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Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

   

  1 mei ds. W.H. Brouwer 

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

26 mei Geen dienst  Hemelvaartsdag 

29 mei Morgengebed 

 

  5 juni ds. J.G. Luinstra Pinksteren, zangoefening om 09.30 uur 

19 juni ds. W.H. Brouwer  

 

   3 juli ds. W.H. Brouwer 

 

 

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: 

  8 mei Koffie met Thema 

22 mei Gesprek met koffie 

12 juni Koffie met Thema 

26 juni 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: 
   

Woensdag 4 mei, 19.15 uur    Dodenherdenking 

Vrijdag 6 mei      Film: Homecoming 1945 

Donderdag 19 mei Kerkenraad 

Donderdag 19 juni      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. 

 

 

Bij dit kerkblad 

 

- De kerk is 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.7). Deze themabijeenkomsten 

zullen om 10.00 uur beginnen.  

 

- Helaas is er dit jaar geen Dauwtrappen met wandeling op Hemelvaart. Door 

bijzondere omstandigheden kan dit niet doorgaan dit jaar. Er is ook geen 

ochtendgebed op Hemelvaart. 

 

- Op pagina 6 leest u hoe de kerkenraad bezig is met de toekomst van onze kerk.  

 

- Met Pinksteren (5 juni) is er een gastpredikant van ver: ds. Jaap Luinstra gaat dan 

voor in de dienst. Hij heeft ruim12 jaar in Indonesië gewoond en gewerkt, is daarna 

predikant geweest in diverse gemeenten in Nederland en woont inmiddels sinds 2014 

op Bonaire. Organist die zondag is Marian Luinstra-Passchier. Vanwege het 

bijzondere karakter van de Pinksterdienst willen we enkele liederen in meer talen 

zingen, o.a. in het Indonesisch en in het Papiaments. Er zijn enkele Pinksterliederen 

uitgezocht waarvan de tekst in acht talen gezongen kan worden. Zo wordt de 

tongentaal letterlijk uitgevoerd. We willen die liederen graag voorafgaand aan de 

kerkdienst oefenen: om 09.30 uur bent u welkom om mee te zingen. 

 

- Ds Luinstra is o.a. in Nederland voor de verschijning op 27 mei van zijn boek met de 

titel: ‘De dominee seculariseerde mee’. Subtitel: ‘Van Luther tot Corona’. Hij schrijft 

daarover: ‘Tijdens de coronacrisis kreeg ik tijd én inspiratie om te schrijven over de 

secularisatie: een fenomeen waar ik al ruim een halve eeuw tegenaan loop. Ik geef 

een historische analyse en lever daarbij een ooggetuigenverslag vanuit een brede 

ervaring in drie werelddelen. Cijfers en verhalen onderbouwen de harde feiten. 

Kerkgrenzen en landsgrenzen worden niet geschuwd. Gaandeweg blijkt dat ik zelf 

ook behoorlijk mee gegaan ben in de secularisatie. Corona speelde daarbij een flinke 

rol. Vraag blijft wel wie er anno 2022 nog in staat zijn om weer beweging te krijgen in 

de goede zaak van het evangelie. Het boek is geschreven in vlotte stijl en eindigt niet 

in mineur, maar nodigt de lezer uit om te leven bij Bijbelse visioenen!’ 
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Bij de diensten 

 

Op zondag 1 mei lezen we in het Lucasevangelie over de laatste verschijning van Jezus aan 

zijn leerlingen in Jeruzalem (Lucas 24, 35 – 49). Omdat er op Hemelvaart geen dienst zal 

zijn lezen we daarbij ook het slot van Lucas over de hemelvaart van Jezus (Lucas 24, 50 – 

53). 

 

Op zondag 15 mei wordt Ilse Bakker gedoopt in een dienst waarin onder meer Psalm 139, 

vers 1 tot en met 14 gelezen zal worden; een psalm vol verwondering over het menselijk 

leven. 

 

Op zondag 29 mei (de vijfde zondag van deze maand, daarom een extra dienst) is er wat 

kortere dienst in de vorm van een morgengebed. 

 

Op het Pinksterfeest, zondag 5 juni, gaat ds. J.G. Luinstra voor in de dienst. Zie elders in dit 

blad. 

 

Op zondag 19 juni vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin we traditiegetrouw 

‘het seizoen’ afsluiten, voordat de zomerperiode begint. We lezen uit de laatste twee 

hoofdstukken uit het boek Ruth, dat als mogelijkheid door het oecumenisch leesrooster wordt 

aangegeven. Na de dienst is er een gezamenlijke maaltijd en mogelijk een weer leerzame 

quiz.  

 

Op 3 en 17 juli zullen we in de diensten lezen uit het boek Handelingen, over bezoeken van 

Paulus aan Korinthe en Caesarea. 

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

Mozes, Elia en Jezus 
 

In diensten in de veertigdagentijd en op Paasmorgen heb ik aandacht besteedt aan de 

verhalen over de profeet Elia. Als afsluiting daarvan vindt u hieronder een bewerking van de 

tekst van preek van de Paasmorgen. Met dank aan Anna Paulis voor haar iconen over Elia 

die een plaats kregen op de tafel; met dank ook aan Joke Dolman, voor de foto’s die tijdens 

de Paasviering geprojecteerd werden; en met dank aan iedereen die aan deze diensten 

heeft meegeholpen. 

 

Mozes, Elia en Jezus zijn in de Bijbel op allerlei manieren met elkaar verbonden. In de 

evangeliën vinden we veel uitgesproken en verborgen verwijzingen naar Mozes en Elia.  

Samen treffen we hen aan in het verhaal van de Verheerlijking op de Berg, waarover Marcus, 

Matteüs en Lucas vertellen. In een visioen, een droombeeld, waarvan drie leerlingen van 

Jezus getuige zijn, spreken Mozes en Elia met Jezus “over zijn heengaan, de weg die Hij in 

Jeruzalem zou voltooien.” (Lucas 9, 31, NBV 21)) Mozes en Elia staan voor de Wet (Thora) 

en de Profeten: Jezus gaat de weg van de Wet en de Profeten om die in Jeruzalem te 

voltooien. 
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(‘Wet’ is de gebruikelijke vertaling, maar klinkt nogal star en streng: we moeten ‘Thora toch 

vooral lezen als ‘wegwijzer’: door middel van de Thora wijst God ons de weg.)  

 

Mozes is degene die de Thora van God ontvangt op de berg Sinaï en leert aan het volk. Elia 

is degene die als profeet het volk bij de Thora probeert te houden. Jezus is degene die de 

Thora universeel maakt, door het belang van de cultuur-, plaats- en tijdgebonden geboden te 

relativeren en het accent te leggen op de Thora als gids om te kunnen leven in gerechtigheid 

en vrede. Dat universele was altijd al een kenmerk geweest van de Thora: dat zien we aan 

de tien geboden die voor mensen van alle tijden en plaatsen betekenis kunnen hebben. Zo 

was de Thora altijd al bedoeld: als een gids voor ware menselijkheid, naar Gods beeld. 

 

Er zijn veel verschillen, maar ook terugkomende thema’s en motieven in de verhalen over 

Mozes, Elia en Jezus. Eén zo’n motief is dat van hen geen graf gevonden wordt op aarde. 

Van hen wordt alleen Jezus begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. Later verlaat 

Jezus de aarde door zijn hemelvaart. In de tijd tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart 

verschijnt Jezus wel een aantal keren aan zijn leerlingen, maar blijft ongrijpbaar. Ook Elia 

kent een hemelvaart, en van Mozes wordt geen spoor teruggevonden als hij gestorven is op 

de berg Nebo, nadat hij het land van de belofte gezien heeft, maar niet zal binnengaan. 

 

Wat is de betekenis van de afwezigheid van een lichaam en van een graf in deze verhalen? 

Aan de ene kant wordt hiermee hun nabijheid tot God tot uitdrukking gebracht. Die nabijheid 

blijkt op bijzondere momenten in hun leven: Mozes op de Sinaï, waar hij met God spreekt, 

nadat er een geweldig onweer is losgebarsten op de berg en God hem de Thora geeft, en 

Mozes zijn gezicht moet bedekken omdat de glans van het goddelijk licht op zijn gezicht te 

sterk is voor het volk. Elia op de Horeb (= Sinaï), waar Elia, opnieuw na een onweer, God 

ontmoet in het zachte fluisteren van de Geest. Jezus is dicht bij God, tijdens zijn hele reis op 

aarde, en in het bijzonder bij zijn doop in de Jordaan, als een stem uit de hemel klinkt: “Jij 

bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’ (Marcus 1, 11, NBV21); in Getsemane, in de 

gestalte van een troostende engel; en na zijn roep aan het kruis ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt U mij verlaten’ (Psalm 22, 1): als er een einde komt aan drie uur duisternis en 

er een aardbeving volgt. Het zijn allemaal voorbeelden van de nabijheid van God bij Mozes, 

Elia en Jezus, waarbij het volk en wij op afstand blijven.  

 

Aan de andere kant gaat het over het voorkomen van persoonsverering. Geen mausoleum, 

geen heilige plaats, geen persoonlijkheidscultus. Ook al heeft men later gemeend te weten 

waar Jezus is begraven: degene die het in de Middeleeuwen nodig vond om op die plaats 

een kerk te bouwen, heeft het niet begrepen. Mozes, Elia en Jezus mogen niet 

vastgehouden worden of tussen vier muren of in een beeld gevangen worden. 

 

Dit wordt bij Elia en Jezus ook duidelijk in de momenten voor hun hemelvaart. Elia doet er 

alles aan om Elisa van zich af te schudden, maar Elisa wil niet van hem wijken. Elia stijgt in 

een stormwind, in een wagen van vuur met paarden ervoor, eveneens van vuur, naar de 

hemel, totdat Elisa hem niet meer ziet. Even eerder heeft Elisa aan Elia gevraagd on een 

“dubbel deel van zijn geest”. Elisa wil Elia opvolgen: het dubbele deel verwijst naar het 

dubbele deel dat een eerstgeborene volgens de Thora van de erfenis krijgt. Elia kan dit niet 

garanderen, maar het zal gebeuren als Elisa hem naar de hemel ziet gaan. Elia bepaalt dus 

niet zijn opvolger, dat doet God. God heeft hem op de Horeb de opdracht gegeven om Elisa 
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als opvolger te vragen. Toen wierp Elia zijn mantel over hem heen, als uitnodiging om hem 

op te volgen, maar zei er nadrukkelijk bij dat Elisa ‘nee’ kon zeggen. 

 

Jezus zoekt zijn leerlingen, tot wie we ook de vrouwen bij het graf en de Emmaüsgangers 

moeten rekenen, voor zijn hemelvaart wel op, maar houdt daarbij afstand. “Houd me niet 

vast” zegt Jezus tegen Maria, in de tuin van de opstanding. Als de Emmaüsgangers Jezus 

herkennen bij het breken van het brood, is Jezus op hetzelfde moment verdwenen. 

 

In al deze situaties zien we een spanningsveld tussen ‘loslaten’ en ‘verbonden blijven’. 

Loslaten is nodig: Elisa en de profeten moeten zelfstandig verder in de geest van Elia. De 

leerlingen gaan zelfstandig verder in de geest van Jezus: van leerlingen worden zij 

‘apostelen’. Maar ‘zelfstandig’ betekent niet ‘geheel op zichzelf’: ze blijven verbonden met 

wie hen zijn voorgegaan: Elisa met Elia en de apostelen met Jezus. 

 

De spanning tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid en tussen vrijheid en gebondenheid 

kennen we allemaal, meer of minder bewust. Als we opgroeien maken we ons langzaam los 

van onze ouders. Over de relaties die we later aangaan kunnen we zeggen dat de 

verbondenheid met elkaar even belangrijk is als het bewaren van onze eigenheid. In het 

geloof is het niet anders, maar de beleving van die spanning kan heel verschillend zijn. 

We kunnen het gevoel hebben in alles volledig afhankelijk te zijn van God, of we kunnen ons 

helemaal richten op wat we zelf kunnen doen en laten op grond van ons geloof. Tussen die 

uitersten zit veel ruimte: het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Daarbij hangt ons 

‘afhankelijkheidsgevoel’ en ons ‘zelfstandigheidsgevoel’ mede af van de situatie waarin we 

leven.  

 

Elisa en de leerlingen van Jezus gaan uiteindelijk zelfstandig hun weg. Maar de herinnering 

aan Elia en aan Jezus zullen hun leven blijvend hebben bepaald. Het moment dat Elisa Elia 

naar de hemel zag gaan en hij zijn mantel overnam, en het moment dat de Emmaüsgangers 

zagen hoe Jezus het brood brak: deze momenten moeten beslissend geweest zijn voor hun 

verdere leven. 

 

Het kan goed zijn om er eens bij stil te staan welke momenten, ervaringen en ontmoetingen 

in ons leven van betekenis zijn geweest voor ons geloof. Ik hoop dat dergelijke ervaringen u 

en mij blijven dragen in ons leven, ook als God ver weg lijkt en als alles ons tegen lijkt te 

zitten. Ik hoop dat we dergelijke ervaringen met ons meedragen als de mantel van Elia. In 

het verhaal van Elia en Elisa symboliseert de mantel de verbondenheid tussen hen beiden. 

De mantel symboliseert dat de wijsheid en de liefde van God door de tijd heen gedeeld wordt 

en wordt doorgegeven en dat we daardoor van generatie op generatie met elkaar verbonden 

zijn, en ook met God zelf als de bron van ons bestaan. Daarbij is de mantel ook een teken 

van bescherming, een hoopvol teken dat we bij alles gedragen worden door Gods liefde. 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

Zo als een mantel om mij heen geslagen, 

Zo is mijn God.   

 

(Lied 221, tekst Huub Oosterhuis) 

 

ds. Wim Brouwer 
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De toekomst van De Kleine Kerk:  

een update van de stand van zaken  
 

Gezien de gestage afname van het aantal actieve kerkleden en het naderende emeritaat 

(pensioen) van Ds. Wim Brouwer eind 2025, is de kerkenraad al enige tijd bezig met plannen 

te maken voor de toekomst van onze kerk. Hoe zouden we verder willen en hoe zou dat 

kunnen? Op het gemeenteberaad in oktober vorig jaar hebben we daarom met elkaar 

besproken hoe we zonder predikant verder zouden kunnen. De meest haalbare vorm 

daarvoor lijkt te zijn om een huisgemeente te worden van de Protestantse kerk van 

Amsterdam (PKA). Een huisgemeente is namelijk de best passende vorm voor gemeenten 

die zelfstandig niet verder kunnen, maar wel als gemeenschap bij elkaar willen blijven. Een 

huisgemeente kan nog steeds beschikken over een eigen kerkgebouw, mits die goed 

exploiteerbaar is. Daarnaast kan een huisgemeente zelf de zaken omtrent kerkdiensten en 

activiteiten organiseren, en in ons geval wordt de PKA, als ‘moedergemeente’, 

verantwoordelijk voor het bestuur en beheer. Er zal van ons uit wel een kleine commissie 

nodig zijn, maar geen kerkenraad en geen kerkrentmeesters; het vermogen wordt 

overgeheveld naar de PKA, maar wij kunnen hier dan wel over blijven beschikken. De PKA 

heeft inmiddels een projectleider aangesteld met wie wij regelmatig overleg hebben; in deze 

overleggen worden de contouren langzaam duidelijk over de consequenties van een 

huisgemeente bij de PKA, zowel qua financiën als organisatie.  

 

Wat nu belangrijk gaat worden is in hoeverre u als gemeentelid zo’n nieuwe kerkvorm zou 

waarderen, en hierbij betrokken wilt zijn. Het is daarbij belangrijk te realiseren dat ook een 

huisgemeente niet zonder vrijwilligers kan, en dat er een actieve rol van gemeenteleden 

wordt gevraagd voor de activiteiten die we willen organiseren. In de komende maanden 

zullen we weer een gemeenteberaad organiseren waarin we meer duidelijkheid kunnen 

geven over de mogelijkheden, uitdagingen en consequenties, als ook het tijdspad waarin 

zo’n overgang naar een huisgemeente plaats zou kunnen vinden. Vervolgens zou een 

(anonieme) schriftelijke enquête kunnen helpen om een ieder zijn/haar mening te laten 

geven over de voorgestelde ideeën. Een datum voor dit beraad hebben we nog niet, maar dit 

hoort u spoedig van ons. We hopen u hiermee in ieder geval voorlopig te hebben voorzien 

van de nodige informatie omtrent onze inspanningen voor de toekomst van onze kerk. 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, 

Martijn Nolte 
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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 geweest op zondag 10 april. Met acht bezoekers hebben we 

gesproken over de rol van Eva in het scheppingsverhaal. Ook is er aandacht besteed aan de 

vele scheppingsverhalen die in diverse culturen en religies te vinden zijn.  

 

Op zondag 8 mei staan we stil bij een verhaal uit Handelingen 16 over de purperverkoopster 

Lydia, die Paulus ontmoet op één van zijn reizen. Lydia verkocht textielverf (purper) in de 

stad Tyatira, zo staat het over haar geschreven. Het lijkt maar een klein en onbenullig 

zinnetje, maar hier staat eigenlijk veel meer in! Het spreekt van iets heel opmerkelijks: Lydia 

was een echte zakenvrouw. Maar zij maakt in haar leven ruimte voor een zoektocht naar 

meer dan het gewone. Daarnaast is zij gastvrij en ontvangt Paulus en Silas bij haar thuis. 

Vragen waar we met elkaar over zullen praten zijn: wat gaat er goed als bezit gepaard gaat 

met wijsheid en wat niet. Zijn bezit en wijsheid wel te combineren? 

 

Zondag 12 juni - Ester (onder voorbehoud) 

 

Gespreksleiding: Gerie Bouman en Jos Michielsen 

 

 

 

 

Diaconale collectes in mei en juni 2022 
 

Hoewel het moment van opheffing van de meeste beperkende antivirus maatregelen alweer 

enige tijd achter ons ligt zijn er nog een aantal resten met een wellicht blijvend karakter. Dat 

geldt ook in belangrijke mate voor het programma van de zondagsdiensten dat om 

verschillende redenen door onze kerkenraad is bekort. Dat heeft uiteraard ook implicaties 

voor de hier te bespreken lijst van doelen voor de diaconale collecte tijdens de diensten in de 

maanden mei en juni. Inmiddels is gebleken dat het actuele rooster meer dan vroeger 

onderhevig kan zijn aan niet voorziene ontwikkelingen waardoor een verandering van data in 

een laat stadium onvermijdelijk blijkt te zijn. Daarom kunt u in dit overzicht een datum 

tegenkomen die in een eerder uitgegeven collecterooster niet voorkwam.  

Voor de uitvoering van de collectes is van belang dat wegens de goede ervaringen met de 

girale geldinzameling is besloten deze voor onbepaalde tijd te handhaven. Daarnaast keert 

de fysieke collecte in een andere vorm dan voorheen terug, maar het einddoel van de 

verschillende hopelijk grote geldstromen is uiteraard hetzelfde. 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 
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kenbaar maken en dan wordt het complete bedrag van uw storting aan het betreffende doel 

toegezonden.  

In de maanden mei en juni zijn de collectes bestemd voor de volgende doelen: 

 1 mei    Jeanette Noëlhuis 

 15 mei    Werkgroep Diaconie 

 29 mei    Liliane Fonds 

 5 juni    Stap Verder 

 19 juni    Edukans 

 

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. 

 

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/  

 

Liliane Fonds. Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van 

kinderen met een handicap. Samen met lokale partnerorganisaties maakt het hun leef-, 

speel- en leerwereld toegankelijker. De hulp uit het Fonds draagt bij aan een inclusieve 

samenleving waarin meedoen mogelijk is, ondanks een handicap. Want meedoen is geen 

gunst, maar een recht. Steun op maat werd in 2020 verleend aan voor 65.502 kinderen met 

een handicap, dankzij 80.400 donateurs en 708 partner organisaties. Voor meer info 

www.lilianefonds.nl 

 

Stap Verder. Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën 

(SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke 

organisaties willen zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van het 

stadsdeel.  

Op de locatie Stap Verder worden activiteiten en projecten ontwikkeld om inwoners van 

Zuidoost een stap verder te brengen. De komende drie jaar zijn dat: 

1. Nederlandse taalles en Taalmaatjes die met mensen in de dagelijkse praktijk van de 

markt, bezoek aan een instantie, e.d. hun taalvaardigheid oefenen. 

2. Een Kenniscentrum over toegang tot voorzieningen: 

met spreekuren waarin bezoekers in een rustig gesprek met een spreekuurmedewerker om 

informatie kunnen vragen en bespreken wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig 

hebben. Ook andere problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden. 

met een sociale kaart die op den duur ook op internet geraadpleegd kan worden. 

met praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te 

nemen, een maaltijd te koken. 

3. Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing. 

Meer info: www.stapverder.nl.  

 

Edukans. Deze wereldwijd actieve organisatie helpt aan een verbetering van het onderwijs 

in ontwikkelingslanden aan de hand van 4 thema’s: 
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Basisonderwijs van goede kwaliteit onder andere door een veilige leeromgeving, goed 

opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten 

slagen op school! 

Banen voor jongeren: In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen, of 

sluiten opleidingen niet goed aan op het aanbod van banen. Edukans werkt daarom aan 

opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag naar is.  

Onderwijs in noodsituaties. Dit is vaak provisorisch ingericht. Er zitten teveel kinderen in de 

klas en veel leerkrachten zijn niet of niet goed geschoold. Daarom worden leerkrachten 

opgeleid en werkt men samen met de ouders om kinderen naar school te krijgen en te 

zorgen dat ze hun school afmaken. 

Gelijke kansen voor jongens en meisjes. Edukans traint docenten in het gelijk behandelen 

van jongens en meisjes in de klas. Dat lijkt normaal, maar gebeurt nog lang niet altijd. 

Jongens krijgen bijvoorbeeld veel vaker de beurt dan meisjes. Wij trainen docenten, zodat ze 

zich bewust worden van deze (vaak onbewuste) voorkeursbehandeling. Op die manier 

kunnen ook meisjes zich optimaal ontwikkelen in de klas. 

Meer info: www.edukans.nl/projecten. 

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 

 

 

 

Vorming en toerusting 
 

 

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 
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Financiën en Beheer 
 
De jaarrekening 2021 van ons kerkelijke gemeente is in concept gereed. In mei zal de 

kascontrolecommissie de administratie en jaarrekening controleren, waarna deze door de 

Kerkenraad eind  mei zal worden vastgesteld. Vervolgens zullen wij u informeren over de 

financiële resultaten van het afgelopen jaar en over het vermogen van onze kerkelijke 

gemeente. 

Inmiddels is onze predikant Wim Brouwer naar zijn huisvesting in Diemen verhuisd en heeft 

hij de sleutels aan de kerkrentmeester overgedragen. Verdere actie met betrekking tot het 

pand Waddenland zal spoedig worden ondernomen. Wij houden u op de hoogte. 

 

Wat betreft het onderhoud van ons kerkgebouw, de kapotte kachel is vervangen, er kwam 

zelfs een steiger aan te pas.  

 

En de stormschade in de vorm van losse dakpannen en een lekkage is verholpen. 

 
 

Jan Peter van der Does,  

ouderling kerkrentmeester 
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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 bleek 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 leken niet altijd verenigbaar. Maar hoe ver de 
standpunten hierover ook uit elkaar lagen, onze democratische samenleving maakte het 
mogelijk deze te uiten.  
Toen viel het Russische leger Oekraïne binnen, zonder enige realistische aanleiding. 
Hierover zijn de meningen minder verdeeld: het is een gruwelijke oorlog die bedreigend is 
voor de hele wereld. Bij ouderen roept het herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog. 
Veel jongeren worden onzeker en beseffen dat de vrijheid waarin ze leven niet zo 
vanzelfsprekend is als het lijkt. Zo staat de vrijheid opnieuw op het spel en heeft ‘vrijheid in 
verbondenheid’ meer betekenis dan ooit. Hoe kunnen we vorm geven aan onze 
verbondenheid met de bevolking van Oekraïne en alle anderen die slachtoffer zijn van dit 
geweld? Hoe kunnen we zorgvuldig omgaan met onze eigen vrijheid en deze met elkaar in 
verbondenheid onderhouden? 
 
Door muziek en het lezen van gedichten en teksten zal het thema ‘Vrijheid in verbondenheid’ 
worden uitgewerkt in een korte bijeenkomst op 4 mei om 19.15 uur in De Kleine Kerk, 
Rijksstraatweg 129. Muzikale medewerking wordt verleend door de 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 gewetensgevangene. 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,  Burgemeester van Tienenweg 20,  

 1111 CW Diemen    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 

 

 


