
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

48e jaargang, nr. 1 

 

september –  

              oktober 2021

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

19 september ds. W.H. Brouwer Startzondag – Sluiting Wereldwinkel 

  

3 oktober ds W.H. Brouwer 

17 oktober ds. W.H. Brouwer Gemeenteberaad 

31 oktober Morgengebed 

   

7 november ds. W.H. Brouwer Dankdag 

 

 

  

Op zondagen dat er geen kerkdiensten worden gehouden, zal de kerk wel open zijn om elkaar te 

ontmoeten voor een kopje koffie en een goed gesprek. U bent welkom vanaf 10.00 tot ~11.30.  

 

Dit zal plaats vinden op de volgende zondagen:  

• 26 september 

• 10 oktober 

• 24 oktober 

• 14 november 

 

 
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 26 september 15.00 uur St. Kleinoot: Domenica Strijktrio 

Vrijdag 1 oktober 20.00 uur    Film: Hidden Figures 

Donderdag 14 oktober 19.30 uur Kerkenraad/overleg met DIemen 

Donderdag 21 oktober 20.00 uur   Missa Solemnis van Ludwig  

van Beethoven 

Zondag 31 oktober 15.00 uur   St. Kleinoot: Concert door jonge musici 

Donderdag 4 november 20.00 uur   Anton Wessels: The Grande Finale 

Donderdag 11 november 20.15 uur   Kerkenraad 

Donderdag 18 november 20.00 uur   Mahler: Das Lied von der Erde 

Vrijdag 10 december 20.00 uur   Film: The Great Dictator  

 

Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven  

Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk. 

 

Activiteiten en Corona 

Op 25 september wordt waarschijnlijk de anderhalve meter regel afgeschaft. Een coronapas 

– die misschien nodig zal zijn om bijvoorbeeld het café, theater of het museum binnen te 

komen – kan voor kerken niet wettelijk worden verplicht. Of dat wel voor bijeenkomsten, 

filmavonden en concerten in kerkgebouwen gaat gelden is nog niet duidelijk. Voor 

kerkdiensten wijst alles erop dat het advies vanuit de landelijke kerk aan de PKN-kerken zal 

luiden: vraag kerkgangers niet om een coronabewijs én handhaaf de anderhalvemeter regel 

om onderling afstand te houden. Die regel zullen wij voorlopig ook voor de avonden en 

concerten aanhouden. Wel zal voor avonden en concerten gelden dat men zich vooraf moet 

aanmelden. Dat kan via de website van de kerk voor de kerkelijke avonden 

(www.pknduivendrecht.nl) en via de website van Stichting Kleinoot voor de concerten 

(www.stichtingkleinoot.nl). 

 

 

 

 

Ter gedachtenis 

 

Op vrijdag 23 juli jl. overleed Jan Roos, in de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde in Ouderkerk 

aan de Amstel en was al geruime tijd ziek. De dienst van Woord en gebed vond plaats op 

vrijdag 30 juli, in De Kleine Kerk. Na de dienst in de kerk vond de teraardebestelling plaats 

op De Nieuwe Ooster te Amsterdam. Wij wensen Ans Baard en de familie van Jan sterkte 

met het verlies van hem die hun zo dierbaar was.  

 

Er is zoveel te beleven 

om van te houden en te geven. 

Had ik nog maar even, 

gewoon wat dagen in dit leven. 

 

 

 

http://www.pknduivendrecht.nl/
http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Bijzonderheden bij de diensten 

 

Opnieuw beginnen…. 

 

In dit nieuwe seizoen hopen we langzamerhand onze kerkelijke activiteiten weer uit te 

breiden, na alle beperkingen van het vorige seizoen als gevolg van de corona-epidemie. 

Sinds Pinksteren houden we in De Kleine Kerk weer geregeld diensten, om de veertien 

dagen. Met beeld en muziek hebben we geprobeerd de diensten ook zonder dat we konden 

zingen boeiend te houden. Dit leidde ook wel weer tot ideeën voor diensten in de toekomst: 

beeld en muziek zullen mogelijk nog wel vaker een bestanddeel vormen van de diensten. 

 

Op zondag 6 juni namen we in de dienst ‘afscheid’ van Cor en Jeanet Schröder, die al langer 

geleden verhuisd zijn naar Ouderkerk waarmee ze toch altijd al veel binding hadden, maar 

die zich nu ook in kerkelijk opzicht meer op Ouderkerk willen richten. Toch schrijven we 

‘afscheid’ tussen aanhalingstekens, want zo wilden ze het niet helemaal noemen: we zijn niet 

uit hun gedachten en zij hopen bij gelegenheid zich wel weer te laten zien in De Kleine Kerk. 

Als aandenken kregen zij een sleutelrekje mee, met de afbeelding van De Kleine Kerk, dus 

gauw zullen zij ons niet vergeten… We zijn hen dankbaar voor hun inzet, jarenlang, op 

allerlei gebied in de kerk, en in het bijzonder ten aanzien van de verspreiding van het 

kerkblad (Cor) en het verzorgen van de zondagse bloemen (Jeanet).   

 

In de zomer gingen de diensten door, en zijn we begonnen met het maken van plannen voor 

het nieuwe seizoen. Vanaf oktober hopen we weer enkele avonden te kunnen organiseren. 

De planning gaat voorlopig tot en met december, zodat we later kunnen bepalen hoeveel er 

in het nieuwe jaar mogelijk is en onder welke voorwaarden. Anders dan u gewend was, 

zullen we u tot aan december in elk geval vragen zich van te voren op te geven, zodat wij 

weten hoeveel mensen we op een avond kunnen verwachten. We gaan voorlopig nog uit van 

een maximum van circa 30 bezoekers. 

 

Bij de diensten 

In de diensten van dit seizoen wil ik op allerlei manieren aandacht geven aan de vraag naar 

de betekenis van geloof en kerk in ons leven en voor de samenleving. De vraag naar de 

relevantie, het belang en de betekenis van kerk en christendom, komt veel aan de orde in de 

hedendaagse theologie. Nu de kerk niet meer vanzelfsprekend deel uitmaakt van de sociaal-

maatschappelijke context waarin we leven en deelname aan het kerkelijk leven meer en 

meer een bewuste persoonlijke keuze is, wordt de vraag naar de relevantie vaker gesteld 

dan vroeger.  

 

Op de startzondag, zondag 19 september, zal psalm 104 centraal staan, een psalm over de 

schepping. Omdat de berijmde psalm moeilijk te zingen is, blijft deze psalm altijd wat 

onderbelicht in de kerk, maar het is een indrukwekkend gedicht dat we als het ware naast 

het scheppingsverhaal kunnen lezen. We zullen in deze dienst stilstaan bij het beeld van de 

werkelijkheid dat deze psalm oproept en bij de betekenis van het loven van God zoals dat in 

deze psalm gebeurt. 
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Gemeenteberaad 
In het vorige seizoen is de kerkenraad verder gegaan met het ontwikkelen van plannen voor 

de toekomst: op het gemeenteberaad van zondag 17 oktober zal de kerkenraad een 

overzicht geven van de stand van zaken en zullen we met elkaar in gesprek gaan over de 

toekomst van De Kleine Kerk. Het gemeenteberaad vindt plaats in aansluiting aan de 

kerkdienst. 

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 

Zingen in De Kleine Kerk 
 

Er mag in de kerken weer gezongen worden. De samenzang was bij veel kerkgangers in het 

afgelopen coronajaar een veel gemist onderdeel bij de vieringen. In onze vieringen hebben 

we dit evenwel prachtig kunnen opvangen door mooie koorzang van koren uit het hele land 

die via de website van Liedboek online in de kerkdienst werden gemonteerd. Maar 

langzamerhand willen we ook het zelf zingen weer oppakken. 

We willen er als kerkenraad nog voorzichtig mee omgaan, aangezien het virus door zingen 

heel efficiënt kan worden verspreid. We zullen het zingen dus voorlopig nog beperken tot het 

slotlied aan het einde van de dienst. Daarna kan er direct goed geventileerd worden.   

 

Met vriendelijke groet, 

De kerkenraad 

 

 

 

De Kleine Kerk wordt 100! 
 

Voor de ontstaansgeschiedenis van De Kleine Kerk zijn drie data van belang. Op 15 maart 

1922 wordt de ‘Vereeniging tot Evangelisatie in de Nederlandsch Hervormde Kerk voor 

Duivendrecht en omgeving’ opgericht, met onder meer als doel om tot de bouw van een kerk 

te komen. De eerste steen van die kerk wordt gelegd op 17 oktober 1923. Op 10 april 1924 

wordt de kerk feestelijk in gebruik genomen.  

 

Dat betekent dat het honderdjarig bestaan in zicht komt. In het verleden is het 75-jarig en het 

90-jarig bestaan uitgebreid gevierd. Het 100-jarig bestaan kan in deze reeks natuurlijk niet 

ontbreken.  

 

We zoeken verhalen, oude foto’s, suggesties, ideeën en vooral ook menskracht om dit 

jubileum gestalte te gaan geven. We zijn nog helemaal blanco en alles is nog mogelijk. Wilt u 

meedenken en/of meedoen of hebt u historisch materiaal meldt u dit dan bij Gerie Bouman, 

tel 0650251802 of e-mail boumanad@planet.nl. 

 

 

  

mailto:boumanad@planet.nl
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Het einde van de Wereldwinkel 
 

Aanstaande “Startzondag”  op 19 september is het einde van onze Wereldwinkel.  

De laatste jaren is de omzet van vooral de sectoren speelgoed en kunstnijverheid van onze 

wereldwinkel aan een sterke daling onderhevig, die nog versterkt is door de langdurige lock 

down en de beperkingen op bijeenkomsten. Het is de verwachting dat ook na het opheffen 

van die beperkingen de verkoop van non-food zich niet zal herstellen. Zo raken we naar ons 

inzicht  te ver af van onze oorspronkelijke doelstelling, het belangstelling wekken voor 

producten uit de derde wereld en de verkoop daarvan.  

Deze daling van de non-food omzet gecombineerd met een gelimiteerde toekomst- 

verwachting voor onze kerkgemeenschap als geheel heeft de Diaconie al eerder doen 

besluiten om de wereldwinkel op termijn te willen sluiten. Als moment daarvoor is nu de 

komende startzondag 19 september aanstaande gekozen. 

Na de kerkdienst is er koffie met iets lekkers en aansluitend worden dan de deuren van onze 

Wereldwinkelkast geopend voor een totale opruiming van de inhoud van de kasten. Dit 

betreft hoofdzakelijk non-food artikelen en een klein restant voedingsmiddelen die over de 

uiterste verkoopdatum zijn. U wordt uitgenodigd om mee te nemen wat u uitkomt of kunt 

gebruiken. De artikelen worden in principe kosteloos meegegeven, maar de Diaconie hoopt 

dat u zelf wilt vaststellen wat het betrokken artikel u waard is. Er staat een geldkistje in de 

kast waarin u uw bijdrage voor de verworven goederen kunt deponeren. Wat van de 

producten na die dag in de kast achter blijft wordt voor zover mogelijk naar een 

kringloopwinkel afgevoerd. 

Terugkijkend naar een historie van vele tientallenjaren activiteit van de wereldwinkel zien we 

de aandacht en inzet van vele zeer geliefde kerkgenoten voor wie de bezigheid in en met de 

wereldwinkel een wellicht onmisbaar onderdeel van hun kerkleven was, waar zij hun ziel en 

zaligheid in neerlegden. De wekelijkse samenscholing rond de witte kast was een brandpunt 

van genegenheid en saamhorigheid en velen hebben daar hun steentje aan bijgedragen. 

Onze dank gaat uit naar hen allen. 

 

De wereldwinkeliers.  

 

 

Collectedoelen voor de girale collectes in de maanden 

september en oktober 2021 
 

Het ziet er met de ontwikkeling van de voortschrijdende pandemie niet uit zoals we het graag 

zouden willen. De besmettingscijfers blijven te hoog en inmiddels nadert de dreigende herfst 

zodat verwachtingen over massale versoepelingen inmiddels alweer in de la van de 

wensdromen zijn verdwenen. Onze kerkgemeenschap blijft daarmee in de pas, door 

voorlopig geen fysieke collectes te houden. Om toch aan onze financiële, morele en sociale 

verplichtingen te kunnen blijven voldoen is uw girale bijdrage onmisbaar en daar doen we 

dus graag weer een beroep op. In het recente verleden hebt u daar al in hartverwarmende 

mate gehoor aan gegeven, en we hopen op deze voet de naar verwachtingen wel ooit 

eindigende epidemie tot het einde te kunnen volhouden.  
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Bij de start van deze girale collecte actie hebben we opzet en uitvoering in deze krant  

beschreven en dit in de daarop volgende nummers nog enkele malen herhaald. De essentie  

van de actie is dat we de voorheen gebruikelijke 3 collectes per dienst nu in gedachten 

terugbrengen naar twee. De ene draagt bij aan de geldelijke noden van onze 

Kerkrentmeesters en de andere valt onder het beheer en de doelen van de Diaconie. 

Hiervoor zijn twee verschillende girorekeningen opengesteld, waarvan de bankrekening- 

nummers  op de achterzijde van dit blad zijn vermeld. De doelen van de voor de kerk 

bestemde collecte zijn niet nader gespecificeerd. De noden van de kerk zijn voldoende 

bekend en veranderen inhoudelijk ook niet op korte termijn maar worden alleen maar hoger.  

 

Voor de Diaconie geldt dit niet, want de traditie wil dat we iedere week voor een ander doel 

geld inzamelen. Om deze traditie te handhaven hebben we uit de grote groep van 

charitatieve instellingen die wij in het verleden steunden 15 doelgroepen geselecteerd die wij 

tweemaal per jaar een steunbedrag willen toekennen. In de eerste helft van dit jaar is dit nu 

éénmaal gebeurd en voor de tweede helft is dit gaande en kan in de resterende tijd dit jaar 

worden afgewerkt. Hieronder volgt de lijst van stichtingen en organisaties waarover de 

opbrengst van de collecte zal worden verdeeld: 

- Bootvluchteling 

- Dokters van de Wereld 

- Harriët Tubmanhuis, 

- Hospice Veerhuis  

- Jeannette Noëlhuis,  

- Kruispost A’dam,  

- Stap Verder  

- Voedselbank Diemen.  

- Vluchtelingenwerk NL, 

- Kinderhospice Binnenveld 

- War Child 

- Save the Children 

- Bartiméus-fonds 

- World Vision 

- Red een Kind 

 

Wanneer u de voorkeur eraan geeft dat uw bijdrage volledig aan één bepaalde doelgroep ten 

goede komt kunt u dit bij uw overschrijving vermelden. Bij de verdeling van de totale 

opbrengst over de doelgroepen wordt daar dan rekening mee gehouden. 

Tenslotte bericht ik u dat de Diaconie in reactie op een daartoe strekkend verzoek van Kerk 

in Actie heeft besloten om uit ons Rampenfonds een bedrag van €400. ter beschikking van 

KIA te stellen voor acute noodhulp van de slachtoffers van natuurrampen in Haïti. 

Dankzeggend aan de goede gevers onder u en een opwekking aan de anderen om zich bij 

deze zeer gewaardeerde groep te scharen, wens ik u een gezond en voorspoedig najaar. 

 
 

Lennart Bouman, werkgroep Diaconie. 
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Financiën en beheer    
 

Voor diverse activiteiten en werkzaamheden in en rond de kerk zijn wij altijd op zoek naar 

vrijwilligers die ons willen helpen. Voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties, 

coördinatie tuinonderhoud, huurders binnenlaten, soms koffie zetten en De Aanbouw of de 

Kerk weer afsluiten zoeken we mensen die één of meerdere taken op zich willen nemen. 

Veel van deze klussen kunnen ook door niet-kerkleden worden verricht, zodat wij u vragen in 

uw omgeving uit te kijken naar een handige buurman/vrouw of een kennis met wat meer vrije 

tijd die een bezigheid zoekt. Zulke mensen zijn schaars maar vooral door persoonlijk contact 

lukt het soms om iemand te vinden die mee wil helpen aan de instandhouding van De Kleine 

Kerk.  

Vindt u het leuk om mee te werken of kent u iemand die daarbij zou willen helpen meldt u dit 

dan bij Jan-Peter van der Does (Ouderling/Kerkrentmeester), tel 06 5138 9454, of per e-mail 

jvanderdoes@hotmail.com. Een en ander kan dan nader wordt besproken en toegelicht. 

 

 

Seizoensprogramma 

 

FILM: HIDDEN FIGURES 

We beginnen dit seizoen met een filmavond op vrijdag 1 oktober. U kunt dan kijken naar de 

film ‘Hidden Figures’, met nabespreking. Hidden Figures (2016) is een Amerikaanse film, 

geregisseerd door Theodore Melfi en gebaseerd op het gelijknamige boek van Margot Lee 

Shetterly. De film gaat over drie Afro-Amerikaanse wetenschappers, Katherine Johnson, 

Dorothy Vaughan en Mary Jackson die rond 1960 werkten bij NASA en een groot aandeel 

hadden in de ontwikkeling van de Amerikaanse ruimtevaart, tegen de achtergrond van de 

ruimtewedloop met Rusland. 

Datum en tijd:  Vrijdag 1 oktober, 20.00 uur 

Leiding:   Martijn Nolte en Wim Brouwer 

 

 

MISSA SOLEMNIS 

Hoewel de opdracht voor de Missa Solemnis van Ludwig van Beethoven bedoeld was voor 

een uitvoering tijdens de inhuldiging van aartshertog Rudolph in Olmütz, in 1820, ging de mis 

pas in première in 1824 in Sint Petersburg. Dit vond plaats in de vorm van een concert, en 

daarmee was het één van de eerste gecomponeerde missen die buiten een kerkelijke 

context werd uitgevoerd. De verbinding van het hemelse met het aardse vormt de leidraad 

van dit omvangrijke werk. De hoop op gerechtigheid en vrede voor de wereld en voor elke 

menselijke ziel klinkt in elke maat door. We bespreken de geschiedenis en achtergronden 

van de Missa Solemnis en luisteren naar gedeeltes eruit.  

Datum en tijd:  Donderdag 21 oktober, 20.00 uur 

Leiding:   ds. Wim Brouwer 

mailto:jvanderdoes@hotmail.com
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ANTON WESSELS: DE GRANDE FINALE 

Op donderdag 4 november is prof. dr. Anton Wessels te gast om te spreken over zijn 

nieuwste boek, De Grande Finale,  De Apocalyps in Tenach, Evangelie en Koran. Dit boek is 

gewijd aan de apocalyptische teksten in Tenach, Evangelie en Koran. Deze teksten moeten, 

benadrukt Anton Wessels, niet begrepen worden als aankondiging van de ondergang van de 

wereld, maar als onthulling (openbaring !) van Gods wil de mensen en de wereld te redden 

en een einde te maken aan het onrecht op aarde. Die oproep tot bekering is de 

gemeenschappelijke boodschap van Tenach, Evangelie en Koran. Anton Wessels, theoloog 

en arabist van internationale faam, laat zien hoe het gedachtegoed van de Hebreeuwse 

Bijbel zijn voortzetting vindt in het Evangelie en de Koran. Zijn werk biedt de noodzakelijke 

basis voor het gesprek tussen de drie geloofsgemeenschappen. 

Datum en tijd:  Donderdag 4 november, 20.00 uur 

Spreker:   Prof. dr. Anton Wessels 

 

 

DAS LIED VON DER ERDE 

Op donderdag 18 november volgt dan een bespreking van ‘Das Lied von der Erde’ van 

Gustav Mahler. Voor Gustav Mahler was het jaar 1907 een rampjaar: hij werd ontslagen als 

dirigent bij de Weense Opera, zijn oudste dochter overleed aan difterie en bij hem zelf werd 

een ernstige hartkwaal vastgesteld. In datzelfde jaar schreef hij zijn ‘Das Lied von der Erde’, 

zes liederen die samen een symfonie vormen. Voor de teksten maakte hij gebruik van 

vertaalde Chinese poëzie uit de achtste eeuw. Hoe kwam Mahler aan deze teksten en 

waarom koos hij hiervoor? Hoe heeft hij de gebeurtenissen in zijn leven verwerkt in deze 

muziek? We verdiepen ons in de achtergronden van ‘Das Lied von der Erde’ en luisteren 

naar delen eruit. 

Datum en tijd:  Donderdag 18 november, 20.00 uur 

Leiding:   ds. Wim Brouwer 

 

 

FILM: THE GREAT DICTATOR 

Op vrijdag 10 december sluiten we de eerste helft van het seizoen af met weer een film, ‘The 

Great Dictator’ van Charlie Chaplin. Deze film was in 2020 al geprogrammeerd maar helaas 

geannuleerd. 

Datum en tijd:  Vrijdag 10 december, 20.00 uur 

Leiding:   Martijn Nolte en Wim Brouwer 
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Stichting Kleinoot  - Concerten in september en oktober 
 

Op zondagmiddag 26 september zal om 15.00 uur 
het Domenica Strijktrio optreden in De Kleine Kerk. 
Dit strijktrio zou oorspronkelijk optreden op zondag 
15 maart 2020, de eerste zondag na het begin van 
de corona pandemie.  
 
Het trio bestaat uit: 
 
Tony Rous    viool 
Suzan Rous    altviool 
Martin Bungeroth   cello 

 
Voor iedereen was het een teleurstelling dat het concert geen doorgang kon vinden en daarom 
zijn we extra blij dat zij nu met ons aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. 
 
Tony Rous -Viool 
Won op 14 jarige leeftijd een wedstrijd voor jonge violisten in Ustí (Tsjechische republiek). 
Genoot zijn opleiding aan de conservatoria van Brno en Praag en vervolgde zijn studie in 
Brussel bij Prof. Poulet en later barokviool bij Sigiswald Kuiken. Van 1969 was hij tweede 
concertmeester van het staatskamerorkest in Pardubice. Sinds 1976 tot 2010 eerste violist in 
het Koninklijke Concertgebouworkest te Amsterdam. Was jarenlang primarius van 
Amsterdamse strijkkwartet en Florestan ensemble, die speelde klassieke en romantische 
kamermuziek op historisch authentieke instrumenten.  
 
Suzan Rous – Altviool 
Suzan begon met vioollessen bij haar vader, Later is zij overgegaan op altviool en studeerde 
bij Jürgen Kussmaul aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Met het 
Prinsekwartet studeerde zij aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie en gaf zij concerten 
in Nederland en het buitenland. Tot 2008 maakte Suzan deel uit van het orkest van het 
Nationaal Theater in Praag. Tegenwoordig is Suzan altvioliste van het Domenica consort. 
Naast haar kamermuziekactiviteiten remplaceert zij regelmatig bij Nederlandse 
Symfonieorkesten en het Combattimento Consort Amsterdam. 
 
Martin Bungeroth – violoncel 
Martin Bungeroth studeerde cello aan de Berlijnse Universiteit voor de Kunsten, aan de 
Freiburg University of Music (Diploma) en aan de universiteit voor Muziek en Dans Keulen 
(Master). Tijdens en na zijn studie werkte Martin in verschillende Duitse orkesten (Hamburg 
Symphoniker, Keuls Opera Orkest). Tot 2012 was hij eerste aanvoerder in het Regensburg 
Opera Orkest. Sindsdien werkt Martin als tweede aanvoerder cello in de Sinfonia Rotterdam 
en als cello remplacant in het Koninklijk Concertgebouworkest en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. 
 
 
Op zondagmiddag 31 oktober 15.00 uur hervatten we de serie met jonge musici van het 
Conservatorium van Amsterdam. Het is nu nog niet bekend wie er dan komen spelen. Kijkt u 
daarvoor regelmatig op onze website. 
 
Voor alle concerten moet u vooraf kaarten reserveren via de website: 
www.stichtingkleinoot.nl of telefonisch 020-4160181 of 0650251802. 
 
  

http://www.stichtingkleinoot.nl/


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 

 

 


