
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

49e jaargang, nr. 2 

 

november –  

              december 2022

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

20 november  ds. S. Lamsma  Zondag Voleinding 

  

  4 december ds W.H. Brouwer 2e Advent  

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

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

25 december  ds. C. Ofman  Kerstmorgen 

  

  1 januari geen dienst 

15 januari ds. W.H. Brouwer 

29 januari gastpredikant 

 

  5 februari ds. W.H. Brouwer 

19 februari ds. W.H. Brouwer 

 

   5 maart ds. W.H. Brouwer 

19 maart gastpredikant 

    

   2 april ds. W.H. Brouwer, Palmpasen 

 

  

Op enkele zondagen in de loop van het jaar zal een Koffie met Thema bijeenkomst gehouden 

worden. U bent welkom vanaf 10.00 tot ~11.30.  

 

Dit zal plaats vinden op de volgende zondagen:  

• 13 november 

 

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 17 november    Van Bechet tot Bernstein: jazz/klassiek 

Zondag 20 november 15.00 uur   St. Kleinoot: Fluit en Piano Duo 

Woensdag 30 november    Valentyn Silvestrov 

Donderdag 1 december    Kerkenraad 

Zondag 11 december 15.00 uur   St. Kleinoot: Viool en Piano Duo 

Vrijdag 16 december     Film: Capharnaüm 

Zaterdag 7 januari vanaf 16.00 uur   Nieuwjaarsreceptie 

Donderdag 19 januari     Treinmuziek (2) 

  

 

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 
 

Op verzoek van velen is de lijst met kerkdiensten op de voorpagina uitgebreid. De diensten  

tot de week voor Pasen staan daar vermeld. Nu er niet meer wekelijks kerkdiensten zijn kan 

het voorkomen dat door andere afspraken het kerkbezoek vier tot zes weken vervalt. U kunt 

met andere afspraken nu eventueel rekening houden met de zondagen waarop er in ieder 

geval een kerkdienst is. Op de website kunt u de diensten tot komende zomer vinden. Ook 

komt daar informatie op te staan als er een gastpredikant is. 

 

In de Werkgroep Eredienst is afgesproken dat we voor de ‘vijfde’ zondagen van de maanden 

januari, april en oktober een gastpredikant zullen uitnodigen. Een aantal morgengebeden 

komt daarmee te vervallen, tenzij het onmogelijk blijkt een gastpredikant te vinden. 

 

Nieuwjaarsdag valt in 2023 op zondag. Dit lijkt geen geschikte zondag voor een 

ochtenddienst, die daarom komt te vervallen.  

 

Op pagina 4 staat  een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari a.s. 

 

Verder staat er op pagina 13 een uitgebreide lijst met data en onderwerp van alle activiteiten 

die tot de zomer gepland staan. U kunt deze achterste pagina zo uit het kerkblad halen en op 

het prikbord hangen! 
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Bij de diensten 

 

Zondag 20 november, de Zondag van de Voleinding, is de laatste zondag van het 

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

overleden zijn en die verbonden waren met De Kleine Kerk. We noemen hun namen en er is 

gelegenheid om een lichtje aan te steken tot hun gedachtenis. Naaste familieleden en 

vrienden van de overledenen krijgen een uitnodiging voor deze dienst. De dienst wordt 

geleid door ds. S. Lamsma. Organist is Paul Germans. 

 

Op zondag 4 december vieren we het Heilig Avondmaal; het is dan de Tweede Zondag van 

Advent. In de Advents- en Kersttijd onderbreken we de serie met lezingen uit het Boek 

Numeri, die we op 6 november voorlopig afsloten bij het moment dat het volk van Israël het 

beloofde land niet durft in te trekken. In het nieuwe jaar zullen we stilstaan bij hoe het daarna 

verder gaat. In de diensten van 4 en 18 december, en in de Kerstnachtviering zal steeds een 

gedicht centraal staan, in combinatie met lezingen uit het Lucas-evangelie en een gezongen 

of gelezen psalm. Op deze zondag lezen we Lucas 1, 5 – 25, over Zacharias in de tempel. 

 

Op zondag 18 december, de Vierde zondag van Advent, lezen we Lucas 1, 26 – 38 over de 

aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël aan Maria. 

 

Op zaterdag 24 december houden we om 21.30 uur de Kerstnachtviering. In een dienst met 

veel liederen en andere muziek lezen we onder meer Lucas 2, naast psalm 23 en het gedicht 

‘’Een zorgziel’ van Denise Levertov (1923 – 1997), in de vertaling van Willem Jan Otten: 

 
De herder  
van dromen en verdriet 
 
leidt zijn kudde naar 
de volgende weide 
 
met al zijn zorg. 
Hij heeft hem horen luiden 
 
de klok, maar de schapen 
hebben honger en kunnen niet 
 
zonder gras, vandaag niet, 
geen dag. Prachtig 
 
zijn geduld, zijn lange, 
schaduw, het rimpelend 
 
geluid van kuddes voortgrazend 
langs het dal. 
 
Op zondag 25 december gaat ds. C. Ofman voor in de Kerstmorgenviering.  
 
 
ds. Wim Brouwer 
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Koffie met Thema 
 

Op zondag 13 november is er een Koffie met Thema bijeenkomst. In de bijbel komen enkele 

vrouwen voor die een rol spelen in één van de verhalen, maar die niet bij name genoemd 

worden. Eén van hen is de Vrouw van Lot. Het lukt haar niet om op de vlucht moeiteloos 

alles achter te laten wat vernietigd wordt, ze kijkt om en verandert in een zuil van zout.  

Afscheid nemen en loslaten is een ingewikkeld proces Vragen die je bij dit verhaal kunt 

stellen zijn: waardoor laat je je leiden op momenten die ertoe doen? Wat wijst jou de weg als 

je in paniek bent? Is dat verleden of de toekomst? Welk perspectief kies je? 

Over het verhaal van de Vrouw van Lot zijn gedichten geschreven, schilderijen gemaakt en 

liederen gecomponeerd. Mede aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar. 

U bent hartelijk welkom. 

 

Wanneer:                            Zondag 13 november, 10.00 uur in De Aanbouw 

Gespreksleiding:                 Gerie Bouman en Jos Michielsen 

 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Het zonlicht trekt zich terug, en de kou, wind en regen laten weten dat de winter in aantocht 

is. Straks komt de gezelligheid van Sinterklaas en Kerst weer een beetje licht in de duisternis 

brengen, en dan dient het nieuwe jaar zich al weer aan. Traditioneel houdt de Kleine Kerk op 

de eerste zaterdag van het nieuwe jaar een Nieuwjaarsreceptie, maar door de coronacrisis is 

dat er de afgelopen jaren helaas niet van gekomen. Vooralsnog wijzen de coronacijfers erop 

dat het verantwoord is om samen te proosten op een gezond nieuw jaar. Daarom hopen we 

dat we weer samen met u stil mogen staan bij het afgelopen jaar en vooruit kunnen kijken 

naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. We willen u daarom graag uitnodigen voor de 

nieuwjaarsreceptie van De Kleine Kerk op: 

 

Zaterdag, 7 januari 2023 

in De Aanbouw 

van 16:00 tot 18:00 uur 

 

Zoals gebruikelijk wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. Ik hoop van harte dat u 

hierbij aanwezig kunt zijn. We hopen dat we het nieuwe jaar met elkaar mogen inluiden, 

maar mochten de coronacijfers aanleiding geven tot voorzichtigheid en zelfs het afgelasten 

van deze bijeenkomst, dan zullen we u via e-mail en andere middelen hiervan op de hoogte 

stellen. Maar voor nu hopen we dat het door kan gaan en dat dit weer een mooie 

gelegenheid mag zijn om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en elkaar alle 

goeds toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, 

 

Martijn Nolte 

Voorzitter 
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Collectedoelen voor de girale collectes in de maanden 

november en december 2022 
 

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

van de laatste maanden van het jaar 2022.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 contante bijdrage aan de kosten van kerkgemeente en kerkgebouw. In de zak voor de 

Diaconie kunt u een bijdrage geven voor één van de hieronder te bespreken doelen. 

Daarnaast blijft de tijdens de corona epidemie geopende mogelijkheid om giraal bij te dragen 

ongewijzigd gehandhaafd. Er staan daar 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 IBAN 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 evenwel 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 november en december zijn de collectes bestemd voor de volgende doelen: 

 6 november    Vluchtelingenwerk NL. 

20 november    ZOA  

 4 december    Simavi 

 18 december     Werkgroep Diaconie 

 24 december Kerstnachtdienst Mensenkinderen 

 25 december Eerste Kerstdag  Nationaal Fonds Kinderhulp 

 15 januari 2023   Werkgroep Diaconie 

 

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

problemen de betrokken instelling zich richt en waar op internet meer informatie over deze 

organisatie te vinden is: 

 

Vluchtelingenwerk Nederland begeleidt en ondersteunt vluchtelingen van het moment 

van binnenkomst in ons land tot aan hun permanente 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. 
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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:  

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

 

Stichting ZOA: Met ruim zeventig medewerkers op het kantoor in Apeldoorn en honderden 

veldwerkers overal ter wereld, kun je het je haast niet voorstellen, maar ZOA ontstond in 

1973 in een kleine studentenkamer in Groningen. Een groepje studenten was geraakt door 

de moeilijke situatie waarin bootvluchtelingen in Zuidoost-Azië toentertijd verkeerden en 

besloot te gaan helpen. De studenten wisten zoveel geld op te halen, dat ze al snel startten 

met het uitzenden van veldwerkers. Het duurde daarna niet lang voordat ze hun activiteiten 

konden uitbreiden naar Laos en Cambodja. De naam ZOA betekent simpelweg Zuidoost-

Azië. Inmiddels werkt de stichting in 15 landen in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-

Amerika. Van een kleine club in Groningen groeide ZOA uit tot een grote Nederlandse 

hulporganisatie die jaarlijks miljoenen mensen helpt. Na de noodhulpfase richten ze zich op 

herstel van de samenleving. In de wederopbouw wordt samengewerkt met de lokale 

bevolking, gericht op blijvend en duurzaam resultaat. Meer info: https://www.zoa.nl  

 

Stichting Simavi stimuleert meisjes en vrouwen hun recht op gelijkwaardigheid en water en 

sanitatie op te eisen, met als doel een gezondere samenleving voor iedereen. De stichting 

werkt in 10 Afrikaanse en Aziatische landen aan verbetering van de leefomgeving en 

zelfstandigheid van vrouwen en meisjes, in samenwerking met een aantal gelijkgestemde 

organisaties. Schoon water en een toilet: niemand kan zonder. Veilig drinkwater is een 

mensenrecht! Maar toegang tot veilig water, toiletten en hygiëne is nog verre van 

vanzelfsprekend. Zeker voor meisjes en vrouwen. Bovendien komen de rechten, gezondheid 

en gelijkheid van meisjes en vrouwen nog verder onder druk te staan door klimaat-

verandering. Simavi werkt met haar partners aan projecten in Afrika en Azië die ervoor 

zorgen dat vrouwen en meisjes toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke 

behandeling. Meer info: < https://simavi.nl/over-ons> 

 

Stichting Mensenkinderen is een christelijke hulporganisatie ten behoeve van Oost-

Europa. Ik citeer uit de website: “Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten 

en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken 

uitsluitend via kerken en lokale organisaties. Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en 

bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen 

in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw 

gift als het ware dubbel besteed. 

We zetten ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij 

voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het 

helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke 

organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.” 

Meer info : < https://www.mensenkinderen.nl/organisatie/onze-werkwijze/>  

 

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land 

opgroeien in armoede door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, 

tóch mogelijk te maken. Zodat deze kinderen er gewoon bij kunnen horen en dezelfde 

kansen krijgen voor de toekomst. Dit gebeurt altijd alleen na tussenkomst van iemand van 

een maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, 

wijkteam van de gemeente of een jeugdhulpverlener. Kinderhulp helpt met iets groots of iets 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/wat-wij-doen
https://www.zoa.nl/
https://simavi.nl/over-ons
https://www.mensenkinderen.nl/organisatie/onze-werkwijze/
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kleins. Iets dat kinderen en jong volwassenen de kracht en de mogelijkheid  geeft om met 

anderen mee te doen, bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas 

of cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor 

de kinderen. Nu en in hun toekomst. 

Meer info: https://www.kinderhulp.nl  

 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 

 

 

Donatie Energietoeslag 
 
We hebben te maken met een sterke stijging van de energierekening, vanwege de 

oplopende prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt. Hierdoor dreigen vooral de mensen met 

een laag inkomen in de financiële problemen te komen. Juist zij wonen vaak in slecht 

geïsoleerde woningen, waardoor de stookkosten ook extra hoog zijn. Wat dreigt is, wat al 

wordt genoemd, energiearmoede. Nu wordt er door de overheid wel aan alle burgers een 

compensatie gegeven voor de gestegen energieprijzen in de vorm van een energiekorting 

van € 190,- per maand voor de maanden november en december. Voor mensen met een 

lager inkomen is dit vaak niet genoeg, terwijl aan de andere kant mensen met een midden- 

of hoger inkomen die € 380,- lang niet altijd (helemaal) nodig hebben. In kerken, maar ook 

door andere organisaties worden om deze reden solidariteitsacties gestart. 

 

Ook wij als diaconie willen vragen of, als u het ontvangen bedrag niet (helemaal) nodig heeft, 

wilt bijdragen aan een rechtvaardigere verdeling van energiekorting.  Dat kunt u doen door 

dit bedrag te schenken aan een goed doel dat zich bezig houdt met armoedebestrijding en/of 

voedselhulp. Zo kunt u bijvoorbeeld de plaatselijke voedselbank helpen 

(https://www.voedselbank-diemen.nl/), of een bedrag overmaken aan het Kansfonds 

(www.kansfonds.nl) of het Armoedefonds (www.armoedefonds.nl). Deze organisaties zetten 

zich al jaren in voor een dak boven het hoofd en een menswaardig bestaan voor iedereen 

die in Nederland leeft. Zij verdelen energietoelage-donaties via organisaties waar mensen al 

aankloppen voor hulp. Deze organisaties hebben het beste zicht op wie wat nodig heeft.  

 

U kunt ook een gift overmaken op de rekening van onze eigen Diaconie. Dan zorgen wij dat 

dit ten goede komt aan mensen die in deze moeilijke tijden niet rond kunnen komen. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw overweging en/of donatie. 

 

Namens de diaconie, 

Esther Nolte 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderhulp.nl/
https://www.voedselbank-diemen.nl/
http://www.kansfonds.nl/
http://www.armoedefonds.nl/
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Financiën en beheer    
 

Eindejaarscollecte 2022 

Gedurende vele jaren ontving u in december een brief met acceptgiro voor de 

Eindejaarscollecte in de bus. Vanaf dit jaar zult u deze brief niet meer ontvangen. Het 

produceren en rondbrengen van deze brief is gezien de beperkte menskracht en de geringe 

opbrengst niet meer doelmatig. U kunt natuurlijk wel spontaan een ‘eindejaars’ bijdrage 

overmaken op de bankrekening van de kerk (zie achterkant van dit blad). Een andere 

mogelijkheid is dat u de bijdrage aan Actie Kerkbalans, die in januari gehouden zal worden, 

verhoogd met het bedrag dat u gewoon was bij te dragen aan de Eindejaarscollecte.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Verkoop appartement op Waddenland 

De voormalige werkruimte van onze predikant op Waddenland is gereed gemaakt voor 

verkoop. Er zijn inmiddels foto’s gemaakt en vanaf 11 november staat het appartement op 

Funda. De vraagprijs is € 275.000. Mocht u iemand kennen die mogelijk geïnteresseerd is in 

dit appartement dat kan er contact opgenomen worden met AVT Makelaars te Diemen. 

 

Namens de kerkrentmeesters,  

Jan Peter van der Does. 

 

 

 

 

Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Donderdag 8 december: Dementie en geestelijke verzorging 

 

Wanneer je te maken krijgt met dementie, kunnen er veel vragen opkomen. Praktische 

vragen, maar ook levensvragen, bijvoorbeeld: Wat vind ik belangrijk in het leven? Hoe kan ik 

met mijn ziekte omgaan? Heeft mijn leven nog zin? Over deze vragen kun je in gesprek gaan 

met een geestelijk verzorger. Zij zijn werkzaam in een verpleegtehuis, maar sinds 2019 

komen zij ook in de thuissituatie. Zij kunnen daar tot steun zijn voor zowel mensen met 

dementie als hun mantelzorgers. Hierover komen leden van het Centrum voor Levensvragen 

Amsterdam en Diemen vanavond vertellen.  

 

Plaats:  Grand Café Frankendael, Middenweg 116 

Tijd:  Van 20.00 – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 

Toegang: Gratis, inclusief koffie of thee bij binnenkomst 

Contact: Femke Schuiling, van Dynamo.  

  Tel. 06 38 77 75 78 of e-mail: FSchuiling@dynamo-amsterdam.nl  

 

 

mailto:FSchuiling@dynamo-amsterdam.nl
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Seizoensprogramma 
 

VAN BECHET TOT BERNSTEIN 
 
Als vervolg op de avond die Lennart Bouman in 2019 verzorgde over de verwerking door 

jazzpianisten van melodieën uit de klassieke muziek, besteden we op deze avond aandacht 

aan de invloed die de jazz op de klassieke muziek had in de eerste helft van de vorige eeuw. 

We spitsen dit toe op de relatie tussen de  Verenigde Staten en Frankrijk. Aan het einde van 

de negentiende eeuw kwam onder de Afro-Amerikanen de jazz als muziekvorm op, in het 

bijzonder de sterk ritmische “Ragtime”. Deze trok kort na zijn ontstaan de aandacht van de 

componist Charles Ives die zijn Ragtime Dances componeerde. Mede ingegeven door lokale 

wetten die de vrijheid van de zwarte bevolking sterk beperkten, weken rond 1920 veel 

beroemde musici, onder wie Duke Ellington en Sidney Bechet voor korte of langere tijd uit 

naar Parijs, waar zij gastvrij werden ontvangen en veel invloed hadden op vooral Franse 

componisten (onder wie Debussy, Ravel en Milhaud) die jazz in hun muziek verwerkten. Pas 

later volgden componisten uit andere landen. Aan het einde van de avond zijn we weer terug 

in de Verenigde Staten, waar inmiddels ook enkele zwarte componisten faam verwierven met 

werk dat jazz en klassiek mengde, zoals Scott Joplin, William Grant Still en Florence Price 

en ook blanke componisten als Gershwin en Bernstein zich door de jazz lieten inspireren.  

 

Datum: donderdag 17 november 2022, 20.00 uur 

Leiding: Lennart Bouman en ds. Wim Brouwer 

 
 
 
VALENTYN SILVESTROV 
 
Op 28 februari van dit jaar was in de televisietalkshow ‘M’ het Nederlands Kamerkoor te 

horen in Prayer for Ukraine van de Oekraïense componist Valentyn Silvestrov. Dit korte 

koorwerk, waarvan ook een orkestversie bestaat, maakte op veel kijkers een diepe indruk.  

Silvestrov werd in 1937 geboren in Kiev waar hij aan het conservatorium studeerde. Al 

tijdens zijn opleiding begint hij met componeren. In zijn vroege werken experimenteert hij met 

verschillende moderne compositievormen, zoals die van de seriële muziek, waarbij reeksen 

van alle twaalf tonen binnen een octaaf gebruikt worden. Zijn verwerking hiervan is bijzonder 

kleurrijk en expressief. Vanaf de jaren zeventig vindt hij een wat meer toegankelijke en 

persoonlijke eigen stijl. Zijn muziek wordt gekenmerkt door een meestal langzaam tempo, 

met een vaak mysterieus en dromerig karakter en met verwijzingen naar muziek van 

vroeger, van bijvoorbeeld Mozart en Mahler. Ook horen we invloeden van de muziek van de 

oosters-orthodoxe kerken, zoals in Prayer for Ukraine.  

Op deze avond luisteren en bespreken we zijn muziek, met voorbeelden van zijn kamer-, 

orkest- en koormuziek.  

 

Datum: woensdag 30 november 2022, 20.00 uur 

Leiding: ds. Wim Brouwer 

 
 
 
 
 



 

10 

 

 
CAPHARNAÜM 
 
In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, voor de rechter. Rechter: "Waarom klaag je 

je ouders aan?" Zain: "Omdat ze me op de wereld hebben gezet." Deze film (2018) van 

regisseur Nadine Labaki is een indringend portret over ouderschap en overleven in armoede, 

verteld door de ogen van een kind, dat zijn dagen slijt in de straten van Beiroet. Als oudste 

kind van het gezin moet Zain helpen zijn familie te onderhouden. Maar wanneer zijn zusje 

wordt uitgehuwelijkt aan de eigenaar van de buurtwinkel, besluit Zain weg te lopen van huis. 

Dit leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met nieuwe vriendschappen en allesbeslissende 

keuzes.  

De film is gedraaid op echte locaties en met niet-professionele acteurs, zodat iedereen zijn 

eigen ervaringen in de film kon verwerken. Met haar werkwijze legt de regisseur op een 

aangrijpende manier de intrinsieke motivatie van Zain vast en zijn gevecht tegen onrecht. Als 

eerste vrouwelijke Arabische regisseur werd deze film genomineerd voor een Oscar in de 

categorie ‘beste buitenlandse film’; bovendien kreeg Capharnaüm bij het filmfestival van 

Cannes in 2018 de Juryprijs. 

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

 

Datum: vrijdag 16 december 2022, 20.00 uur 

Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

 
 
 
TREINMUZIEK (2) 
 
In maart 2020 zouden Johan Sturm en ik een tweede avond houden over muziek die 

geïnspireerd is op treinen en alles wat daarmee samenhangt. De eerste avond was in 2019 

een groot succes en bij de voorbereiding hadden we genoeg bijzonder materiaal gevonden 

voor nog een avond, vandaar dat geplande vervolg. Maar doordat de corona-epidemie 

uitbrak, kon deze avond toen niet doorgaan. Inmiddels is Johan Sturm naar Zeeland 

verhuisd, maar hij komt graag nog een keer naar De Kleine Kerk om dit programma met mij 

uit te voeren.  

Niet lang nadat de eerste spoorlijnen in Noord-Amerika werden aangelegd, verscheen de 

trein in de bluesmuziek, als symbool voor de levensreis van de mens. Sindsdien komt de 

trein in honderden liedjes voor, en ook in de klassieke muziek heeft hij zijn sporen nagelaten. 

De trein is een van de weinige technische vindingen waaraan mensen een 

levensbeschouwelijke en religieuze betekenis hebben toegekend. Voor deze avond maken 

we weer een bijzondere selectie van ‘treinmuziek’ en staan we stil bij de maatschappelijke en 

culturele impact van de trein. 

 

Datum: donderdag 19 januari 2023, 20.00 uur 

Leiding: ds. Wim Brouwer en Johan Sturm 
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Stichting Kleinoot  - Concerten in november en december 
 

Op zondagmiddag 20 november zullen om 15.00 

uur twee jonge musici optreden in De Kleine Kerk. 

Fluitiste Camille Schneegans en pianist  

Carlos Marín Rayo spelen muziek van Franse 

componisten, zoals Debussy, Jolivet en Melanie 

Bonis. 

Camille en Carlos treden regelmatig samen op als 

duo na een ontmoeting tijdens hun masterstudie 

aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar 

werden ze gecoacht door Vincent Cortvrint, 

Kersten McCall en Frank van de Laar. Gedreven door dezelfde passie voor kamermuziek, is 

het delen van momenten op het podium met het publiek wat Camille en Carlos het leukst 

vinden. Hun repertoire strekt zich uit over vier eeuwen en ze zouden hun muziek graag zo 

veel mogelijk willen delen met het publiek. 

 

 

Op zondagmiddag 11 december zullen er weer studenten van het 

Conservatorium opreden. De Japanse violiste Runa Kimura wordt ook 

begeleid door Carlos Marin Rayo. Ze spelen o.a. een vioolsonate van 

Beethoven. Runa werd geboren in Hiroshima, Japan. Na haar studie aan 

de muziekschool, studeerde ze af aan de Tokyo University of the Arts. 

Momenteel volgt ze de masteropleiding aan het Conservatorium van 

Amsterdam bij Ilya Gruber. Tijdens de jaren van haar studie heeft Ruma 

verschillende prijzen gewonnen. 

 

 

 

 

Concerten in 2023:  

zondag 22 januari: studenten van het Conservatorium 

zondag 12 februari: Duo Nocturne: Dingeman Coumou, gitaar en Hanny de Jong, cello 

zondag 12 maart nog niet bekend 

zondag 21 mei nog niet bekend 

 

Kijkt u regelmatig op onze website: www.stichtingkleinoot.nl. 

 

 

 

 

 

  

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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De vrouw van Lot    Wislawa Szymborska (1923-2012)  
  
 
 Naar men zegt keek ik om uit nieuwsgierigheid. 

 Maar naast nieuwsgierigheid kon ik andere redenen hebben. 

 Ik keek om uit verdriet over een zilveren schaal. 

 Uit onoplettendheid, toen ik het riempje van mijn sandaal vastbond. 

 Om de rechtschapen nek van mijn echtgenoot Lot niet steeds voor me te zien. 

 Door de plotselinge zekerheid dat als ik nu doodging – hij niet eens zou blijven staan. 

 Omdat ook onderdanigen weerspannig kunnen zijn. 

 Om de achtervolgers te kunnen horen. 

 Getroffen door de stilte, in de hoop dat God zich had bedacht. 

 Onze beide dochters verdwenen al over de heuveltop. 

 Opeens voelde ik de ouderdom in me. Verwijdering. 

 De vruchteloosheid van het zwerven. Slaperigheid. 

 Ik keek om toen ik mijn bundeltje op de grond legde. 

 Ik keek, te bang om nog een stap verder te doen. 

 Op mijn pad waren slangen verschenen, 

 spinnen, veldmuizen en gierkuikens. 

 Niet meer het goede of kwade, maar alles wat leefde, 

 kroop en sprong in gezamenlijke paniek vooruit. 

 Ik keek om uit verlatenheid. 

 Van schaamte omdat ik stiekem vluchtte. 

 Omdat ik zin had te schreeuwen, terug te gaan. 

 Of pas toen de wind opstak, 

 mijn haar loswoei en mijn kleed optilde. 

 Ik had het gevoel dat ik vanaf Sodoms muren te zien was, 

 en dat ze daar in een daverend gelach uitbarstten, weer en weer. 

 Ik keek om uit woede. 

 Om me te verlustigen aan hun grootse ondergang. 

 Ik keek om alle hierboven opgegeven redenen. 

 Ik keek om buiten mijn wil. 

 Het kwam door het rotsblok dat grommend onder me wentelde. 

 Een spleet sneed me onverwacht de weg af. 

 Op de rand trippelde een hamster op zijn twee achterpootjes. 

 En toen wierpen we beiden een blik terug. 

 Nee, nee. Ik rende verder, 

 sleepte me voort en vloog op, 

 tot het donker uit de hemel stortte, 

 en daarmee hete kiezel, dode vogels. 

 Uit ademnood tolde ik vele malen rond. 

 Wie het had kunnen zien, had gedacht dat ik danste. 

 Niet uitgesloten dat ik mijn ogen open had. 

 Mogelijk viel ik met mijn gezicht de stad toegewend. 

  

 

Uit het Pools vertaald door Gerard Rasch  
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SEIZOENPROGRAMMA: VOORJAAR 2023 

 

Donderdag 19 januari: Treinmuziek II 

Vervolg van een bijzondere avond in 2019 over de betekenissen van de trein en het reizen 

per trein in teksten en muziek. In samenwerking met Johan Sturm.  

 

Vrijdag 3 februari:: Melancholia 

Film uit 2011 van Lars von Trier, over een groep mensen die moet omgaan met de 

ondergang van de aarde als gevolg van een botsing met een andere planeet.  

Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek, geleid door 

Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer. 

 

Donderdag 16 februari: Prometheus (1) 

Volgens een Griekse mythe stal Prometheus het vuur van de goden en gaf het aan de 

mensen. Hij werd er zwaar voor gestraft. De mythe heeft kunstenaars en filosofen 

eeuwenlang geïnspireerd. Op de eerste avond bekijken we de mythe en haar betekenis  bij 

de ‘oude’ Grieken, in de Renaissance en in het vroege christendom.  Met beelden, tekst en 

muziek. 

 

Donderdag 23 februari: Prometheus (2) 

Volgens een Griekse mythe stal Prometheus het vuur van de goden en gaf het aan de 

mensen. Hij werd er zwaar voor gestraft. De mythe heeft kunstenaars en filosofen 

eeuwenlang geïnspireerd. Op deze tweede avond verdiepen we ons in de verwerking van de 

Prometheus-mythe in de 19e en 20e eeuw in muziek en literatuur, met onder meer aandacht 

voor de Nederlandse schrijfster Carry van Bruggen. 

 

Woensdag 1 maart: Dorothee Sölle 

Andreas Wöhle, Luthers theoloog en predikant te Amsterdam, spreekt over het leven en de 

theologie van Dorothee Sölle (1929-2003).  

 

Donderdag 16 maart: De Sneeuwkoningin 

Een avond over het sprookje ‘De Sneeuwkoningin’ van Hans Christian Andersen, mede aan 

de hand van fragmenten uit de opera ‘The Snow Queen’ van de Deense componist Hans 

Abrahamsen. 

 

Donderdag 23 maart: Poëziefestival 

Thema: ‘Vuur’.  In samenwerking met Stichting Kleinoot 

 

Donderdag 20 april: ‘Lecture Concert’ 

Over spiritualiteit in de muziek van onder anderen Bach en Liszt. Met Jorrit Bakker (viool) en 

Wouter Bakker (piano) en verbindende teksten door Wim Brouwer. 

 

Vrijdag 12 mei: Film 

Nog nader bekend te maken. Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje 

een nagesprek, geleid door Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer. 

 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden geleid door ds. Wim Brouwer, tenzij anders 

vermeld.  



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 

 

 


