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Een nieuwe mailbox voor het kerkblad
van de redactie
De samengevoegde gemeenten tot de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Zuidoost vragen om een nieuwe mailbox voor de kopij van het kerkblad, want
in de oude mailbox staat de naam Opnieuw.
U kunt uw bijdragen voortaan sturen naar:
protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk
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KERKDIENSTEN

De Nieuwe Stad
Zondag 26 dec.
9.30 uur

Tweede Kerstdag
mw. Elsa Aarsen
Jeremia 26: 1-15
Mattheüs 23: 34-39

Vrijdag 31 dec.
19.00 uur

Oudjaar, Avondgebed
ds. Jan van der Meulen
Tekst nog nader in te vullen

Zondag 2 jan.
9.30 uur

Epifanie
ds. L.J. Rasser
Jesaja 60 : 1 - 6
Matteüs 2 : 1 – 12
12+ dienst in DDS
(lezingen onder voorbehoud)
Uitgangscollecte: Drugspastoraat

Zondag 9 januari
9.30 uur

Doop van de Heer
ds. Jan van der Meulen
Dienst van Schrift en Tafel
Jesaja 42 : 1 – 7
Matteüs 3 : 13 – 17
Uitgangscollecte: Cantorij

Zondag 16 januari
9.30 uur

Tweede zondag na Epifanie
mevr. ds. D.W. Lensink
Jesaja 62: 1-5
Johannes 2: 1-11
Uitgangscollecte: Exploitatie DNS

Zondag 23 januari
11.00 uur
Grote Kerkzaal

Derde zondag na Epifanie
ds. Jan van der Meulen e.a.
Week van de eenheid
Oecumenische dienst
Jesaja 58 : 6 – 10
Handelingen 2 : 40 – 47
m.m.v. Lobi Makandra, Elkana en PERKI koor
collecte: Stap Verder (Diaconaal Oec. Centrum)
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Zondag 30 januari
9.30 uur

Vierde zondag na Epifanie
ds. Jan van der Meulen
Doopdienst
Sefanja 2: 3, 3: 9-13
Matteüs 5: 1-12
Uitgangscollecte: Catechese en Educatie

Zondag 6 februari
9.30 uur
12+ dienst in DDS

Vijfde zondag na Epifanie
ds. Frits Brommet
Jesaja 43: 9-12
Matteüs 5: 13-16
Uitgangscollecte: Kerkinactie / Werelddiaconaat

De Drie Stromen
Zaterdag 25 dec.
09.30 uur

Eerste Kerstdag
ds. F. Borger
Diaken M. Numan
Dienstmedewerker J. Molleman

Zondag 26 dec.
09.30 uur

Tweede Kerstdag
ds. D.J.H. Wolse
Diaken M. de Jong
Ouderling O. Bonsu
Engelstalige dienst

14.00 uur
Zondag 2 januari
09.30 uur

Nederlands/Engelse dienst
ds. D.J.H. Wolse
Ouderling E. Boye
Diaken N. de Boer

Zondag 9 januari

Heilig Avondmaal
Ds. Mevrouw G. de Jong
Dienstmedewerker J. Molleman
Diaken M. de Jong
Engelstalige dienst

14.00 uur
Zondag 16 januari
09.30 uur

14.00 uur

Dienst met mmv de Cantorij
Ds. J.W. van de Meulen
Ouderling T. Blijleven
Diaken M. Numan
Engelstalige dienst
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Zondag 23 januari
11.15 uur
14.00 uur
Zondag 30 januari
09.30 uur
14.00 uur
Zondag 6 februari
09.30 uur

Oecumenische Dienst
Ds. mw. A.P. Irik/mw. S. van Rijn
Dienstmedewerker R. Venema
Engelstalige dienst

Drs. Mevr. B. de Groot
Ouderling E. Boye
Engelstalige dienst
Nederlands/Engelse dienst
Ds. A.P. van den Broek
Dienstmedewerker J. Molleman
Diaken M. de Jong
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Overig
2 januari: ds. Hantie Kotzé
9 januari: pastor Leo Raymakers
16 januari: ds. Dick Kuiper

De diensten in het Academisch
Medisch Centrum beginnen om 10.30.

23 januari: pastor Corinne vd Loos
30 januari: pastor Leo Raymakers

2 januari: heilsoldaat hr.
J. Oosterdijk
Leger des Heils

Wisseloord 219. De diensten beginnen
om 10.30 uur, tenzij anders
aangegeven.

16 januari: Ds. mw. A.P. Irik
Avondmaal
30 januari: mw. C.A. Zunneberg

16 januari: Pastor mw. S.R. van Rijn

Soestdijkstraat 4. De diensten
beginnen om 11.00 uur, tenzij anders
aangegeven.

6 januari: Pastor mw. S.R. van Rijn
Lopikhof 1. De diensten beginnen om
10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

23 januari: Ds. W.L. Vreeken

5 januari: Protestant, ds. D.J.H.
Wolse
12 januari: Leger des Heils, hr.
J. B.M. Oosterdijk
19 januari: Christelijk
Gereformeerd, ds. A.K. Wallet
26 januari: RK, pastor A. Koot

Niftrikhof 1. De diensten beginnen
elke woensdag om 10.30 uur.
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Vanuit de Waverzaal
ds. Dirk Wolse
Het laatste kerkblad van 2010 alweer en het eerste van het nieuwe jaar 2011.
Bedankt redactie voor weer een jaar werk ervoor en veel plezier voor het
komende jaar met het nieuwe kerkblad. De kerstdagen staan voor de deur,
gezellige dagen, maar soms ook dagen die maar het liefst zo snel mogelijk
voorbij mogen gaan, zodat het gewone leven met zijn dagelijkse contacten zijn
gang weer gaat. Ook dagen met de diepe betekenis van God die in het kind
Jezus dichtbij de mensen komt. Laten wij zo ook proberen dichtbij onze
medemens te zijn.
Dan daarna Oud en Nieuwjaar. Goede wensen van heil en zegen voor 2011.
Het is goed om het elkaar te wensen, nog beter denk ik om elkaar tot zegen te
zijn in wat 2011 ons persoonlijke en als kerk zal brengen. Een nieuw jaar en
een samengevoegde kerk, de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost.
Een jaar om meer naar elkaar toe te groeien en elkaar in het gemeente zijn te
versterken. Vanaf de Buitenplaats in Lelystad wensen wij u en jullie allen
gezegende dagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Een vriendelijke groet, Wilma, Alinda, Giselijne en Dirk Wolse

Bij de diensten in DDS
ds. Dirk Wolse
Tweede Kerstdag valt op een zondag. Dat betekent dat de kerk open is en wij
na alle diensten die geweest zijn wederom welkom zijn om te vieren. We
willen er iets speciaals van maken, door naast zelf te zingen en te luisteren
naar woorden uit de bijbel, ook te luisteren naar zang van anderen. We
proberen zangers/zangeressen en muzikanten uit verschillende continenten bij
elkaar te brengen om samen te vieren en te weten dat “we er niet alleen voor
staan”, maar dat de lofzang in vele talen klinkt.
Dan de volgende dienst voor mij op 2 januari 2011 in het nieuwe jaar dus.
In het licht van de wijzen, die het kind Jezus vonden, willen wij bijeen zijn als
gemeente rond de verhalen en liederen die vertellen van dit Kind.
We doen dat als PG Zuidoost misschien al wel officieel. Rosemarije Venema
wordt in deze dienst voorgesteld als dienstmedewerker eredienst.
En we zijn samen om elkaar te ontmoeten en veel heil en zegen te wensen.
Neem voor de gezelligheid uw overgebleven oliebollen/appelflappen en
nieuwjaarsrolletjes mee. Met vriendelijke groet, Dirk Wolse.
PS Tussen kerst en oud en nieuw ben ik vrij.
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Rondom de kerkdiensten in DNS
ds. Jan van der Meulen
Eén gemeente en twee plaatsen waar door die gemeente kerkdiensten worden
gehouden. Dat vraagt nog om meer delen van informatie zodat de toelichting
bij de kerkdiensten ook van toepassing is op zowel de ene locatie De Drie
Stromen als de andere De Nieuwe Stad. Het proces van ‘samengroeien’ zal
zeker in het jaar 2011 een belangrijk thema zijn. Om te beginnen zult u
ondergetekende voortaan iedere maand een keer zien voorgaan in
De Drie Stromen en dat begint dus 16 januari, een kerkdienst waaraan ook de
Cantorij van Gaasperdam zijn medewerking zal verlenen.
Voor de week van de eenheid geldt dat daar zowel in De Drie Stromen als in De
Nieuwe Stad aandacht aan besteed wordt. In De Nieuwe Stad is dat met een
oecumenische viering van zes
kerkgemeenschappen te weten
de RK parochie, de Lutherse
Gemeente, de Evangelische
Broeder Gemeente, de
Protestantse Gemeente, PERKI
en de Ghanees Presbyteriaanse
Gemeente.
Het thema dit jaar is ‘Trouw en
Toegewijd’ en dat is ontleend
aan het tekstgedeelte
Handelingen 2 : 40 – 47.
We hebben er voor gekozen om de dienst dit jaar in één kerkzaal te houden.
Vorig jaar was de Grote zaal aardig gevuld, maar de Kleine niet.
Het leek ons daarom goed om het nu eens echt allemaal samen te beleven en
de dienst alleen in de Grote Kerkzaal te houden. Wees welkom en doe mee.
In januari volgen we dit keer niet het alternatieve leesrooster, dat de eerste
Korinthe brief centraal stelt, maar willen we weer de evangelielezingen volgen
die op het rooster staan. Dat geeft ook wat meer de mogelijkheid van
continuïteit wanneer er gastvoorgangers zijn.
Het kan zijn dat de samenvoeging van de twee protestantse gemeenten nog
extra aandacht krijgt in een van de kerkdiensten in de maand januari, maar als
dat zo ver is wordt u daarvan via andere media wel op de hoogte gesteld.
Rest mij u langs deze weg alvast / nog een gezond en gezegend jaar 2011 toe
te wensen.
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE
Stap Verder
ds. Jan van der Meulen
Geleidelijk aan is het Diaconaal Oecumenisch Centrum ‘Stap Verder’ een stap
verder.
Achter ons ligt een drukke periode waarin allereerst voor de werving en
selectie van een coördinator moest worden gezorgd. Dit proces is met succes
afgerond en we hopen begin 2011 onze coördinator te laten beginnen met haar
werk en dat zal zijn voor een halve weektaak. Uitwerken van
projectvoorstellen, het opstellen van een meerjarenbegroting en een begin
maken met de fondswerving waren daarnaast urgent. Ook het uitwerken van de
samenwerkingsovereenkomst met Dokters van de Wereld kostte tijd.
Op dit moment worden al de eerste spreekuren gehouden door verschillende
vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en ook de Dokters van de
Wereld is begonnen met een spreekuur op de maandag. Ook de coördinator van
deze organisatie is een aantal dagen aanwezig op Hoogoord 187A.
De Sociëteit Afrikaanse Missiën heeft nu ook twee halftime coördinatoren
aangesteld die gaan werken vanuit Stap Verder in Hoogoord.
Uitbreiding van de spreekuren staat op het programma voor de komende
maanden en het opstarten van de drie - in overleg met het Diaconaal
Oecumenisch Beraad gekozen - projecten zal plaatsvinden.
Het eerste project dat we gaan draaien is de Nederlandse les.
De eerste lesgevers zijn gevonden en ook de eerste klanten zijn aangemeld.
Het project ‘kenniscentrum’ zal de komende maanden uitgewerkt met behulp
van deskundige vrijwilligers.
Het project ‘ouders, kinderen en school’ vraagt nog om een goede uitwerking
die we in samenwerking met ouders, kerken en scholen en deskundigen uit het
Diaconaal Oecumenisch Beraad hopen te realiseren.
Tot nu toe is het meeste werk verzet door het bestuur en de adviseurs van
Stap Verder, maar het is de bedoeling dat leden van de deelnemende kerken
ook meer en meer hun plek gaan vinden in de organisatie en het werk dat
vanuit Hoogoord 187A wordt gedaan. ‘Stap Verder’ is van zes
kerkgemeenschappen die elkaar hard nodig hebben om van dit oecumenisch
centrum een succes te maken. Wat we op korte termijn nodig hebben zijn
mensen die als gastvrouw of gastheer willen fungeren tijdens de spreekuren
om de mensen die voor het spreekuur komen op te vangen.
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Daarnaast is er ook behoefte aan mensen die namens de Protestantse
Gemeente Zuidoost spreekuur zouden willen draaien. Dat moeten liefst mensen
zijn die al enige ervaring hebben met het voeren van (diaconale) intakegesprekken. Mensen die taalles kunnen geven en / of een maatje willen worden
voor een van de mensen die taalles volgen zijn ook welkom.
Mocht u interesse hebben om iets te gaan doen voor ‘Stap Verder’ dan kunt u
ondergetekende benaderen of Irma Blits, diaken van de Protestantse Diaconie
Amsterdam Zuidoost.
Het is de bedoeling dat vrijwilligers die komen werken voor ‘Stap Verder’ een
goede voorbereiding en begeleiding krijgen om hun werk goed en verantwoord
te kunnen doen. Schroomt u daarom niet om u aan te melden. Het
belangrijkste is dat u hart voor mensen hebt en bereid bent te geven en te
ontvangen.
Als u niet met tijd of menskracht ‘Stap Verder’ kunt versterken; giften voor
‘Stap Verder’ zijn uiteraard ook van harte welkom. Het rekeningnummer van
de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer is:
Triodos bank rek. nr.: 39.05.07.687.

Uit de gezamenlijke kerkeraad van 7 december 2010
Jan Kok
De (volgens plan) laatste gezamenlijke vergadering van de kerkeraden van
Gaasperdam en van Bijlmermeer van december werd gehouden in De Nieuwe
Stad. Vooraf werd genoten van een diner van minstens vijftien gangen, bereid
door evenveel koks.
Vanwege de komende samenvoeging tot de Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost werden ontwerpen van de nieuwe huisstijl, en met name
eigen logo's, besproken. Het is niet verplicht, en misschien zelfs niet gewenst,
om gebruik te maken van het PKN-logo. Onder voorbehoud van instemming
door het Regionale Centrum heeft de Classis Amsterdam ingestemd met de
voorgestelde samenvoeging. Ook is een ingediende subsidieaanvraag bij de PKN
door ons (lees: College van Kerkrentmeesters) nog nader gemotiveerd.
Ten slotte werd teruggezien op een geslaagde gemeenteavond op 19 november,
waarin het gepresenteerde Beleidsplan positief werd begroet.
De gezamenlijke diaconie voert een actie om aan pakketten van de
voedselbank rond de Kerst pakken koffie toe te voegen;
de (nu nog: beide) gemeenten hebben positief gereageerd.
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De verkiezing van een nieuw moderamen is uitgesteld tot de januarivergadering, de eerste vergadering van de ene kerkeraad van de nieuwe
gemeente van heel zuidoost; wel is al per 1 januari 2011 Marja Engelage
daadwerkelijk voorzitter van kerkeraad (en moderamen).
Een speciale Kerstgroet voor de grotendeels onzichtbare groep van achttientot dertigjarigen wordt voorbereid, het blijkt heel veel werk te zijn waarvoor
medewerking wordt gevraagd om alle groeten op de post te krijgen.
Op 30 januari zal in De Nieuwe Stad een doopdienst plaatsvinden.
Deze kerkeraadsvergadering werd afgesloten met een op Advent afgestemd
avondgebed.

Ouderenkring
Ans Odinot
Een verrassende opkomst op 16 december, ondanks dat het hevig regende.
Wilma Wolse (de vrouw van Dirk) en Pieter Glaser gaven extra dimensie aan de
samenkomst door piano en fluit te spelen. Het onderwerp was ‘licht’.
Laten we om te beginnen het licht ontsteken.
Het licht van advent dat we in de afgelopen vier weken hebben zien groeien
van een naar nu vier kaarsen.
Licht dat we nodig hebben om te kunnen leven.
Licht dat ons leven kleur geeft.
Laten we nog meer licht maken en daarom steken we een rode kaars aan.
Een rode kaars voor alle oorlogslanden waar het bloed van mensen vloeit.
Licht voor die landen waar mensen strijden op leven en dood voor vrede en
gerechtigheid.
We steken een paarse kaars aan voor alle mensen die onderscheid maken in
ras, kleur en geloof. Voor alle mensen die niet snappen dat we simpelweg
allemaal mensen zijn.
We steken een gele kaars aan voor alle vluchtelingen op deze aarde.
Mensen die geen eigen huis of thuis hebben. Nergens welkom, steeds
onderweg.
Een groene kaars voor iedereen die opkomt voor het behoud van onze goede
aarde.Voor iedereen die snapt dat de aarde, planten en dieren beschermd
moeten worden.
Een roze kaars voor alle minderheden die verdrukt worden in onze
samenleving.Voor iedereen die net een beetje anders durft te zijn.
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Een blauwe kaars voor iedereen die werkt aan de vrede.
Voor alle mensen die niet ophouden te strijden voor recht en gerechtigheid.
Voor hen die bezig blijven om de aarde te bevrijden van al het moordende
wapentuig.
We steken een witte kaars aan voor onszelf.
Voor alle mensen grote en kleine, jong en oud hier aanwezig. Omdat we hier,
dit moment zoeken naar de dromen van ons leven.
ds. Dirk Wolse sprak mooie woorden naar aanleiding van Jesaja 9: 1-6
9:1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
9:5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op
zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke
held, Eeuwige vader, Vredevorst.
“Advent is niet alleen uitzien naar het kerstfeest, of denken aan de geboorte
van Jezus vroeger,het is Jezus actief verwachten, in onze dagen nu.
Dagen die vaak evenzeer vragen om licht als dat in Jezus’ dagen was en in de
dagen van Jesaja, wiens woorden wij zojuist hoorden. (…) De woorden die
Jesaja spreekt zijn bemoedigend en geven hoop, moed om het vol te houden,
hoop dat er een nieuwe toekomst komt. Hoop die inspireert om in de duisternis
zelf een lichtje te zijn van geweldloosheid, van samen delen, van vrede en
menselijkheid. Hoop die de menselijke waardigheid hooghoudt, temidden van
de onmenselijkheid. (…)”
Na de pauze las Frank Odinot een verhaal voor, dat ooit nog door Arjan van
lagen is aangedragen: ‘Het kerstfeest van de koster’. In dit verhaal zaten veel
herkenbare situaties die ouderen overkomen, bijvoorbeeld: kleiner gaan
wonen; wat je ooit vanzelfsprekend deed niet meer kunnen opbrengen; de
hoop en verwachting dat de jongere generatie dingen zal overnemen die je ter
harte gaan; je werk moeten opgeven.
De collecte was bestemd voor de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden.
De collecte bracht € 100 op.
Deze sfeer van ochtend werd besloten met de zegen, terwijl iedereen hand in
hand stond, waarna het derde couplet van ons ‘lijflied’ gezongen werd: amen,
armen, amen, dat we niet beschamen( gezang 456) Na afloop werd er nog
gemusiceerd door Wilma en Pieter.
De volgende keer, donderdag 20 januari kunt u genieten van een voordracht
door Jan de Jonge over India, met lichtbeelden. Laat u verrassen!
Hartelijk welkom, om half tien staat de koffie klaar.
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Religieuze beleving
Annie Vis
Omdat onze bijeenkomst in de Adventstijd viel, is na het stilte-moment de
tekst voorgelezen van een lied geschreven door Gonnie Luypers 'Lied van
gegroeide verwachting'. Het tweede couplet daarvan luidt als volgt:
Ingekeerde dagen groeien in de tijd
tot ze licht gaan dragen, groter openheid.
Zachtjesaan geloven dat de toekomst wint
nu aan oude tonen een nieuw lied van hoop ontspringt.
Daarna hebben we geluisterd naar het lied 'Es ist ein Ros' entsprungen' (cd).
De op video opgenomen TV-uitzending Eindeloos bewustzijn was het onderwerp
van deze bijeenkomst. Deze documentaire die gepaard gaat met toelichting
van de cardioloog Pim van Lommel gaat over mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Deze mensen spraken over hun leven na die ervaring,
over het misverstand en onbegrip uit hun omgeving, over hun heimwee naar die
overweldigende ervaring van liefde en volkomenheid.
Een indrukwekkende documentaire die uiteraard veel gespreksstof opleverde.
Door het ontstaan van de natuurwetenschappen als gevolg van de Verlichting
(18e eeuw) werd de rede de toetssteen van de waarheid. Het was de strijd
tegen bijgeloof en onmondigheid van de mens en het bevorderen van de
emancipatie van onderdrukte groepen (joden, vrouwen, boeren).
Het nadeel is echter dat het verstand overschat wordt ten koste van het gevoel
en de ervaring.
Het rationele denken heeft een monopoliepositie gekregen, alle andere
kenvormen ongeldig verklaard, de mythe, de droom, de poëzie,
(Han Fortmann).
Met dat rationele denken kregen de mensen met een bijna-dood-ervaring vaak
te maken als ze over hun ervaring spraken, wat hen eenzaam maakte.
De bijna-dood-ervaring is universeel en komt in alle godsdiensten voor.
Als afsluiting gingen we weer terug naar Advent en geluisterd naar Glory to God
uit de Messiah van Handel.
Het was een goed samenzijn in deze laatste maand van het jaar.
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Bijbelleesrooster DDS
za 1

Matteüs 1:1-17

Drie keer veertien

zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8

Psalm 72
Matteüs 1:18-25
Matteüs 2:1-12
Matteüs 2:13-23
Matteüs 3:1-12
Matteüs 3:13-4:11
Handelingen 10:1-23a

De beste wensen voor de koning
Blijde verwachting?
Volg de ster van Betlehem
Rachel huilt
Vuurdoop en waterdoop
Vader, Zoon en Geest
Visioenen

zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do13
vr 14
za 15

Handelingen 10:23b-33
Handelingen 10:34-48
Handelingen 11:1-18
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12

Contact
Tweede Pinksterdag
Verantwoording
Stralen van geluk
Eeuwig licht
Jubeljaar
Naamsverandering

zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22

Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13

Gave gaven
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien door naastenliefde
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie

zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29

Romeinen 15:14-33
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14-2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8

Nieuwe wegen
Hartelijke groeten
Eervolle vermeldingen
Grote schoonmaak
Neem God serieus
Hoop voor Gods volk
Recht

zo 30 Sefanja 3:9-20
ma 31 Matteüs 4:12-25

Bemoediging
Startpunt
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De ontwerper van het nieuwe logo
Frank Odinot
Floor Wesseling is de ontwerper van het nieuwe logo van de Protestantse
Gemeente te Amsterdam Zuidoost. De werkgroep huisstijl heeft hem wat
ideeën aan de hand gedaan en daar is hij mee aan de slag gegaan.
Door kou en sneeuw
ben ik naar
Amsterdam-Noord
gesukkeld. In de
gebouwen van de
voormalige NDSM is
zijn atelier
gevestigd.
Floor is al sinds zijn
16e jaar een vriend
van mijn zoon
Rutger, die daar
voorheen ook een
atelier had.
Ze hebben elkaar
leren kennen via de graffiti. Zoals Floor zelf zegt, “dat is begonnen vanuit de
verveling in de Bijlmer.”
Zijn opleiding heeft Floor genoten aan de Rietveld Academie, na een
onafgemaakte Atheneum opleiding, waar hij een pakket met exacte vakken
volgde. De creativiteit heeft hij van zijn vader, die zelf ook aan de Rietveld
heeft gestudeerd, van zijn moeder heeft hij de zakelijke kanten meegekregen.
Hij heeft het behoorlijk druk en de opdrachten komen vaak binnen zonder dat
hij reclame maakt.
Voor kunstschilderwerk heeft hij op dit moment geen tijd. Want naast het
drukke ontwerpersbestaan heeft hij ook nog een docentschap grafisch
ontwerpen op de Koninklijke academie voor beeldende kunsten in Den Haag
en is hij werkplaatsassistent zeefdrukken op de Rietveld academie.
Hij vindt het leuk om dingen voor andere mensen te maken, omdat zijn
opdrachtgevers met concrete ideeën of vragen komen zodat het creatieve
proces meteen start.
Zijn beroep is wel een beetje een eenzaam vak. Tegenwoordig heeft hij echter
een Spaanse assistent. Deze had iets van hem gezien op Internet en mailde of
hij stage kon lopen.
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Een van zijn eigen projecten is een boek dat onlangs is uitgegeven met foto's
van voetbalshirts, die door hem op een creatieve manier zijn veranderd.
Om een voorbeeld te noemen: een shirt voor een voetballer die
achtereenvolgens bij twee verschillende clubs heeft gespeeld, bestaat dan ook
uit onderdelen van de twee shirts van die voetbalclubs. Voor
voetballiefhebbers heel interessant.
Zie ook op: www.floorwesseling.nl
Voor een project waar hij op dit moment bezig is, deed hij zijn inspiratie op in
Turkije. Hij was er sterke Turkse koffie aan het drinken en kwam toen op het
idee om een zeefdrukinkt te maken op basis van koffie. Hoe kom je erop!

Oecumenische Vrouwensynode (OVS)Amsterdam en omstreken
Ans Odinot
De OVS van de Protestantse
Gemeente Amsterdam Zuidoost wil
mensen betrekken bij besprekingen
op het gebied van geloofskwesties
vanuit feministisch perspectief.
Wij bieden een podium voor mensen
in beweging, tussen wie ontmoeting
kan plaatsvinden, inspirerend tot verandering, verdieping, en betrokkenheid.
De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle mensen en worden meestal vier
keer per jaar georganiseerd. Vanuit Amsterdam doen wij mee met de OVS
landelijk door deel te nemen aan eendaagse en meerdaagse vrouwensynode
dagen met aanbevelingen aan kerk en politiek. Informatie kunt u lezen in ons
kerkblad en op de website van de OVS landelijk: www.vrouwensynode.nl
Verslag van 11 december 2010
Haydy Nelson heet iedereen welkom.
Het wel en wee rondje:
-Haydy Nelson deelt mee dat de partner van Lucia Tilborg is overleden;
maandag 13 december is hij begraven.
-Een van de vrouwen vertelde over haar verjaardag die op geheel eigen wijze
was ingevuld, niet met de familie maar gewoon met een vriendin naar de
sauna. Het kostte haar moeite om de familie te overtuigen. Toch heeft zij ook
ervaren hoe er aan haar gedacht werd zoveel mailtjes, kaartjes en ingesproken
berichten en ook een prachtig boeket bloemen van de kinderen. In die week
moest zij afscheid nemen van een goede vriendin.
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-Iemand vertelde over een paar kleine ingrepen.
Niet heel schokkend, maar toch.
-Twee vrouwen zijn samen op een feestje geweest van de stichting Aletta
Jacobs voor vrouwengeschiedenis. Twee (andere) vrouwen hebben een prijs
gewonnen voor een rol die zij spelen in de ontwikkeling van vrouwen.
-Een van de vrouwen geniet nog dagelijks van haar pensioen. Gezien de nog
steeds grote woningnood heeft zij 19 meisjes op kamers. Al meer dan dertig
jaar heeft zij een stichting in samenwerking met de woningbouwvereniging.
Niet om er aan te verdienen, maar om meiden de kans te geven om iets te
huren zonder een al te gek hoge huur te moeten betalen.
-Een van de vrouwen vertelde dat zij met de auto over de weg schoot door de
gladheid naar de andere kant en daar gelukkig door de vangrail tot stilstand
kwam en uiteindelijk met de schrik vrij kwam.
-De rol van grootouders verandert wel eens in de loop der jaren, soms worden
zij een vraagbaak voor de jongeren.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Met elkaar zijn wij in gesprek gegaan aan de hand van het thema aarde, geloof
en de positie van vrouwen. Dit begin sloot aan bij het begrip “aarde anderen”
dat op de eendaagse vrouwensynodedag te Deventer aan de orde is geweest.
Het is een begrip dat is overgenomen van een Amerikaanse theologe die ermee
bedoelt dat je niet alleen van jezelf uit moet gaan, maar rekening moet
houden met alles wat op onze aarde aanwezig is, namelijk behalve mensen ook
planten, dieren, dingen.
Er is een aarde en wij staan daarmee in relatie.
Door namen te geven aan de dingen, de planten en de dieren blijven deze niet
abstract. Ze krijgen betekenis en ze worden voor ons belangrijk.
Het genesisverhaal lijkt het verhaal van de naamgeving. Zo kunnen we een
begin maken met het kijken met andere ogen, horen met andere oren.
Wat te doen als het je persoonlijk raakt, hoe ga je daar mee om?
Bijvoorbeeld In Amsterdam Zuidoost waar veel verborgen gebrek is aan goede
voeding; wat kan men nog meer doen dan een voedselbank helpen in stand te
houden?
Voor het volgende jaar hebben wij de volgende data genoteerd zodat een ieder
die dat wil kan deelnemen aan de discussie.
Zaterdag 19 maart 2011
Zaterdag 18 juni 2011
Zaterdag 17 september 2011
Met een hartelijke groet Haydy Nelson, Méréa Koolstra, Ans Odinot.
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De Paasdatum in 2011
Jan Kok
In het komende jaar valt Pasen op 24 en 25 april en dat is uitzonderlijk laat in
het jaar. Omdat in 2008 Pasen op 23 en 24 maart viel en dat ongewoon vroeg in
het jaar was heb ik toen in Opnieuw een artikel geschreven waarin werd
uitgelegd hoe voor elk jaar de paasdatum wordt vastgesteld. Dat artikel is nog
terug te vinden op de website: surf naar
http://bijlmermeer.pkngemeente.nl/kerkblad.nl#EerdereUitgaven en klik op
'doc' of 'pdf' in het vakje november 2007.
Kort samengevat: Eerste Paasdag valt ongeveer op de eerste zondag na de
eerste volle maan op of na 21 maart (begin van de lente). De datums van volle
manen zijn elk jaar andere. Daardoor is de allerlaatste mogelijkheid voor een
eerste paasdag 25 april. Dat was voor het laatst in 1943 en het zal weer
gebeuren in 2038.
Nu hebben we in 2011 eerste paasdag op 24 april. Dat is de enige keer tussen
1943 en 2038. De volgende keer dat eerste paasdag weer op 24 april valt zal
zijn in 2095.

Kerkbalans 2011
namens de kerkrentmeesters, Tineke Bruggers, Elly Kroese, Henk Konings
Nog even een herinnering aan deze, voor onze gemeente, belangrijke actie.
De actie wordt gehouden vanaf zondag 16 januari tot en met zondag 30
januari 2011.
Op zondag 16 januari a.s.
worden in De Nieuwe Stad na
de kerkdienst de zakjes met
Kerkbalans enveloppen
uitgereikt aan alle bezorgers,
die meehelpen aan deze actie.
Op maandagavond 17 januari
gebeurt dit in De Drie
Stromen. Het is fijn dat de vrijwilligers op pad willen gaan, daarvoor alvast
hartelijk dank. In de week die volgt, bieden zij de enveloppen aan (het liefst
persoonlijk) in een aantal wijken aan al onze gemeenteleden. In de tweede
week van de actie worden de retourenveloppen (ook het liefst persoonlijk)
weer opgehaald door de bezorgers.
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Het College van Kerkrentmeesters (CvK) vertrouwt erop dat de Actie
Kerkbalans ook dit jaar een goed resultaat gaat opleveren. Dat kan alleen
wanneer u financieel zoveel mogelijk bijdraagt. Het kerkenwerk in onze
Protestantse gemeente is het immers waard om voortgezet te worden!
Kerkbalans, daar geef je voor! Want ook onze kerk is van blijvende waarde!

De rekeningnummers van onze gemeente gaan veranderen
Hieronder vindt u nogmaals een overzicht van de nieuwe rekeningnummers per
1 januari 2011:
6358 00 470 tnv Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost. Dit wordt
het nummer voor alle betalingen behalve het kerkblad.
6358 07 459 tnv Kerkblad PGZO. Dit wordt het nummer voor bijdragen aan
het kerkblad.
Dus de rekeningen 4561000, 3909892 en 608980 worden 6358 00 470.
De rekeningen 4595296 en 3449477 worden 6358 07 459.
Mocht u betalen door middel van een periodieke overschrijving dan verzoeken
wij u vriendelijk dit zelf per 1 januari 2011 te veranderen.
Voor de Diaconierekeningen verandert er voorlopig nog niets.

Politiek Café
Henk Kroese
Op vrijdagmiddag 10 december hebben wij weer een interessante bijeenkomst
en over een aantal politieke zaken gesproken. Nogmaals het regeerakkoord,
toch weer over de immigratie, maar ook over de vele bezuinigingen die onze
overheid wil doorvoeren. Tot slot over een bericht in Trouw van 9 december
waarin somberaars de heer Bolkestein gelijk gaven met zijn opmerking dat
kinderen en kleinkinderen van Joodse afkomst het beste naar Israël of Amerika
kunnen emigreren, in verband met het opkomende antisemitisme.
We waren verbijsterd over dit bericht.
Natuurlijk gaan we door met onze bijeenkomsten en we hebben afgesproken op
vrijdagmiddag 21 januari 2011 weer bij elkaar te komen, vanaf twee uur.
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Overzicht collectes DDS november 2010
Hanny Kort en Pieter Glaser

Kerk

Tekort

Diaconie Church

Charity

31 oktober

112,82

84,31

110,73

45,00

43,10

7 november
14 november
21 november
28 november

150,25
43,00
81,62
117,62

49,75
61,75
56,17

64,60
51,15
165,26

47,40
55,40
64,75

46,40
54,30
54,22

Rectificatie:

De opbrengst van de Solidaridadcollecte van 28 november is bij ons nog niet
bekend, deze wordt in een volgend nummer gepubliceerd.

Kerkblad-deadlines 2011
Het nummer van
februari
maart
april
mei
juni

inleveren
16 jan
13 feb
13 mrt
10 apr
15 mei

juli/augustus
september
oktober
november
december

21

12
14
11
16
13

jun
aug
sep
okt
nov

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE
PCOB/KBO/Ouderensoos
namens de besturen,Wil Bakewel
Tot onze spijt kon de bijeenkomst van maandag 6 december niet doorgaan
vanwege de gladheid.We houden dus de lezing van de heer Van der Sluis over
Joodse feestdagen nog tegoed.
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar zal zijn op maandag 3 januari
2011. Zoals aangekondigd, zou dit een nieuwjaars- en gedichtenmiddag
worden. Inmiddels heeft echter de heer Wim Hilderink zich bereid verklaard
om bij ons een lezing te houden getiteld: "Creatief met de Natuur". U heeft de
heer Hilderink ongetwijfeld op de Kunstmarkt ontmoet. Plaats van samenkomst
is kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos.
Aanvang 14.00 uur, kerk open om 13.30 uur. Alle leden en belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd.
Rest ons nog u allen en uw dierbaren heel prettige kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2011 te wensen!

LEZERS SCHRIJVEN
Abri 28 Legenda en agenda
Henk de Boer
Het Oude Testament is legenda, het Nieuwe testament is agenda. Het Oude
Testament is ‘wat je moet lezen’ en het Nieuwe Testament is ‘wat je moet
doen’. De boeken van het OT moet je innemen en de boeken van het NT moet
je uitdragen. Innemen en uitdragen: legenda en agenda.
Het OT is legendarisch en het NT is exemplarisch. Het NT is niet meer dan een
‘bij wijze van voorbeeld’. Als voorbeeld komt het tot ons en wij moeten het op
eigen wijze uitdragen. Voorbeeldig.
Maar de bijbel is ook kruis en munt: Het OT is kruis en het NT is munt.
Het kruis is legendarisch, de munt is uitmunten. Coram Deo (voor Gods
aangezicht) ben je uitmuntend.
En ook: eindig het OT van Maleachi met het Evangelie naar Lucas.
(Het evangelie naar Johannes is een inlegvel tussen het OT en het NT.)
Het NT begint met Handelingen.
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Dan valt er nieuw licht op de bijbel, een bibliotheek aan boeken als 66 glas-inloodramen van een kathedraal.
Tenslotte: Mozes is legende, Jezus is agenda; wij zijn zonen en dochters die op
eigen wijze voorbeeldig moeten zijn.
Om over na te denken, midden in de winter.

De psalmen opnieuw berijmd (3)
Frank Odinot
Psalm 22, een lange psalm over angst en hoop met een bijzonder rijmschema.
Een uitdaging.
Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van
David.
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij
niet, ook al schreeuw ik het uit. ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt
niet, ‘s nachts, en ik vind geen rust. U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen
troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u
verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden
niet beschaamd.
1
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Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk
veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:
‘Wend je tot de HEER ! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt
toch van je?’
2
Mijn God, ik voel mij geen volwaardig mens.
Ieder versmaadt mij, veracht mij intens
en zij bespotten mij, wat ik niet wens.
Ze schudden hun hoofd:
‘Wend je tot God, hoe kun je hem vermijden,
hij houdt toch van je? Laat je door hem leiden.
Laat hij je dan verlossen en bevrijden,
wie hem gelooft.’
U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten
toevertrouwd, bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de
moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij,
want de nood is nabij en er is niemand die helpt.
3
U hebt mij uit mijn moeders buik gehaald,
mij aan haar borsten rijkelijk betaald,
bij mijn geboorte in uw hand gedaald,
ben ‘k opgenomen.
U bent mijn God, al van de moederschoot af
Blijf dan niet ver van mij, de nood was als straf,
o God, want er was niemand die mij hulp gaf,
wil toch komen.
Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan omsingelen mij,
roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open.
Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.
4
Een troep stieren staat briesend om mij heen,
brullende leeuwen, machtig en gemeen,
sperren hun muil open naar mij alleen.
Ik sta verstard als steen,
ik ben door buffels van Basan omsloten,
ik ben als afvalwater uitgegoten,
mijn lichaam valt uiteen, ik ben verstoten,
‘k ben zo alleen.
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Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen, een woeste
bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe,
5
Mijn kracht is droog als scherven, als een last.
Aan mijn verhemelte kleeft mijn tong vast.
U legt mij neer, ‘k word door de dood verrast,
in ’t stof gebogen.
Honden staan om mij heen en woestelingen
sluiten mij in, doorboren met hun klingen
mijn handen en mijn voeten, zij begingen
geen meedogen.
verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. HEER,
houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van
het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de
leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier.
6
Onder elkander wordt mijn kleed verdeeld
en om mijn mantel wordt het lot gespeeld
God, wees nabij opdat ik word geheeld,
mijn hulp en houvast.
Snel mij te hulp, bevrijd mijn ziel van het zwaard
en red mijn leven, uit hun wurggreep gespaard.
Red me uit de muil der leeuw die daar rondwaart,
verlicht mijn last.
U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van
mijn volk. Loof hem, allen die de HEER vrezen, breng hem eer, kinderen van
Jakob, wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakke niet,
verafschuwt niet wie wordt vernederd, hij wendt zijn blik niet van hem af,
maar hoort zijn hulpgeroep.
7
U geeft mij antwoord, ‘k maak uw naam bekend,
‘k loof u bij hen die mij zijn toegewend.
Loof hem, al wie God als zijn Heer erkent,
kindren van Jacob.
Israël, eer hem die zwakken niet veracht,
die niet minacht wie wordt vernederd, verkracht.
Hij wendt zijn blik niet af van wie naar u smacht,
maar hoort zijn roep.
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Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk, mijn geloften los ik in
bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven!
Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot
hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken.
8
Mijn lofzang komt van u die ’t al regeert.
‘k Kom mijn geloften na bij wie u eert.
Verzadigd zal hij zijn wie wordt verteerd
door wat bezwaarde.
Zij die hem zoeken, brengen lof aan hun God,
voor altijd leven, zij je eeuwige lot.
Overal zal men God gedenken, zelfs tot
’t eind der aarde.
Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken.
Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen.
Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven
niet konden behouden.
9
‘t Koningschap zij aan onze God gewijd.
Hij hoedt de volkeren tot wijd en zijd.
Wie hier op aard’ in overvloedigheid
levend verkeren,
Aanzitten zullen zij en voor hem knielen.
Wie aan de wrede dood ten offer vielen,
wie in het graf zijn leven zag vernielen,
zal hem eren.
Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer;
aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van zijn gerechtigheid
verhalen: hij is een God van daden.
10
Een nieuw geslacht zal, aan hem toegewijd,
zijn kinderen vertellen ieder feit,
van zijn getrouwheid en gerechtigheid,
niet te versmaden.
Zij zullen het hun kinderen vertellen,
het nageslacht dat hen zal vergezellen.
Hij is een God die trouw is, goed en wel, een
God van daden.
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Adventviering Ouderenkring in De Nieuwe Stad
Els Veurink
Net thuis van de fijne ochtend in De Nieuwe Stad en dus heet van de naald,
zogezegd.
In het vorig seizoen heb ik
al tweemaal deze groep
bezocht. In dit seizoen is
het helaas pas de eerste
keer, die speciaal aan de
adventviering was gewijd.
Er was een gezellige sfeer
met een versierde tafels,
kaarsen en een verrassing
in de vorm van
mandarijnen en noten, ook
door de medewerking van
ds. Dirk Wolse, Wilma
Wolse en Pieter Glaser.
Zo vierden wij de
adventwijding. Het was goed om in deze zo drukke tijd daar even bij stil te
staan.
Ans Werner opende de ochtend in dezelfde sfeer met het aansteken van vijf
kaarsen in vijf kleuren, die stonden voor groeperingen die onder zware druk
staan, om allerlei redenen. Een heel mooi gebaar.
Gezongen werd er natuurlijk ook, begeleid door Wilma en Pieter.
ds. Dirk Wolse las uit Jesaja 9 en vertelde de kerstboodschap.
Een collecte ten behoeve van de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden bracht
€ 100 op.
In de pauze was er koffie met een heerlijke Petitfour en gesprekken onder
elkaar.
Frank Odinot las een kerstverhaal voor, dat echt uit het leven gegrepen was.
Daarna zongen wij nog een kerstlied.
De afsluiting volgde met de zegen, die wij staande in ontvangst namen.
Mensen van Gaasperdam, kom over de grens en bezoek deze Ouderenkring eens
op de derde donderdag van de maand!

27

AGENDA
Januari 2011
3
18.00u
4
19.30u
7
09.00u
9
09.30u
10
18.00u
14.30u
20.00u
11
19.30u
13
19.30u
14
09.00u
16
11.00u
17
15.00u
18.00u
20.00u
18
19.30u
19
20.00u
20
09.30u
21
09.00u
14.00u
24
14.00u
18.00u
20.00u
25
19.30u
19.30u
26
20.00u
20.00u
27
19.30u
28
09.00u
31
18.00u
Februari 2011
1
19.30u
4
09.00u
6
09.30u
7
18.00u
20.00u
10
19.30u
11
09.00u
14
14.30u
18.00u
20.00u

Eetgroep, DNS
Moderamenvergadering, DDS
Bazaar, DNS
12+ nevendienst, DNS
Eetgroep, DNS
Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Kerkenraadsvergadering, DDS
Sacrale dansgroep, DNS
Bazaar, DNS
Aktie Kerkbalans, DNS
Gesprekskring 'De Venser', kerkdienst, hobbyruimte
Eetgroep, DNS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Pastoraal beraad, DDS
Gespreksgroep ‘Geloof&Zo’
Ouderenkring, DNS
Bazaar, DNS
Politiek café, DNS
Gesprekskring Koornhorst, ?
Eetgroep, DNS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Diaconievergadering, DNS
Moderamenvergadering, DNS
Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
Diaconaal Oecumenisch Beraad, DNS
Sacrale dansgroep, DNS
Bazaar, DNS
Eetgroep, DNS

Kerkenraadsvergadering, DNS
Bazaar, DNS
12+ nevendienst, DNS
Eetgroep, DNS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Sacrale dansgroep, DNS
Bazaar, DNS
Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
Eetgroep, DNS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
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Kerkelijke gegevens Protestantse Gemeente Bijlmermeer
Kerkdiensten: In de regel op zondag om 9.30 uur in het
oecumenisch kerkcentrum “De Nieuwe Stad”
Luthuliplein 11
(020) 690 1458 (tel.+fax)
http://bijlmermeer.pkngemeente.nl
De kerk is voorzien van een ringleiding en toegankelijk voor rolstoelers
Prot. Gemeente te Bijlmermeer
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO
Postbankrekening 456 1000

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Postbankrekening 1924 198

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 KD Amsterdam ZO
scribabijlmermeer@pkngemeente.nl

Nevendiensten
Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
1103 SM Amsterdam ZO
hgfokkens@planet.nl

Koster
Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam-ZO

Organist
Jacopo Brusa

Bloemenfonds
Postbankrekening 6358 00 470
o.v.v. “Bloemetje uit de kerk”

Aflegvereniging Ezechiël
Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu, 06 1417 6741contactpers.

Dirigente Cantorij
Wil Martijn

College van Kerkrentmeesters
Ledenadministratie
Tineke Bruggers
Pieter Glaser
Geerdinkhof 289
Mijndenhof 164
1103 RA Amsterdam-ZO
1106 GT Amsterdam-ZO
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl
pcglaser@planet.nl
Postbankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
Rekeningnummer ‘Stap Verder’ : Triodos bankrekening 39.05.07.687
tnv. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer
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Predikant
ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam-ZO
(janmeule@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m vrijdag: 09.00-10.00 uur
(bij dringende zaken ook maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur)
Vrije dag: zaterdag
Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering aan huis
kunt u contact opnemen met de predikant

PERKI (PERsekutuan Kristen Indonesia, Amsterdam-Zuidoost)
Kerkdiensten in het Indonesisch: Alle zondagen van de maand
is er om 13.15 uur dienst in De Nieuwe Stad m.u.v. de 1e
zondag als er een RK doopdienst is.
Secretariaat
M.Hutauruk-Tambunan
Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam ZO
meylina-tamburan@yahoo.com

Predikant
ds. I.A.R. Pattinama
Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden 1103 KB
idapattinama@planet.nl

Predikant
ds. M. Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
Amsterdam-ZO
marla.huliselan@gmail.com

Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation Amsterdam
Adres: Postbus 12437 1100 AT Amsterdam Zuidoost
Diensten iedere zondag van 15.00 – 17.30 uur, De Nieuwe Stad, Kleine Kerkzaal
Predikant
Daniel Osei Bediako Akoto
Gouden Leeuw 115
1103 KA Amsterdam ZO
revyawbediako@live.com

Secretaris
Vera Kodua
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam

Catecheet
geen

Engelstalige diensten
De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd NederlandsEngelstalige dienst om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk,
Renswoudestraat 75.
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Kerkelijke gegevens Protestantse Gemeente Gaasperdam
Kerkdiensten: in de regel op zondag 09.30 uur in De Drie Stromen
De Drie Stromen
Renswoudestraat 75
Postbus 23565, 1100 EB Amsterdam
Website: protestantse-gemeente-gaasperdam.protestantsekerk.net
Predikant:
Ds. D. J. H. Wolse
Buitenplaats 7
8212 AA Lelystad

Ledenadministratie:
Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam

Preses:
Marijke de Jong
Snodenhoekpark 22
1107 VE Amsterdam

Scriba:
Elly Krabbendam
Cornelis Aarnoutsstraat 5
1106 ZE Amsterdam

College van Kerkrentmeesters:
Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam

Diaconale werkgroep:
Simon Blijleven
Maldenhof 369
1106 EL Amsterdam
Postbankrekening: 29.40.169

Henk Konings, vrijwillige kerkelijke bijdrage
Maldenhof 125
1106 ED Amsterdam
Postbankrekening 6358 00 470 tnv Protestantse Gemeente te Amsterdam
Zuidoost
Cantorij:
Cantor: Henk Fransen,
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam,
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