
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

48e jaargang, nr. 2 

 

november –  

              december 2021

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

  7 november ds. W.H. Brouwer Dankdag 

21 november  ds. W.H. Brouwer Zondag Voleinding 

  

  5 december ds W.H. Brouwer 2e Advent  

19 december  ds. W.H. Brouwer 4e Advent  

24 december ds. W.H. Brouwer 21.30 uur Kerstnachtdienst 

 25 december ds. W.H. Brouwer Kerstmorgen met kinderkerk 

  

   7 januari ds. W.H. Brouwer  

 

 

  

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

ontmoeten voor een goed gesprek met een kop koffie. U bent welkom vanaf 10.00 tot ~11.30.  

 

Dit zal plaats vinden op de volgende zondagen:  

• 14 november 

• 28 november 

• 12 december 

 

 

 
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 

 

 

 



 

2 

 

Agenda: 
 

Donderdag 4 november    Anton Wessels: De Grande Finale 

Zondag 14 november 15.00 uur   St. Kleinoot: Concert door jonge musici 

Donderdag 18 november    Mahler: Das Lied von der Erde 

Maandag 22 november    Kerkenraad 

Vrijdag 10 december     Film: The Great Dictator 

Dinsdag 7 december     Kerkenraad/overleg met Diemen 

Zondag 12 december 15.00 uur   St. Kleinoot: Concert door jonge musici 

Dinsdag 14 december    Kerkenraad 

  

 

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 

Vanwege de nieuwe richtlijnen van de overheid zijn wij verplicht een Coronacheck te doen bij 

entree van het gebouw. De Coronacheck is niet van toepassing voor kerkdiensten. Wel 

vragen we u rekening met elkaar te houden en elkaar de ruimte te geven. 1,5 meter blijft een 

veilige afstand. We respecteren elkaar wanneer we liever nog fysiek afstand houden en geen 

handen schudden. Heeft u klachten? Blijf dan thuis. 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 middag/avond kunnen verwachten. 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). 

 

 

 

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 

enkele acclamaties en een enkel lied tijdens de dienst en het slotlied aan het einde van de 

dienst. 

 

Met vriendelijke groet, 

De kerkenraad 

 

 

 

 

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

 

Op zondag 7 november vieren we de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’, zoals dat vroeger 

heette, en wat ik nog altijd  mooier vind dan het latere ‘oogstdankdienst’, waarmee 

gesuggereerd wordt dat arbeid en industrie er minder toe doen. Toch zal in deze dienst deze 

keer niet het accent liggen op de actieve arbeid, en zelfs niet op het oogsten, maar op het 

‘láten groeien’, het ‘láten ontstaan’, aan de hand van twee korte gelijkenissen uit Lucas 4, 26 

– 34.  (Voor het brengen naar fruit naar de kerk, zie de bijdrage van de diaconie elders in dit 

kerkblad).  

 

Op zondag 21 november is het de Zondag van de Voleinding, de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. We gedenken dan degenen die in het afgelopen jaar in onze gemeente 

overleden zijn. We noemen hun namen en er is gelegenheid om voor hen een lichtje aan te 

steken op de avondmaalstafel. We lezen in deze dienst Romeinen 14, 1 – 12, waarin we de 

woorden vinden die vaak bij een gedachtenisdienst worden gezegd: “Zolang wij leven, leven 

we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of 

sterven, wij zijn van de Heer.” (Romeinen 14,8).  In deze dienst zullen we dit vers proberen te 

begrijpen binnen de samenhang van Romeinen 14.  

 

Zondag 5 december is de Tweede Zondag van Advent; we lezen dan over de aankondiging 

van de geboorte van Jezus uit Lucas 1.  

 

Op zondag 19 december, de Vierde Zondag van Advent lezen we over de geboorte van 

Johannes, en staan we in het bijzonder stil bij het ‘Benedictus’, de Lofzang van Zacharias 

(Lucas 1, 68 – 79). Met die lofzang worden we herinnerd aan de teksten en liederen over het 

goddelijk licht waarmee we de zondagen in september begonnen.   

 

Op vrijdag 24 december begint om 21.30 uur de Kerstnachtviering. Aan deze dienst zal 

Dingeman Coumou meewerken op piano en op gitaar.  

 

Aan de Kerstmorgenviering op 25 december zal de kinderkerk meewerken.  

 

Over de inhoud van beide Kerstvieringen kunnen we nu nog niets zeggen, maar we hopen er 

weer iets moois en goeds van te maken.  

 

In het nieuwe jaar, op zondag 2 januari, lezen we het verhaal van de Wijzen uit het Oosten 

(Matteüs 2, 1-12). Dit bekende verhaal kunnen we op veel manieren lezen. Deze keer 

nemen we een misschien verrassende invalshoek, die van de verhouding tussen geloof en 

wetenschap.  

 

 

ds. Wim Brouwer 
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Collectedoelen voor de girale collectes in de maanden 

november en december 2021 
 

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

zouden willen. De besmettingscijfers blijven stijgen zodat verwachtingen over verdergaande 

versoepelingen inmiddels alweer in de la van de wensdromen zijn verdwenen en een 

terugkeer van beperkende maatregelen niet is uitgesloten. Onze kerkgemeenschap blijft 

daarmee in de pas, door voorlopig nog 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 nog enige 

tijd te kunnen voortgaan. 

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 leniging van de geldelijke noden van onze 

Kerkrentmeesters en de andere geeft steun aan 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 groep van charitatieve instellingen die wij in 

het verleden steunden 15 doelgroepen geselecteerd die wij dit jaar tweemaal 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 voortgezet. 

Hieronder volgt de al eerder gepubliceerde  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 
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U kunt het gehele jaar door bijdragen aan deze doelen overmaken op de bovengenoemde 

bankrekening. Wanneer u geen specificatie van een of meer doelen aangeeft wordt uw gift 

gelijkelijk verdeeld over alle genoemde groepen. Wanneer u evenwel de voorkeur eraan 

geeft dat uw bijdrage specifiek  aan één of meer van de genoemde doelgroepen 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. 

U tenslotte namens de Diaconie wederom hartelijk dankzeggend voor uw niet aflatende 

aandacht en  zorg voor de vele noden in de wereld,  

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 

 

 

Dankdag viering en de fruitactie.  
 

Op zondag 7 november a.s. vieren we de dankdag voor gewas en arbeid en zullen we onze 

jaarlijkse fruitactie houden. Het fruit zal gebracht worden naar mensen zonder papieren in 

het Harriet Tubmanhuis en het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam. Zij leven in moeilijke 

omstandigheden en hebben maar heel weinig te besteden. Het fruit is een klein gebaar naar 

deze groep, maar zowel het fruit als het feit dat we aan hen denken wordt altijd erg 

gewaardeerd.   

U kunt het fruit meenemen naar de kerkdienst, maar u kunt het ook al de dag van tevoren 

inleveren: 

 

Zaterdag 6 november van 14:30 tot 15:30 uur 

in de kerkzaal 

 

Of u kunt een gift overmaken zodat wij hiervoor fruit kunnen kopen: 

 

IBAN rekening nr. NL92 INGB 0000 0515 956 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht 

 

Het liefst ontvangen we fruit dat goed houdbaar is, zoals bijvoorbeeld: 

 

• Appels  • Kiwi’s    

• Peren    • Mandarijnen 

• Sinaasappels 

• Mango’s (niet te rijp) 

• Noten 

• vijgen 

• Bananen  

• Ananas 

• dadels   

 

Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie, 

 

Esther Nolte 

 Tel: 020 – 6000836 

Email: nolte001@hetnet.nl 

 

 

mailto:nolte001@hetnet.nl
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Financiën en beheer    
 

Eindejaarscollecte 2021 

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht heeft te maken met jaarlijkse financiële tekorten. 

Dankzij de steun van onze leden kunnen wij deze tekorten zoveel mogelijk beperken. 

Daarom vragen wij ook dit jaar weer uw aandacht voor de Eindejaarscollecte die in 

december wordt gehouden en waartoe u een enveloppe in uw brievenbus ontvangt, met de 

vraag voor een financiële bijdrage. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Onderhoud van ons kerkgebouw 

Misschien heeft u het al gemerkt dat onze kerkklok momenteel niet wordt geluid. Het touw 

van de kerkklok is helaas weer van de aandrijving losgeschoten. Dit wordt zo spoedig 

mogelijk hersteld. Zodat de kerkklok bij de kerkdiensten en andere plechtige gelegenheden 

weer geluid kan worden.  

Bij het herstel zal worden onderzocht of de techniek verbeterd c.q. gemoderniseerd kan 

worden, zodat het euvel hopelijk definitief verleden tijd zal zijn. 

 

De Kerkrentmeesters 

Zoals u zult begrijpen hebben wij de organisatie van de Kerkrentmeesters aan moeten 

passen. 

Financieel beheer en beheer van het Kerkgebouw en de Aanbouw worden nu gedaan door 

Jan Peter van der Does.  Waarbij Charles Ek de betalingen verricht en adviseert en begeleidt 

bij het onderhoud van het kerkgebouw. 

Peter van Leeuwen blijft gelukkig ondersteunen met name bij de verwarming van Kerk en 

Aanbouw. 

Jan Elbers, doet de boekhouding van de PKN Diemen, en is bereid gevonden dat ook voor 

Duivendrecht te doen. Dit is puur registratie. Het financiële beheer, jaarrekening en 

begrotingen zijn en blijven onze eigen verantwoordelijkheid. 

 

De verhuur aan vaste regelmatige huurders gaat gewoon door, maar tegen incidentele 

verhuur zal soms nee gezegd moeten worden. Wij hebben te weinig vrijwilligers om deze 

incidentele verhuur op de oude voet voort te zetten. 

 

Namens de kerkrentmeesters,  

Jan Peter van der Does. 
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Seizoensprogramma 
 

Met een avond over de Missa Solemnis van Ludwig van Beethoven zijn we in De Kleine Kerk 

weer begonnen met een seizoensprogramma, nadat dit anderhalf jaar heeft stilgelegen als 

gevolg van de corona-epidemie. Anders dan voor die tijd, is reserveren nu noodzakelijk en 

doen we een coronacheck, parallel aan de regels voor culturele en andere evenementen.  

 

De aanleiding om aandacht te geven aan de Missa Solemnis was het feit dat het 16 

december 2020 tweehonderdvijftig jaar geleden was dat Beethoven werd geboren. Maar 

daarnaast was het ook wel een ‘passend’ begin in een tijd vol onrust, onzekerheid en 

dreiging in de wereld, omdat Beethoven in zijn Missa Solemnis het besef van het vele lijden 

dat er ook in zijn tijd was (de Napoleontische oorlogen had Beethoven van dichtbij 

meegemaakt), verbindt met de hoop op een leven in vrede voor de wereld. Letterlijk vindt 

een onvoltooide melodie uit het ‘Kyrie eleison’ (Heer, ontferm U) in het begin van de mis zijn 

vervolg en afsluiting in het ‘Dona nobis pacem’ (Geef ons vrede) aan het einde van de mis. 

Jan Peter van der Does liet dit op de nieuw ontvangen vleugel van De Kleine Kerk horen, 

door beide melodie-delen, die in de mis vijf kwartier van elkaar verwijderd zijn, 

aaneengesloten te spelen.  Mooi dat er veel belangstellenden op deze avond waren 

afgekomen, zowel leden van de kerk als ‘vrienden’, en we hopen dat we ondanks de nog 

altijd moeilijke omstandigheden van de corona-epidemie elkaar dit seizoen weer geregeld 

kunnen ontmoeten. Hieronder vindt u de activiteiten voor de komende tijd; intussen werken 

we ook aan een programma voor het volgend voorjaar. 

 

 

ANTON WESSELS: DE GRANDE FINALE 

De Apocalyps in Tenach, Evangelie en Koran. 

 

Op donderdag 4 november is prof. dr. Anton Wessels te gast in De Kleine Kerk 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 2021 , 20.00 uur 

Reserveren verplicht: activiteiten@pknduivendrecht.nl 

 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@pknduivendrecht.nl
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DAS LIED VON DER ERDE 

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 en welke 

visie op het leven en de dood kunnen we hierin vinden? We verdiepen ons in de 

achtergronden van ‘Das Lied von der Erde’ en luisteren naar delen eruit. 

 

Datum: donderdag 18 november 2021, 20.00 uur 

Leiding: ds. Wim Brouwer 

Reserveren verplicht: activiteiten@pknduivendrecht.nl 

 

 

 

THE GREAT DICTATOR 

Deze filmklassieker uit 1940, is geschreven en geregisseerd door Charlie Chaplin, die zelf de 

hoofdrol speelt. De film is een satirische kijk op dictators als Adolf Hitler en Benito Mussolini, 

die respectievelijk Adenoid Hynkel en Napaloni worden genoemd in de film. Chaplin speelt 

naast de rol van dictator Hynkel ook de rol van een joodse kapper. De film is niet alleen een 

belangrijk tijdsdocument, maar ook de eerste film waarin Chaplin spreekt, na vele rollen in 

succesvolle stomme films. The Great Dictator was populair bij het publiek en werd vanuit 

commercieel oogpunt Chaplins meest succesvolle film. De film wordt door moderne critici 

gezien als Chaplins meest zelfbewuste politieke werk, als ook de eerste belangrijke satire 

van het witte doek. 

Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek. 

 

Datum: vrijdag 10 december 2021, 20.00 uur 

Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

Reserveren verplicht: activiteiten@pknduivendrecht.nl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:activiteiten@pknduivendrecht.nl
mailto:activiteiten@pknduivendrecht.nl
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Stichting Kleinoot  - Concerten in november en december 
 
 
 

Op zondagmiddag 14 november zullen om 15.00 uur 

twee jonge musici optreden in De Kleine Kerk.  

Altviolist José Nunes en pianist Pieter Bogaert 

leerden elkaar kennen tijdens een kamermuziekproject 

aan het Conservatorium van Amsterdam. Nadien 

besloten ze om samen te blijven spelen als duo. José en 

Pieter verkennen nu al meer dan twee jaar samen het 

repertoire voor altviool en piano. Naast composities die 

oorspronkelijk voor altviool en piano geschreven zijn, 

focussen ze recent ook in het bijzonder op het maken 

van transcripties, om het repertoire verder uit te breiden. 

Als duo worden José en Pieter gecoacht door Robert 

Kulek aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze 

spelen werken van onder meer Henry Purcell, Franz 

Schubert, César Franck en Lili Boulanger. 

 

Het is het eerste concert op de pas verworven vleugel! 

 

 

 

Vanwege de Corona voorschriften is het verplicht vooraf plaatsen te reserveren en te 

betalen. Alleen toegang met een CoronaCheck-app. Entree: € 10. 

 

Op zondagmiddag 12 december zullen er weer studenten van het Conservatorium opreden. 

Op dit moment is het programma nog niet bekend. Kijkt u regelmatig op onze website: 

www.stichtingkleinoot.nl. 

 

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 

 

 


