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maart - april 2023 

              

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

   

  5 maart ds. W.H. Brouwer 

19 maart ds. N. Gillebaard Start Deeldoosjes project 

 

  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; inleveren deeldoosjes 

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 

   gemeenteberaad, gezamenlijke maaltijd 

18 juni ds. W.H. Brouwer 

 

  2 juli ds. W.H. Brouwer 

16 juli ds. S. Lamsma 

30 juli ds. W.H. Brouwer 

 

 
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 2 maart     Kerkenraad 

Zondag 12 maart 15.00 uur    Stichting Kleinoot: Paleia Trio 

Donderdag 16 maart     De Sneeuwkoningin Muziek 

Donderdag 23 maart vanaf 19.30 uur  Stichting Kleinoot: Pöeziefestival: VUUR 

Donderdag 30 maart     Prometheus 2 

Dinsdag 18 april 19.30 uur    Kerkenraad / overleg met Diemen 

Donderdag 20 april     Lecture Concert Jorrit en Wouter Bakker 

Donderdag 4 mei 19.15 uur    Dodenherdenking / Stille tocht 

Vrijdag 12 mei      Film: Nomadland 

Zondag 14 mei 10.00 uur    Koffie met Thema 

Donderdag 18 mei 8.00 uur    Hemelvaart met wandeling 

Zondag 21 mei 15.00 uur Stichting Kleinoot: Dokwerk Saxophone 

Quartet 

Donderdag 25 mei  Debatavond Big Tech 

 

 

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 
 

Er staan veel activiteiten op de agenda hierboven. Hieronder en verderop in het blad vindt u 

een uitvoerige beschrijving. 

 

In mei zijn de zondagen met kerkdiensten wat verschoven omdat een Pinksterdienst met 

eigen predikant onze voorkeur had. Daarom is er op 14 en 21 mei geen kerkdienst.  

Wel kunt u op 14 mei deelnemen aan het gesprek onder de noemer koffie met thema. 

 

14 mei 10.00 uur Koffie met Thema: Hagar. 

Hagar is een Egyptische slavin van Abraham en Sara. Haar leven bestaat uit: water halen, 

brood bakken, vee slachten, tenten opzetten, kamelen wassen en… met haar meester naar 

bed. Zwanger van hem worden, zijn kind baren. Naast de vele dagelijkse taken die ze 

ongetwijfeld haar al opdraagt, wil Sara Hagar als draagmoeder inzetten. Voor Sara is wat ze 

doet normaal en geaccepteerd. In onze samenleving is slavernij afgeschaft. Toch zijn er nog 

steeds mensen die in onvrijheid leven. 

 

18 mei 8.00 uur Hemelvaart – Wandeling langs sporen van het slavernij verleden 

Op 18 mei willen we weer wandeling op Hemelvaartsdag organiseren. Na een kort 

ochtendgebed wandelen we door een park, langs gevelstenen, muurschilderingen en door 

straten met namen die verwijzen naar het soms pijnlijke slavernijverleden. Met natuurlijk 

ergens onderweg broodjes en koffie als vanouds.   
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Bij de diensten 
 

Op zondag 19 maart, de vierde zondag van de veertigdagentijd,  gaat ds. N. Gillebaard uit 

Heerhugowaard voor.  

 

Op zondag 2 april is het Palmzondag en begint de Stille Week. We lezen uit Matteüs 21 

over de intocht in Jeruzalem en over wat er direct na gebeurt. Jezus keert terug naar het 

‘huis van zijn Vader’, waar hij ook als twaalfjarige korte tijd verbleef. Sommigen zijn blij met 

zijn komst, maar anderen bezorgen hem een ijzige ontvangst: Jezus als vreemdeling in zijn 

eigen huis.  

 

Dit jaar ben ik verder alleen op Stille Zaterdag aanwezig in De Kleine Kerk, omdat ik de 

diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen in Diemen zal leiden. Daar is geen 

Stille Zaterdagviering, vandaar dat ik dan wel in Duivendrecht kan zijn. Er zijn twee bekende 

en zeer gewaardeerde gastpredikanten, dus de Stille week zal in Duivendrecht evengoed 

mooi gerealiseerd worden. 

 

Op Witte Donderdag, 6 april, viert ds. Otto Sondorp met ons het Heilig Avondmaal. De 

dienst begint om 19.30 uur. 

 

Op Goede Vrijdag, 7 april,  is er om 19.30 uur een viering zonder predikant, waarvan ik de 

liturgie in samenwerking met Martijn Nolte zal samenstellen. Delen uit het Matteüs-evangelie 

over het lijden van Jezus worden afgewisseld met liederen en muziek.  

 

Op Stille Zaterdag, 8 april, 19.30 uur, lezen we verder in het Matteüs-evangelie (Matteüs 

27, 57 – 66) over de graflegging van Jezus. 

 

Op Paasmorgen, 9 april,  gaat ds. Pieter van Winden voor in de dienst, die om 8.30 uur 

voorafgegaan wordt door het Paasontbijt (zie ook elders in dit blad). 

In die dienst zal er weer een zanggroepje meewerken en de begeleiding uitgebreid worden 

met fluit en viool.  

 

Op zondag 16 april begint een kleine serie over het boek Ruth; we lezen daaruit dan het 

eerste hoofdstuk.  

 

Op zondag 30 april, de vijfde zondag van die maand, is er een Morgengebed. 

 

Op zondag 7 mei lezen we verder in het boek Ruth, het tweede hoofdstuk. 

 

Na enkele jaren overgeslagen te hebben is er dit jaar weer een korte viering op 

Hemelvaartsdag, 18 mei, om 8.00 uur, voorafgaand aan een wandeling (zie elders in dit 

blad). 

 

N.B.: Op de derde zondag van mei, de 21e is er geen dienst, omdat het de week daarop 

Pinksteren is. Op zondag 28 mei vieren we dus het Pinksterfeest. Naast het Pinksterverhaal 

uit Handelingen lezen we delen uit Ruth 3 en 4.  
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Op de eerste zondag van juni (4 juni) vieren we  zondag Trinitatis, als een soort afsluiting van 

het seizoen. In die dienst vieren we het Heilig Avondmaal en na afloop is er onder meer een 

maaltijd in de Aanbouw.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

DOROTHEE SÖLLE 

 

Op woensdag 1 maart sprak Andreas Wöhle, predikant bij de Evangelisch Lutherse Kerk in 

Amsterdam, in De Kleine Kerk over Dorothee Sölle. Haar theologie lijkt soms al weer bijna 

vergeten in de kerken, maar is volgens Andreas Wöhle nog altijd van grote betekenis. Haar 

zoektocht naar een betekenisvol omgaan met het christelijk geloof en naar de praktische en 

politieke consequenties die daaruit voortvloeien zou ons nog steeds kunnen inspireren. Haar 

idealisme staat in een zeker contrast met de gelatenheid van veel kerken in onze tijd 

tegenover wat er in de wereld gebeurt. Interessant is ook hoe zij een ontsporend idealisme 

probeert te voorkomen door een mystieke benadering: jezelf steeds weer terugtrekken op 

jezelf en in de stilte om vandaar uit kritisch, maar ook met liefde en in het bewustzijn van 

eigen kwetsbaarheid en feilbaarheid in de wereld te kunnen staan.  

 

Dorothee Sölle (Keulen, 30 september 1929 - Göppingen, 27 april 2003) was een Duitse, 

lutherse theoloog. In haar jeugd zag ze de ellende die het fascisme in de wereld aanrichtte. 

Het beeld van de algoede en almachtige God was voor haar in het licht van de 

verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet meer in stand te houden. Andreas Wöhle: 

“Volgens Sölle was God zelf, de god die de kerk ongebroken meende te kunnen verkondigen 

- ook na de ervaring van Auschwitz -, in de kampen vermoord! Met de moed der wanhoop 

probeerde Sölle vanuit het beeld van ‘de dood van God’ - zoals ook anderen in die tijd deden 

- een nieuw verstaan van geloof te vinden. Haar nietsontziende eerlijkheid in de beschrijving 

van de breukvlakken van het bestaan en het geloof maakte haar algauw tot een 

voorbeeldfiguur voor velen die na oorlog en Auschwitz worstelden met geloof en kerk en 

samenleving.” Vanuit deze achtergrond zocht ze naar nieuwe manieren om over God te 

kunnen spreken. Daarbij waren voor haar geloof en politiek met elkaar verbonden: geloof 

moet concreet worden in rechtvaardig handelen en functioneren van mensen en instituties.  

 

Ze schreef meer dan veertig boeken, waarvan er vele in het Nederlands vertaald zijn. 

Mystiek en verzet (Baarn, 1998) geldt voor velen als haar belangrijkste werk. Andere 

bekende titels van haar zijn: ‘Plaatsbekleding’, ‘Sympathie’ en ‘De Heenreis’.  

 

Andreas Wöhle, die Dorothee Sölle persoonlijk gekend heeft,  vertelde op boeiende en 

betrokken wijze en mede aan de hand van enkele gedichten en interviewfragmenten over 

haar leven en werk. Na de pauze was er ruime gelegenheid voor vragen en reacties, en ook 

daarna ging het gesprek in de Aanbouw nog lang door: kortom, een inspirerende avond! 

 

Van Andreas Wöhle verscheen bij KokBoekencentrum: 

‘Van de boom leren – Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle’ 

 

ds. Wim Brouwer 
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Concentratie-oefening 

 

Als ik heel stil ben 

kan ik vanuit mijn bed  

de zee horen ruisen 

maar stil zijn is niet genoeg 

ik moet ook mijn gedachten losmaken van het land 

  

Het is niet genoeg  

de gedachten los te maken van het vasteland 

ik moet ook mijn ademhaling aanpassen aan de zee 

omdat ik bij het inademen minder hoor 

  

Het is niet genoeg de adem aan te passen aan de zee 

ik moet ook mijn handen en voeten hun ongeduld ontnemen 

  

Het is niet genoeg  

handen en voeten te kalmeren 

ik moet ook de beelden van mij weggeven 

  

Het is niet genoeg  

de beelden weg te geven 

ik moet ook ophouden met moeten 

  

Het is niet genoeg  

met moeten op te houden 

zolang ik mijn ik niet verlaat 

  

Het is niet genoeg  

het ik te laten varen 

ik leer vallen 

  

Het is niet genoeg  

te vallen 

maar terwijl ik val 

en mezelf ontzink 

houd ik op 

de zee te zoeken 

omdat de zee nu 

de kust heeft verlaten 

in mijn kamer kwam 

en mij is 

  

Als ik heel stil ben 

 

Dorothee Sölle 
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Diaconiecollectes van maart en april 2023 
 

In deze rubriek geven wij een overzicht van de bestemming van de diaconale collectes van 

de maanden maart en april van 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 maart en april van 2023 zijn de collectes bestemd voor de volgende doelen: 

 5 maart     Werkgroep Diaconie 

 19 maart    Save the Children 

 2 april     Stap Verder 

 6 april (Witte Donderdag)  Hospice Veerhuis 

 9 april ( Eerste Paasdag)  Vluchtelingenwerk 

 16 april    Bootvluchteling 

 30 april    Voedselbank Diemen  

 

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 

geregistreerde 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/. 

 

Save the Children is meer dan 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. 

Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie 

op het gebied van kinderrechten, actief in meer dan 120 landen. Wereldwijd werken dagelijks 

ruim 23.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85% vanuit lokale veldkantoren, 

https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie/
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om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een 

(natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Zie 

voor een antwoord op uw vragen over de stichting de uitvoerige website  

https://www.savethechildren.nl/. 

 

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de 

Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties 

willen zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van het stadsdeel  met 

verschillende activiteiten en voorzieningen die mensen steviger in de maatschappij kunnen 

laten staan. De komende drie jaar zijn dat: 

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

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

2. Een Kenniscentrum met spreekuren waarin bezoekers om informatie kunnen vragen en 

bespreken wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben Ook problemen 

kunnen vertrouwelijk besproken worden en er wordt praktische hulp geboden  zoals een 

postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken, etc. 

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

Zie voor meer info: https://www.stapverder.info/. 

 

Hospice Veerhuis is al tientallen jaren de begunstigde doelgroep op Witte Donderdag. Dit in 

twee aangrenzende panden in de Amsterdamse Van Gogh straat gevestigde hospice biedt 

plaats en verzorging aan vier zwaar zieke mensen van wie deskundigen verwachten dat zij 

zeer binnenkort zullen overlijden. Een team van professionals en vrijwilligers stelt zich tot 

doel dit overlijden zowel mentaal als fysiek zoveel mogelijk te verlichten. Van de patiënten 

wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd, maar deze is voor toelating niet bindend; 

daardoor steunt het hospice zeer op uw donaties. Info https://www.hospiceveerhuis.nl/. 

 

VluchtelingenWerk: Stichting Vluchteling staat voor noodhulp aan vluchtelingen en 

ontheemden. Met extra aandacht voor hen die moeilijk bereikbaar zijn of weinig aandacht 

krijgen. De medewerkers komen op voor de rechten en bescherming van vluchtelingen en 

ontheemden waar ook ter wereld, in weerwil van het negatieve klimaat dat rond vluchtelingen 

is ontstaan. Ze blijven flexibel, eigenwijs en slagvaardig en waken voor logheid en 

bureaucratie. Stichting Vluchteling zal het komende jaar verder investeren in het verkrijgen 

van humanitaire toegang tot vluchtelingen en ontheemden in conflictgebieden. Daarnaast 

staat de behandeling van chronisch zieken, maar ook de uitbouw van geestelijke 

gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning centraal. Eén van de belangrijkste 

doelstellingen voor 2023 is het verder uitbouwen van hun aanwezigheid in Oekraïne. Het is 

hun ambitie om nog dichter bij de noden te staan en nog beter te selecteren wie het best 

toegerust is om noodhulp te bieden. Meer over acties: https://actie.vluchtelingenwerk.nl/. 

 

Stichting Bootvluchteling is een snel groeiende hulporganisatie die medische en 

psychische hulp verleent aan mensen op de vlucht. Dit gebeurt door professionele 

vrijwilligersteams bestaande uit artsen, verpleegkundigen en psychologen die zich  

onderscheiden door een pragmatische manier van werken in een internationaal werkveld, 

daar waar hulp het hardst nodig is. De stichting is actief sinds 2015 op verschillende locaties, 

aanvankelijk alleen voor de vluchtelingen op Lesbos, maar nu verspreid over heel 

Griekenland en elders in Oost-Europa.  Voor meer info zie: https://bootvluchteling.nl/. 

 

https://www.savethechildren.nl/
https://www.stapverder.info/
https://www.hospiceveerhuis.nl/
https://actie.vluchtelingenwerk.nl/
https://bootvluchteling.nl/
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Voedselbank Diemen  is een geregeld terugkerend doel van deze collecte, mede omdat zij 

haar zorg uitstrekt over de inwoners van Duivendrecht. De werkzaamheden van de 

voedselbank die steeds méér materiële steun moet geven onder steeds moeilijker 

omstandigheden behoeft geen uitleg.  

Meer actuele info vindt u op: https://www.voedselbank-diemen.nl/. 

 

 

Met dank voor uw bijdrage, 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 
 
 
 
PAASONTBIJT  
 
Wie ontbijt mee op Paasmorgen? 
Het zal de zevenendertigste keer worden dat het Paasontbijt plaatsvindt.  
We starten om half negen, en na zo’n drie kwartier is iedereen wel uitgegeten en begint het 
grote opruimen. Daarna, zo is de ervaring, zal niemand meer kunnen zien dat er een groep 
kerkgangers ontbeten heeft, zo netjes wordt het. 
 
We zetten het Paasfeest voort in de eredienst. 
 
Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel eters moet worden gerekend. Opgave 
is dan ook gewenst. Maar als een vergeetachtig mens of een spijtoptant zich op paasmorgen 
meldt zonder zich te hebben opgegeven, dan doen we daar niet moeilijk over. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd!  
 
Opgeven kan bij ondergetekende.  
Telefoonnummer: 020 6906799 
Doe die opgave het liefst vóór Stille Zaterdag, in verband met de noodzakelijke 
boodschappen. 
 
Dus: 9 april, Eerste Paasdag. 
Tijd van aanvang: half negen stipt. 
Plaats: De Aanbouw.   
 
Tot dan! 
Meini Blom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voedselbank-diemen.nl/


 

9 

 

Gratis Boodschappenpakket 
 
Bij de plaatselijke Plus supermarkt is onlangs weer de boodschappendoosactie gehouden: 
men kreeg zegels waarvoor een doos met producten kan worden verkregen. Meerdere 
gemeenteleden -maar ook veel andere dorpsgenoten- hebben deze zegels ingeleverd bij de 
diaconie waardoor wij maar liefst VIJFENTWINTIG dozen met boodschappen konden 
afleveren aan ondermeer cliënten van het plaatselijke maatschappelijke werk en cliënten van 
Stap Verder maar ook aan enkele anderen waarvan wij weten dat zij wel een extraatje 
kunnen gebruiken.  
 
Maar de diaconie kan ook zorgen dat niet alleen andere zegeltjes of bonnetjes maar ook bijv. 
toiletartikelen, kleding en schoenen goed terechtkomen. 
 
Wij ondersteunen bijvoorbeeld ook het diaconale werk van de kerken in Amsterdam Zuid 
Oost in STAP VERDER. Deze instelling ondersteunt velen met o.a. taallessen, kleding, 
voedsel en juridische bijstand. 
 
Namens al degenen die wij hiermee kunnen helpen hartelijk dank! 
Cobi Groeneveld 
 
 

De boodschappenplusbus 
 
Vindt u het Dorpsplein soms wat te ver weg – zeker bij slecht weer – en is zware 
boodschappen sjouwen niet uw favoriete bezigheid? Probeer dan eens of de 
boodschappenplusbus voor u een oplossing is. 
 
Zo werkt het: 
 De BPB rijdt op dinsdagmorgen.  
 Meldt u vooraf aan, uiterlijk op donderdag, bij Coherente (*). 
 De plaatsen zijn beperkt, u hoort op maandag of u mee kunt. 
 U wordt thuis opgehaald tussen 10:45 en 11:15 uur. 
 Rollator, wandelstok, rolstoel en boodschappentas kunnen mee.  
 Indien gewenst krijgt u hulp bij het in- en uitstappen. 
Tussen 11:15 en 11:30 uur arriveert u bij het Dorpsplein. 
Tot 12:15 uur kunt u uw boodschappen doen. 
Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar in het Dorpshuis. 
U bent ongeveer om 13:15 weer thuis. 
Kosten: € 3,00. 
 
(*) Coherente is bereikbaar op ma. – do. van 10:00-14:00 uur. Tel.nr. (020) 496 36 73. 
 
Het betreft hier een proef, die loopt tot 01 juli 2023, om te onderzoeken of er voor deze 
dienst belangstelling is en of het in praktijk voldoet.  
De boodschappenplusbus is een gezamenlijk initiatief van Coherente, gemeente Ouder-
Amstel en Ons Tweede Thuis. 
 
Als u boodschappen doen een hele klus vindt, dan verandert dit alternatief die klus 
misschien wel in een gezellig uitje. Gewoon een keer proberen zou ik zeggen.  
 
Veel plezier. 
Brigitte Schutte 
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Deeldoosjesactie 2023 voor Stichting Jarige Job 
 

We beginnen dit jaar aan de late kant, 

maar toch willen we de kans niet voorbij 

laten gaan om weer een  

deeldoosjesactie te organiseren. Op 

zondag 19 maart krijgt u een deeldoosje 

uitgereikt, waarin u geld kunt 

verzamelen. De doosjes worden tijdens 

de dienst op Eerste Paasdag weer 

ingeleverd.  

Net als vorig jaar zal de opbrengst van de deeldoosjes gegeven worden aan de Stichting 

Jarige Job. Ieder jaar zijn er in Nederland weer tienduizenden kinderen die hun verjaardag 

niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Door de hoge energiekosten en 

stijgende inflatie is de armoede in Nederland enorm toegenomen. Naar schatting leeft op het 

moment maar liefst één op de tien kinderen in armoede! Stichting Jarige Job helpt deze 

kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles voor een onvergetelijke 

verjaardag: versiering, traktaties voor de klas, wat lekkers voor de visite en een mooi 

cadeau. 

 

We hopen van harte dat u de deeldoosjes met Pasen goed gevuld weer meeneemt naar de 

kerk en dat we een mooi bedrag kunnen overmaken aan de stichting! 

Als u liever een gift overmaakt in plaats van het deeldoosje met contant geld te vullen dan 

kan dat uiteraard ook. Graag ontvangen we uw gift dan op onderstaande rekening, onder 

vermelding van ‘deeldoosjes’. 

 

IBAN rekening nr. NL92 INGB 0000 0515 956 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht 

 

Namens de werkgroep Diaconie, 

Esther Nolte 

 
 
 
De Kleine Kerk 100 jaar 
 
Op 17 oktober 1923 is de eerste steen gelegd voor de bouw van ons kerkgebouw. Deze 

oude dame (?) wordt dit jaar dus 100 jaar. Dat gaan we vieren op zaterdag 14 oktober en 

zondag 15 oktober. Het worden twee feestelijke bijeenkomsten ieder met hun eigen 

accenten. Ook zal het jubileumboek hopelijk in een nieuwe versie verschijnen. De 

jubileumcommissie, bestaande uit Meini Blom, Loes Booij, Wim Brouwer, Charles Ek, Jos 

Michielsen en ondergetekende is al druk bezig met plannen maken. 

Noteert u de datum alvast in uw agenda: 14 en 15 oktober Jubileum Kerk 

 

Namens de jubileumcommissie 

Gerie Bouman 



 

11 

 

 
Financiën en Beheer 
 
Op zondag 19 februari hebben we afscheid genomen van Jan Peter en Veronica van der 

Does. Zij gaan eind maart verhuizen naar Zeist. We zullen hen gaan missen. 

 

Jan Peter is bijna acht jaar kerkrentmeester geweest en samen met Charles Ek en Peter van 

Leeuwen was hij verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van onze gemeente.  

Het vertrek van Jan Peter is een goede reden geweest om de taken wat te herverdelen. 

Vanaf februari is Gerie Bouman tot ouderling/kerkrentmeester benoemd. Zij is 

aanspreekpunt voor financiële zaken, zoals kerkbalans, betalingen en verzekeringen. 

Daarnaast is zij contactpersoon voor de verhuur van De Aanbouw en de Kerkzaal. Zij 

onderhoudt contact met Jan Elbers die de financiële administratie bijhoudt. In overleg met 

Jan Elbers wordt de begroting opgesteld en worden de jaarstukken gemaakt. 

Charles Ek zal zich bezighouden met onderhoud van het gebouw en de inventaris, zoals 

lampen, CV en coördinatie van de schoonmaak, contact met Monumentenwacht, begeleiden 

groot onderhoud, etc. Hierin wordt hij ondersteund door Peter van Leeuwen die 

verantwoordelijk blijft voor de regeling van de verwarming en de coördinatie van het 

tuinonderhoud. 

 

Van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) hebben wij bericht gekregen dat we welkom zijn 

als huisgemeente, maar dan zonder het kerkgebouw. Aangezien behoud van het 

kerkgebouw één van onze voorwaarden was, zal de kerkenraad zich beraden over verdere 

stappen. Er zal in de komende maanden veel overlegd worden. We hopen u op zondag 

Trinitatis (4 juni) na de kerkdienst in een gemeenteberaad meer te kunnen vertellen. 

 

De komende maanden zal de bovenzaal opgeruimd worden. Met het zicht op het 100-jarig 

bestaan zal Brigitte Schutte met hulp van een archivaris het archief opschonen en ordenen. 

De kastruimte wordt herverdeeld.  

 

Vanaf september komt er een vaste huurder op woensdagavond (het Amsterdams 

Operakoor) die de lege wereldwinkelkast in De Aanbouw gaat gebruiken. Zij huren zowel de 

kerkzaal en De Aanbouw als repetitieruimte. 

 

We zijn blij dat we de taken van Jan Peter zo goed mogelijk hebben kunnen verdelen. Mocht 

u ergens vragen over hebben dan horen we dat natuurlijk graag.  

 
Voorlopig resultaat kerkbalans 2023 
De actie Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron voor onze kerkelijke gemeente. De 

toezeggingen actie Kerkbalans 2023 bedragen tot nu toe €21.000,- . Een geringe daling ten 

opzicht van de opbrengst van 2022, welke €24.325,- bedroeg. Gezien de daling van het 

aantal gemeenteleden is dit een goed resultaat. 

Namens de Kerkenraad wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage. 
 

 

Namens de Werkgroep Financiën en Beheer 
Gerie Bouman, ouderling/kerkrentmeester 
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SEIZOENPROGRAMMA 

 

Doordat ik ziek was hebben we de tweede avond over Prometheus moeten uitstellen: deze 

staat nu voor donderdag 30 maart op het programma. Daarvoor komt nog een avond over 

‘de Sneeuwkoningin’, een sprookje van Hans Christian Andersen dat door Hans Abrahamsen 

op muziek is gezet. Ook vermelden we vast de activiteiten van april en mei. 

 

 

DE SNEEUWKONINGIN 

In 2019 ging in München de opera ‘De Sneeuwkoningin’ van Hans Abrahamsen (*1952) in 

première, gebaseerd op het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen (1805 – 

1875). Dit verhaal gaat over de kinderen Kay en Gerda, die door de sneeuwkoningin van 

elkaar worden gescheiden, maar elkaar uiteindelijk weer terugvinden. We kunnen het lezen 

als een verhaal over de strijd tussen goed en kwaad. De koningin ontvoert Kay, nadat de 

splinter van een duivelse spiegel hem koud en onverschillig heeft gemaakt. Gerda verlost 

hem uiteindelijk van het kwaad. Abrahamsen ziet De Sneeuwkoningin vooral als een verhaal 

over liefde, over het verlies van de onschuld en de weg naar volwassenheid. Op deze avond 

verdiepen we ons in dit bijzondere sprookje en horen en zien delen uit de opera van 

Abrahamsen.  

 

Datum: donderdag 16 maart 2023, 20.00 uur 

Leiding: ds. Wim Brouwer 

 

 

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.  

 

Tweede avond: 

Op de tweede avond bespreken we, na een korte samenvatting van de eerste avond -  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 30 maart 2023, 20.00 uur 

Leiding: ds. Wim Brouwer 
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LECTURE-CONCERT: MUZIEK EN SPIRITUALITEIT 

Bij ‘religieuze en spirituele muziek’ denken we vaak aan muziek op religieuze teksten, zoals 

missen en Ave Maria’s. Maar sommige componisten hebben zich ook, of vooral, in hun 

instrumentale muziek laten inspireren door religie en spiritualiteit. Op deze avond verdiepen 

we ons in de spirituele taal van muziek van onder meer J.S. Bach en Franz Liszt. Werk van 

hen wordt live uitgevoerd; afgewisseld door toelichtingen over de achtergrond en de 

betekenis van de muziek.  

 

Datum: donderdag 20 april 2023, 20.00 uur 

Uitvoerenden:  Jorrit Bakker, viool en Wouter Bakker, piano 

Verbindende teksten: ds. Wim Brouwer 

 

 

NOMADLAND (film) 

Na de sluiting van de gipsmijn in haar woonplaats op het platteland van Nevada, besluit Fern 

(Frances McDormand) met haar camper van plek naar plek te reizen. Ze komt aan geld door 

tijdelijke baantjes en ontmoet intussen vele andere, al dan niet vrijwillige, moderne nomaden. 

Sommigen helpen haar zich te redden in haar nieuwe leven, in het uitgestrekte en 

schitterende landschap van het westen van de Verenigde Staten. In deze film van Chloé 

Zhao, zien we ook de echte nomaden Linda May, Swankie en Bob Wells. Zhao schreef zelf 

het scenario, naar het boek “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” van 

Jessica Bruder. De rol van Fern wordt gespeeld door Frances McDormand.   

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

 

Datum: vrijdag 12 mei 2023, 20.00 uur 

Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

 

 

DEBATAVOND: HOE GROOT IS DE IMPACT VAN BIG TECH OP DE 

DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT? 

Met de opkomst van artificiële intelligentie en de digitalisering van de maatschappij heeft zich 

ongekend veel macht geconcentreerd bij enkele zeer grote bedrijven. Microsoft, Google, 

Apple en andere grote technologiebedrijven (ook bekend als Big Tech) bepalen in 

toenemende mate welke informatie wij ontvangen en daarmee wat wij denken, doen, en wat 

onze mogelijkheden in het dagelijks leven zijn. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Op deze 

avond zal prof. mr. dr. Reijer Passchier ons laten zien op welke wijze Big Tech een steeds 

grotere invloed krijgt op onze rechtstaat. Hij is als hoogleraar ‘Digitalisering en de 

democratische rechtsstaat’ verbonden aan de Open Universiteit en als universitair docent 

staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Evenals op eerdere debatavonden (De 

Onbetaalbare Geneeskunde, Future Food, Het Maakbare Leven en Klimaatverandering) 

willen we ook nu met het publiek in discussie gaan. Welke risico's brengt Big Tech met zich 

mee voor de democratische rechtsstaat? Kunnen wij Big Tech nog temmen? En, zo ja, hoe 

eigenlijk? Wederom een boeiende avond op het snijvlak van wetenschap en ethiek met veel 

ruimte voor het publieke debat.  

 

Datum: donderdag 25 mei 2023, 20.00 uur   

Leiding: Martijn Nolte & Reijer Passchier 
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Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Een Alzheimer Café biedt informatie, gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende 

ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te treffen. Voelt u zich welkom en neem vooral 

iemand mee. Dat kan uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid.  

Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios voor meer informatie.  

 

Donderdag 9 maart: Dementie en Voeding  

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk en ook zeker voor mensen met 

geheugenproblemen. Door de dementie vergeten mensen wel eens te eten, of vergeten juist 

dat ze gegeten hebben. Dat kan over- of ondervoeding veroorzaken. Vanavond komt Ellen 

Sikkes, voedingsdeskundige en docent voedingsleer, ons alles vertellen over het belang van 

voeding voor mensen met geheugenproblemen en geeft ze tips over wat en hoe je het beste 

wel of juist niet kunt eten.  

 

Donderdag 13 april: Dementie en Onderzoek 

Vanavond komt Rik Ossekoppele, onderzoeker bij Alzheimer Centrum Amsterdam UMC, ons 

vertellen over de meest recente uitkomsten van zijn onderzoek naar hoe dementie zich 

klinisch en biologisch manifesteert bij verschillende mensen. Door beter te begrijpen hoe dit 

werkt, kan men de biologische mechanismen die mensen weerbaarder maken tegen de 

gevolgen van hersenschade mogelijk inzetten om minder weerbare mensen in de toekomst 

beter te beschermen en zo dementie te voorkomen of uit te stellen.  

 

Donderdag 11 mei: Dementie en Communicatie                                       

Communiceren met mensen met dementie kan ingewikkeld zijn: iemand kan zomaar 

veranderd zijn; niet langer je vaste sparring partner, of niet langer de moeder die je om raad 

kunt vragen. Annemarie Bolder, ergotherapeut en trainer, heeft ervaring met het werken met 

mensen met dementie, geeft al jaren trainingen over hoe je toch op een fijne manier in 

contact kunt blijven met elkaar. 

 

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 
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Stichting Kleinoot  - MAART 
 
Op zondagmiddag 12 maart zal het Paleia Trio optreden in De Kleine Kerk.  
 

Het Paleia trio bestaat uit  

 

  Iara de Carvalho Perillo (dwarsfluit),  

  Pauli Paananen (viool)  

  Lea van der Heijden (altviool).  

 

De drie musici leerden elkaar kennen via jeugdorkesten en het 

conservatorium, waaraan zij nu studeren, en spelen al sinds 

2018 samen in deze trio-bezetting. Het programma dat 

gespeeld wordt is zeer gevarieerd, denk aan Beethoven, 

Mozart en Dvôrák, maar ook iets minder bekende componisten zoals Andries de Braal, Max 

Reger en Louis Jungmann.  

 

Iara de Carvalho Perillo (2000) studeert klassiek dwarsfluit bij Marieke Schneemann aan het 

conservatorium van Amsterdam, bij wie ze tevens sinds 2015 de Jong Talent opleiding 

volgde. Zij heeft masterclasses gevolgd bij Kersten McCall, Vincent Cortvrint en Renate 

Greiss. Ze speelde mee met vele (project)orkesten en ensembles, zoals het JeugdOrkest 

Nederland. Ook trad ze solo op met pianist Vital Stahievitch in de Kleine Zaal van Het 

Concertgebouw. Momenteel speelt ze in het Ricciotti Ensemble en is ze actief als solist en in 

diverse kamermuziek ensembles, waaronder het Paleia fluittrio (fluit/viool/altviool) en Dufonte 

(fluit/harp). Daarnaast speelt zij in het cross-over ensemble Nachtlicht waarmee zij onder 

andere heeft gespeeld op het Grachtenfestival. 

 

Lea van der Heijden (1998) studeert altviool bij Roman Spitzer in het eerste jaar van het 

Codarts conservatorium in Rotterdam. Ze groeide op in Zutphen waar ze met vioolspelen 

begon op 5 jarige leeftijd. Na 4 jaar kwam ze bij de ensembles van stichting Arcato terecht 

en sindsdien is samenspelen haar grote liefde. Het aantal medemusici maakt haar niet uit, 

want ze speelde ook met veel plezier 5 jaar lang in het JeugdOrkest Nederland. 

Tegenwoordig speelt zij regelmatig mee met orkestprojecten en in diverse kamermuziek 

bezettingen. 

 

Pauli Paananen (1999) kreeg op 5-jarige leeftijd zijn eerste vioollessen van zijn ouders, die 

beide musici zijn. Hij volgde regelmatig masterclasses van o.a. Anatoli Melnikov bij de 

‘Kangasniemen Musiikkiviikot’-cursus in Finland. Inmiddels studeert hij bij Peter Brunt in het 

tweede jaar aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij is 6 jaar lid geweest van het Noord-

Hollands Jeugdorkest o.l.v. Bas Pollard, waarvan drie jaar als concertmeester. 

Tegenwoordig is hij lid van het Nationaal JeugdOrkest. In 2008 won hij een derde prijs bij het 

Inter Provinciaal Muziek Concours met het Helders Strijktrio. Sindsdien heeft hij veel 

kamermuziek gespeeld met zijn ouders, vrienden collega’s. 

 

Het concert vindt plaats op zondagmiddag 12 maart a.s. om 15.00 uur in De Kleine 

Kerk. De entree bedraagt € 12. Reserveringen en informatie www.stichtingkleinoot.nl. 
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Het 10e Poëziefestival van Stichting Kleinoot heeft als thema: ‘Vuur’. 

 

Prometheus werd bekend als een helper van de mensheid. Speciaal voor de mens roofde hij 

vuur uit de hemel en gaf het aan de mensen. De mensheid heeft de kracht van vuur gebruikt 

en misbruikt. De vernietigende kracht van vuur is veel gebruikt in oorlogen. 

Vuur is soms gevaarlijk, een beetje eng, maar wel altijd magisch en het heeft een enorme 

aantrekkingskracht op jong en oud. 

Vuur biedt ook inspiratie op velerlei gebied: vuur en muziek, vuur als humor, vuur als 

natuurverschijnsel, vuur en liefde. 

 

Als thema is vrijwel alles mogelijk. In iedere stroming zijn inspirerende teksten te vinden, 

maar ook in romans, gedichten, artikelen, liederen en dans. Er zijn boeiende kunstenaars, 

filosofen en artiesten die waardevolle dingen hebben gezegd, gemaakt of gedaan. 

 

Tijdens het Poëziefestival zullen verschillende aspecten van vuur terugkomen in muziek en 

gedichten. 

 

Er is door de Poëziegroep van De Kleine Kerk een hele reeks gedichten uitgekozen waarin 

deze verschillende aspecten van “Vuur” naar voren komen. Leden van de Poëziegroep 

zullen deze gedichten voorlezen en met beelden en muziek zal het thema worden omlijst en 

versterkt. 

 

Het poëziefestival vindt plaats op donderdag 23 maart a.s. en begint om 19.30 uur met 

de inloop in De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 in Duivendrecht. De entree bedraagt 12 

euro. Rond 22.30 uur wordt de avond besloten met een hapje en een drankje. Ook deze keer 

is de altijd enthousiaste en inspirerende heer Jimmink van de gelijknamige boekhandel 

aanwezig met boeken en vooral poëziebundels. 

 

Meer informatie: www.stichtingkleinoot.nl. en telefonisch bij Gerie Bouman 020-

4160181 of 06-50251802. 

 

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

 

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/


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

2023 Leven met oorlog 
 
De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar groter, maar bijna iedere Nederlander 
heeft via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of 
andere oorlogen sindsdien. Voor de eerste generatie is het doorgeven van oorlogservaringen 
vaak een belangrijke vorm van verwerking en een manier om hun kinderen en kleinkinderen te 
waarschuwen voor het gevaar van oorlog.  
Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen, zowel voor de 
direct betrokkenen als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. 
Jongere generaties dragen ook de ervaring van recentere oorlogen met zich mee – dichtbij of ver 
weg.  
 
Voor het eerst sinds de oorlog in voormalig Joegoslavië leven we in Europa weer met oorlog. En 
voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het in heel Europa zo’n voelbare impact. We 
zien het aan onze energierekening. We lopen in een supermarkt Oekraïense vluchtelingen tegen 
het lijf. En we voelen de dreiging die uitgaat van een nietsontziende alleenheerser met 
kernwapens.  
De inval van Rusland in Oekraïne en het nietsontziende geweld, ook en juist tegen burgers, 
maken glashelder dat ook voor Europa het gevaar nooit weg is geweest. Het maakt duidelijk dat 
je alleen met woorden geweld en agressie niet altijd stopt. De oorlog in Europa dwingt ons om na 
te denken over wat we echt belangrijk vinden. Willen we vrijheid en democratie of accepteren we 
onderdrukking en dictatuur? Oorlog zet alles op scherp. We voelen echt het belang weer van 
woorden als ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’ en nemen de verdediging ervan weer serieus. 
 
Door muziek en het lezen van gedichten en teksten zal het thema ‘Leven met oorlog’ worden 
uitgewerkt in een korte bijeenkomst op 4 mei om 19.15 uur in De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Mieke van Loon, cello en Peter de Wit, fagot.  
 
Na deze bijeenkomst volgt een stille tocht naar het monument in de Begoniastraat met een 
kranslegging namens de gemeente, de scholen en het 4 mei Comité. 
 
Na afloop bent u hartelijk welkom in het Dorpshuis.  
 
 
 

4 mei Comité Duivendrecht    
Stichting Coherente 
 
Secretariaat: G.M. Bouman-Passchier, In de Korenmolen 17, 
1115 GN Duivendrecht, 020-4160181 
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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:                mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17,  1115 GN       020 416 01 81  

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                             020 695 74 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  mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN          06 50 25 18 02 

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’, ‘collectes’, ‘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. 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 

 

 


