
  De Kleine Kerk voor allen 
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maart - april 2022 

              

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

   

  6 maart ds. W.H. Brouwer 

20 maart ds. W.H. Brouwer 

 

  3 april ds. P. van Winden 

14 april ds. W.H. Brouwer 19.30 uur Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

15 april ds. W.H. Brouwer 19.30 uur Goede Vrijdag 

16 april ds. W.H. Brouwer 19.30 uur Stille Zaterdag 

17 april ds. W.H. Brouwer Pasen – Paasontbijt - Kinderkerk 

 

  1 mei ds. W.H. Brouwer 

15 mei ds. W.H. Brouwer Doopdienst Ilse Bakker 

 

 

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

ontmoeten voor een goed gesprek met een kop koffie of een gesprek met een thema. 

 

Dit zal plaatsvinden op de volgende zondagen: 

13 maart Gesprek met koffie 

27 maart Gesprek met koffie 

10 april Koffie met Thema 

24 april Gesprek met koffie 

8 mei Koffie met Thema 

22 mei Gesprek met koffie 

 

 
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: 
   

Donderdag 3 maart     Kerkenraad 

Vrijdag 18 maart     Film: Captain Fantastic 

Zondag 20 maart 15.00 uur    Stichting Kleinoot: Concert 

Donderdag 31 maart Afro Amerikaanse 

       Componiste Florence  Price 

Dinsdag 5 april     Gezamenlijke Kerkenraad met Diemen 

Zondag 24 april 15.00 uur    Stichting Kleinoot: Concert 

Donderdag 28 april     Mahler: Das Lied von der Erde 

Woensdag 4 mei 19.15 uur    Dodenherdenking 

Vrijdag 6 mei      Film: Homecoming (1945) 

 

 

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. 

 

 

Bij dit kerkblad 

Aan dit extra dikke kerkblad kunt u zien dat we de beperkingen van de corona pandemie 

grotendeels achter ons hebben gelaten. Zowel voor de kerkdiensten als voor de verdere 

activiteiten zijn er plannen gemaakt. 

 

Kerkdiensten: 

- Vanaf zondag 6 maart kan er weer contant geld gegeven worden voor de 

collectedoeleinden. Er worden nog geen collectezakken doorgegeven, maar bij de 

uitgang zullen de collecte zakken staan met aanduiding voor Diaconie en Kerk. U 

kunt daar contant geld of collectebonnen in deponeren. 

- Vanaf zondag 6 maart zal er ook weer koffie gedronken kunnen worden na de 

kerkdienst. 

- Op Witte Donderdag willen we het Heilig Avondmaal vieren. Daarbij zullen we nog de 

nodige voorzichtigheid betrachten: er wordt niet uit de beker gedronken, maar het 

stukje matse kan in de beker gedoopt worden. 

- Vanaf zondag 13 maart is de kerk open op zondagen dat er geen eredienst is voor 

een gesprek met koffie vanaf 10.00 uur. Deze vrij inloop bijeenkomsten worden 

afgewisseld met ochtenden met een gesprek over een bepaald thema (zie pag.8). 

Deze themabijeenkomsten zullen om 10.00 uur beginnen.  

 

Overige bijeenkomsten: 

- Twee avonden Film (zie pagina 13 en 15) 

- Twee avonden Muziek en achtergronden daarbij (zie pagina 14) 

- Twee concerten georganiseerd door Stichting Kleinoot (zie pagina 15 en 16) 
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Op weg naar Pasen 
 

In de veertigdagentijd hoop ik, zowel in Diemen als in Duivendrecht, in de diensten stil te 

staan bij de verhalen over de profeet Elia, in relatie tot de weg die Jezus is gegaan. Wat de 

diensten in De Kleine Kerk betreft: op zondag 6 maart gaat het over ‘Elia en de raven’, I 

Koningen 17, 1 – 9.  Op zondag 20 maart gaat het over wat volgt op dit verhaal, Elia en de 

weduwe, I Koningen 17, 10 – 24. Op Paasmorgen zullen we naast het Paasevangelie lezen 

over de hemelvaart  van Elia, uit II Koningen 2.  Pasen wordt vooraf gegaan door de 

vieringen van Witte Donderdag (als we na lange tijd weer het Avondmaal hopen te vieren), 

Goede Vrijdag (waarop we stilstaan bij de woorden van Jezus die door omstanders als een 

roep om Elia worden uitgelegd) en Stille Zaterdag. Deze vieringen beginnen telkens om 

19.30 uur. 

 

Het leven van Elia zoals dat in I Koningen beschreven wordt en dat we ongeveer moeten 

plaatsen in de tiende eeuw voor onze jaartelling, ziet er heel anders uit dan het leven van 

Jezus. Toch zijn er overeenkomsten: beide zijn veel onderweg, beide gaan soms de grens 

over van het gebied van Israël, beide hebben een tijd in de woestijn verbleven en beide 

staan op gespannen voet met het ‘bevoegd gezag’. Ook nemen beide het op voor de 

kwetsbaren in de samenleving en leven in de geest van de Thora, de wet van Mozes. Ook 

Jezus gaat geregeld een berg op om alleen te kunnen zijn en tot God te bidden. Van beide is 

ook een Hemelvaartsverhaal overgeleverd, waarbij de overdracht van hun werk een 

belangrijke rol speelt: Jezus draagt het evangelie over aan zijn leerlingen en Elia draagt het 

profetenambt over aan zijn opvolger, de profeet Elisa.  

 

In veel opzichten kunnen we Elia ook vergelijken met Johannes de Doper. Beide komen op 

voor een rechtvaardige samenleving, maar doen dit zonder enige nuance: iets is goed of iets 

is fout, en als het fout is moet het uitgeroeid worden. Beide deinzen niet terug voor de 

machthebbers: Elia gaat de confrontatie met Achab aan en Johannes met Herodes. Niet zo 

vreemd dus dat sommige mensen in Johannes de Doper Elia meenden te herkennen. Elia 

wordt op grond van het slot van het boek Maleachi ook wel als voorloper van de Messias 

gezien, zoals ook Johannes de Doper.  

 

Het jodendom kent veel verhalen over Elia, voor wie bij de sedermaaltijd een stoel wordt 

neergezet, voor het geval hij zal verschijnen. Genoeg stof om enkele diensten omheen te 

bouwen. 

 

Ds. Wim Brouwer 
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De Kleine Kerk als ‘Open Kerk’ 

 

Inleiding 
 

Door de coronacrisis van de afgelopen twee jaar is veel activiteit in De Kleine Kerk moeilijker 

geworden of zelfs bijna tot stilstand gekomen. Dit laatste geldt in het bijzonder voor het 

seizoenprogramma van thema- en filmavonden, maar ook de diensten zijn enige tijd 

onderbroken geweest en pastorale aandacht ging vaak via telefoon of e-mail. Nu het leven 

langzamerhand weer op gang komt en het gevaar van besmettingen met ernstige gevolgen 

sterk is afgenomen en hopelijk blijft afnemen, kunnen we naast de diensten weer andere 

kerkelijke activiteiten opstarten. Tegelijk is dit een goed moment om eens na te denken over 

waarom, hoe, en voor wie we het ook al weer deden. Het afnemend ledental van de kerk en 

de daarmee gepaard gaande  teruglopende financiën zullen het in de komende jaren 

moeilijker kunnen maken om het seizoenprogramma te blijven organiseren zoals we dat 

intussen gewend waren, maar we willen er toch alles aan doen om nog lange tijd iets te 

kunnen bieden voor zowel de leden van de kerk, als alle andere geïnteresseerden in onze 

activiteiten. Daarom vindt u in dit artikel een inleiding over wat de kern uitmaakt van wat de 

kerken door de eeuwen heen gedaan hebben, gevolgd door een beschrijving van hoe dat in 

De Kleine Kerk in de afgelopen jaren is uitgewerkt. Daarna volgt een terugblik op hoe deze 

uitwerking er in de praktijk uitzag en een korte vooruitblik in de toekomst.  

 

 

Het leven van een kerkelijke gemeenschap door de eeuwen heen 
 

Het leven van een kerkelijke gemeenschap zoals zich dat in de loop van de eeuwen heeft 

ontwikkeld kent vijf aandachtsgebieden: eredienst (vieren), catechese (leren), diaconaat 

(dienen), pastoraat (geestelijke verzorging) en apostolaat (zending). Afhankelijk van tijd en 

plaats zijn daarbij verschillende accenten gelegd.  

 

1) De eredienst vormt het meest eigene van de kerk. Hier wordt het geloof beleden en 

gevierd, wordt er gebeden en gezongen, en wordt gelezen uit de bijbel, waarbij in een preek 

dat wat gelezen is uitgelegd wordt en toegepast wordt op de eigentijdse situatie. Voor 

degenen die geen lid van een kerk zijn of zichzelf als ‘ongelovig’ beschouwen, is een 

kerkdienst meestal het minst toegankelijke aspect van het kerkelijk leven. Niet omdat men er 

niet welkom zou zijn: de kerk stelt bij de ingang meestal geen vragen over iemands geloof. 

Maar de aanwezigheid bij een kerkdienst veronderstelt toch voor het gevoel van velen, zowel 

binnen als buiten de kerk,  een zekere vorm van geloof; anders is het moeilijk om te bidden 

of om God te loven in een lied.  

 

2) De catechese van de kerk kent vele vormen, variërend van de aan vooral jongeren 

gegeven traditionele ‘catechisaties’ waarbij de leer van de kerk uit het hoofd geleerd moest 

worden, tot meer eigentijdse vormen waarin het gesprek over en het zich verdiepen in de 

bijbel, het geloof en levensvragen centraal staat. Daarbij zien veel kerken het nu als van 

belang om kennis over het christendom te delen met iedereen die daarin is geïnteresseerd, 

al was het maar om de vele sporen van het christelijk geloof te kunnen begrijpen, die we 

vinden in literatuur, beeldende kunst en muziek. Veel kerken spreken in dit verband van 
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‘vorming en toerusting’ of van ‘leerhuizen’. De kerk heeft zich hierbij ook in het verleden niet 

alleen tot de eigen leden gericht, maar haar taak vaak ruimer opgevat: bijvoorbeeld door het 

geven van godsdienstlessen door predikanten op openbare scholen of het hartelijk 

uitnodigen tot het meenemen van niet kerkelijke vriendjes door catechisanten. 

 

3) Als we spreken van diaconaat, dan bedoelen we de praktische zorg die een kerkelijke 

gemeenschap kan bieden aan haar eigen leden, aan de mensen in haar omgeving en aan 

de wereld. Dit vindt in de eredienst uitdrukking in de ‘inzameling van de gaven, waarbij geld 

verzameld wordt voor goede doelen. Middelen in geld of in natura kunnen verzameld worden 

en gegeven aan instanties die er een goede bestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld de 

Voedselbank of opvangcentra voor vluchtelingen.  

 

4) Het pastoraat gaat over de geestelijke zorg voor leden van de kerk en voor anderen die 

hierop een beroep doen. Het pastoraat van de kerk kent vele vormen, van de private biecht 

in de Rooms-katholieke kerk tot het ouderlingenbezoek in orthodoxe protestantse kerken. In 

de tweede helft van de vorige eeuw werd geprobeerd om de geestelijke verzorging meer te 

professionaliseren, waarbij de pastor mede werd opgeleid om als counselor te kunnen 

functioneren. Verworvenheden uit de psychologiewetenschap werden ingebracht in het 

pastoraat. Toch gaan in deze tijd veel mensen voor psychische problemen, en voor 

bijvoorbeeld relatieproblemen, meestal eerder naar een psychotherapeut of een andere 

professional, dan naar een predikant. In protestantse kerken werden altijd ouderlingen 

betrokken bij het pastoraat, maar hun aandeel is inmiddels veel kleiner geworden, vooral 

omdat er weinig mensen te vinden zijn die ouderling willen of kunnen worden. Daartegenover 

staat dat, zeker in kleinere kerkelijke gemeenschappen er veel onderling contact is tussen 

gemeenteleden.  

 

5) Als we spreken over apostolaat, dan bedoelen we de missie (de rooms-katholieke term) of 

de zending (de protestantse term) van de kerk: het getuigen en verspreiden van het 

christelijk geloof. Dit aspect van het kerkelijk leven kent een complexe en beladen 

geschiedenis, omdat missie en zending eeuwenlang hand in hand gingen met koloniale 

overheersing. Het proberen te overtuigen van anderen in verre landen van ‘het ware geloof’ 

werd meer en meer vervangen door praktische hulp, bijvoorbeeld op het gebied van 

landbouw en medische voorzieningen. Zending werd ontwikkelingshulp, apostolaat werd 

werelddiaconaat. Anderen proberen te bekeren tot het christelijk geloof is een concept dat 

diep geworteld is in het christendom. Hierin verschilt het christendom van het jodendom, 

waaraan de drang tot bekering vreemd is. In het Nieuwe Testament, waarvan vrijwel zeker 

alle auteurs joods zijn geweest, komt het begrip bekering wel voor, maar betekent het niet 

zozeer het aannemen van het christelijk geloof, als wel het kiezen voor een andere, namelijk 

rechtvaardige en liefdevolle manier van samenleven. Het ging dus meer om de praktijk dan 

om de leer. Deze manier van samenleven bepaalt het karakter van de kleine christelijke 

gemeenschappen die in het Romeinse Rijk ontstaan, maar ook de houding van haar leden 

tot de buitenwereld. Het streven naar de bekering van anderen – niet zelden onder dwang -  

in de betekenis van het laten aannemen van het christelijk geloof speelt pas een rol als de 

kerk macht krijgt en deze geheel of gedeeltelijk samenvalt met wereldlijke macht.  

In de twintigste eeuw vinden we steeds meer kritische vragen over het begrip bekering. Het 

is één ding om te kiezen voor een bepaalde geloofsopvatting, maar het is wat anders om die 

als absolute waarheid aan anderen op te dringen. Dit kan bijna niet anders dan een 
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diskwalificatie van anders- en niet-gelovigen betekenen. Vandaar dat er in de theologie als 

het over apostolaat gaat, meer en meer gesproken wordt over ‘dialoog’.  

 

 

Hoe vinden we de vijf aandachtsgebieden terug in het beleid van De 

Kleine Kerk? 
 

Van de hierboven beschreven aandachtsgebieden vinden we de eredienst, het diaconaat en 

het pastoraat duidelijk herkenbaar terug in De Kleine Kerk. Alle drie hebben een open 

karakter:  

 

de eredienst is voor iedereen toegankelijk, het diaconaat steunt niet alleen strikt christelijke 

vormen van hulpverlening en pastorale aandacht kan desgewenst ook uitgaan naar mensen 

die niet lid zijn van de kerk. In de praktijk echter bezoeken vooral leden van de kerk de 

diensten en gaat de meeste pastorale aandacht uit naar leden van de kerk.  

Het diaconaat is uitgesproken open, zowel naar haar traditionele karakter als ‘dienst aan de 

wereld’, als in de manier waarop De Kleine Kerk er vorm aan geeft, door bijvoorbeeld haar 

ondersteuning van hulp aan vluchtelingen en van Amnesty International. 

 

Het open karakter van De Kleine Kerk valt het meest op bij wat traditioneel ‘catechese’ en nu 

vaak ‘vorming en toerusting’ wordt genoemd. De lezingen, thema-avonden en films die De 

Kleine Kerk organiseert, zijn zowel bedoeld voor leden als niet-leden van de kerk, en 

omvatten een grote verscheidenheid aan onderwerpen op het raakvlak van religie, kunst, 

cultuur en maatschappij. Bijbelse en christelijke thema’s en symboliek komen uitgebreid aan 

bod, via literatuur, muziek en beeldende kunst, in combinatie met benaderingen vanuit het 

humanisme of van andere godsdiensten. Het gaat niet om ‘cultuur op zichzelf’, als puur 

esthetisch genoegen, hoe waardevol dat ook is: er is altijd een relatie met betekenisvorming 

en zingeving. Daarom wordt het vertonen van een film altijd gevolgd door een nagesprek. Zo 

kunnen bezoekers leren van wat De Kleine Kerk biedt, er iets aan beleven, en er met elkaar 

over in gesprek gaan, maar er wordt niets aan hen opgedrongen: ieders eigen 

levensbeschouwing wordt gerespecteerd.   

 

Het vijfde aandachtsgebied, het apostolaat, is het minst herkenbaar in het functioneren van 

De Kleine Kerk. Maar omdat wat oorspronkelijk ‘catechese’ heette veranderd is in een sterk 

naar buiten gericht leren en beleven, zouden we daarin toch iets van het oorspronkelijke 

apostolaat kunnen herkennen. Daarbij gaat het niet om het bekeren van anderen, maar wel 

om het ‘representeren- van de christelijke traditie in samenhang met haar joodse wortels en 

haar verbondenheid met het humanisme. Ook het verspreiden van informatie over het 

seizoenprogramma door middel van affiches, flyers en persberichten, zou je een vorm van 

apostolaat kunnen noemen. Apostolaat is dus eigenlijk de pr van de kerk geworden. 

 

 

Het beleid van de ‘open kerk’ in de praktijk: een terugblik 
 

Nadat de in 1998 begonnen interieurvernieuwing van De Kleine Kerk in 2001 voltooid werd, 

vond in april van dat jaar de heropening plaats, met een concert, een open middag en een 

feestelijke kerkdienst. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de interieurvernieuwing 
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was om het gebouw een meer open karakter te geven en bruikbaar te maken voor meerdere 

toepassingen. Naast diensten zouden er lezingen, thema-avonden en concerten 

georganiseerd kunnen worden, en zou de ruimte geschikt worden voor verhuur aan derden. 

Zo ging de interieurvernieuwing samen met de gedachte aan het vormen van een ‘open 

kerk’, die op allerlei manieren ook interessant zou kunnen zijn voor hen die geen lid zijn van 

de Protestantse Gemeente.  

 

Vieringen en thema-avonden 

De vernieuwing van het interieur ging samen met een ‘tweesporenbeleid’, waarvan de kiem 

al in de voorgaande jaren gelegd was. Dit beleid houdt in dat er allereerst gestreefd wordt 

om elke zondag een viering te houden waaraan zoveel mogelijk zorg wordt besteed. Hoewel 

iedereen welkom is bij deze vieringen, zullen het vooral leden van de kerk zijn die deze 

bezoeken. Daarnaast wordt er een seizoenprogramma ontwikkeld van thema- en 

filmavonden over onderwerpen op het raakvlak van religie, cultuur en maatschappij. Op deze 

avonden worden naast leden van de kerk ook andere geïnteresseerden verwacht. 

 

Vanuit dit beleid biedt De Kleine Kerk vanaf 2001 elk seizoen een programma van lezingen, 

workshops en films (met nabespreking) over allerlei onderwerpen. Dit begon op kleine 

schaal: in het seizoen 2003 – 2004 werden er nog slechts vier avonden georganiseerd,  

maar daarna nam het aantal activiteiten snel toe:  in het seizoen 2010-2011 was het gegroeid 

tot vijftien avonden. Het aantal bezoekers schommelde sindsdien rond de 30. In het door de 

coronacrisis afgebroken seizoen 2019-2020 waren er zeventien avonden gepland, waarvan 

er twaalf zijn gerealiseerd, met een gemiddelde van 33 deelnemers. De avonden werden in 

toenemende mate door mensen bezocht die niet lid zijn van de kerk. Vaak vormden zij de 

meerderheid van de aanwezige bezoekers. Onder hen waren overigens velen  met een 

kerkelijke achtergrond, al waren zij geen lid (meer) van de Protestantse Kerk in Nederland.  

 

De meeste avonden werden voorbereid en geleid door ds. Wim Brouwer, maar daarnaast 

zijn er avonden die (mede) door gemeenteleden werden uitgevoerd. Verder werden er 

sprekers van buiten uitgenodigd.  

 

Informatie over de seizoenprogramma’s werd verspreid via het kerkblad, via flyers die in 

Duivendrecht huis-aan-huis verspreid werden en door middel van enkele affiches. Daarnaast 

verscheen sinds 2009 zo nu en dan het blad ‘Indruk’, met informatie en artikelen die met het 

seizoenprogramma te maken hadden.  

 

Terwijl het aantal bezoekers van de avonden in de loop van de tijd steeg, nam dat van de 

vieringen op zondag af, parallel aan de afname van het aantal ingeschreven leden van de 

kerk. In 2019 werden de zondagse vieringen door circa 20 tot 25 mensen bezocht. Tijdens 

de coronacrisis die begin 2020 begonnen was, besloot de kerkenraad het aantal vieringen 

terug te brengen tot ongeveer twee per maand, vooral vanwege het beperkte aantal 

vrijwilligers voor de verschillende taken rond en tijdens de vieringen.  

 

Stichting Kleinoot 

In 2009 werd Stichting Kleinoot opgericht. Deze stichting richt zich vooral op het organiseren 

van concerten in De Kleine Kerk. Sinds haar oprichting zijn er jaarlijks circa vijf concerten 

gerealiseerd, met solisten, kleine ensembles en koren. Ook werkte de stichting enkele keren 

samen met De Kleine Kerk, onder meer bij het organiseren van een jaarlijks poëziefestival.  
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Vooruitblik 

 

Nu de coronacrisis ten einde loopt, hopen we in De Kleine Kerk dat we in 2022 de draad van 

voor 2020 weer langzamerhand kunnen oppakken. Daarbij zal het hierboven beschreven 

tweesporenbeleid het uitgangspunt blijven. De vraag is wel of we op termijn in staat zullen 

blijven om een en ander te organiseren met het aantal vrijwilligers en de financiële middelen 

waarover De Kleine Kerk beschikt. Op dit moment wordt onderzocht of we in de toekomst 

verder kunnen gaan in de vorm van een huisgemeente van de Protestantse Kerk. Deze vorm 

van kerkzijn, die in de afgelopen jaren door de PKN ontwikkeld is, zou het misschien 

mogelijk kunnen maken om met minder middelen toch veel te kunnen realiseren. We hopen 

in elk geval dat in de komende jaren nog velen inspiratie en plezier zullen beleven aan De 

Kleine Kerk.  

 

Ds. Wim Brouwer 

 

 

 

 

Koffie met Thema:  Vrouwen in de Bijbel 
  

In de periode tot de zomer zullen op zondagmorgen drie themabijeenkomsten plaats vinden 

in De Aanbouw. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Met een kopje koffie erbij gaan 

we in gesprek over een bijbelverhaal waarin een 'bijzondere vrouw' de hoofdrol speelt.  

  

De eerste bijeenkomst is op zondag 10 april.  

We beginnen met de eerste vrouw in de Bijbel: Eva. 

 

Eva speelt een centrale rol in het verhaal van de Hof van Eden. Als zij en Adam eten van de 

boom van de kennis van goed en kwaad komt er een einde aan de periode van niet-weten, 

van onschuld, van zalige paradijselijke geborgenheid. 

Wie is Eva, de moeder van alle levenden? Is zij de veroorzaakster van de zonde, zoals de 

christelijke traditie dat lang zag, of gaat het om het menselijke verhaal van het verwerven van 

kennis, waardoor we veel hebben gewonnen, maar waardoor we ook onze onbevangenheid 

tegenover elkaar zijn verloren? Herkennen we ons in deze vrouw. Lijkt ze op ons? Hoe zou 

zij er in deze tijd uitzien? 

 

Volgende data: zondag 8 mei - Lydia  en zondag 12 juni - Ester (onder voorbehoud) 

 

Gespreksleiding: Gerie Bouman en Jos Michielsen 
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Paasontbijt  
 

Op Paasmorgen hopen we als opmaat voor de Paasmorgendienst weer met elkaar te 

ontbijten in De Aanbouw. Na het ontbijt zetten we het feest voort in de eredienst. 

Het ontbijt start om stipt half negen.  

 

Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel eters moet worden gerekend. Opgave 

is dan ook gewenst. Maar als een vergeetachtig mens of een spijtoptant zich op paasmorgen 

meldt zonder zich te hebben opgegeven, dan doen we daar niet moeilijk over. Hoe meer 

zielen hoe meer vreugd!  

Opgeven kan bij ondergetekende: telefoonnummer: 020 6906799 

Doe die opgave het liefst vóór Stille Zaterdag, in verband met de noodzakelijke 

boodschappen. 

 

Dus: 17 april, Eerste Paasdag. Tijd van aanvang: half negen stipt. Plaats: De Aanbouw.   

 

Tot dan! 

Meini Blom 

 

 

Deeldoosjesactie 2022 voor Stichting Jarige Job 
 

Als onderdeel van de Veertigdagentijd houden we in onze kerk ook dit jaar weer de 

deeldoosjesactie. Op zondag 6 maart krijgt u een deeldoosje uitgereikt, een spaardoosje 

waarin in de loop van de Veertigdagentijd geld verzameld kan worden. De doosjes worden 

tijdens de dienst op Eerste Paasdag weer ingeleverd.  

Dit jaar zal de opbrengst van de deeldoosjes gaan naar de Stichting Jarige Job. Ieder jaar 

zijn er in Nederland weer tienduizenden kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren 

omdat er thuis geen geld voor is. 

Stichting Jarige Job helpt deze 

kinderen door het geven van een 

verjaardagsbox. Hierin zit alles 

voor een onvergetelijke 

verjaardag: versiering, traktaties 

voor de klas, wat lekkers voor de 

visite en een mooi cadeau. 

 

 

 

Als werkgroep Diaconie vonden we dit een mooi en aansprekend doel. We hopen van harte 

dat u de deeldoosjes met Pasen goed gevuld weer meeneemt naar de kerk! 

 

Namens de werkgroep Diaconie, 

Esther Nolte 
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Van de Diaconie 
 
Bij de plaatselijke Plus supermarkt is onlangs weer de boodschappendoosactie gehouden: 

men kreeg zegels waarvoor een doos met producten kon worden verkregen. Meerdere 

gemeenteleden -maar ook veel andere dorpsgenoten- hebben deze zegels ingeleverd bij de 

diaconie waardoor wij maar liefst VIJFENTWINTIG dozen met boodschappen konden 

afleveren aan onder meer cliënten van het plaatselijke maatschappelijke werk, bewoners van 

het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid-Oost, cliënten van Stap Verder, maar ook aan 

enkele anderen waarvan wij weten dat zij wel een extraatje kunnen gebruiken.  

 

Maar de diaconie kan ook zorgen dat niet alleen andere zegeltjes of bonnetjes maar ook bijv. 

toiletartikelen, kleding en schoenen goed terechtkomen. 

Wij ondersteunen bijvoorbeeld ook het diaconale werk van de kerken in Amsterdam Zuid 

Oost in STAP VERDER. Deze instelling ondersteunt velen met o.a. taallessen, kleding, 

voedsel en juridische bijstand. 

 

Namens al degenen die wij hiermee kunnen helpen hartelijk dank! 

 

Namens de Diaconie 

Cobi Groeneveld 

 

 

Diaconale collectes in maart en april 2022 
 

Het ziet ernaar uit dat februari 2022 de geschiedenis in kan gaan als de maand waarin de 

door de Covid epidemie opgelegde beperkende maatregelen en adviezen in rap tempo 

verdwijnen. Toch verwacht men dat een aantal van de aanvankelijk uit noodzaak geboren 

procedures en handelwijzen inmiddels hun waarde hebben kunnen bewijzen en daarom niet 

meteen zullen worden opgeheven. Dat geldt ook voor de uitvoering van de zondagse 

collecten. 

 

Vanaf zondag 6 maart kan er weer contant geld gegeven worden voor de collectedoeleinden. 

Er worden nog geen collectezakken doorgegeven, maar bij de uitgang zullen collecte zakken 

staan met aanduiding voor Diaconie en Kerk. U kunt daar contant geld of collectebonnen in 

deponeren. 

 

Voor de collectes is van belang dat door de goede ervaringen met de girale geldinzameling is 

besloten deze vorm voor onbepaalde tijd te handhaven. Daarnaast keert de fysieke collecte 

weer terug, maar het einddoel van de verschillende hopelijk grote geldstromen is uiteraard 

hetzelfde. Hierboven vindt u bericht over de voorgenomen uitvoering van de fysieke collectes 

in de zondagsdiensten. Beide collectevormen blijven dus naast elkaar bestaan. 

Zoals tot nu toe gebruikelijk geven wij hieronder een overzicht van de doelgroepen waarvoor 

de collectes in de hier te bespreken periode bestemd zijn. In het vorige nummer van dit blad 

is het volledige doelenoverzicht voor 2022 al gegeven; hieronder geven wij van de in de 

maanden maart en april begunstigde instellingen kort doel en achtergrond. 
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Aan de wijze van behandeling van uw girale overmaking verandert niets. Uw gift maakt u 

over op de bankrekening van de Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht , nummer 

NL29 INGB 0000515956, met als vermelding “collectes”. Uw bijdrage wordt dan gelijk 

verdeeld over alle voor die periode in het collecterooster genoemde doelen. Als u de 

besteding van uw geld tot één specifiek doel wilt beperken kunt u dit bij de overschrijving 

kenbaar maken en dan wordt het complete bedrag van uw storting aan het betreffende doel 

toegezonden.  

 

In de maanden maart en april zin de collectes bestemd voor de volgende doelen: 

 6 maart:     Diaconaal Centrum De Herberg 

 20 maart:    Stichting Internationale Kinderhulp 

 3 april:     Werkgroep Diaconie (algemene middelen) 

 14 april (Witte Donderdag)  De Regenboog Groep 

 17 april (Eerste Paasdag)  Voedselbank Diemen 

 1 mei     Jeannette Noëlhuis 

 

Hieronder geef ik van elke genoemde doelgroep kort aan op  welke problemen de instelling 

zich wil richten en waar op internet meer informatie over deze organisatie te vinden is. 

 

De Herberg. In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg haar deuren op 

een  landgoed. Een huis om op verhaal te komen. De gasten, die onder moeilijke 

omstandigheden hebben geleefd, krijgen weer oog voor de tekenen van Gods liefde en 

(her)vinden het evenwicht in het leven. Anderen komen een aantal dagen voor retraite 

(midweek) om zich te bezinnen op geloofs- en levensvragen. In de Herberg kunnen 

maximaal 19 gasten verblijven. Iedereen heeft een eigen kamer, een aantal daarvan is 

rolstoeltoegankelijk. De verblijfsduur wordt in overleg met de cliënt  vast- gesteld en is 

maximaal 6 weken. Gasten betalen een dagprijs. Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een 

deel van) de kosten. Dankzij de steun van veel diaconieën en particulieren in het land 

kunnen de verblijfskosten betrekkelijk laag worden gehouden.  

Zie voor verdere informatie de website  https://pdcdeherberg.nl/   

 

Stichting Internationale Kinderhulp. IKN is opgericht in 1994 en werft landelijk fondsen en 

middelen om voor kinderen te kunnen zorgen. IKN werkt sinds 2020 alleen met vrijwilligers 

en dus niet meer met vaste betaalde krachten. Het beleid is er op gericht om zo efficiënt 

mogelijk te werken zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor de acties waarvoor het is 

bedoeld. Internationale Kinderhulp (IKN) werkt samen met International Children’s Care 

(ICC) dat is gevestigd in Amerika. Samen hebben ze projecten in 12 landen waar wees- en 

door hun ouders verlaten kinderen worden opgevangen. Deze kinderen krijgen dan een thuis 

in de vorm van een gezin. In het gezinsverband krijgen de kinderen een opvoeding en 

opleiding. Ze leren om als volwassene op eigen benen te kunnen staan. En zo krijgen ze 

dezelfde kansen als kinderen die wel hun eigen ouders nog hebben.  

Meer info: https://internationalekinderhulp.nl/. 

 

De Regenboog Groep. In Amsterdam zijn 80.000 mensen erg eenzaam. Vrijwilligers van De 

Regenboog Groep leggen contact en doorbreken zo de eenzaamheid. Het maakt niet uit wat 

de oorzaak van deze eenzaamheid is: armoede, verslaving, dakloosheid, psychische 

problemen of ontheemd zijn. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd, zodat kwetsbare 
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stadsgenoten in contact komen met nog onbekende anderen. Via buddy’s en maatjes wordt 

op velerlei vlak sociale hulp geboden. Zie voor meer info:  https://www.deregenboog.org/ .  

 

Voedselbank Diemen. Deze organisatie behoeft weinig toelichting. Eind vorige eeuw als 

lokaal uitgiftepunt begonnen, is de Voedselbank in 2010 een stichting geworden: Stichting 

Steunpunt Voedselbank Diemen met een vestiging aan de Verrijn Stuartweg nr 3. Het 

afgelopen jaar leverde de bank voedsel aan ruim 100 personen uit Diemen, Duivendrecht en 

omliggende gemeenten onder wie veel kinderen. Meer info is te vinden op de website:  

www.voedselbank-diemen.nl   

 

Jeannette Noëlhuis. Dit is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost met een levensstijl 

die is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere 

samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Worker beweging in de 

Verenigde Staten. De kleine gemeenschap leeft samen met elf tot achttien mensen zonder 

papieren (afhankelijk van het aantal kinderen dat bij hen woont), die soms nog wel en soms 

ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning.  

Voor meer info: https://noelhuis.nl/huis/.  

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 

 

 

Financiën en Beheer 
 
Kerkbalans 2022 

 

Van de meeste leden van onze protestantse gemeente is een toezegging ontvangen en 

velen hebben al geld overgemaakt. Daarvoor onze hartelijke dank, ook namens de 

Kerkenraad. 

Tot nu toe is ongeveer € 25.000 aan toezeggingen ontvangen, minder dan vorig jaar. Toen 

kwamen wij uiteindelijk op ruim € 29.000, - uit. Inmiddels zijn er leden overleden of verhuisd. 

Dus een daling werd verwacht. Van een enkeling is nog geen bericht ontvangen, dus als u 

nog niet heeft gereageerd, probeer dat zo spoedig mogelijk te doen. 

 

 

Onderhoud Kerkgebouw en de Aanbouw. 

 

Het onderhoud van de Kerk en de Aanbouw vergt veel aandacht. 

De monumentenwacht heeft weer een inspectie uitgevoerd naar de onderhoudsstaat van de 

Kerk en de Aanbouw. De algemene conclusie is dat de constructieve toestand (casco) van 

het gebouw goed is, evenals de onderhoudstoestand. Echter bij de klokkenstoel werd 

opgemerkt dat deze is verschoven/uitgezakt. Deze moet alsnog met bouten worden 

vastgezet op de gordingen om verder verschuiven te voorkomen. Tevens dienen aan het 

mechaniek verbeteringen te worden aangebracht. Hiervoor is al contact opgenomen met een 

specialist op het gebied van kerkklokken. 

Bij de conclusies van de monumentenwacht is rekening gehouden met het feit dat inmiddels 

opdracht is gegeven voor allerlei werkzaamheden. Dit betreft schilderwerk aan de 



 

13 

 

buitenkant, vastzetten van de hemelwaterafvoer, vernieuwen lekkende kraan in de keuken. 

Inmiddels zijn kapotte dakpannen vervangen en zijn de dakgoten schoongemaakt. 

 

Op dit moment is één van de kachelunits in de Kerk kapot, deze wordt zo spoedig mogelijk 

gerepareerd.  

 

 

Verhuizing predikant Wim Brouwer 

 

In de loop van maart zal onze predikant Wim Brouwer zijn nieuwe werkplek in Diemen 

betrekken en daarmee komt de huidige werkplek in het Waddenland vrij. Dit betekent dat het 

appartement Waddenland verkocht kan worden, waarmee weer financiële middelen voor 

onze kerk beschikbaar komen. 

 

Jan Peter van der Does, ouderling kerkrentmeester 

 

 

 

 

Vorming en toerusting 
 

Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn verdwenen is de Werkgroep Vorming en 

Toerusting vol goede moed begonnen aan de invulling van een kort programma voor de rest 

van dit seizoen.  

 

 

FILM: CAPTAIN FANTASTIC 

In deze voor 'n Oscar-genomineerde film hit uit 2016 van regisseur Matt Ross besluiten Ben 

en Leslie Cash zich terug te trekken diep in de bossen van Washington State om hun zes 

kinderen op geheel eigen wijze - ver van de rotte beschaving - op te kunnen voeden. Ze 

hebben hier een klein paradijs voor zichzelf gecreëerd, waar ze in hun eigen onderhoud 

kunnen voorzien en hun kinderen alles kunnen leren wat ze nodig hebben om in het wild te 

overleven. Dat blijkt echter niet louter positief uit te pakken…  

Wanneer Benj geconfronteerd wordt met de echte wereld, begint hij aan een levensreis die 

zijn ideeën van vrijheid en wat het betekent om een gezin op te voeden uitdaagt. 

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

 

Datum:  Vrijdag 18 maart, 20.00 uur 

Leiding:  Martijn Nolte en Wim Brouwer 
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FLORENCE PRICE 

Florence Price (1887 – 1953) was de eerste Afro-Amerikaanse componiste van klassieke 

muziek die tijdens haar leven enige erkenning vond. Ze werd geboren in Little Rock, 

Arkansas, waar ze haar eerste muzieklessen kreeg. Later studeerde ze orgel en piano aan 

het New England Conservatory. In 1927 verhuisde zij, mede door verschillende racistische 

incidenten in Arkansas, met haar familie naar Chicago. In 1933 ging haar eerste symfonie in 

première bij het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Frederik Stock. 

 

Price componeerde orkestwerken, waaronder vier symfonieën, piano- en vioolconcerten, 

kamermuziek, liederen,  orgel- en pianowerken en arrangementen van spirituals. Tot haar 

bekendste werken behoren: Three Little Negro Dances, Songs to a Dark Virgin, My Soul's 

Been Anchored in the Lord voor piano, orkest en stem, en Moon Bridge. In haar muziek 

gebruikte ze vaak melodieën en ritmes die kenmerkend waren voor de muziek van de zwarte 

gemeenschap.  

 

Florence Price overleed in 1953 en rakte daarna weer in de vergetelheid, maar kwam 

onlangs weer in de belangstelling te staan door een opname van het Philadelphia Orchestra 

van twee van haar symfonieën. Op deze avond verdiepen we ons in haar leven en luisteren 

naar (delen van) een aantal van haar composities. 

 

Datum en tijd:  Donderdag 31 maart, 20.00 uur  

Leiding:   ds. Wim Brouwer 

 

 

 

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? We 

verdiepen ons in de achtergronden van ‘Das Lied von der Erde’ en luisteren naar delen eruit. 

 

Op 10 mei wordt dit werk uitgevoerd in het Concertgebouw door het Orchestre des Champs-

Elysée o.l.v. Philippe Herreweghe.  

 

Datum:  Donderdag 28 april, 20.00 uur 

Leiding:  ds. Wim Brouwer 
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FILM: HOMECOMING (1945) 

In deze Hongaarse film uit 2017 van Ferenc Török zien we hoe op een hete zomerdag in 

1945 een orthodox-joodse vader en zoon arriveren in een Hongaars provinciedorpje. Terwijl 

de inwoners zich voorbereiden op een huwelijk huren vader en zoon een paardenkar waarin 

ze zwijgzaam twee houten kratten laten vervoeren. Er ontstaat onrust. Wat bevindt zich in de 

kisten en wat komen de mannen doen? De dorpsbewoners gaan gebukt onder een collectief 

schuldbesef en door hun komst komen donkere geheimen en herinneringen bovendrijven. Is 

het familie van joodse dorpsgenoten die werden gedeporteerd en komen ze hun 

eigendommen opeisen? Geleidelijk stijgt de paniek in het dorp, en niet zonder reden. De 

bescheiden plot van dit oorlogsdrama, gefilmd in prachtig zwart-wit, ontvouwt zich als een 

western, compleet met veel grimmige blikken, dreigende muziek en een uitgekiende 

spanningsopbouw.  

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

 

Datum: vrijdag 6 mei, 20.00 uur 

Leiding: Martijn Nolte en Wim Brouwer 

 

 

 

 

  Concerten Stichting Kleinoot  
 

 

20 maart 2022 - 15:00 uur -  €10.00 

Marta Pedreira, klarinet en Bibi Afshar-Shirazi, harp 

 

Marta Pedreira Aldao (2000), geboren in de stad A Coruña (Galicië, Spanje), begon haar 

klarinetstudie op 5-jarige leeftijd bij Xocas Meijide: de basklarinettist van de gemeentelijke 

windband van A Coruña. 

Ze vervolgde haar studie aan het Conservatorio de Música Profesional de A Coruña en 

behaalde respectievelijk haar Professional Degree in 2018. 

In 2015 en 2017 won ze het solistenconcours van het CMUS, waardoor ze als soliste mocht 

spelen bij het Jeugdorkest en het Symfonisch orkest van de school. 

Ze volgde meerdere klarinetcursussen en masterclasses bij klarinettisten als Arno Piters, 

Beatriz López, Josep Fuster en Vicente Alberola. 

Momenteel rondt ze sinds september 2019 haar bachelor af bij Arno Piters aan het 

Conservatorium van Amsterdam. 

 

Bibi Afshar-Shirazi (2000), is een Brits/Iraanse harpiste die momenteel in Nederland woont 

en studeert. Geboren en getogen in Londen, begon ze haar studie aan de junior afdelingen 

van Guildhall School of Music and Drama en Trinity Laban Conservatoire of Music and 

Dance, waar ze studeerde bij gerenommeerde muzikanten. Bibi trad op op Britse podia als 

ensemble en orkestspeler, en nam ook deel aan festivals en wedstrijden in Londen, zoals de 

North London Camac Competition. 
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Bibi studeert sinds 2018 aan het Conservatorium van Amsterdam en rondde haar bachelor af 

bij de internationaal gerenommeerde harpisten en docenten Erika Waardenburg en Gwyneth 

Wentink. Ze is een actieve kamermuziekspeler en sinds 2022 richtte ze haar harp/klarinetduo 

op met co-medewerker Marta Pedreira Aldao, dat als doel heeft interdisciplinaire kunst in hun 

ensemble te integreren. 

 

 

 

24 april 2022 - 15:00 uur -  €10.00 

Teresa Costa, fluit en Katerina Orfanoudaki, klavecimbel 

 

Teresa Costa is geboren in Porto, Portugal  en studeert sinds 2015 aan het Conservatorium 

van Amsterdam. 

Over de keuze van haar instrument schrijft ze het volgende: 

Terwijl een zanger wordt geboren met een stem, moeten instrumentalisten op zoek naar het 

instrument dat bij hun behoeften past. In mijn geval, sinds ik mijn bachelor begon, heb ik het 

gevoel dat het instrument waarmee ik speelde me niet hielp om het niveau te bereiken dat ik 

van plan was, maar me in plaats daarvan tegenhield. Ik ging op zoek naar andere 

instrumenten en probeerde verschillende merken en materialen uit totdat ik afgelopen 

november mijn nieuwe fluit vond. Deze fluit inspireert me als ik hem speel. Ik heb mijn stem 

gevonden. 

 

Katerina Orfanoudaki werd geboren in Chania, Kreta. Ze heeft een bachelordiploma behaald 

aan de Ionische Universiteit en is gespecialiseerd in klavecimbeluitvoering, in de afdeling 

Oude Muziek. Sinds 2018 studeert ze klavecimbel aan het Conservatorium van Amsterdam 

naast Menno van Delft, Kris Verhelst en Goska Isphording. 

Ze trad op als lid in verschillende oude muziekensembles in Griekenland en in Nederland. Ze 

was lid van het Symfonisch Orkest van de Ionische Universiteit en momenteel treedt ze op in 

verschillende zalen van Nederland, zoals Muziekgebouw aan ’t IJ. In de zomer van 2019 gaf 

ze samen met Erik Bosgraaf een concert in Paxos Music Festival (Griekenland). 

 

Kaarten voor deze concerten kunt u reserveren via de website van Stichting Kleinoot; 

www.stichtingkleinoot.nl of telefonisch bij Gerie Bouman 06-50251802. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking in Duivendrecht. We herdenken allen die sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij 
vredesmissies.  
 
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door 
de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren 
aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen 
met de actualiteit wereldwijd.  
 
Voor de komende herdenking is het jaarthema:  
 

2022 Vrijheid in Verbondenheid 
 

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons 
nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. 
De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de 
oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te 
staan – persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd 
verenigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar hopelijk weer meer ontmoeten. Maar 
het feit dat we weer bijeen mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook 
verbonden voelen. Wat zijn de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe 
gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in 
verbondenheid. 
 
Door muziek en het lezen van gedichten en teksten zal het thema worden uitgewerkt 
in een korte bijeenkomst op 4 mei om 19.15 uur in De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 
129.  Muzikale medewerking wordt verleend door Klezmerband Majim. 
 
Na deze bijeenkomst volgt een stille tocht naar het monument in de Begoniastraat 
met een kranslegging namens de gemeente, de scholen en het 4 mei Comité. 
 
Zoals ieder jaar vraag Amnesty International u, na afloop in het Dorpshuis, een kaart 
te sturen aan een gewetensgevange. De reeds geadresseerde kaarten zijn gemaakt 
door kinderen van de basisscholen. 
 

4 mei Comité Duivendrecht 
Stichting Coherente 

 
 
Secretariaat: G.M. Bouman-Passchier, In de Korenmolen 17, 
1115 GN Duivendrecht, 020-4160181 



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 

 

 


