
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

49e jaargang, nr. 1 

 

september –  

              oktober 2022

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

18 september ds. W.H. Brouwer Startzondag – Gemeenteberaad 

   Gemeenschappelijke maaltijd 

  

2 oktober ds W.H. Brouwer 

16 oktober ds. W.H. Brouwer  

30 oktober Morgengebed 

   

6 november ds. W.H. Brouwer Dankdag - Fruitactie 

 

 

  

 

 
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 29 september Operabespreking: Königskinder  

Donderdag 6 oktober 20.30 uur   Kerkenraad 

Vrijdag 7 oktober 20.00 uur    Film:Twelve Angry Man 

Zondag 9 oktober 15.00 uur    St. Kleinoot: Concert 

Donderdag 20 oktober 20.00 uur   R. Vaughan Williams: Muziek en teksten 

Woensdag 2 november 20.00 uur   Miroslav Volf 

Donderdag 3 november 20.30 uur   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. 

 

 

Ter gedachtenis 
 

Op zaterdag 23 juli, is Wilhelmina (Wil) Kremer - Bos overleden, in de leeftijd van 86 jaar. Zij 

woonde de afgelopen jaren in Amstelveen. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 

zaterdag 30 juli, in De Kleine Kerk. Aansluitend was er gelegenheid om te condoleren. 

Daarna vond de crematie plaats op De Nieuwe Ooster in Amsterdam. De dienst werd geleid 

door ds. Elsa Aarsen - Schiering.  

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

Dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

Kent Gij mij, gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

Psalm 139: 1 

- - - - - - - 

 

Op vrijdag 5 augustus is, na een kort ziekbed, Elize (Lies) de Gooijer - Post overleden, in de 

leeftijd van 91 jaar. Zij woonde al enkele jaren in Amsterdam. De uitvaartdienst, geleid door 

ds. Wim Brouwer, vond plaats op maandag 15 augustus in De Kleine Kerk. De 

teraardebestelling volgde om 15.30 uur op de Nieuwe Ooster; daarna was er gelegenheid tot 

condoleren.  

 

Kom, Schepper God, O Heilige Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 

Lied 670:1 
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Bij de diensten 

 

Serie over Numeri 

 

Op zondag 4 september vierden we het Heilig Avondmaal in een dienst die de inleiding 

vormde op een reeks diensten over het Bijbelboek Numeri, verspreid over het komende 

seizoen. De tekst van de preek van 4 september vindt u elders in dit blad. We lazen op 4 

september nog niet uit Numeri, maar uit Exodus over de viering van het eerste Pesach bij het 

vertrek van het volk van Israël uit Egypte. In Exodus lezen we hoe de farao spijt krijgt van 

zijn besluit om het volk te laten gaan en de achtervolging inzet. Maar onder leiding van 

Mozes en door het wonder van het droogvallende water van de Schelfzee, weten de 

Israëlieten te ontkomen en beginnen aan hun reis door de woestijn. Eerst gaat het volk op 

weg naar de Sinaï waar Mozes de Thora uit handen van God zal ontvangen. De aankomst 

bij de Sinaï vinden we in Exodus 19,1:  

 

“In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, 

kwamen de Israëlieten in de Sinaïwoestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in 

de Sinaïwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg.” 

 

Het overige deel van Exodus, vanaf Exodus 19,3, het boek Leviticus gaan uitvoerig in op de 

geboden van de Thora. De tijd lijkt dan stil te staan: het volk verblijft nog steeds aan de voet 

van de Sinaï. Dit is ook nog het geval in de eerste negen hoofdstukken van Numeri, het 

vierde boek van Mozes, dat begint met de voorbereidingen voor het vervolg van de reis. Pas 

in het tiende hoofdstuk gaan ze weer op weg:  

 

“Op de twintigste dag van de tweede maand in het tweede jaar verhief de wolk zich van de 

tabernakel met de verbondstekst en trokken de Israëlieten in de voorgeschreven volgorde 

weg uit de Sinaï.” (Numeri 10, 11-12a).  

 

Van de vijf boeken van Mozes gaat dus een groot gedeelte over de geboden van de Thora, 

namelijk het deel van Exodus 19,3 tot aan Numeri 10,11. Ongeveer twee jaar lang heeft het 

volk vertoefd bij de Sinaï. In Numeri gaat het vanaf hoofdstuk 11 over de reis vanaf de Sinaï 

naar het beloofde land. Het verschil met de reis van Egypte naar de Sinaï is dat Israël nu 

beschikt over de Thora.  

 

Het boek Numeri heeft de reputatie een nogal saai boek te zijn, vanwege de vele ‘tellingen’ 

en opsommingen. Er wordt dan ook zelden uit gelezen in de kerk. Maar schijn bedriegt: als 

we ons echt verdiepen in dit boek, blijkt het even waardevol als de andere boeken van 

Mozes. Voor de diensten rondom het boek Numeri zal ik me laten inspireren door de 

diepgravende studies die Jonathan Sacks van de boeken van Mozes heeft gemaakt, waarbij 

hij gebruik maakte van eeuwenlange rabbijnse uitlegtradities en daar zijn eigen visie aan 

toevoegde. Het bijzondere van de Numeri-studies van Sacks is dat hij de diepere 

achtergrond weet te peilen van op het eerste gezicht vrij saaie hoofdstukken en de 

achterliggende thematiek ervan verbindt met de problemen van onze tijd. Jonathan Sacks 

(1948 – 2020) was rabbijn en auteur van vele artikelen en boeken, zoals ‘To Heal a 

Fractured World’ (2005) en  ‘Not in Gods’ Name: Confronting Relgious Violence’ (2015). 

Sacks was tussen 1991 en 2013 opperrabbijn van de Verenigde Hebreeuwse Congregatie 

van het Gemenebest en was van 2009 tot zijn overlijden lid van het Britse Hogerhuis. 
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Overzicht van de diensten 

 

Op zondag 18 september, de startzondag, lezen we delen uit Numeri 9, 10 en 11, over een 

tweede Pesachviering bij de Sinaï en over het vertrek van het volk vanaf de Sinaï, verder de 

woestijn in.  

 

Op zondag 2 oktober lezen we Numeri 1, 1- 19a, een gedeelte over de telling van het volk. 

We staan dan stil bij de vraag wat het betekent dat volkstellingen in de bijbel de ene keer als 

goed (Numeri) en de andere keer (in de David-verhalen) als slecht worden gewaardeerd. 

Wat is het verschil tussen die tellingen en welke diepere betekenis gaat er achter het tellen 

schuil?  

 

Op zondag 16 oktober lezen we delen uit Numeri 17. De vraag die ons in deze dienst zal 

bezighouden: Anders dan in de andere boeken van Mozes wordt er in Numeri veel belang 

gehecht aan het bestaan van verschillende stammen bij het volk van Israël. Wat zou daarvan 

de zin kunnen zijn?  

 

Op zondag 6 november, de dankdienst voor ‘gewas en arbeid’, lezen we uit Numeri 13 en 

14 over de verkenners die terugkeren uit het beloofde land, met heerlijke vruchten, maar ook 

met angstaanjagende verhalen.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 

 

 

Preek over Exodus 12, 1 – 11; 31 - 42 

 

In Exodus 12 lezen we over de eerste viering van de sedermaaltijd, het begin van Pesach, 

het feest ter gedachtenis van de bevrijding uit Egypte. Eeuwenlang hebben joden deze 

maaltijd gevierd, met enkele aanpassingen wat de vormgeving betreft, maar altijd met de 

symboliek die verwijst naar de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Bij het begin van de 

sedermaaltijd vraagt een kind – meestal het jongste kind - waarom deze nacht anders is dan 

alle andere nachten. Tijdens de maaltijd wordt die vraag beantwoord door de vertelling van 

de bevrijding uit Egypte. Op de tafel vinden we onder meer matses, ongedesemd brood, en 

bittere kruiden, en wijn, die op bepaalde momenten tijdens de maaltijd gedronken wordt. 

Alles wat op tafel staat en elke handeling tijdens de maaltijd heeft betekenis.  

 

Het ongezuurde brood heeft te maken met het feit dat er bij het vertrek uit Egypte geen tijd 

was om het deeg te laten rijzen. In Deuteronomium 16, 3 wordt dit ongezuurde brood 

‘tranenbrood’ (NBV21) genoemd, ook wel vertaald met ‘brood van de verdrukking’ of ‘brood 

van de ellende’. Tijdens de sedermaaltijd wordt deze betekenis vermeld, maar óók wordt er 

gesproken van het ‘brood van de bevrijding’, op grond van Exodus 12,39.  

 

Hetzelfde brood heet dus zowel ‘brood van de verdrukking’ als ook ‘brood van de bevrijding’. 

Waarom heet het zowel ‘brood van de verdrukking’ en ‘brood van de bevrijding’? En waarom 

zou je het ‘brood van de verdrukking’ delen met anderen? Is dat niet een vreemde vorm van 

gastvrijheid, om de ander het brood van de verdrukking aan te bieden? De rabbijn Jonathan 
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Sacks (1948 – 2020) verwees naar een tekst van de schrijver Primo Levi, die kan ons 

misschien helpen om hierop een antwoord te vinden.   

 

De Joods-Italiaanse verzetsstrijder Primo Levi werd in 1943 naar Auschwitz gedeporteerd. 

Als één van de weinigen keerde hij terug en schreef een verslag van zijn ervaringen in het 

boek ‘Is dit een mens’. In gedachten was hij hier al in het kamp mee bezig, en hij heeft het 

kort na de oorlog al voltooid, in grote haast geschreven. 

In dit boek beschrijft hij in sobere taal en met een soort nuchterheid het leven in het kamp: de 

angst, de honger, de pijn, de verschrikkingen. In het laatste hoofdstuk beschrijft hij hoe de 

Duitse bewakers het kamp verlaten omdat het Russische leger niet ver meer is. Ze nemen 

de meeste gevangenen mee op een verschrikkelijke tocht door de sneeuw – het is januari – 

alleen degenen die ziek zijn, onder wie Primo Levi zelf, blijven achter, met een klein aantal 

bewakers. Na korte tijd vertrekken ook die en zitten de gevangenen alleen in het kamp. 

Primo Levi slaagt erin, samen met twee anderen, om voor de mensen in zijn barak wat 

aardappelen te vinden en een kachel, en middelen om vuur te maken. Dan vertelt hij het 

volgende:  

 

'Eindelijk bereikte ik de deur van onze barak en gaf de kachel over aan Charles. Ik was 

buiten adem van inspanning, grote zwarte vlekken dansten voor mijn ogen. 

Nu moesten we de kachel installeren en aanmaken. Geen van drieën hadden we meer 

kracht in onze handen en het ijskoude metaal plakte aan het vel van onze vingers, maar de 

kachel laten branden was urgent, om ons te warmen en de aardappels te koken. We hadden 

hout en kolen gevonden en ook gloeiende houtskool van de verbrande barakken. 

 

Toen het kapotte raam gerepareerd was en de kachel warmte begon te verspreiden, was het 

of zich in elk van ons iets ontspande; en toen gebeurde het dat Towarowski (een 

drieëntwintigjarige half-Franse, half-Poolse jongen, die tyfus had) de andere zieken 

voorstelde om elk een stuk brood aan ons drieën die werkten te geven, en dat dat voorstel 

werd aangenomen. 

 

Nog maar één dag eerder zou een dergelijke gebeurtenis ondenkbaar zijn geweest. De wet 

van het kamp zei: ‘Eet je brood en als je kunt ook dat van je buurman’ en liet geen ruimte 

voor dankbaarheid. Dit betekende dat het kamp werkelijk dood was. 

Het was het eerste gebaar van menselijkheid tussen ons. Ik geloof dat men dit ogenblik mag 

beschouwen als het begin van het proces dat ons die niet zijn omgekomen langzaam aan 

van gevangenen weer tot mensen heeft gemaakt.' 

 

Uit: Primo Levi: ‘Is dit een mens’ 

 

Voedsel delen is de eerste handeling waardoor slaven veranderen in menselijke wezens. Er 

zijn weinigen die hun brood nog delen als dat het laatste is wat ze nog hebben, levend in 

angst om de volgende dag niet meer te halen, zonder hoop op bevrijding. Maar wie zijn 

brood wil delen met een vreemde, geeft blijk van het vertrouwen, dat het niet nodig is elkaar 

te verdringen om te kunnen overleven, maar dat we met elkaar kunnen leven door het brood 

met elkaar te delen.  

 

Het brood van de verdrukking, wordt zo het brood van de bevrijding. We kunnen elkaar 

nodigen om het brood van de verdrukking te delen. Door dat delen wordt het het brood van 
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de vrijheid. Daarbij wordt de tijd van de verdrukking niet vergeten: in de bijbel is ‘gedenken’ 

‘herinneren met het oog op de toekomst’. Israël mag niet vergeten waar het vandaan komt, 

met het oog op een hoopvolle toekomst. De viering van Pesach aan het begin van de tocht 

door de woestijn geeft de verandering aan van een volk van slaven naar een volk van 

mensen die gemeenschappelijk verantwoordelijk kunnen en willen zijn voor elkaar. De 

viering markeert de overgang van verdrukking naar vrijheid, maar dan zo, dat die vrijheid als 

een gemeenschappelijke vrijheid ervaren en onderhouden kan worden. Dat zal nog niet 

meevallen, zo zullen we in de loop van dit seizoen lezen in het boek Numeri dat gaat over 

die reis door de woestijn.  

 

Wij leven intussen in een cultuur waarin de individuele vrijheid gemiddeld groter lijkt dan 

wanneer ook in de geschiedenis van de wereld. Die individuele vrijheid vinden de meeste 

mensen ook heel belangrijk. Maar hebben we nog hetzelfde begrip van vrijheid als dat wat 

we uit de betekenis van de sedermaaltijd kunnen opmaken? Vrijheid is voor ons misschien 

vooral geworden: doen wat je wilt, zolang je anderen maar geen schade berokkent. Het 

laatste deel van die zin wordt door sommigen ook nog weggelaten.  

De vrijheid die bij de sedermaaltijd gevierd wordt, is de vrijheid om een samenleving te 

kunnen vormen waarin mensen leven in onderlinge sociale verbondenheid.  

 

Het Avondmaal dat we in de kerk vieren, is voortgekomen uit de Pesachviering van Jezus en 

zijn leerlingen, met de opdracht om dit te blijven doen, tot zijn gedachtenis. Ook die 

gedachtenis gaat over verdrukking en lijden, en ook over bevrijding en opstanding. Het brood 

dat Jezus breekt voor de Emmaüsgangers is het brood ter gedachtenis van zijn lijden, maar 

ook het brood van de toekomst van het koninkrijk van God, het koninkrijk van vrede.  

 

In de loop van de geschiedenis is de kerk vaak erg ver afgeraakt van de geest waarin het 

eerste Pesach en ook het eerste Avondmaal, gevierd werd. Kerkelijke autoriteiten gingen 

bepalen wie deel mocht nemen aan het Avondmaal en wie niet. Aan de andere kant gingen 

mogelijke deelnemers zich afvragen of ze wel goed en gelovig genoeg waren om deel te 

kunnen nemen, individueel of als gemeenschap. Bij de eerste Pesachviering deed iedereen 

mee, heel het volk, niemand uitgezonderd, en ook Jezus sluit niemand van zijn leerlingen uit. 

Ondanks en dankzij onszelf mogen we deelnemen aan de viering die de weg wijst uit de 

gebrokenheid van ons bestaan naar een bestaan in vrijheid door verbondenheid. Omdat God 

onze kwetsbaarheid kent en onze kracht, omdat hij ons liefheeft zoals wij zijn. Elke viering 

waarin wij het brood delen herinnert ons eraan dat we tot vrijheid geroepen zijn, in 

verbondenheid met elkaar. Het brood van de verdrukking wordt het brood van de bevrijding. 

Gebroken brood wordt brood van het leven.  

 

Zondag 4 september 2022 

ds. Wim Brouwer 
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Enquête 
 
Uitslag enquête over zondagen waarop geen diensten worden gehouden. 
 

Sinds enige tijd worden er in De Kleine Kerk om de week diensten gehouden in plaats van 

elke week. De schaarste aan vrijwilligers die de dienst mogelijk kunnen maken speelde 

daarbij een grote rol; ook hebben we er als kerkenraad moeite mee om gastpredikanten te 

vragen voor kleine aantallen bezoekers. Op de zondagen waarop geen dienst was, is de 

kerk in het afgelopen seizoen wel open geweest en was er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, koffie te drinken en met elkaar in gesprek te raken, al dan niet rondom een 

thema. Omdat we als kerkenraad graag willen weten hoe men hierover denkt, is er in juli een 

enquête verstuurd naar gemeenteleden en vrienden, die wel eens een kerkdienst bezoeken. 

Hiermee kreeg iedereen de mogelijkheid om (anoniem) zijn/haar mening te geven over de 

invulling van de zondagen dat er geen diensten werden gehouden. Hierbij willen we u graag 

op de hoogte stellen van de uitslag van deze enquête; zie hieronder de specifieke vragen en 

antwoorden.  

Er zijn totaal 37 enquêtes verstuurd en daarvan zijn er 25 ingevuld, waarvoor onze dank. 

Gelukkig heeft bijna iedereen er begrip voor dat we nog maar om de week een kerkdienst 

houden, ook al vindt men het jammer. Op zondagen waarop in De Kleine Kerk geen 

kerkdienst is, volgt het merendeel een dienst in een andere kerk, fysiek of op afstand (via 

radio, TV of internet). De helft van de respondenten gaf aan op zo’n zondag wel eens naar 

De Kleine Kerk te zijn gegaan om elkaar toch te ontmoeten. Hiervan heeft bijna iedereen 

voorkeur voor een geleid gesprek over een bepaald onderwerp (Koffie met Thema) of een 

morgengebed. Het animo om zelf zo’n activiteit te leiden of organiseren is echter heel laag.  

Op basis van deze resultaten hebben we als kerkenraad besloten om te stoppen met het 

initiatief van een ‘Gesprek met koffie’; er lijkt weinig behoefte te zijn wanneer het samenzijn 

niet thematisch wordt ingevuld. Wel zullen we doorgaan met het organiseren van ‘Koffie met 

Thema’; deze zondagen zullen vooraf worden aangegeven in het kerkblad en aangekondigd 

worden in de kerkdienst.  

Mocht u naar aanleiding van deze ontwikkelingen nog met ons willen spreken, dan kan dat 

natuurlijk altijd. 

 

Met vriendelijke groet, 

de kerkenraad van De Kleine Kerk 

 
Resultaten van de enquête: 
 
Vraag 1: Wat vindt u ervan dat er om de week diensten worden gehouden? 
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Vraag 2: Wat doet u op de zondagen waarop geen diensten worden gehouden? 
 

 
 
 
Vraag 3: Als u naar een dienst luistert via radio of internet, waar luistert u dan 
naar? 
 

 
 

Vraag 4: Hoe vaak bent u naar De Kleine Kerk gegaan op zondagen dat er geen dienst 

was? 
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Vraag 5: Hoe heeft u de bijeenkomsten in De Kleine Kerk op de zondagen dat er geen 
dienst was over het algemeen ervaren? (Alleen invullen als u er geweest bent) 

 

 
 
 
Vraag 6: Wat zou uw voorkeur hebben voor het komende seizoen? 
 

 
 
 
Vraag 7: Welke vorm zou u aanspreken voor de zondagen waarop geen diensten 
worden gehouden? (Alleen beantwoorden als u bij vraag 6 C of D heeft geantwoord) 
 

 
Anders: 

• Een gelegenheid bieden om elkaar te kunnen ontmoeten en je verbonden te weten lijkt 

mij essentieel in deze tijd.  

• Meer gastpredikanten. 

• Doordat bij tweewekelijkse diensten vrijwel steeds dezelfde predikant voorgaat wordt 

het brede spectrum van vormen van eredienst verwaarloosd waardoor degenen die 

behoefte hebben aan andere accenten in de dienst zich minder thuis voelen. 

• Af en toe een bijeenkomst op zondagmorgen zoals nu in Koffie met Thema is prima, ter 

afwisseling van een dienst via internet of zomaar een ochtend vrij. Er hoeft niet iedere 

2 weken iets te zijn. 

• De gesprekken die Gerie en Jos hadden voorbereid over vrouwen uit de bijbel zijn een 

goed model voor zo’n ronde-tafelgesprek. 
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Vraag 8: In hoeverre zou u vrijwilligerstaken willen opnemen om diensten en/of andere 
activiteiten op zondag mogelijk te maken? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kleine Kerk wordt 100!  
 

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

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

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

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

wordt de kerk feestelijk in gebruik genomen.  

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

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

ontbreken.  

Inmiddels is een kleine commissie van start gegaan met het verzamelen van ideeën en 

gedachten hoe we dit jubileum vorm kunnen geven.  

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

Bouman, tel 0650251802 of e-mail: boumanad@planet.nl. 
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Collectedoelen voor de girale collectes in de maanden 
september en oktober 2022 
 

In deze rubriek geven wij een overzicht van de bestemmingen voor de diaconale collecte van 

september en oktober. Tijdens de dienst zal bij de mededelingen de liturg melding maken 

van het doel van de betreffende collecte en van  de doelstelling van de doelgroep. Er wordt 

tijdens de dienst niet gecollecteerd, maar achterin de kerk vindt u collectezakken met de 

opschriften  “Diaconie” en “Kerk”. In deze laatste ontvangen we graag Uw bijdrage aan de 

kosten van kerkgemeente en kerkgebouw.  Daarnaast blijft de mogelijkheid van de tijdens de 

corona epidemie geopende mogelijkheid om giraal bij te dragen ongewijzigd gehandhaafd. 

Er staan twee bankrekeningen voor open. Voor een bijdrage aan de onkosten van de 

kerkgemeente gebruikt u de bankrekening van de Protestantse gemeente Duivendrecht, 

IBAN NL98 INGB 0000051703 en voor de diaconale doelen die van de Diaconie 

Protestantse gemeente Duivendrecht, nummer NL92 INGB 0000515956. Bij dit laatste kunt u 

het specifieke doel van uw gift aangeven. Als u alleen “collectes” vermeldt wordt uw bijdrage 

gelijk verdeeld over alle hier besproken doelen. Als u de besteding van uw geld tot een 

specifiek doel wil 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 juli en augustus zijn de collectes bestemd voor de volgende doelen: 

 4 september   SOS Kinderdorpen 

18 september   Straatpastoraat   

 2 oktober   Medair  

16 oktober   Tearfund (v/h Tear)  

 30 oktober   Werkgroep Diaconie 

 6 november   Vluchtelingenwerk 

 

Hieronder geef ik van elke genoemde doelgroep kort aan op  welke maatschappelijke 

problemen de instelling zich wil richten en waar op internet meer informatie over deze 

organisatie te vinden is: 

 

SOS Kinderdorpen: Deze wereldwijde organisatie biedt hulp aan kinderen die door 

oorlogen, armoede of om andere reden hun familie dreigen te verliezen of al verloren 

hebben. Op de website beschrijft de organisatie haar werkwijze als volgt: “Als een familie in 

grote problemen komt, gaan we die familie versterken, zodat ze op lange termijn zelf voor 

hun kinderen kunnen blijven zorgen. Want als de eigen familie een veilige en liefdevolle plek 

kan bieden, dan is dat de beste plaats voor een kind om op te groeien. Als kinderen thuis 

(tijdelijk) niet veilig meer zijn, zorgen we dat ze opvang vinden in een warme, familiale 

omgeving, op maat van ieder kind. Dat kan in diverse vormen: een SOS familie, bij een 

professionele zorgouder of omringd door een klein team van begeleiders. Tegelijkertijd 

werken we intensief met de oorspronkelijke familie, zodat de ouders betrokken blijven bij het 

leven van hun kinderen en een terugkeer naar huis altijd in beeld blijft.” In 2021 zijn 

wereldwijd, in 138 landen en gebieden, 1.280.000 kinderen, jongeren en ouders bereikt met 

2.845 programma’s op het gebied van families versterken, familiegerichte zorg, onderwijs en 

jeugdwerkgelegenheid, gezondheid en noodhulp.  

Zie voor meer info: www.soskinderdorpen.nl 

 

http://www.soskinderdorpen.nl/
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Straatpastoraat  Amsterdam is een project van de Diaconie van Amsterdam voor hulp en 

steun aan  daklozen in Amsterdam. Er is dagelijks een pastor voor contact en advies en er 

wordt door vrijwilligers praktische hulp geboden. Zie voor meer info het jaarverslag over 

2020: Jaarverslag-Straatpastoraat-2020 - www.diaconie.org/projecten/straatpastoraat 

 

Medair is een internationale niet-gouvernementele organisatie die tot doel heeft het 

menselijk lijden op een aantal van 's werelds meest afgelegen en verwoeste plaatsen te 

verlichten. Sinds 1989 worden  mensen in nood ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit 

geholpen om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan. Over de gehele 

wereld brengt Medair Noodhulp bij rampen en helpt bij de wederopbouw.  

Zie voor een overzicht van de talloze projecten: www.medair.org/nl 

 

Tearfund is de nieuwe naam van Tear. Ik citeer de website: “Tear Nederland heeft sinds 12 

januari 2021 een nieuwe naam: Tearfund. We gaan nóg intensiever samenwerken met de 

tien andere Tearfund-organisaties uit verschillende landen, waaronder Engeland, België, de 

Verenigde Staten en Duitsland. We kiezen met elkaar voor één gezamenlijke naam en 

vormen samen de internationale Tearfund Family. Dat is goed nieuws! Want armoede en 

onrecht zijn grote, grensoverschrijdende problemen. Door de nauwere samenwerking 

kunnen we gebruikmaken van een veelvoud aan kennis, ervaring en talent. Ons netwerk is in 

één keer vele malen groter.”  De doelstelling en werkwijze van de stichting verandert 

overigens niet: noodhulp, gemeenschapsopbouw en beleidsbeïnvloeding, waarbij er zoveel 

mogelijk gewerkt wordt via lokale kerken en christelijke organisaties die zelf eigenaarschap 

houden over de projecten. Ook blijft de Nederlandse tak zich richten op bewustwording in 

Nederland op het gebied van rechtvaardigheid en duurzaamheid.  

Voor meer info zie: www.tearfund.nl 

 

Vluchtelingenwerk Nederland begeleidt en ondersteunt vluchtelingen van het moment van 

binnenkomst in ons land, tot aan huisvesting. Uit de website van de organisatie lichten we de 

beschrijving van enkele taken: “ In het asiel- en integratiebeleid verdwijnt de menselijke 

maat. Soms kan het maanden duren voordat je een eerste gesprek hebt met de Immigratie- 

en Naturalisatiedienst (IND). Wij zetten ons in om deze wachttijden te verkorten. In die 

periode kun je terecht bij onze vrijwilligers en helpen ze je met juridische vragen. Kinderen 

vluchten soms mee en wonen samen met hun ouders in de opvang. Onze vrijwilligers zorgen 

daarom voor kinderactiviteiten en organiseren met hulp van donateurs kindervakantieweken. 

Als je in Nederland mag blijven, krijg je officieel een vluchtelingenstatus en een 

verblijfsvergunning. Je hebt dan recht op gezinshereniging. Maar je krijgt geen advocaat in 

deze ingewikkelde procedure, die soms jaren duurt. Daarom helpt een vrijwilliger je 

om gezinsleden naar Nederland te krijgen. Ook heb je recht op een huis. Dit kan veel tijd 

kosten door de woningnood. In je nieuwe woonplaats maak je kennis met onze lokale 

vrijwilligers, waaronder onze maatschappelijk begeleiders”. Zie voor meer info:  

www.vluchtelingenwerk.nl/nl/wat-wij-doen 

 

 

Lennart Bouman, werkgroep Diaconie. 

 

 

 

 

http://www.diaconie.org/projecten/straatpastoraat
http://www.medair.org/nl
http://www.tearfund.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/nieuws/tweede-kamer-reageert-op-10000-e-mails-over-wachttijden
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/wat-wij-doen/juridische-begeleiding
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/begeleiding-aan-kinderen
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/node/19695
https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/26742/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/wat-wij-doen
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DANKDAG VIERING EN DE FRUITACTIE  
 

Beste mensen, 

 

Het is bij het verschijnen van dit kerkblad nog ver weg, maar op zondag 6 november a.s. 

vieren we dankdag voor gewas en arbeid. Al vele jaren brengen we op deze dag fruit bijeen 

voor mensen zonder papieren die in verschillende huizen in Amsterdam wonen. Onder hen 

zijn veel uitgeprocedeerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel of mislukte 

huwelijksmigratie. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. 

Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Zij zijn veelal afhankelijk 

van vrijwilligers die hen onderdak, eten en steun bieden, zoals dat gebeurt in het Jeanette 

Noëlhuis en het Henriëtte Tubmanhuis. Het fruit dat we bijeenbrengen is voor hen elk jaar 

weer een zeer welkom geschenk.   

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

inleveren: 

 

ZATERDAG 5 NOVEMBER VAN 15:00 TOT 16:00 UUR in de kerkzaal 

 

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

• Appels  • Kiwi’s    

• Peren    • Mandarijnen 

• Sinaasappels 

• Mango’s (niet te rijp) 

• Noten 

• vijgen 

• Bananen  

• Ananas 

• dadels   

 

Brengt u liever geen zacht fruit en snoep mee. U mag natuurlijk ook via een gift aan de 

diaconie (NL98 INGB 0000 0517 03) uw steentje bijdragen. Dan zullen wij zorgen dat het 

voor dit project besteed wordt. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie, 

Esther Nolte Tel: 020 – 6000836 

Email: nolte001@hetnet.nl 

 

 

 

Financiën en beheer    

  
In de kerkenraadsvergadering van september is besloten om het appartement op 

Waddenland 27 te verkopen. Mocht u iemand kennen die mogelijk geïnteresseerd is om dit 

appartement te kopen dan kunt u contact opnemen met Jan Peter van der Does. Voor de 

verkoop zal een makelaar ingeschakeld worden. 

 

mailto:nolte001@hetnet.nl
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Seizoensprogramma 
 

KÖNIGSKINDER 

De componist Engelbert Humperdinck (niet te verwarren met de gelijknamige zanger!) 

schreef een aantal sprookjesopera’s, waarvan ‘Hänsel und Gretel’ de bekendste is. Minstens 

zo bijzonder is zijn opera ‘Königskinder’ (1897), die in oktober een aantal keren door de 

Nationale Opera in Amsterdam zal worden uitgevoerd, onder leiding van dirigent Marc 

Albrecht en regisseur Christof Loy.  

Königskinder is het verhaal van een prins en een ganzenhoedster die bestemd zijn om het 

koningschap in de stad Hellabrunn op zich te nemen, maar door de inwoners van die stad 

worden afgewezen. De opera schetst de ontwikkeling van de beide kinderen van onschuld 

naar volwassenheid en de tragische afloop van hun levensreis. Hun open en kwetsbare 

individualiteit maakt hen geschikt om goed leiding te geven, maar stuit op de 

gewelddadigheid van de menselijke gemeenschap. Interessant is de rol van de heks in dit 

sprookje, die niet alleen maar slecht is en zelf ook slachtoffer wordt van het collectieve 

menselijke gedrag. Een bijzonder verhaal, door Humperdinck voorzien van prachtige muziek. 

We luisteren naar delen uit deze opera en verdiepen ons in de betekenis ervan. 

 

Datum:  donderdag 29 september 2022, 20.00 uur 

Leiding:  ds. Wim Brouwer 

 

 

FILM: TWELVE ANGRY MAN 

In deze prachtige klassieker uit 1957 volgen we twaalf juryleden, die na een proces in de 

rechtbank moeten besluiten of een Puertoricaanse jongen schuldig is aan de moord op zijn 

vader. Het lijkt allemaal heel duidelijk te zijn dat hij het heeft gedaan en alle juryleden denken 

snel naar huis te kunnen gaan. Maar één jurylid, in een prachtrol van Henry Fonda, is niet 

overtuigd van zijn schuld; en als één iemand tegen de veroordeling is, komt er geen 

veroordeling. Ze zullen elkaar moeten zien te overtuigen van hun mening.  

Dit fascinerende speelfilmdebuut van regisseur Lumet is een spannende rechtbankthriller, 

die zich vrijwel volledig afspeelt binnen één ruimte. Een simpele doch originele uitvoering, 

volledig in zwart-wit. De dynamiek tussen de personages is uitstekend en boeiend om te 

zien. De film kreeg Oscarnominaties voor beste film, regisseur en script. 

 

Datum: vrijdag 7 oktober 2022, 20.00 uur 

Leiding:  Martijn Nolte en Wim Brouwer 

 

 

RALPH VAUGHAN WILLIAMS 

De muziek van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams, die 150 jaar geleden 

geboren werd, wordt in Nederland weinig uitgevoerd. Het meest bekend is zijn arrangement 

voor strijkorkest van het volksliedje ‘Greensleeves’ en ‘The Lark Ascending’ voor viool en 

orkest. Verder worden enkele van zijn gezangmelodieën nog geregeld in kerken gezongen. 

Vaughan Williams schreef veel religieuze muziek, ook al noemde hij zichzelf een agnost. 

Verder schreef hij onder meer soloconcerten, orkestwerken, waaronder negen symfonieën, 

kamermuziek, liederen, opera’s en filmmuziek. Hij was één van de eerste componisten die 

volksmuziek verzamelde en daarvan bewerkingen maakte. De invloed hiervan is in veel van 

zijn muziek terug te vinden. Een heel andere invloed op zijn muziek wordt gevormd door zijn 
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ervaringen in de Eerste Wereldoorlog, waarin hij onder meer als ambulancebroeder werkte. 

Vaughan Williams heeft zich veel laten inspireren door literatuur, waaronder de romans en 

poëzie van Thomas Hardy en werk van Walt Whitman.  

Op deze avond maken we (nader) kennis met deze componist en zijn muziek en luisteren 

naar enkele instrumentale en vocale composities.  

 

Datum:  donderdag 20 oktober 2022, 20.00 uur 

Leiding:  ds. Wim Brouwer 

 

 

MIROSLAV VOLF 

De theoloog Miroslav Volf werd in 1956 geboren in Kroatië en groeide op in Servië (beide 

toen nog deel van Joegoslavië), waar zijn vader voorganger van een kleine 

Pinkstergemeente was. In het communistische Joegoslavië was religie verdacht en Volf heeft 

slechte herinneringen aan hoe hij regelmatig werd ‘verhoord’. Zijn persoonlijke ervaringen uit 

die tijd werken door in zijn boeken.    

Aan de hand van stellingen, citaten en korte fragmenten bespreken we het in 2015 

verschenen boek ‘’Flourishing – Why we need relgion in a globalized world’ (“Opbloeiend: 

waarom we religie nodig hebben in een geglobaliseerde wereld’) van Miroslav Volf. Daarin 

schrijft hij over de gevolgen van de globalisering voor het christendom en andere 

wereldreligies en over de betekenis die deze religies nu en in de toekomst voor de wereld 

kunnen hebben.  

Volf studeerde theologie in Zagreb, de Verenigde Staten en Belgrado en werd medewerker 

van Jürgen Moltmann, de ‘theoloog van de hoop’,  in Tübingen. Vanaf 1991 doceerde Volf 

aan Fuller Seminary  in Pasadena en in 1998 werd hij hoogleraar bij Yale University. In 2003 

begon hij daar het Center for Faith and Culture op. Hij geldt als één van de invloedrijkste 

theologen van dit moment. 

 

Datum:  woensdag 2 november 2022, 20.00 uur 

Leiding:  ds. Wim Brouwer 

 

Stichting Kleinoot - Concerten najaar 2022  
 
In het najaar van 2022 zullen we de serie concerten met jonge musici van het 

Conservatorium van Amsterdam verder voortzetten. Inmiddels hebben we ruime ervaring 

met de organisatie vanuit het conservatorium. Zij leggen de eerste contacten met de musici 

en dat scheelt de organisatie van Stichting Kleinoot een hoop werk. Het conservatorium staat 

ook garant voor goede kwaliteit en afwisseling. Het zijn stuk voor stuk professionele musici 

die met passie en plezier spelen in ons kerkje, waarbij de akoestiek altijd geroemd wordt.  

We hebben al diverse verrassende concerten gehad en een altijd trouw en enthousiast 

publiek.  

Voor de komende concerten zijn de volgende zondagmiddagen gereserveerd:  

  zondagmiddag 9 oktober 15.00 uur  

  zondagmiddag 20 november 15.00 uur  

  zondagmiddag 11 december 15.00 uur  

 

Het is nu nog niet bekend wie er dan komen spelen. Kijkt u daarvoor regelmatig op onze 

website of neemt u contact op met Gerie Bouman 06-50251802



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  

 

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 

 

 


