
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

49e jaargang, nr. 3 

 

januari – februari 2023 

              

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

   

01 januari geen dienst 

15 januari ds. W.H. Brouwer 

29 januari ds. A. Wessels  

 

  5 februari ds. W.H. Brouwer 

19 februari ds. W.H. Brouwer 

 

  5 maart ds. W.H. Brouwer 

19 maart ds. N. Gillebaard 

 

  2 april ds. W.H. Brouwer Palmzondag 

  6 april ds. O. Sondorp  19.30 uur Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

  7 april Vesper  19.30 uur Goede Vrijdag met teksten en muziek 

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

  9 april ds. P. van Winden Pasen, Paasontbijt om 8.30 uur 

16 april ds. W.H. Brouwer 

30 april Morgengebed 

  7 mei ds. W.H. Brouwer 

18 mei ds. W.H. Brouwer 8 uur, Hemelvaart, aansluitend wandeling 

28 mei ds. W.H. Brouwer Pinksteren 

  4 juni ds. W.H. Brouwer Zondag Trinitatis, Heilig Avondmaal, Afsluiting seizoen 

 

 
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 5 januari     Kerkenraad 

Zaterdag 7 januari vanaf 16.00 uur   Nieuwjaarsreceptie  

Donderdag 19 januari     Treinmuziek (2) 

Zondag 22 januari     Stichting Kleinoot: Concert Trio Alba 

Donderdag 2 februari     Kerkenraad 

Vrijdag 3 februari     Film: Melancholia 

Zondag 12 februari     Stichting Kleinoot: Concert Duo Nocturne 

Donderdag 16 februari    Prometheus (1) 

Donderdag 23 februari    Prometheus (2) 

Woensdag 1 maart     Andreas Wöhle: Dorothee Sólle 

Donderdag 2 maart     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 
 

Gelukkig is het nu weer mogelijk bijeenkomsten te houden, waaronder een 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari van 16 – 18 uur, zie pag. 4.  

Zoals eerder in de werkgroep eredienst besloten zijn er meer gastpredikanten uitgenodigd 

voor diensten waarin niet onze eigen predikant voorgaat. U vindt hun namen bij de diensten 

op de voorpagina. 

Er staan veel activiteiten op de agenda hierboven. Verderop in het blad vindt u een uitvoerige 

beschrijving. 

 

 

Afscheid van Duivendrecht 
Vele jaren ben ik lid geweest van de Protestantse Gemeente te Duivendrecht waarbij ik als 

Kerkrentmeester, Ouderling/Kerkrentmeester mijn bijdrage aan de kerkelijke gemeenschap 

mocht leveren. Tevens was er sprake van optredens als pianist/begeleider van onder andere 

de cantorij. Per 1 februari 2023 zal ik echter mijn taken neerleggen.   

Na lange tijd in Duivendrecht te hebben gewoond gaan wij eind maart 2023 verhuizen naar 

Zeist. Dichter bij onze kinderen en kleinkinderen. Minder kilometers en meer tijd voor de 

opgroeiende jeugd. Het betekent afscheid nemen van een dierbare, actieve, sociale, 

gemeenschap, waar ik vele jaren met plezier deel van heb uitgemaakt.  

 

Met een vriendelijk groet voor allen, mede namens mijn echtgenote Veronica 

Jan Peter van der Does 
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Bij de diensten 
 

N.B.: In januari zijn er op de derde en vijfde zondag van de maand diensten, in februari 

weer op de eerste en de derde zondag. 

 

Op zondag 15 januari lezen gaan we verder met de serie rond het boek Numeri en lezen uit 

Numeri 16 over het leiderschap van Mozes. 

 

Op zondag 29 januari gaat ds. Anton Wessels voor. 

 

Op zondag 5 februari lezen we uit Numeri 6 over het nazireeërschap. Een nazireeër is 

iemand die voor een bepaalde tijd in onthouding leeft volgens bepaalde regels. In een enkel 

geval geldt dit voor het hele leven, zoals bij Samuël, maar meestal slechts voor een 

bepaalde periode. We staan stil bij de betekenis van onthouding, ascese en heiligheid binnen 

de Thora en de joodse traditie.  

 

Op zondag 19 februari is de laatste dienst in de Epifanietijd, voor het begin van de 

veertigdagentijd. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal. We lezen en overdenken 

een heel kort en nogal mysterieus gedeelte uit het boek Numeri, Numeri 21, 14-15.  

 

Op zondag 5 maart, de tweede zondag van de veertigdagentijd, lezen we het verhaal van 

de Verheerlijking op de Berg volgens Lucas 9,28-36, in combinatie met een deel van Numeri 

11 over de zeventig oudsten die Mozes moeten bijstaan. Evenals op 15 januari gaat het hier 

over leiderschap, maar op een andere manier.  

 

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 

Vakantie 
 

Van 20 januari tot en met 31 januari 2023 heb ik vakantie opgenomen; in dringende gevallen 

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

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

 

ds. Wim Brouwer 
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Nieuwjaarsreceptie 
 
 
Door de coronacrisis was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk om 
een nieuwjaarsreceptie te houden in onze kerk. Maar nu 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 van 16:00 tot 18:00 uur in de Aanbouw 
 
 
Graag ontmoeten wij dan iedereen die in het afgelopen jaar op de een 
of andere wijze direct of indirect bij onze kerkgemeenschap betrokken 
is geweest. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
Namens de kerkenraad wens ik u hele prettige feestdagen en een 
gezond, gezegend en inspirerend 2023! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, 
Martijn Nolte, voorzitter 
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Diaconiecollectes van januari en februari 2023 
 

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

van de eerste maanden van het jaar 2023. 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. In de zak voor de Diaconie 

kunt u een bijdrage geven voor één van de hieronder besproken doelen. Daarnaast is er de 

mogelijkheid om giraal bij te dragen. 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 hieronder 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 januari en februari van 2023 zijn de collectes bestemd voor de volgende 

doelen: 

 15 januari   Werkgroep Diaconie 

 29 januari   Hulp voor Oekraïne  

 5 februari    Dokters van de Wereld 

 19 februari   Lilianefonds 

 

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

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

deze organisatie te vinden is. 

 

Werkgroep Diaconie. Ieder collecteblok van twee maanden wordt geopend met een collecte 

ten behoeve van de activiteiten van deze werkgroep.  De bestuurlijke taken van de 

Protestantse Gemeente Duivendrecht zijn ondergebracht bij verschillende werkgroepen. Alle 

taken die gericht zijn op een verbetering van materieel welzijn vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de werkgroep Diaconie. Naast organisatie en uitvoering van de in 

deze rubriek besproken collectes is dat ook het beheer van enkele fondsen als bv. het 

Individuele Noodfonds  dat ons in staat stelt aan daarvoor in aanmerking komende inwoners 

van Ouder-Amstel financiële noodhulp te geven. Deze en andere diaconale taken worden 

beschreven in de website van werkgroep : 

<https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie/>. 
 

 

 

 

 

https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie/
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Hulp aan Oekraïne. De inwoners van Oekraïne hebben dringend onze hulp nodig. Miljoenen 

mensen, waaronder veel kinderen, slaan op de vlucht voor het geweld en laten alles achter. 

Het Rode Kruis heeft Giro 5125 geopend voor humanitaire hulp in Oekraïne, omliggende 

landen en in Nederland. Met deze collecte draagt u bij aan de directe noodhulp, zoals 

onderdak en psychosociale hulp. Voor meer info zie:   

<rodekruis.nl/nieuwsbericht/giro-5125-geopend-voor-crisis-oekraine/>  . 

 

Dokters van de Wereld biedt gezondheidszorg aan kwetsbare mensen in 350 projecten. De 

organisatie is in 1997 opgericht als de Nederlandse tak van Médecins du Monde, een 

internationaal netwerk met het hoofdkantoor in Parijs en 15 kantoren wereldwijd.  In meer 

dan tachtig landen wordt aan hen die geen of maar beperkt toegang hebben tot medische 

zorg medische en sociale hulp geboden. Dokters van de wereld is de enige internationaal 

werkende medisch hulporganisatie die het aandurft om tegen de opvattingen van een 

heersend dictatoriaal regime in te gaan. 

Voor meer info zie: < https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/> . 

 

Het Liliane Fonds is een van oorsprong  Nederlandse organisatie  die zich richt op een van 

de meest kwetsbare doelgroepen: kinderen en jongeren met een beperking in een arme 

omgeving. Samen met lokale partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert 

het Liliane Fonds hun levenskwaliteit en toekomstkansen.  Ouders, zorgverleners, leraren en 

beleidsmakers worden zoveel mogelijk betrokken bij het toegankelijk maken van de 

omgeving. Zo wordt een structurele verbetering in het leven van het kind mogelijk gemaakt. 

Samen met lokale partners wordt hulp geboden aan  kinderen met een beperking in Afrika, 

Azië en Latijns-Amerikadoor kinderen de best mogelijke zorg op maat te bieden , hen  te 

ondersteunen in hun ontwikkeling en  hun omgeving toegankelijker te maken. 

Voor meer info zie: < https://www.lilianefonds.nl/ >. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage,  

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 

 
 
Gratis Boodschappenpakket 
 

Bij supermarkt PLUS kunt u weer sparen voor het Gratis Boodschappenpakket ter waarde 

van ruim € 55. Al enkele jaren verzamelt de diaconie niet gebruikte bonnen en spaart op 

deze manier pakketten bij elkaar voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Vorig jaar 

zijn er zo ruim 25 pakketten verspreid.  

Wilt u wel sparen en gebruikt u de bonnen niet zelf, doe ze dan in de brievenbus bij Cobi 

Groeneveld, Rijksstraatweg 71. U hoeft de bonnen niet op te plakken. De actie duurt tot en 

met 25 februari. Alvast veel dank! 

 

     Voor meer informatie 

     Cobi Groeneveld, tel.020-6954289. 

 

 

https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/
https://www.lilianefonds.nl/
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Actie Kerkbalans 2023 
 
Het motto voor de Actie Kerkbalans is dit jaar: 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

De Protestantse Gemeente Duivendrecht is actieve gemeente die zich breed inzet voor hulp 

aan hen die dit nodig hebben en tevens bijdraagt aan de sociale en culturele activiteiten in 

Duivendrecht.  

Onze kerk wil ook in de komende jaren van waarde blijven voor mensen die verbinding en 

verdieping zoeken. De Kerkenraad onderzoekt in welke vorm dit, bij een dalend ledenaantal 

en tekort aan vrijwilligers, ook na het emeritaat van onze predikant eind 2025, mogelijk is. 

Aansluiting bij de Protestantse Kerk van Amsterdam, die ons organisatorisch kan 

ondersteunen is daarbij een reële optie. Over de voortgang van dit traject zullen wij u op de 

hoogte houden. Uw raadgeving en steun worden bij het verkennen van de 

toekomstmogelijkheden van onze gemeente in hoge mate op prijs gesteld. 

 

U bent betrokken bij de Protestantse Gemeente Duivendrecht en steunt haar financieel. 

Derhalve doen wij ook dit jaar weer een beroep op u voor een financiële bijdrage. De actie 

Kerkbalans is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari 2023.  

Na bezorging van de benodigde informatie in de eerste week wordt u gevraagd uw antwoord 

in de tweede week in te leveren bij:  

Peter van Leeuwen   Rijksstraatweg 71 Duivendrecht   

Gerie Bouman  In de Korenmolen 17 Duivendrecht 

 

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

Protestantse Gemeente te Duivendrecht, onder vermelding van Kerkbalans 2023. U hoeft uw 

bijdrage niet direct over te maken, maar kunt dit doen op een door u gewenst tijdstip. 

 

Met vriendelijke groet en onze hartelijk dank voor uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 2023. 

 

Het College van Kerkrentmeesters 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Peter van der Does, Ouderling/Kerkrentmeester 

 

 

Verkoop Waddenland 
 

Het appartement Waddenland 27 is verkocht. De verkoop is voorspoedig 
verlopen, met een opbrengst boven de vraagprijs. Eind november is het 
koopcontract getekend en de koper heeft de financiering rond. De overdracht 
zal nog voor 31 december 2022 plaatsvinden. 
 

Jan Peter van der Does 



 

8 

 

SEIZOENPROGRAMMA 

 

Na alle problemen als gevolg van de corona-epidemie is het dit seizoen gelukt om weer een 

volledig avondprogramma te maken voor De Kleine Kerk. Het was goed om velen van u 

weer terug te zien op de verschillende avonden die we in het afgelopen najaar hebben 

gehouden. Vanaf januari gaan we weer vol goede moed verder met een hopelijk voor u weer 

interessant programma! 

 

 

DE TREIN IN DE MUZIEK (2) 

De combinatie trein en muziek leverde in maart 2019 een bijzondere avond op. Veel 

schitterend materiaal uit de voorbereiding konden we helaas niet gebruiken omdat er teveel 

van was. Ook kregen we enkele waardevolle suggesties van bezoekers. Daarom wilden we 

een jaar later een vervolgavond organiseren, maar toen begon de corona-epidemie… Maar 

nu is het dan zover: in dit voorjaar een tweede deel over ‘treinmuziek’.  

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 op grote schaal 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 

 

 

MELANCHOLIA 

Dit mysterieuze drama uit 2011 van regisseur Lars von Trier vertelt het verhaal van een 

groep mensen die moet zien om te gaan met de dreigende vernietiging van de aarde. Onder 

hen is Justine (Kirsten Dunst) die op het punt staat om te trouwen, op het moment dat er een 

enorme planeet ontdekt wordt die de aarde nadert. De reacties hierop van de verschillende 

hoofdpersonen zijn heel verschillend. Een achterliggende vraag van deze film is wat er 

werkelijk toe doet in ons leven. De film is zowel aangrijpend als vervreemdend, wat komt 

door het apocalyptische plot, maar ook door de bijzondere vormgeving en muziek. Vooral in 

de nachtelijke scènes is de digitale esthetiek verbluffend. De manier waarop bijvoorbeeld het 

licht van de lampen rondom het Zweedse kasteel Tjolöholm zacht reflecteert op de huid van 

de personages is prachtig. Daarnaast zijn er lang uitgesponnen shots in extreem slow motion 

met daaronder het voorspel van Wagners Tristan und Isolde. Alle muziek in de film is 

afkomstig uit deze opera, waarvan het voorspel regelmatig terugkeert en van grote invloed is 

op de beleving van de film. Het acteerwerk is indrukwekkend en actrice Kirsten Dunst kreeg 

op het filmfestival in Cannes dan ook een Gouden Palm voor haar rol. 

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

 

Datum: vrijdag 3 februari 2023, 20.00 uur 

Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
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PROMETHEUS  

In een serie van twee avonden besteden we aandacht aan Prometheus, een personage uit 

de Griekse mythologie. In de oorspronkelijke mythe steelt Prometheus het vuur van de 

goden en geeft het aan de mensen omdat hij vindt dat de goden de mensen tekort doen. 

Prometheus wordt hier door de oppergod Zeus zwaar voor gestraft. Hij wordt vastgeketend 

aan een rots, waarbij er elke dag een adelaar langskomt die zijn lever opeet, die ’s nachts 

weer aangroeit. Hieraan kwam een einde toen Heracles, met toestemming van Zeus, de 

adelaar doodde. Het verhaal heeft vaak gediend als beeld van het lot van de mens, 

ingeklemd tussen vrijheid en afhankelijkheid. Voor de een gaat het verhaal van Prometheus 

over de hoogmoed van de mens, voor de ander over zijn vrijheid. Het van Prometheus 

ontvangen vuur heeft in de handen van mensen tot zowel creativiteit als vernietiging geleid.  

 

Eerste avond: 

Op deze eerste avond bespreken we de oorspronkelijke mythe en de verwerking en 

betekenis ervan in de oudheid, het vroege christendom en de Middeleeuwen, in beeld, 

geschrift en muziek, met onder meer aandacht voor de dichter Hesiodus (7e eeuw v. Chr.), 

de tragedieschrijver Aeschylus (5e eeuw v. Chr.), de kerkvader Tertullianus (2e eeuw n.Chr) 

en de zeventiende-eeuwse componist Antonio Draghi. 

 

Datum: donderdag 16 februari 2023, 20.00 uur 

Leiding: ds. Wim Brouwer 

 

Tweede avond: 

Op de tweede avond bespreken we de rol die de mythe van Prometheus heeft gespeeld in 

de beeldende kunst, literatuur en muziek van de negentiende en twintigste eeuw. De 

hernieuwde aandacht voor Prometheus hangt samen met de opkomst van de burgerij, de 

ontwikkeling van universele humanistische idealen en ideeën over de betekenis van kunst.. 

We richten onze aandacht onder meer op Johann W. von Goethe, Carry van Bruggen, 

Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Franz Liszt en Luigi Nono.  

 

Datum: donderdag 23 februari 2023, 20.00 uur 

Leiding: ds. Wim Brouwer 

 

 

DOROTHEE SÖLLE 

De Lutherse theologe Dorothee Sölle werd geboren in 1929 in Keulen en groeide op in het 

door het fascisme beheerste Duitsland. Dit heeft haar theologie ingrijpend beïnvloed. Door 

de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog kon zij niet meer uit de voeten met het 

beeld van een algoede en almachtige God. In haar leven en haar theologie speelt zowel 

politiek engagement als mystieke geloofsbeleving een grote rol. Andreas Wöhle, predikant 

van de Lutherse Kerk in Amsterdam, schreef een boek over haar: ‘Van de boom leren. 

Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle’. Hij is van mening dat haar theologie 

voor deze ‘post-moderne’ tijd nog altijd van grote betekenis is. Op deze avond zal hij ons 

vertellen over haar leven en werk.  

 

Datum: woensdag 1 maart 2023 

Leiding: ds. Andreas Wöhle 
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Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Donderdag 12 januari: Zingen in de Zorg 

 

Op 12 januari komen Zorg-Zangeressen Marjolein Verburg en Lieke Hoogland van Zingen in 

de Zorg naar het Alzheimercafé om alles te vertellen over de positieve werking van samen 

zingen bij dementie. Tijdens de workshop vertellen Marjolein en Lieke over Zingen in de Zorg 

bij u thuis en we gaan natuurlijk samen zingen, zodat u zelf aan den lijve kunt ervaren wat de 

positieve effecten van samen zingen zijn. 

Samen zingen activeert het gezonde deel van het brein om zo in het dagelijkse leven met 

dementie meer welzijn en kwaliteit te ervaren, vertrouwen op te bouwen en te kijken naar wat 

er nog allemaal wel kan.  

Zingen werkt vitaliserend, het maakt direct spanning vrij. Emoties kunnen weer stromen en 

zo ontstaat ruimte. Ruimte voor plezier, verbinding en contact. Ja, zelfs ruimte voor 

ontwikkeling. Zingen activeert – door de dementie verborgen – gebieden in het brein en 

brengt zo de mens weer tevoorschijn.  

Voor meer informatie: https://zingenindezorg.nl  

 

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  

 

De volgende bijeenkomst is op donderdag 9 februari. Programma nog niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://zingenindezorg.nl/
mailto:FSchuiling@dynamo-amsterdam.nl
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Stichting Kleinoot  - Concerten in januari en februari 
 

Op zondagmiddag 22 januari zullen om 15.00 uur drie 

jonge musici optreden in De Kleine Kerk.  

 

Alberto Sánchez – klarinet 

Diana Sanz Pascual – cello 

Alexandre Lutz García – piano 

 

 

 

 

Op zondagmiddag 12 februari zullen we een goede 

bekende ontmoeten. Dingeman Coumou speelt dan 

samen met Hanny de Jong.  

 

Dingeman Coumou studeerde luit en klassiek gitaar 

aan het Utrechts Conservatorium. In masterclasses en 

postconservatorium lessen bekwaamde hij zich verder 

op de instrumenten en ontwikkelde zich ook als 

componist. Hij speelde o.a. samen met de 

legendarische gitarist Julian B. Coco (1924 – 2013). 

Zijn eerste LP opname kwam uit in 1980 en er zouden 

nog enkele CD’s volgen. Naast het klassieke genre volgde de studie van flamenco en 

fingerstyle Jazz. In zijn eigen composities en arrangementen is deze veelzijdigheid goed te 

horen. Hij treedt op als solist of begeleider en geeft masterclass workshops. Als docent 

klassiek gitaar, luit en theorie voorbereidende vakopleiding is hij verbonden geweest aan de 

muziekschool in Alphen aan den Rijn. 

 

Hanny de Jong studeerde aan het Tilburgs Conservatorium bij György Schiffer en studeerde 

af aan het Amsterdams Conservatorium waar zij haar solistendiploma haalde. Zij legde zich 

toe op het spelen van kamermuziek en maakte deel uit van het Miranda kwartet. Zij speelde 

in vele orkesten in binnen- en buitenland. Naast het geven van cello lessen treed zij 

regelmatig op met pianist Koos van Vliet. Met gitarist Dingeman Coumou vormt zij sinds 

enige tijd het Duo Nocturne. Deze naam is ontleend aan de nocturnes, die Frederic 

Burgmüller voor cello en gitaar schreef en die deel uitmaken van het repertoire. 

 

 

Concerten in 2023:  

zondag 12 maart: musici nog niet bekend 

donderdag 23 maart:10e Poëziefestival: Thema: Vuur 

zondag 21 mei: musici nog niet bekend 

 

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

http://www.stichtingkleinoot.nl/


Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
 

www.pknduivendrecht.nl 
 

ADRESSEN 

 

Predikant: ds. W.H. Brouwer, Burgemeester van Tienenweg 20  06 30 21 47 71 

 1111 CW Diemen  

 

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 

 

 


