/of we ook op de andere zondagen een vorm 

van samenkomst in de kerk willen blijven realiseren hopen we in het najaar tijdens een 

gemeenteberaad te bespreken, als onderdeel van het gesprek over de toekomst van De 

Kleine Kerk. Op zondag 11 juli zal er bij wijze van experiment in elk geval een informele 

samenkomst zijn vanaf 11 uur, waarover u elders in dit blad kunt lezen. Zondag 18 juli zal de 

dienst de vorm hebben van een morgengebed. Op zondag 1 augustus zal ds. E. Aarsen – 
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Schiering voorgaan in de dienst, op zondag 15 augustus gevolgd door ds. A. Wessels. Door 

mijn vakantie en doordat er nu om de week een dienst is, zal ik zelf pas weer op zondag 5 

september voorgaan. Voor de rest van het jaar sta ik dan wel weer twee keer per maand op 

het rooster. De dienst van 19 september is de ‘startzondag’: hopelijk de start van een 

seizoen waarin veel meer mogelijk zal zijn dan in het afgelopen seizoen.  

 

De werkgroep Vorming & Toerusting heeft inmiddels weer vergaderd om plannen te maken 

voor een seizoensprogramma. In september hopen we de plannen voor de eerste helft van 

het seizoen te kunnen presenteren. Met de plannen voor de tweede helft wachten we nog 

even, zodat we die eventueel nog kunnen bijstellen. Enkele films en thema’s van het 

geannuleerde programma van het voorjaar van 2021 zullen nu opnieuw geprogrammeerd 

worden, maar er komen ook nieuwe onderwerpen aan de orde. Omdat we er op dit moment 

nog van uitgaan dat er in de kerk een maximum zal gelden van circa 30 bezoekers, zullen 

we vragen dat u zich van tevoren aanmeldt. Er zal deze keer geen flyer in het hele dorp 

verspreid worden, maar via het kerkblad, de website, en via de e-mailadressen die we 

kennen van vrienden en belangstellenden zullen we aan het programma bekendheid geven. 

Zo hopen we nu de diensten weer begonnen zijn, straks ook voorzichtig weer te kunnen 

beginnen met de andere activiteiten van De Kleine Kerk. Ik wens u een mooie zomer en een 

goed nieuw seizoen!  

 

ds. Wim Brouwer 

 

Vakantie 

 

Van 31 juli tot en met 29 augustus ben ik op vakantie. In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met Brigitte Schutte, tel. 020 695 74 03 of 06 46 69 60 47.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

Zingen in De Kleine Kerk 
 

Nu de coronaregels versoepeld worden, dient zich de vraag aan wanneer het weer mogelijk 

is om in de eredienst ook weer samen te zingen. Hoewel de PKN de restricties op zingen in 

de kerk recentelijk heeft opgeheven, heeft de overheid dit nog niet gedaan. We willen er 

daarom als kerkenraad nog voorzichtig mee omgaan, aangezien het virus door zingen heel 

efficiënt kan worden verspreid. Hoewel het aantal nieuwe infecties steeds verder afneemt, 

worden er iedere dag nog steeds een paar honderd nieuwe gevallen gedetecteerd. 

Daarnaast is nog niet iedereen volledig gevaccineerd en blijft de zorg bestaan over het 

oprukken van nieuwe, besmettelijker varianten. We hebben daarom besloten om met zingen 

in de kerk nog even te wachten tot het aantal besmettingen nog lager ligt. We zullen het per 

dienst bekijken, en u vooraf op de hoogte stellen wanneer we denken dat het weer 

verantwoord is om te zingen. We hopen op uw begrip voor onze voorzichtigheid in deze 

lastige situatie.  

 

Met vriendelijke groet, 

De kerkenraad 
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Koffiedrinken op zondagen dat er geen dienst is 
 

Zoals u weet, hebben we om de week een kerkdienst in de Kleine Kerk. Terwijl we hiermee 

het beroep op gastpredikanten verkleinen en de druk op vrijwilligers verlagen, kunnen we 

hierdoor elkaar als gemeente ook minder zien. We willen in de komende weken onderzoeken 

of de behoefte bestaat om elkaar op de zondagen dat er geen kerkdienst is toch te kunnen 

ontmoeten. Op zondag 11 juli vanaf 11.00 zal er daarom mogelijkheid zijn om koffie te 

drinken in de Aanbouw. Mocht nu blijken dat dit aanslaat, dan kunnen we dit initiatief 

vervolgen. Belangrijk daarbij is dan wel dat de daaropvolgende bijeenkomsten door 

geïnteresseerden zelf worden georganiseerd. Het gaat dan om koffie zetten en schenken en 

het doen van de afwas; openen en sluiten van de Aanbouw zal worden gecoördineerd. We 

zijn benieuwd naar de interesse voor dit initiatief. 

 

Met vriendelijke groet, 

De kerkenraad 

 

 

 

Deeldoosjesactie 2020 - 2021 
 

Opbrengst Deeldoosjes 

 

De deeldoosjes, welke dit jaar uiteindelijk op Pinkstermorgen werden ingeleverd, hebben een 

fantastisch mooi bedrag opgeleverd:  

 

€425,81  
 

Het ingezamelde geld wordt geschonken aan 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 zijn. 

 

Allen veel dank voor het vullen van de deeldoosjes! 

 

Met een groet namens de diaconie, 

 

Esther Nolte 
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Collectedoelen voor de girale collectes in de maanden juli 

en augustus 2021 
 
Zolang de 1,5 m regel in de kerk gehandhaafd moet blijven is het niet mogelijk om de oude 

procedure voor het inzamelen van de gaven weer in ere te herstellen. De Diaconie wil 

daarom noodgedwongen de gelukkig inmiddels wel effectief gebleken girale collecteactie de 

komende maanden nog voortzetten. Bij de instelling van deze verzamelwijze was al het 

voornemen uitgesproken om als regel elk geselecteerd doel in één jaar tenminste tweemaal 

te honoreren en ook deze handelwijze willen we zoveel mogelijk doorzetten. Dat voert ons 

tot de volgende lijst van aanbevolen doelgroepen voor het derde kwartaal van dit jaar. Deze 

lijst is identiek met die van het eerste kwartaal van dit jaar: 

 

- Bootvluchteling 

- Dokters van de Wereld 

- Harriët Tubmanhuis, 

- Hospice Veerhuis  

- Jeannette Noëlhuis,  

- Kruispost A’dam,  

- Stap Verder  

- Voedselbank Diemen. 

 

Wij vragen u om het bedrag dat u in het verleden aan goede doelen in de collectezak 

deponeerde of meer nu in de komende twee maanden te willen overmaken naar de rekening 

van de Diaconie als vermeld op de achterzijde van dit kerkblad. Wanneer u aan uw bijdrage 

een of meer specifieke doelstellingen wilt meegeven kunt u dat bij uw overschrijving kenbaar 

maken, waarna uw bijdrage dan geheel of gedeeltelijk aan de genoemde doelen  zal worden 

doorgegeven. Als u geen specifiek doel vermeldt wordt deze gelijk over alle hierboven  

genoemde doelen verdeeld.  

 

Hieronder geef ik kort enige info over de begunstigde instelling en een webadres voor meer: 

 

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 in 

mensonterende omstandigheden. Basisvoorzieningen schieten ernstig tekort. Vrijwilligers 

van de stichting staan 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.  

 

 

 

 

https://bootvluchteling.nl/
https://doktersvandewereld.org/
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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 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.  

 

 

 

 

http://www.geroldstichting.nl/donaties/harriet-tubman-huis/
http://www.hospiceveerhuis.nl/
https://noelhuis.nl/gastvrijheid-voor-vluchtelingen/
https://oudezijds100.nl/over-ons/kruispost/
https://www.stapverder.info/
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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. 

 

Lennart Bouman, werkgroep Diaconie. 

 

 

 

 

Financiën en beheer    
 

De Kerkenraad heeft de jaarrekening 2020 van onze kerkelijke gemeente goedgekeurd, 

nadat de kascontrolecommissie de administratie en jaarrekening had gecontroleerd en 

akkoord had bevonden.  

Zoals begroot toonde 2020 een tekort. Dit tekort was € 23.623, terwijl een tekort van €27.526 

was begroot.  

De kosten waren in totaal conform de begroting. Het noodzakelijke groot onderhoud aan de 

klokkentoren en dakkapellen dat in 2020 werd uitgevoerd werd voor 50% gesubsidieerd door 

de Gemeente Ouder Amstel omdat ons kerkgebouw een Gemeentelijk monument is. 

De opbrengsten uit verhuur vielen tegen omdat als gevolg van Corona een deel van het jaar 

niet verhuurd kon worden. Maar verheugend was dat de bijdragen van de gemeenteleden 

voor de Kerkbalans, Eindejaarscollecte en in de vorm van giften meer waren dan begroot. 

Hierdoor kwamen de baten boven de begroting uit. 

 

Voor het jaar 2021 lijken de resultaten op het niveau van 2020 uit te komen. Ook dit jaar 

weer een goede bijdrage voor Kerkbalans en de ontvangst van giften. In 2021 staat geen 

groot onderhoud aan de kerk gepland. 

 

Jan Peter van der Does 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voedselbank-diemen.nl/
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Zomerconcerten in De Kleine Kerk 

Nu de coronabeperkingen steeds minder worden en de theaters weer beperkt publiek mogen 

ontvangen zal Stichting Kleinoot vier zomerconcerten organiseren in De Kleine Kerk in 

Duivendrecht. 

Op vier zondagmiddagen om 15.00 uur zullen jonge musici, studenten van het 

Conservatorium van Amsterdam optreden met een gevarieerd aanbod, in een concert van 

ongeveer een uur. 

Het eerste concert heeft inmiddels plaatsgevonden op 27 juni. Mirna Ackers, fluit en Koen 

Slootmans, marimba traden op voor een enthousiast publiek. Hun eerste concert zou 

oorspronkelijk plaatsvinden op zondag 31 januari, maar dat concert moest helaas worden 

geannuleerd. Ook het concert in mei waarin ze zouden optreden werd geannuleerd, dus 

iedereen was erg blij dat het concert nu eindelijk door kon gaan. 

Voor alle concerten geldt dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. U moet van 

tevoren kaarten reserveren via de website: www.stichtingkleinoot.nl. De entree bedraagt € 10 

en moet vooraf betaald worden. 

Alle coronamaatregelen worden gevolgd zoals die op het moment van het concert van 

toepassing zijn. Kijk op de website voor meer informatie. 

Zondag 11 juli – 15.00 uur  

Chieko Donker Duyvis, zang en cello en Francisco Garrido, gitaar 

Chieko Donker Duyvis is celliste, zangeres en componist uit Amsterdam, met Braziliaanse en 

Japanse roots. Al vanaf toen ze een klein meisje was wist ze precies wat ze wilde: muziek 

maken en liedjes schrijven, zingend en op de cello. Haar muzikale reis begon klassiek: vanaf 

haar veertiende studeerde ze aan de Jong Talent-opleiding van het Conservatorium van 

Amsterdam en behaalde daarna haar bachelor Klassiek Cello. Ze is een actieve 

kamermuzikant en speelde met haar pianotrio concerten in Europa en Mexico. Ook heeft ze 

meerdere kamermuziek projecten gespeeld met musici van het Concertgebouworkest. In 

2020 werd zij uitgenodigd om te zingen en spelen bij Podium Witteman, wat heeft geleid tot 

uitnodigingen om te zingen op vele podia als het Grachtenfestival, waar zij met haar 

ensemble het Nieuwjaarsconcert 2021 verzorgde. 

Francisco Garrido is een gitarist en componist en woont in Amsterdam. Hij heeft gestudeerd 

aan het Conservatorium Regional du Grand Nancy en nu aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Francisco heeft een heel persoonlijke benadering van componeren en 

gitaarspelen ontwikkeld en is actief in de Nederlandse en Franse muziekscene en speelt met 

veel opkomende projecten zoals zijn eigen “The Rain Dance Collective”. 

 

Zondag 8 augustus – 15.00 uur 

Charlotte Gulikers, cello 

Charlotte Gulikers (1995) begon op acht jarige leeftijd met cello spelen. In 2009 werd zij 

aangenomen op de jong talent afdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

Daar studeerde ze bij Lucia Swarts en Dmitri Ferschtman. In 2013 begon Charlotte haar 

Bachelor aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij in september 2018 haar diploma 

behaalde. Momenteel studeert zij bij Pieter Wispelwey in de master opleiding van het 

Conservatorium van Amsterdam.  
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Zondag 29 augustus – 15.00 uur 

Majsa Koperberg, harp en Maria Cristina González, fluit 

Duo Koperberg González bestaat uit Majsa Koperberg (harp) en Maria Cristina González 

(fluit) en is opgericht tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam. 

Maria Cristina González, geboren in Spanje, is een getalenteerde fluitiste. Ze was tien jaar 

toen ze bij de lokale muziekschool binnenliep en vervolgde haar weg bij het Conservatorium 

van Granada. Al tijdens haar studie in Amsterdam heeft Maria Cristina opgetreden in het 

Concertgebouw, Muziekgebouw aan ’t IJ en het Beatrix Theater. Zij voelt zich naast 

klassieke muziek thuis in de genres folk en wereldmuziek. Ze studeerde aan het 

Conservatorium van Amsterdam, waar ze haar Masterdiploma in zowel klassieke muziek als 

oude muziek behaalde. Naast haar opleiding heeft ze diverse masterclasses gevolgd. 

Majsa begon op negenjarige leeftijd met harpspelen. Er kwam een harpiste langs op de 

basisschool en als bij toverslag was zij in de ban van de mooie klank van de harp. Toen zij 

vijftien werd ging ze naar de vooropleiding van het conservatorium van Rotterdam. Hier 

behaalde zij het Bachelor diploma in 2013. In 2016 behaalde zij het Master diploma aan het 

conservatorium van Amsterdam. 

Ze geeft met veel plezier harples in Scherpenzeel en bij de muziekschool Bodegraven, de 

muziekschool van Ingen in Purmerend, bij haar thuis in Amsterdam en aan 

basisschoolleerlingen bij het leerorkest in Amsterdam. 

Naast lesgeven treedt ze graag op met haar harp/fluit duo. Ook is zij wekelijks met haar harp 

te vinden bij verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam om muziek te maken voor 

kinderen tot 4 jaar. 

 

 

  



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:                  mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN                             020 69574 03  

 

 

OVERIGE ADRESSEN: 

 

Contact organisten:             mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

 

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: mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81 

 

Als u “De Kleine Kerk voor allen” digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar: whbrouwer@planet.nl 

 

 


