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Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Kerkdiensten: onder voorbehoud!  

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

ontwikkelingen van het coronavirus. Zie ook het bericht van ds. Wim Brouwer op pagina 2. De 

vooruitzichten zijn helaas niet gunstig. Als de diensten weer doorgaan krijgt u bericht per email of 

briefje in de bus. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

   

16 januari ds. W.H. Brouwer 

23 januari ds. K. Holwerda  (gewijzigde datum) 

 

  6 februari ds. W.H. Brouwer 

20 februari ds. M. Reinders 

 

  6 maart ds. W.H. Brouwer 

20 maart ds. W.H. Brouwer 

 

   3 april ds. P. van Winden 

 

 

Het koffiedrinken op zondagmorgen zal voorlopig niet doorgaan. U krijgt bericht als dit wordt 

hervat. U bent dan welkom vanaf 10.00  uur tot 11.30.  

 

 

 
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: 
 

Geen activiteiten in januari.  

Het concert van Stichting Kleinoot van 16 januari is geannuleerd.  

 

Dinsdag 18 januari     Kerkenraad 

Zondag 13 februari     Concert Stichting Kleinoot 

Dinsdag 15 februari     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 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. Mocht het weer mogelijk worden om 

avonden te organiseren dan zullen we u 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). 

 

 

 

Een onzekere start van het nieuwe jaar 
 

Allereerst wens ik u een gezegend en goed nieuw jaar toe! Dit nieuwe jaar begint met veel 

onzekerheden, ook voor de kerken. Enkele dagen voor Kerst kwam het advies van de PKN 

om toch maar liever geen diensten meer te houden, tenzij online. Het afgelasten van de 

kerstdiensten was begrijpelijk, maar teleurstellend, ook omdat we in De Kleine Kerk nu toch 

al vrij lang in staat gebleken waren om onder veilige omstandigheden diensten vorm te 

blijven geven. We hopen de draad zo gauw mogelijk weer op te pakken, maar kunnen op dit 

moment nog niet zeggen wanneer. Op zijn vroegst kunnen we op zondag 16 januari een 

dienst houden (als op 14 januari enige versoepelingen in ons voordeel zouden worden 

afgekondigd door het kabinet), maar dit is nog allerminst zeker. We moeten u dus opnieuw 

vragen om alert te blijven op berichten van De Kleine Kerk over het al dan niet doorgaan van 

de diensten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de activiteiten op de avonden, ook hiermee zullen 

we nog enige tijd moeten wachten. Intussen hopen we dat de nieuwe ‘omikron-golf’ snel 

voorbij gaat en niet weer gevolgd wordt door nog weer een letter van het Griekse alfabet. Ik 

wens u alle goeds, doe voorzichtig, en ik hoop dat we elkaar binnen niet al te lange tijd weer 

in de kerk kunnen ontmoeten. 

 

ds. Wim Brouwer 

 

http://www.pknduivendrecht.nl/
http://www.stichtingkleinoot.nl/
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De huisgemeente als gemeente-vorm binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland 
 

Op het gemeenteberaad van 17 oktober jl. is er even gesproken over de mogelijkheid dat de 

Protestantse Gemeente te Duivendrecht in de toekomst de vorm van een ‘huisgemeente’ zou 

kunnen aannemen. Hoewel we zover nog niet zijn, en het ook niet zeker is dat dat zal 

gebeuren, kan het toch goed zijn om over deze mogelijkheid vast na te denken. Daarbij is 

het belangrijk dat we goed weten wat het nu eigenlijk is: een ‘huisgemeente binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)’. Hieronder volgt een korte beschrijving van wat de 

PKN verstaat onder een ‘huisgemeente’.  

 

 

De huisgemeente in de kerkorde van de PKN  

 

De vorm van de huisgemeente komen we in de Kerkorde tegen onder ordinantie 2, artikel 5, 

lid 10 t/m 13. Daar wordt de huisgemeente als volgt beschreven: 

 

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente  

 

10. Daar waar een gemeente opgeheven is kan een huisgemeente worden gevormd als een 

kleinschalige gemeenschap die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen.  

11. Deze huisgemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering.  

12. Deze huisgemeente wordt geleid door een commissie, die werkt onder 

verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad van een naburige 

gemeente dan wel de classicale vergadering.  

13. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van deze huisgemeente berust 

bij de in lid 12 genoemde ambtelijke vergadering. 

 

Inmiddels heeft de PKN meer informatie gegeven over de huisgemeente als nieuwe vorm 

van kerk-zijn, en onder meer een stappenplan en een modelregeling voor de huisgemeente 

samengesteld. 

 

 

Achtergrond 

 

De vorm van de huisgemeente is door de PKN ontwikkeld als een antwoord op de moeilijke 

situatie waarin veel plaatselijke gemeentes verkeren. Vergrijzing en afname van het 

ledenbestand, en onvoldoende vrijwilligers die in staat zijn om een volwaardige kerkenraad 

te vormen, bedreigen het voortbestaan van veel gemeenten. Veel kerken hebben grote 

moeite om hun financiële en administratieve zaken zelfstandig uit te voeren, zelfs als ze nog 

voldoende financiële middelen hebben. Maar veel kerken raken ook langzamerhand door 

hun financiële reserves heen. 

 

Een fusie met een andere gemeente kan hiervoor een oplossing zijn, maar het komt steeds 

vaker voor dat naburige gemeenten met dezelfde problemen te maken hebben, waardoor 

een fusie slechts een zeer tijdelijke of zelfs geen oplossing biedt. Een bijkomend probleem is 

dat door de vergrijzing in de kerk de mobiliteit van gemeenteleden afneemt, en velen er 
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daarom moeite mee zullen hebben om naar een kerkgebouw te gaan dat in een andere wijk 

of dorp ligt.  

 

Als een fusie niet zinvol is, wat dan? Moet de gemeente dan uiteindelijk opgeheven worden? 

Dat is een mogelijkheid, maar zal ertoe leiden dat er op de kaart veel ‘witte plekken’ 

verschijnen waar de PKN niet meer vertegenwoordigd is. Dat zal niet altijd te vermijden zijn, 

maar de PKN wil dit toch zoveel mogelijk voorkomen: de PKN streeft ernaar in zoveel 

mogelijke regio’s als kerk aanwezig te blijven. De huisgemeente kan daarvoor de meest 

geschikte vorm zijn.  

 

 

Wat is een huisgemeente? 

 

Eerst wat het niet is: een gemeente waarbij we bij elkaar thuis over de vloer komen en er 

geen gemeenschappelijke ruimte beschikbaar is. Er is niets tegen huiselijke ontmoetingen 

van gemeenteleden, maar de huisgemeente zoals de PKN zich die voorstelt zou toch een 

‘neutrale’ plek moeten hebben, een ‘huis van de gemeente’, waar zij kan samenkomen om te 

vieren, te leren en te dienen. Dat kan een gehuurde ruimte zijn, maar het kan ook het 

kerkgebouw zijn dat men al eerder bezat of huurde.  

 

Voor de PKN is het belangrijk dat de elementen van ‘vieren, leren en dienen’ alle drie op één 

of andere manier gerealiseerd worden in de huisgemeente. Maar het beheer, de financiën en 

de administratie van de kerk worden ondergebracht bij een moedergemeente’ of bij de 

classis. De huisgemeente kan daarbij blijven beschikken over het geld dat ze zelf inbrengt; 

hoe dit geld wordt ingezet zal bepaald worden in overleg met de ‘moedergemeente’ of de 

classis.  

 

De huisgemeente kan het kerkelijke werk verder geheel zelfstandig vorm en inhoud geven. 

Gastpredikanten kunnen bij de diensten worden betrokken, mogelijk kan een pastoraal 

werker worden aangesteld, of kan men gebruik maken van de diensten van een predikant 

van een andere gemeente. De leiding berust niet meer bij een kerkenraad, maar bij een 

commissie, die uit tenminste drie personen moet bestaan, en leiding probeert te geven aan 

het leven van de huisgemeente. Zij hoeven geen ambtsdrager te zijn, maar moeten wel 

verantwoording afleggen aan ‘de moedergemeente’ of de classis. Zo blijft de ambtelijke 

verankering van het kerkelijk werk gegarandeerd.  

 

De PKN reserveert het begrip ‘huisgemeente’ voor bestaande gemeente die een doorstart 

maken. Voor geheel nieuw op te richten gemeenten komt de vorm van de ‘pioniersgemeente’ 

in aanmerking, met eigen regels en voorwaarden.  

 

 

Kan de Protestantse Gemeente te Duivendrecht in de toekomst een huisgemeente 

worden? 

 

Als het niet meer mogelijk zal zijn voor de Protestantse Gemeente Duivendrecht om volgens 

de regels van de kerkorde als gemeente te functioneren, dan zou een doorstart naar een 

huisgemeente een interessante mogelijkheid kunnen zijn. De hierboven beschreven 

problemen van veel gemeenten zijn ook op de gemeente van Duivendrecht van toepassing. 
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Zonder de bestuurlijke en administratieve last waarmee we nu te kampen hebben, zouden 

we ons kunnen concentreren op de inhoudelijke aspecten van het gemeente-zijn: samen 

vieren, leren en dienen. Voor wie dat van betekenis blijft vinden zou de vorm van een 

‘huisgemeente binnen de PKN’ een mogelijkheid zijn om als kerk aanwezig te blijven in 

Duivendrecht.   

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

Vakantie 
 

Van 21 januari tot en met 29 januari 2022 heb ik vakantie opgenomen; in dringende gevallen 

kunt u in die periode contact opnemen met Brigitte Schutte, tel. 695 74 03 In het geval dat u 

een predikant nodig hebt, weet zij wie er in die periode ter vervanging bereikbaar is.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 

De Diaconiecollectes van januari en februari 2022 
 

1. De girale collectes 

 

Omdat de beperkende maatregelen voor kerkelijke en andere samenkomsten dit jaar nog 

wel enige tijd van kracht zullen blijven en het daardoor geenszins zeker is wanneer en in 

welke mate fysieke kerkdiensten weer kunnen worden hervat, blijft voorlopig ook het giraal 

collecteren bestaan. Tot nog toe heeft dit gezorgd voor een ononderbroken stroom van 

steunbijdragen voor de door ons aangewezen doelen, waarvoor wij  de goede gevers graag 

heel hartelijk willen bedanken en hen aanmoedigen op deze goede weg voort te gaan.  

De opzet van deze girale geldinzameling is niet wezenlijk veranderd maar op enkele punten 

wel wat verfijnd zodat de inzameling meer in de pas loopt met het voorlopig nog imaginaire 

collecterooster. Bijgaand vindt u het rooster van kerkdiensten zoals dat op dit moment 

bekend is. Dit heeft het karakter van een werkrooster, omdat er zich omstandigheden kunnen 

voordoen waardoor dit rooster moet worden aangepast. In elk nummer van deze krant zult u 

voor een periode van 2 maanden exact vermeld zien welke diensten daadwerkelijk zullen 

plaats vinden.   

 

In het bijgevoegde rooster vindt u de doelen aangegeven waarvoor de collectes worden 

gehouden. Voor alle voor de betreffende  periode van 2 maanden genoemde doelen kunt u 

gedurende deze gehele periode geld overmaken op het nummer van de bankrekening van 

de Diaconie, dat op de achterzijde van deze krant vermeld staat. Als u geen reden van 

betaling vermeldt of simpel alleen “diaconiecollectes” wordt uw bijdrage gelijkelijk over alle 

genoemde doelen verdeeld; maar als u uw steunbijdrage alleen aan eén bepaald doel wil 

besteden kunt u dit aangeven met de naam van dit doel. Het volledige bedrag komt dan 

specifiek aan dit doel ten goede. 
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Als de fysieke diensten mogen worden hervat blijft dit rooster gehandhaafd. Wel zal de liturg 

bij de mededeling over het actuele doel van de diaconiecollecte nog enige achtergrond- 

informatie geven, er zal evenwel in de dienst  niet worden gecollecteerd. 

 

Rooster voor de Diaconie Collectes in 2022 

DATUM BIJZONDERHEID DOELSTELLING 

2-1 2022  Amref, Flying Doctors 

16-1-2022  Dorcas 

23-1-2022  Werkgroep Diaconie 

6-2-2022  Harriët Tubmanhuis 

20-2-2022  Timon 

6-3-2022 Begin 40 dagentijd / HA De Herberg 

20-3-2022  Intern. Kinderhulp 

3-4-2022  Werkgroep Diaconie 

14-4-2022 Witte Donderdag HA  De Regenboog 

17-4-2022 Pasen Voedselbank Diemen 

1 -5-2022  Jeannette Noëlhuis 

15 -5-2022  Werkgroep Diaconie 

29-5-2022  Liliane fonds 

5-6- 2022 Pinksteren Stap verder ZO 

19-6-2022  Edukans 

3-7-2022  Werkgroep Diaconie 

17-7-2022  Lepra Zending 

31-7-2022  Light fort he World 

7-8-2022  Red een Kind 

21-8-2022  Heifer 

4-9-2022 HA SOS Kinderdorpen 

18-9-2022 Startzondag Straatpastoraat 

2-10-2022  Medair 

16-10-2022  Tear 

30-102022  Werkgroep Diaconie 

6-11-2022   Vluchtelingenwerk 

20-11-2022 Voleindingszondag ZOA  

4-12-2022 Tweede Advent HA Simavi 

18-12 -2022  Werkgroep Diaconie 
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24-12-2022 Kerstnacht Mensenkinderen 

25-12-2022 Kerstmorgen Kinderhulp Nat. Fonds 

 

2. Korte toelichting bij de collectes in januari/februari 

 

Zondag 2-1-2022: Amref Flying Doctors. Deze organisatie voorziet geheel Afrika van een 

efficiënt luchttransport van zieken, medisch personeel en hulpgoederen. Daarnaast wordt 

ook ambulance transport van patiënten verzorgd en hulpverlening ter plaatse door mobiele 

operatie-eenheden verstrekt.  

Voor meer info zie: <www.amref.nl/over-amref> . 

 

Zondag 16-1-2022: Dorcas is een van oorsprong Nederlandse christelijke organisatie voor 

noodhulp en internationale samenwerking. Zij investeert in duurzame verandering in het 

leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis worden in tal 

van landen mogelijkheden voor hen gecreëerd om toch tot bloei te komen. Voor meer info 

zie: https://dorcas.nl/over/organisatie/. 

 

Zondag 23-1-2022: Werkgroep Diaconie. Deze regelmatig terugkerende collecte is de enige 

bron van inkomsten voor de Diaconie waaruit zowel de vaste lasten als incidentele 

ondersteuning bij internationale rampen of individuele nood geput worden. Zie voor een 

opsomming van de taken van de Diaconie de Website van onze kerk: 

www.pknduivendrecht.nl.  

 

Zondag  6-2-2022: Harriët Tubmanhuis, een kleinschalige inrichting voor een persoonlijke 

opvang die tijdelijk onderdak en begeleiding biedt aan vrouwelijke vluchtelingen en hun 

kinderen in Amsterdam Zuid-Oost. De bewoonsters verblijven daar in afwachting van een 

verblijfsvergunning, omdat ze vanwege hun kwetsbaarheid i.v.m. het afwachten van een 

beroep beter niet in een AZC kunnen blijven of daar geen recht op hebben.  

Zie voor meer info:www.harriettubmanhuis.nl/informatie-stichting/. 

 

Zondag 20-2-2022: Timon, een christelijke organisatie die zich richt op de zorg voor 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij 

problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij 

hoop, herstel en perspectief. Met hulp van vrijwilligers en specialisten worden jongeren die 

onder moeilijke omstandigheden verkeren terug naar de maatschappij geleid.  

Voor meer info zie: < https://www.timon.nl/over-timon/over-timon/>.  

 

Zondag 6-3-2022 De Herberg. Deze nog jonge stichting in Breda vangt met hulp van circa 60 

vrijwilligers, daklozen en vluchtelingen op met voedsel, adviezen, rechtshulp en wat verder 

nodig is om een kans op een normaler bestaan te verkrijgen. Zie voor meer info:  

https://stichtingdeherberg.nl/  

 

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. 
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Actie Kerkbalans 2022 
 
Ook in 2022 vragen wij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans is een 

belangrijke inkomstenbron van onze kerkelijke gemeente. In 2021 gaf u als gemeenteleden 

samen ca € 30.000, - aan de Actie Kerkbalans. Dat was een fantastisch resultaat, waarvoor 

wij u hartelijk danken.   

Om te zorgen dat voortzetting van onze activiteiten mogelijk blijft, is uw financiële bijdrage 

van groot belang. Met uw gift kunnen wij de jaarlijkse tekorten verkleinen. Daarom rekenen 

wij ook dit jaar weer op uw bijdrage. 

 

De kerkdiensten en overige activiteiten van onze kerkelijke gemeente konden in 2021 als 

gevolg van de coronamaatregelen slechts in aangepaste vorm plaatsvinden. De diensten 

werden goed bezocht en voorzagen duidelijk in een behoefte. Hopelijk kunnen wij in 2022, 

afhankelijk van de coronamaatregelen, de kerkdiensten en overige activiteiten voortzetten.  

Tevens zetten wij ons als Kerkenraad in om onze Kerk ook in de toekomst een plaats in 

Duivendrecht te laten behouden. De Kerkenraad heeft u onlangs tijdens het 

Gemeenteberaad geïnformeerd over onze toekomst, waarbij mogelijkheden worden 

onderzocht om onze kerk in Duivendrecht ook op langere termijn te laten voortbestaan en 

daarbij onze kerk organisatorisch en financieel te versterken. Over de voortgang en 

mogelijkheden zullen wij u op de hoogte houden, waarbij uw raadgeving en steun aan de 

Kerkenraad in hoge mate op prijs wordt gesteld. 

 

De Actie Kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 15 januari 2022 tot en met zaterdag 29 

januari 2022. Na de bezorging in de eerste week wordt u gevraagd uw reactie/toezegging te 

retourneren bij één van de volgende adressen: 

Jan Peter van der Does, In de Korenmolen 30c, Duivendrecht 

Peter van Leeuwen, Rijksstraatweg 71, Duivendrecht 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL98 INGB 0000 0517 03 t.n.v. 

Protestantse Gemeente te Duivendrecht, onder vermelding van Kerkbalans 2022. 

U hoeft uw bijdrage niet direct over te maken, maar kunt dit doen op een door u gewenst 

tijdstip. 

 

Voor uw bijdrage wil ik u, mede namens de Kerkenraad,  hartelijk danken. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Peter van der Does, Ouderling/Kerkrentmeester 

 

 

Een lange zit: de geschiedenis van de kerkbank 
(overgenomen uit Petrus, nieuwsbrief van de PKN) 

 
Rijen en rijen, symmetrisch achter elkaar opgesteld: de houten 

kerkbank. Wie introduceerde deze, vaak allesbehalve 

comfortabele zitplekken in de kerk? 
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In oude stadskerken zijn houten banken vaak prominent aanwezig. En ze lijken minstens zo 

op leeftijd als het gebouw zelf. Toch is dit maar zelden het geval. Veel kerken hadden 

vroeger namelijk helemaal geen vaste zitplekken. In middeleeuwse kerken stond je, liep je 

wat rond of knielde je in gebed naar het altaar gericht. Alleen in het hoogkoor stonden 

banken voor de geestelijkheid die een rol speelde in de mis die werd opgedragen. 

 

Betaalde zitplaats 

De eerste, toen nog stenen, kerkbanken verschenen waarschijnlijk rond de dertiende eeuw 

in Engelse kerken. Ze werden geplaatst langs het schip, het middendeel van de kerk. Daar 

konden kerkgangers even op plaatsnemen, al was dat ’s winters vást niet zo’n pretje. Weer 

later werd de houten bank geïntroduceerd in de kerk. Aan het einde van de middeleeuwen 

waren deze banken in redelijk wat kerken te vinden. Meestal waren dat niet zomaar 

kerkbanken, maar herenbanken. Ze werden gepacht door adellijken en andere invloedrijke 

figuren, die grof betaalden voor een – met fantastisch houtsnijwerk versierde – zitplaats op 

een prominente plek in de kerk. 

 

Geen koude voeten meer 

Rond de Reformatie en in de periode daarna werd de kerkbank een steeds logischer 

onderdeel van de inrichting van de kerk. De eredienst draait in de protestantse kerk immers 

om het Woord, dat wordt verkondigd in de preek. Daar moet je aandachtig (zittend op een 

bank) naar kunnen luisteren. De houten banken werden geschaard rond een nieuw 

middelpunt: niet meer het altaar, maar de preekstoel stond centraal. Om zo weinig mogelijk 

last te hebben van de koude stenen kerkvloer in de winter, werden banken vaak in een blok 

achter elkaar op een houten vlonder geplaatst.  

 

Zien en gezien worden 

Niet alleen aan het einde van de middeleeuwen, maar juist ook in de eeuwen daarna, 

vertelde je zitplaats in de kerk veel over je sociale status. De dorpselite zat bijvoorbeeld recht 

tegenover de dominee en de kerkenraad op een herenbank. Of ze kozen een andere plek 

waar ze goed voor betaalden, en vooral: perfect te zien waren voor hun dorpsgenoten.  

 

Vrouwen- en mannenbanken 

Mannen en vrouwen zaten niet bij elkaar in de bank. Dat is goed te zien in de zestiende- en 

zeventiende-eeuwse interieurs van dorpskerkjes in Friesland. Daar staan verschillende typen 

banken aan beide kanten van de kerkzaal. Mannen zaten op een gesloten bank met aan de 

voorkant een lessenaar, hier konden ze hun Bijbel of liedboek op kwijt. Voor de vrouwen 

stonden er eenvoudige, open banken zonder lessenaar. Waarom dat laatste? De meeste 

vrouwen konden toch niet lezen, daar werd tenminste vanuit gegaan. De open bank was 

daarnaast handig om de vele rokken handig onder de smalle rugleuning te draperen. 

 

Comfortabele keuze 

Steeds vaker verdwijnen de traditionele banken uit het kerkinterieur en worden ze vervangen 

door stoelen. Zo kan er flexibeler met de ruimte worden omgegaan en zit de kerkganger er 

een stuk comfortabeler bij.  

Maar wat gebeurt er met die oude, vertrouwde banken? Er is een levendige handel op 

Marktplaats, zo’n oude bank staat fantastisch in een vintage interieur. Grote gezinnen 

schuiven een kerkbank bij de eettafel, bij anderen staat ‘ie bijvoorbeeld, opnieuw gelakt en 

wel, langs de vaart: een perfect visplekje. 



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 

 

 


