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KERKDIENSTEN
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad
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

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

Zondag 13 februari
9.30 uur in DE DRIE STROMEN
Gezamenlijke viering van de
samenvoeging van PGG en PGB
tot Prot. Gem. A’dam Zuidoost

Zesde zondag na Epifanie
ds. Dirk Wolse, ds. Jan van der Meulen
i.v.m. bijzondere dienst worden de
lezingen nog nader bepaald
Dienst van Schrift en Tafel

Zondag 20 februari

Zevende zondag na Epifanie,
Septuagesima
ds. Frits Brommet
Exodus 22 : 21 – 27
Matteüs 5 : 33 – 48

9.30 uur

Zondag 27 februari
9.30 uur

zondag Sexagesima
ds. J. C. H. Aalders
Jesaja 39 : 13 – 18
Matteüs 6 : (22)24 – 34

Zondag 6 maart
9.30 uur

zondag Quinquagesima
ds. Jan van der Meulen
Deuteronomium 11 : 18 – 28
Matteüs 7 : (13)15 – 27

Woensdag 9 maart
19.00 uur

Oecumenische Aswoensdagviering
diverse voorgangers van RK, ELG en
PGZO
Lezingen nog nader te bepalen
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De kerkdiensten in De Drie Stromen
Zondag 30 januari
9.30 uur

mw. ds. N. Boon
Ouderling E. Boye

Zondag 6 februari
9.30 uur

Nederlands/Engelse dienst
ds. A.P. van den Broek
Ouderling J. Molleman
Diaken M. de Jong

Zondag 13 februari
9.30 uur

Dienst van Schrift en Tafel,
medewerking van de cantorijen
ds. Dirk Wolse, ds. Jan van der Meulen
Gezamenlijke viering van de
samenvoeging van PGG en PGB tot Prot.
Gem. A’dam Zuidoost
Ouderling E. Boye
Diaken M. Numan

Zondag 20 februari
9.30 uur

mw. ds. M.E. den Dulk
Ouderling T. Blijleven
Diaken N. de Boer

Zondag 27 februari
9.30 uur

mw. drs. H. Compagner
Ouderling E. Boye

Zondag 6 maart

Nederlands/Engelse dienst,
medewerking Cantorij
ds. D.J.H. Wolse
Ouderling T. Blijleven
Diaken M. de Jong

9.30 uur

Zondag 13 maart
9.30 uur

Heilig Avondmaal
mw. ds. H.P. Kotzé
Ouderling J. Molleman
Diaken M. Numan
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Overige kerkdiensten
6 februari: ds. Dick Kuiper
13 februari: ds. Hantie Kotzé
20 februari: pastor Corinne vd Loos
27 februari: ds. Dick Kuiper

De diensten in het Academisch
Medisch Centrum beginnen om 10.30.

13 februari: Ds. mw. A.P. Irik
Avondmaal
Wisseloord 219. De diensten beginnen
om 10.30 uur, tenzij anders
aangegeven.

27 februari: Pastor mw. S.R. van
Rijn

6 februari: Ds. mw. A.P. Irik

20 februari: Pastor mw. S.R. van
Rijn

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

13 februari: Ds. J. Verburg
Avondmaal
27 februari: Ds. mw. H.C.M. Bouma
Lopikhof 1. De diensten beginnen om
10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
2 februari: Protestants,
ds. F.R. Brommet
Avondmaal

9 februari: Leger des Heils,
hr. J.B.M. Oosterdijk
16 februari: Christelijk
Gereformeerd, ds. A.K. Wallet
Niftrikhof 1. De diensten beginnen
elke woensdag om 10.30 uur.

23 februari: RK, pastor A. Koot
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Rondom de kerkdiensten van De Nieuwe Stad
Jan van der Meulen
Zondag 13 februari is er een bijzondere dienst vanwege de samenvoeging van
onze twee protestantse gemeenten in Gaasperdam en Bijlmermeer tot één
Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost. En dat kunnen we natuurlijk
alleen maar samen vieren in één kerkdienst en dat zal zijn in De Drie Stromen.
Op woensdag 9 maart begint de veertigdagentijd met de Aswoensdagviering;
nadere informatie hierover vindt u hierna. We zullen vanaf zondag 14 maart
ook weer samen met de ELG kerken en dan om 10.00 uur in de Kleine Kerkzaal.
Het thema van Kind op Zondag voor de veertigdagentijd is dit jaar: Wie ben je?
en gaat over Jezus, die mensen ontmoet op zijn weg.

Overdenking
Jan van der Meulen
Er is het afgelopen jaar al meerdere keren geschreven over de samenvoeging
en wat dat kan betekenen. Tot nu toe is de meeste energie gaan zitten - zeker
op het laatste moment – in het formele proces van samenvoeging. En nu dat
achter de rug is en we inderdaad per 1 januari 2011 één Protestantse
Gemeente te Amsterdam Zuidoost zijn lijkt het misschien wel alsof er niets is
veranderd. We gaan gewoon door zowel in Gaasperdam als in de Bijlmermeer
met wat we al deden.
Dat is ook goed. Er is continuïteit. De samenvoeging is natuurlijk niet bedoeld
om alles overhoop te halen of te veranderen. Maar, het is ook al eerder
gezegd, de samenvoeging geeft ons ook een goede gelegenheid om nog eens
goed na te denken over hoe we gemeente kunnen en moeten zijn met het oog
op vandaag en met het oog op de toekomst. Er staan al een aantal dingen op
papier. Er is een visie en er is een beleidsplan. En daar willen we nu mee gaan
werken. Dat betekent allereerst dat we nu ook een werkplan moeten gaan
maken voor 2011 en voor later om zo concreet mogelijk te worden als het gaat
om onze gemeenteactiviteiten. Maar het betekent vooral dat mensen zich met
die visie en dat beleidsplan identificeren. De visie en het beleidsplan moeten
iets worden dat niet alleen papier is, maar dat ook handen en voeten krijgt en
een warm hart, iets wat enthousiasme oproept en mensen trekt in plaats van af
doet haken.
Als we de samenvoeging nu als voltooid beschouwen en weer overgaan tot de
orde van de dag, dan doen we het niet goed.
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Ik denk dat toch heel wat mensen in de afgelopen maanden zijn gaan merken
dat de samenvoeging ook iets van vernieuwing kan betekenen en nieuwe
bezieling en nieuwe ideeën naar boven kan doen komen. U leest elders in het
kerkblad over de start van een (avond)gebedsgroep. Ook de opkomst van
vrijwilligers op de gezamenlijke avond van 19 november waarop het
beleidsplan met applaus werd begroet was een teken dat de actieve
gemeenteleden iets nieuws, iets goeds ook verwelkomen.
Het komende jaar zal daarom heel belangrijk zijn. Ik hoop dat we er in slagen
het goede begin ook een goed vervolg te geven en dat we het zullen aandurven
om ook nieuwe tot nu toe niet verkende wegen te gaan; naar elkaar toe binnen
de gemeente, maar ook naar anderen toe buiten de gemeente. Misschien
moeten we kritisch kijken naar al onze activiteiten, want doen niet te weinig
mensen te veel, te lang? De kracht en de energie die we hebben, moeten we
misschien vrij maken voor iets nieuws waar we met zijn allen voor gaan. Een
nieuw soort kerkdiensten of kerkdiensten op andere momenten, bijv. op de
woensdagmorgen in De Drie Stromen aansluitend op de bazaar. Misschien dat
ook de internationale vieringen op de 1e zondag van de maand een nieuwe kans
krijgen als we ze breder opzetten en met meer mensen uitdenken en
uitvoeren.
En wie weet kan het intercultureel gesprek over geloof, hoop en liefde ook aan
diepte winnen in relatie met onze broeders en zusters van PERKI, de ELG en de
PCG. Misschien kunnen we ook nog veel meer doen met internet zodat mensen
die zoeken naar plekken waar mensen zinvol bezig zijn ons ook weten te
vinden. Misschien krijgen we op diaconaal gebied wel nieuwe vleugels via onze
samenwerking binnen Stap Verder. Ik noem maar een paar dingen.
Ik hoop dat we daarom een spannend, interessant en sprankelend 2011 zullen
meemaken. Ons haasten hoeven we niet, als we maar wel in beweging en in
ontwikkeling blijven, gedreven door de Geest die waait waarheen zij wil en die
ons kan meenemen naar onvermoede verten.

Bedankt
Cocky en Jan van der Meulen
Ook dit jaar ontvingen wij digitaal en via de post weer allemaal goede wensen
voor Kerst en het nieuwe jaar. Wij willen u langs deze weg daar hartelijk voor
bedanken en ook u allemaal, zij het een beetje laat, nog een goed en gelukkig
nieuw jaar toewensen.
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Avondgebeden in de veertigdagentijd in de Nieuwe Stad
Jan van der Meulen
Ook dit jaar zullen we in DNS weer samen met zes kerkgemeenschappen
vastenmaaltijden en avondgebeden houden. De vastenmaaltijden beginnen
steeds om 18.30 uur en de avondgebeden om 19.00 uur. U kunt alleen het
avondgebed bijwonen, maar ook kiezen voor maaltijd en avondgebed. Onze
veertigdagentijd begint met de oecumenische Aswoensdagviering en eindigt
met de EBG voorbereidingsdienst op woensdag 20 maart. Vanuit heel Zuidoost
bent u daarbij welkom.
Elke woensdag van de vasten/lijdenstijd stellen we één schilderij van Jeltje
Hoogenkamp centraal. De schilderijen beschrijven elk een centraal begrip (zie
cursieve woorden in de thema’s). De Bijbelteksten, de schilderijen en thema’s
willen ons tot bezinning uitnodigen om de diepte van woorden en thema’s
gecombineerd met beelden te ontdekken. Zij willen ons inspireren als het gaat
over Jezus’ weg naar het kruis en over onze eigen levensweg. Zij leggen een
link tussen mensen van toen en vandaag, een link met de plaats waar God
ervaarbaar is, waar Zijn woord taal vindt, waar mensen herademen en Zijn
woord leven – toen en vandaag. Deze link kan in de viering tot uitdrukking
worden gebracht door een gedicht, een kort verhaal of het gezamenlijk kijken
naar het schilderij; maar ook door gebed en stiltemomenten.
datum

groep

09-03-2011 RK + ELG + PGZO
16-03-2011 ELG + PERKI
23-03-2011 EBG Gebedsgroep
30-03-2011 PGZO + PCG
06-04-2011 RK
13-04-2011 Sacrale Dansgroep
20-04-2011 EBG

thema

(mogelijke)
lezingen
Het kruis wordt een teken
Mat. 16:21-26
Een stad die hoopt/wacht op Mat. 21:1-11
verandering
Alleen in het hof
Mat. 26:36-46
Ondanks dat je leeft ben je Joh. 11:1-16
dood
Je mantel zegt wie je bent
Mat. 13:1-11
Doortocht door de zee van
Jes. 43:1-5a
het leven
Met Jezus aan tafel
Mat. 26:17-29

Ook dit jaar willen we de collecte die we gedurende de weken van avondgebed
houden bestemmen voor het Diaconaal Oecumenisch Centrum dat wij als kerken
in DNS in de ruimte van de oude Bijlmer Duif hebben opgericht, het centrum
‘Stap Verder’.
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Stap Verder werd op 4 september 2010 geopend. Het bestuur van Stap Verder
heeft in overleg met de 6 kerken van DNS, vertegenwoordigd in het diaconaal
beraad, een begin gemaakt met de ontwikkeling van drie projecten:
1. het opzetten van een kenniscentrum over hulpverlening op allerlei terreinen
in het stadsdeel Zuidoost, zodat bewoners van het stadsdeel die vragen hebben
of vastlopen in regelgeving met aandacht doorverwezen kunnen worden
2. het aanbieden van taalles aan hen die in het reguliere aanbod geen
aansluiting vinden
3. het bevorderen van ouderparticipatie op scholen en bij de verdere
ontwikkeling van kinderen.
Het centrum is open voor spreekuren op dinsdag, woensdag en vrijdag.
S.M.A (Sociëteit Afrikaanse Missiën) en Dokter van de Wereld ontplooien zowel
eigen als ook gezamenlijk activiteiten met Stap Verder op deze locatie.
De collecte is een belangrijke bijdrage om dit project in deze startfase op
stevige benen te helpen staan.

Bijbellezen in de veertigdagentijd
Jan van der Meulen
Vanaf dinsdag 8 maart gaan we weer starten met
de Bijbelkring die wekelijks de lezingen voor de
komende zondag zal bestuderen en bespreken.
We willen weer om 10.15 uur beginnen en rond
12.00 uur afronden.
De eerste drie keren zullen we in De Drie
Stromen bij elkaar komen en de laatste drie keer
in De Nieuwe Stad. Het schema met de lezingen
ziet er dan als volgt uit:
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
39
Dinsdag
Dinsdag

8 maart, 10.15 uur, De Drie Stromen, Waverzaal, Matteüs 4 : 1 – 11
15 maart, 10.15 uur, De Drie Stromen, Waverzaal, Matteüs 17 : 1 – 9
22 maart, 10.15 uur, De Drie Stromen, Waverzaal, Johannes 4 : 5 – 26
29 maart, 10.15 uur, De Nieuwe Stad, Johannes 9 : 1 – 13 (14 – 25) 26 –
5 april, 10.15 uur, De Nieuwe Stad, Johannes 11 : 1 – 4 (5 – 16) 17 – 44
12 april, 10.15 uur, De Nieuwe Stad, Matteüs 21 : 1 – 11

We hopen met voorgangers van zowel de PGZO als de ELG deze kring te leiden.
Wees welkom en lees mee.
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Vanuit de Waverzaal
Ds. Dirk Wolse
De eerste keer schrijven voor het kerkblad als interim predikant van de
Protestantse Gemeente Zuidoost. Officieel hoort daar nog te Amsterdam
tussen, maar in de volksmond is de afkorting PGZO.
De samenvoeging van de beide protestantse gemeenten is een feit, de
‘middaggroep’ van Ghanezen heeft een keuze gemaakt op weg naar een
tweede PCG Congregation en een vernieuwde pastorale opzet is ook zo’n
beetje klaar. Daarmee valt een deel van mijn taak in Amsterdam Zuidoost weg,
of komt in een ander licht te staan. Natuurlijk zijn er nog wel wat draadjes die
afgehecht moeten worden, of nieuwe initiatieven om op gang te helpen. En
samen gemeente zijn is iets waar blijvend aan gewerkt wordt, nieuw elan mag
blijven groeien. Maar toch voelt het anders. In ieder geval voelt het goed en
verheug ik mij alvast op het weekend van 12 en 13 februari, als we de
samenvoeging en het één gemeente zijn officieel vieren.
Een gemeente betekent een welkom aan de nieuwe voorzitter van de PGZO,
Marja Engelage. Vanuit hier wens ik haar een goede tijd toe en Gods zegen bij
het leiden van onze gemeente. Het betekent ook afscheid van mensen.
Afscheid van Marijke en Wolter als voorzitters, die met veel liefde voor mensen
en de gemeente; en met grote deskundigheid in beleid en formele zaken de
afgelopen jaren leiding gegeven hebben aan onze afzonderlijke gemeenten en
aan het proces van samenvoeging. Verder gaan met één scriba betekent ook
afscheid nemen van een scriba. Met dank aan Elly Krabbendam, die groeide in
haar rol van scriba voor Gaasperdam, wensen wij Hilda Karsijns sterkte en
plezier in haar rol als scriba van de PGZO.
Verder is mijn bijdrage aan het kerkblad deze keer kort en rest mij, ook
namens Wilma, jullie allen hartelijk te danken voor de goede wensen voor het
nieuwe jaar die we ontvangen hebben en te vermelden dat ik vrij ben van 14 27 februari.
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Het eerste deel van die periode is ds. Jan van der Meulen er als het nodig is en
tijdens het tweede deel kunt u bij de kerkenraad terecht.
Vriendelijke groet.

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE
Samenvoeging een feit: Feest op 12 en 13 februari 2011
Namens de kerkenraad, Marijke de Jong en Wolter Koolstra
In het kerkblad van november schreven wij “Als alles voorspoedig gaat, lukt
dat voor 1 januari 2011”. Er was nog een flinke eindsprint nodig, maar op 30
december 2010 kon inderdaad de akte bij de notaris getekend worden. De
Protestantse Gemeenten Bijlmermeer en Gaasperdam zijn nu opgehouden te
bestaan en gaan samen verder als Protestantse Gemeente te Amsterdam
Zuidoost.
Dit heugelijke feit willen wij graag vieren:
Zaterdag 12 februari: 15.00 – 17.00 uur, De Nieuwe Stad:
Feestelijke bijeenkomst in De Nieuwe Stad
met korte viering en daarna gelegenheid om onder
het genot van een drankje elkaar te ontmoeten
Zondag 13 februari:

09.30 – 10.30 uur, De Drie Stromen:
Gezamenlijke dienst in De Drie Stromen

Voor zaterdag nodigen we ook mensen en organisaties uit buiten onze
gemeente, waarmee wij ons verbonden voelen. Tevens hopen wij op zaterdag
de nieuwe website van de gemeente te presenteren. Op zondag is er alleen
dienst in De Drie Stromen, waarin ds. Jan van der Meulen en ds. Dirk Wolse
beide voorgaan.
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 11 januari 2011 de leden van de
stuurgroep hartelijk bedankt voor het werk dat verricht is en de stuurgroep
opgeheven. De aansturing van het samenvoegingproces ligt nu (weer) bij de
kerkenraad. Wij spreken de verwachting uit dat we de komende tijd samen
vorm geven aan de thema’s van onze gemeente: vieren, omzien en verbinden,
en dat we dat mogen doen geïnspireerd door en onder leiding van de Geest van
God.
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Vanuit de kerkenraadsvergadering van de Protestantse
Gemeente te Amsterdam Zuidoost, gehouden op 11 januari
2011
Wil Wieten
Dit was de eerste kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost. Op 30 december 2010 is de acte ondertekend, waardoor
met ingang van 31 december 2010 de samenvoeging van de gemeentes
Bijlmermeer en Gaasperdam een feit is. De viering van dit samengaan zal
plaatsvinden op 12 en 13 februari a.s. Op 12 februari wordt een kort
middaggebed gehouden en aansluitend een receptie en presentatie van o.a. de
website en het nieuwe logo. Op 13 februari vindt in De Drie Stromen een
feestelijke dienst plaats, met medewerking van de cantorijen. Verdere
informatie over deze twee dagen in dit kerkblad.
Deze eerste vergadering werd voorgezeten door de nieuwe voorzitter, Marja
Engelage. Met veel enthousiasme heeft zij haar nieuwe taak opgepakt, zij
vertrouwt bij haar werk op het vakmanschap en de ondersteuning van de
predikanten en de vele vrijwilligers. Ook staat zij open voor advies, goede raad
en constructieve feedback van de kerkenraadsleden.
Tijdens de kerkdienst van 13 februari zal van een aantal vertrekkende
ambtsdragers officieel afscheid genomen worden. Gelukkig blijven de meeste
nog wel actief binnen de kerkgemeenschap.
In deze nieuwe samenstelling van de gemeente worden de volgende
werkgroepen gevormd: werkgroep communicatie, werkgroep eredienst,
voorbereidende werkgroep multiculturaliteit en een werkgroep die zich
verdiept in de vraag wat het meest geschikte “model” is voor deze nieuwe
kerkenraad.
Na stemming wordt besloten dat de naam van het nieuwe kerkblad gaat worden
ZO! Protestants en dat het formaat waarin het blad gedrukt wordt zal zijn A5.
Alle kerkdiensten met de kerstdagen, zowel de avond- als ochtenddiensten in
De Nieuwe Stad en De Drie Stromen, zijn als erg positief en inspirerend
ervaren. Wel wordt er aan gewerkt dat aan deze diensten dit jaar meer
bekendheid gegeven zal worden in onze wijkkranten.
Ds. Jan v.d. Meulen heeft een aanvraag ingediend voor studieverlof, dat zal
plaatsvinden in de periode van juni tot augustus a.s.
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De kerkenraad gaat akkoord met zijn verzoek en de invulling van dit verlof. De
classis moet het verzoek nog goedkeuren.
De begroting van de diaconie wordt, na een toelichting, door de kerkenraad
goedgekeurd.
Zondag 16 januari a.s. gaat de actie Kerkbalans weer van start. Deze keer
wordt naast de klassieke folder, als proef, een eigen folder gehanteerd voor
mensen die een aantal jaren niet hebben bijgedragen. Hierin ligt wat meer de
nadruk op wat wij als kerk doen.
De kerkenraad stuurt een schriftelijk blijk van medeleven aan de Koptisch
Orthodoxe Kerk.
Jan de Jonge komt in de vergadering om mee te delen dat op 25 juni a.s. in De
Kuip in Rotterdam een grote zangmanifestatie gehouden zal worden, genaamd
“Preez”. Elders in dit kerkblad leest u hier meer over.
Tot slot wordt, met bloemen en speeches,
afscheid genomen van de vertrekkende
ambtsdragers. Allen worden bedankt voor
hun inzet in de afgelopen jaren. Ook
wordt, nu we één gemeente zijn, afscheid
genomen van de stuurgroep, die niet alleen
het technisch ineenschuiven van de twee
gemeentes gerealiseerd heeft maar ook
heeft laten zien wat voor gemeente wij
willen zijn. De uitkomst van het door de
stuurgroep gedane werk is verwoord in het beleidsplan.
Dit waren de belangrijkste punten van deze eerste kerkenraadsvergadering van
de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost (PGZO).

Lentedag
Jos de Boer
De Protestantse Diaconie van Amsterdam-Zuidoost nodigt iedereen van 65 jaar
en ouder uit voor een lentedag. Deze zal worden gehouden op 23 maart 2011 in
de Nieuwe Stad van 10.30 tot 15.30 uur. U ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging, maar u kunt het alvast in de agenda noteren.
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OPROEP: Nieuwe start avondgebed
Janna Matthijsen
Wie wil er meedoen, of meedenken over het weer opstarten van het
avondgebed?
Wij, Janna Matthijsen en Eleonora Hof willen weer een gebedsgroep in onze
beide gemeenten starten. Het zal in de eerste plaats gaan om een avond
[ongeveer 60 minuten], waarbij we voortborduren op wat eerder werd gedaan
bij het avondgebed dat werd geleid door Jessica en Hannie. Als u/ jij mee wil
doen, neem dan contact met mij op, Janna Matthijsen, tel. 020 6996173 of per
mail jannamatthijsen@xs4all.nl.
Bellen of mailen! Doen!

Het lief en leed van Gaasperdam
Thea Blijleven
Met grote droefheid namen wij kennis van het overlijden van Evert J. Mathies.
Hij was een boeiend, bescheiden mens met een groot relativeringsvermogen.
Voor Corrie is er een einde gekomen aan een zware tijd. Dat zij steun mag
vinden bij Hem die er altijd voor ons wil zijn, en bij ons als gemeente.
Feest is er rond mw. J.M.A. Swidde-Visscher en mw. A.J. Van Eerten-Gupffert,
zij vieren deze maand een kroonjaar; een heerlijke dag toegewenst.
Ook de jarigen die niet vermeld worden een gezegend jaar en een mooie dag
toegewenst.
Er zijn zieken onder ons die niet genoemd willen worden in deze rubriek, ook
voor hen STERKTE toegewenst. Laten wij in goede en zware tijden naar elkaar
omzien en ons in de nieuwe gemeente met elkaar verbonden weten.
Om een afspraak te maken met onze predikant Dirk Wolse belt U 06-40407601.
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Bijbelleesrooster
februari
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
za. 5

Matteüs 5:1-16
Jesaja 54:1-10
Jesaja 54:11-17
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8

Het echte geluk
Vruchtbaar
Rechtsbescherming
Gratis, maar niet voor niets
Gods belofte voor iedereen

zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12

Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jakobus 1:1-18
Jakobus 1:19-27
Jakobus 2:1-13
Jakobus 2:14-26

Let op het einde
Afgodsprostitutie
Een weg terug
Verankerd geloof
Woorden en daden
Wet op gelijke behandeling
Daadwerkelijk geloof

zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19

Matteüs 5:17-26
Matteüs 5:27-37
Matteüs 5:37-48
Matteüs 6:1-6
Matteüs 6:7-15
Matteüs 6:16-23
Jesaja 58:1-5

Wet met evangelie
Hard voor jezelf ...
... mild voor anderen
Niet voor de bühne
Kinderen die vragen worden gadegeslagen
Vast vrolijk
Geen vormen ...

zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26

Jesaja 58:6-14
Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Jakobus 3:1-12
Jakobus 3:13-18
Jakobus 4:1-10

... maar normen
Aan God zal het niet liggen
Schuldbewust
De HEER redt en bevrijdt
Houd je tong in toom
Wijsheid
Wie is jouw vriend?

zo. 27
ma. 28

Matteüs 6:24-34
Matteüs 7:1-14

Zorgplan
Inzicht
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Het logo voor de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Zuidoost
De werkgroep Huisstijl
De drie beginletters van het motto van PGZO: Vieren Omzien Verbinden zijn
tot een logo gevormd dat lijkt op een zon met twee vogels.

De vogel die staat voor vieren, kan dan de volgende betekenis hebben:
-vogels slaan hun vleugels uit, stijgen op in de lucht en vieren hun vrijheid.
De zon, die staat voor omzien, kan de betekenis hebben:
-de zon geeft warmte, maakt het leven op aarde mogelijk. Mensen ervaren
onderlinge warmte, er wordt naar hen omgezien. De vogel die staat voor
verbinden, kan de betekenis hebben
-vogels verpersoonlijken het jaarritme in de natuur, komen steeds weer terug
en maken daarmee de cirkel rond.
In de kerstwens van ds. Dirk Wolse en ds. Jan van der Meulen is het
eerste ontwerp gebruikt, dat in de werkgroep is ontstaan. Dit is als
idee toegestuurd aan de grafisch ontwerper Floor Wesseling
(www.floorwesseling.nl). Deze is daarmee creatief aan de slag gegaan, met
een verrassende uitkomst. Zo simpel, dat je denkt: had ik daar zelf niet op
kunnen komen? En tegelijk zo krachtig en helder: je hoeft niet te raden waar
het over gaat. Na goedkeuring door de kerkenraad zal het logo voortaan op alle
schriftelijke stukken van de gemeente verschijnen.
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Collecteopbrengsten Bijlmermeer oktober-december 2010
Namens de diaconie, Rommert Tjeerdsma
Na een korte onderbreking krijgt u nu weer een overzicht van de
collecteopbrengsten van de Protestantse gemeente te Bijlmermeer. Dit zijn de
laatste diensten van de PGB geweest.
Vanaf 2011 zijn het diensten van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Zuidoost, op de locaties De Drie Stromen en De Nieuwe Stad.
diaconie kerk
€ 613,05
€ 60,50
€ 57,90
€ 109,55 € 136,90

deurcollecte

doel deurcollecte

17 oktober
24 oktober
31 oktober

€ 75,30
€ 135,93

7 november

€ 82,97

€ 114,75

€ 119,50

14 november

€ 112,00

€ 101,83

€ 100,47

21 november
28 november
5 december

€ 77,41
€ 97,90
€ 91,36

€ 69,21
€ 131,95
€ 118,25

€ 105,02
€ 189,90
€ 131,25

12 december

€ 96,11

€ 117,87

€ 108,60

19 december
24 december
25 december,
1e Kerstdag
26 december,
2e Kerstdag
31 december

€ 71,46

€ 104,63

€ 117,72

€ 87,05

€ 71,62
€ 203,59
€ 173,45

€ 54,35

€ 35,70

€ 45,85

Hervormingsdag
diaconaal project
Ghana *
Kerk in Actiezending *
Kerk in Actiediaconaat *
Eindejaarscollecte
Solidaridad
nieuwe gemeenten
(VINEX)
diaconaal project
Ghana *
pastoraat
eigen jeugdwerk
Kerk in ActieKinderen in de Knel *
exploitatie De
Nieuwe Stad
Eindejaarscollecte

€ 92,45

De dienst op 17 oktober was een gemeenschappelijke dienst met Protestantse
Gemeente te Gaasperdam en Presbyterian Church of Ghana. Er is in deze dienst
één collecte gehouden; dit is de totaalopbrengst.
De eerste (diaconale) collecte op 14 november was bestemd voor de
slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië, m.n. Sumatra.
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Kerstavond, 24 december, hebben we samen met de ELG gevierd. De opbrengst
van de ene collecte in deze dienst wordt verdeeld maar het totaal is vermeld.
De collectes gemarkeerd met * tellen mee voor het missionair en diaconaal
aandeel van de Bijlmermeer.
Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u
terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters.

Overzicht collectes december 2010 DDS
Namens het College van kerkrentmeesters, Hanny Kort en Pieter Glaser

28 november
5 december
12 december
19 december
24 december
25 december
26 december

€
€
€
€

Kerk
117,62
78,60
156,90
70,70

€ 42,52
€ 49,05

Uitgang
60,25
86,75
121,82
95,10
195,69
53,10
34,30

Diaconie
242,62
76,95
54,50
53,10

Church
64,75

Charity
54,22

52,19
41,85

De Presbyteriaanse middaggroep (church en charity) is geen deel meer van de
Protestantse gemeente sinds 1 december. De diaconiecollecte van 28 november
was van RK-parochie en Protestantse Gemeente samen voor Solidaridad.
De uitgangscollectes van 28 november tot 25 december waren voor de
kinderspaaractie Uganda Child Care Foundation, totaal € 612,71.
We ontvingen een bedrag van € 500,-, een laatste gift van de op 3 december
overleden mevrouw de Vente-Klaus, waarvoor wij heel dankbaar zijn.

Film in De Nieuwe Stad
Jaap Koolstra
Er zijn mensen die overwinteren in Spanje of Turkije. U hoeft voor een
plezierige augustuservaring in Italiaanse omgeving alleen maar naar de filmclub
te komen. Op woensdag 16 februari organiseert de Protestantse Gemeente
Amsterdam-Zuidoost weer een filmvoorstelling. Deze keer is het De keuze
van…de Eetgroep. Kom kijken naar
Pranzo di Ferragosto
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Dat betekent "lunchen op 15 augustus". Dat zegt u wel iets? Het is een vrolijke
en hartverwarmende film over het eet- en kookplezier en de levensvreugde van
enkele ouderen. Op het filmfestival van Rotterdam behoorde de film in 2008
tot de favorieten van het publiek, dat echt uit allerlei leeftijden bestond.
Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten en iets te drinken.
Datum: woensdag 16 februari. Tijd: inloop vanaf 19.30 uur; film 20.00 21.15 uur. Kosten: € 2,00 (incl. consumptie)
Ook u bent van harte welkom!

Weetjes vanuit de diaconie
Marga Blom en Marijke de Jong
•

•
•
•
•

Wist u dat Ans Odinot kerkdiensten in de grensgevangenis Schiphol Oost
bezoekt, waar mensen zitten die niet de juiste papieren hebben? Méréa
Koolstra is hiermee gestopt want de diensten zijn nu op zondag, maar
Noortje de Boer neemt die taak over.
We hebben een nieuwe diaconaal medewerkster, Lawrencia Osei, zij heeft
op 2 januari geheimhouding in De Drie Stromen afgelegd.
We hebben contacten met de diakenen in Suriname, zij zijn hier geweest
zoals u wellicht weet. We helpen ze financieel nu om allerlei spullen naar
Suriname te transporteren, zodat zij daar weer in staat zijn om te helpen.
Wist u dat we met zijn allen meer dan 150 pakken koffie voor de mensen
van de voedselbank hebben gegeven? Ze waren er erg blij mee.
Wist u dat we u na elke vergadering via deze rubriek op de hoogte houden?

Koffie voor de voedselbank
Frank Odinot
Een idee van Coen, die de voedselbank
in Zuidoost leidt, werd op donderdag 23
december uitgevoerd door Ans Odinot.
Normaal is Ans niet betrokken bij het
uitdelen van de voedselpakketten, maar
bij het opvangen van mensen die zich
aanmelden voor de intake. Daar wordt
door anderen gekeken of iemand recht
heeft op een voedselpakket. Want het
gaat echt om mensen met minimale
middelen van bestaan.
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Het voedsel komt van bedrijven, die hun overtollige producten beschikbaar
stellen voor de voedselbank. Dus koffie is daar nooit bij, want dat is een luxe
artikel en dat stroomt genoeg door. Massaal hebben de mensen van de
Protestantse Gemeente en de Katholieke Parochie in de Bijlmermeer en in
Gaasperdam pakken koffie gekocht. Voor 95% was dit koffie van de
Wereldwinkel. Daarmee werden dus tegelijk twee doelen gediend. De mensen
die koffie kregen waren blij verrast. Een leuke geste voor de kerstdagen.
Namens de voedselbank-gebruikers hartelijk dank!

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE
PCOB/KBO/Ouderensoos
Wil Bakewel, secr.
Op onze bijeenkomst van maandag 3 januari waren 13 personen aanwezig.
Nadat wij elkaar gelukkig Nieuwjaar hadden gewenst, kreeg onze inleider de
heer Wim Hilderink het woord. Hij zal ons leren, hoe wij creatief kunnen zijn
met de natuur. Hoewel hij in de Bijlmer woont, is hij buiten Amsterdam
opgegroeid, waar hij de liefde voor de natuur heeft meegekregen. Een van zijn
talenten is het versieren met bladeren en planten. Dit doet hij o.a. voor de
R.K. Parochie in De Nieuwe Stad. Het hele jaar door verzamelt hij bladeren en
andere dingen uit de natuur, ook in het buitenland. Voor ons had hij een
hoeveelheid gedroogde bladeren meegebracht. Hiermee konden wij oefenen in
het maken van kaarten aan de hand van een aantal voorbeelden. Het bleek nog
niet zo eenvoudig te zijn om er een mooie creatie van te maken!
Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 7 februari. De heer M. van der
Sluis zal dan het vervolg van zijn lezing over "Joodse feestdagen" houden, die
tot onze spijt op 6 december niet kon doorgaan.
Plaats van samenkomst is kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75,
metrohalte Reigersbos. Aanvang 14.00 uur, de kerk is open om 13.30 uur. Alle
leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Tot ziens op 7 februari!
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Preez - Koor/samenzang in De Kuip
Sylvia van Rijn en Jan de Jonge, namens Stichting INS
Op 25 juni a.s. organiseert Stichting PREEZ een zangfestijn in de Rotterdamse
Kuip.
Kijk maar op www.preez.nl. Zingend Zuidoost (ZiZo) doet natuurlijk ook mee,
dus noteer s.v.p. de datum en zeg het voort!
Met zangersgroet.

Collecte Werelddiaconaat 6 februari 2011 – Toekomst voor
Pakistan
Begin februari 1953 overstroomde een groot deel van de Zuid-Hollandse
eilanden, West-Brabant en de provincie Zeeland. In Pakistan kwamen mensen
in actie en zamelden geld in voor Nederlandse slachtoffers. Afgelopen zomer
draaiden de rollen om en Nederland steunde de noodhulpverlening. Maar het
leven van veel Pakistani is nog lang niet zoals vroeger. Op 6 februari
collecteren we o.a. voor het werk van Kerk in Actie in Pakistan. Want Kerk in
Actie was voorafgaand aan de overstromingen al actief en blijft dat ook.
Via het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) helpt
Kerk in Actie achtduizend arme boerengezinnen om hun landbouw op orde te
krijgen. Ze krijgen grondstoffen en leren om milieuvriendelijk en efficiënt hun
land te bewerken. Hun oogst verbetert en ze hebben meer financiële
zekerheid. Om ook op langere termijn projecten als in Pakistan te blijven
ondersteunen is uw bijdrage van belang. Helpt u mee?

1 februari in Amsterdam
Diaconale ontmoetingsdagen in de inspiratiebeurzen

Vanaf januari worden de diaconale ontmoetingsdagen in de veertien
inspiratiebeurzen geïntegreerd. Er is een apart diaconaal programma, waarin
ruimte is voor ontmoeting, het uitwisselen van ervaringen en ideeën voor de
diaconale praktijk. Het thema is Diaconie blijf in de buurt!
Een diaconie is met al haar activiteiten van betekenis in de lokale samenleving.
De Diaconale Activiteiten Monitor van Kerk in Actie die centraal zal staan helpt
dit alles nauwgezet in beeld te brengen.
22

Dit instrument kan helpen goed in te spelen op de gevolgen van de
bezuinigingen, die ingrijpend zullen zijn voor kwetsbare groepen en de
leefbaarheid van onze aarde.
De inspiratiebeurzen zijn open van 19.00 tot 21.30 uur. Het diaconale
programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur, zodat deelnemers ook de
stands van de inspiratiebeurzen kunnen bezoeken.
Op zaterdagen zijn de beurzen open van 10.00 tot 12.30 uur. Het diaconale
programma is tijdens deze dagen van 10.30 tot 12.00 uur. Deelname is gratis
en opgave vooraf is niet nodig. Bij vragen kunt u contact opnemen met Marijke
Gaastra, via m.gaastra@kerkinactie.nl of bel (030) 880 18 86. Zie ook:
http://www.pkn.nl/inspiratiebeurs
De inspiratiebeurs in Amsterdam wordt gehouden op 1 februari 2011 van 19.00
tot 21.30 uur.
Plaats: Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560, Buitenveldert.

Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)
p/a Jan de Jonge
Snelleveldstraat 32
1107 VW Amsterdam Zuidoost
e-mail: j.jonge968@chello.nl

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

publiceert over religie en multiculturele samenleving
helpt kerken bij het vinden van gebedsruimte
verleent individuele hulp op maatschappelijk gebied. Ook kleine
verhuizingen
arrangeert optredens van gospelkoren. Ook spreekbeurten
organiseert rondleidingen (kerkenpad) in Zuidoost
zamelt goederen (kleding e.d.) in voor hulpbehoevenden in binnen- en
buitenland. Ook inboedels
houdt elke woensdag rommelmarkt in De Drie Stromen, van 9.00-13.00
houdt elke vrijdag rommelmarkt in De Nieuwe Stad, van 9.00-13.00
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De kerk en Schuldhulp?
Wim Althuis, Evangelische Alliantie

12 februari - Symposium ‘Schuldhulp, samen lukt ‘t…’
Op 12 februari organiseert de Evangelische Alliantie (EA) in Veenendaal een
symposium over het thema: ‘Schuldhulp, samen lukt ‘t!” De EA is, samen met
Kerk in Actie, LKDB, PCOB en SKIN partner in een groot project om vrijwilligers
uit kerken toe te rusten voor schuldhulpverlening. Het symposium is vooral
bedoeld om predikanten, oudsten, diakenen en diaconale vrijwilligers bewust
te maken van de mogelijkheden op het gebied van schuldhulp en lokale
samenwerking en daarvoor handvatten aan te reiken.
Programma
Middels een aantal plenaire lezingen zetten we in het ochtendprogramma de
grote lijnen uit. In de middag gaan we de diepte in tijdens 2 rondes van
workshops en seminars. Vooral tijdens het middagprogramma is er gelegenheid
om vragen te stellen en kennis op te doen op het vlak van schuldhulp. We
willen dit zo praktisch mogelijk houden om u echt uit te dagen in uw omgeving
de problematiek te herkennen en aan de slag te gaan.
Schuldhulpmaatje
Een praktische insteek is onder andere het project Schuldhulpmaatje dat door
de projectpartners gepresenteerd wordt. Door de kredietcrisis zijn veel mensen
in financiële problemen terechtgekomen. Veel kerken zijn onvoldoende bekend
met het herkennen en begeleiden van mensen met schuldproblemen. Doel van
het project Schuldhulpmaatje is om mensen in nood beter te bereiken en
samenwerking tussen kerkelijke vrijwilligers en professionals te bevorderen.
Het project richt zich onder meer op het opleiden van (kerkelijke) vrijwilligers
in 25 plaatsen tot ‘schuldhulpmaatje’.
Schuldhulp wint aan effectiviteit als gemeentelijke instanties, professionele
organisaties en kerken/vrijwilligers samenwerken.
Aanmelden
U bent begaan met mensen in financiële nood, maar u weet niet hoe u dit
verder op kunt pakken? Dan is dit symposium de plek om daar achter te komen.
Meer informatie vindt u op www.ea.nl, hier vindt u ook het uitgebreidere
programma en een aanmeldingsformulier. Graag tot ziens op 12 februari!
Wim Althuis, coördinator diaconaat van de Evangelische Alliantie.
De kosten bedragen € 20,- p.p. (incl. lunch). Locatie: Ichthuscollege,
Veenendaal. Meer info en aanmelding: www.ea.nl
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LEZERS SCHRIJVEN
Nieuws van het orgelfront
Elly Kroese
Op woensdagavond 30 maart a.s. geeft Gijs Boelen, die als gastorganist van tijd
tot tijd onze diensten begeleidt, een concert in het Orgelpark, Gerard
Brandtstraat 26 te Amsterdam. Op die avond bespeelt hij de vier aanwezige
orgels. Voornamelijk is het een klassiek concert met werken van o.a. Mozart,
Johann Strauss jr., Franz von Suppé en anderen.
De toegangskaarten kosten € 15,-- per persoon. Studenten, 65+ en stadspas €
9,--. Het Orgelpark is tel. bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 17.00 onder nummer: 020-5158111.
Voor serieuze belangstellenden heb ik enige vrijkaarten beschikbaar, die
verloot kunnen worden.
Gijs stelt uw belangstelling zeer op prijs. Komt allen!

De psalmen opnieuw berijmd (4)
Frank Odinot
Psalm 19 heeft een lastig rijmschema. Aanvankelijk had ik deze psalm daarom
overgeslagen. Totdat ik moed vatte en de uitdaging ben aangegaan.
Psalm 19
Voor de koorleider. Een psalm van David.
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn
handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door
aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is
een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde
van de wereld hun taal.
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Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: een jonge bruidegom die het
bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voort rent op zijn weg. Aan het ene
einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.
2
Hij geeft de zon een tent, zoals hij voorwaarts rent
een jonge bruidegom,
die ’t bruidsbed blij verlaat, en vrolijk voorwaarts gaat:
een beeld van heldendom.
Hij komt op aan een kant, stopt aan de andre rand
tot aan de nieuwe morgen.
Niets van ‘t hemelgewelf, of van de aarde zelf
blijft voor zijn gloed verborgen.
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De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van
de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de HEER
zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht
voor de ogen. Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd.
3
De wet van God is goed, die mensen leven doet,
hij geeft hem levenskracht.
Betrouwbaar is Gods woord, eenvoudigen verhoord,
wijsheid wordt hen gebracht.
Gods wet is zonder smart, een vreugde voor het hart,
een licht voor onze ogen.
Ontzag voor God is goed, is zuiver en geeft moed,
houdt stand, is nooit vervlogen.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze
zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze
opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij
van verborgen zonden.
4
Waarachtig is Gods wet, rechtvaardig opgezet
begeerlijker dan goud,
dan goud in overvloed, zoeter dan honingzoet
vers uit de raat gekauwd.
Uw volgeling krijgt zicht, hij wordt erdoor verlicht.
Wie voor de wet wil zorgen,
hij wordt beloond met goud; maar wie kent elke fout,
die voor hem is verborgen?
Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik
volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laten de woorden van mijn mond u
behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn
verlosser.
5
Bescherm uw volgeling, dat hoogmoed mij ontging,
mij niet beheersen zal.
Volmaakt zal ik dan zijn, van grote fouten rein,
bevrijd uit deze val.
Dit is wat ik u smeek: de woorden die ik spreek,
o Eeuwige, mijn trots,
en wat mijn hart bedenkt, aan u behagen schenkt,
o mijn verlosser, mijn rots.
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Abri 29. Spelregels
Henk de Boer
Het leven is een spel, een leven-spel. Het leven-spel heeft regels nodig,
leefregels.
De Tien Geboden zijn spelregels. Het gaat niet om tien geboden, het gaat om
leven met God en samen leven. Als het alleen om geboden gaat, dan wordt het
leven zwaar, depressief en ongelukkig. Men gaat in het zwart. Maar als het om
het leven gaat, dan wordt het leven licht, opgewekt en gelukkig. Men gaat in
het wit.
Neem het voetbalspel. In het voetballen gaat het er om de bal in het doel van
de tegenstander te krijgen. Je mag bijv. geen hands maken, met gestrekt been
inkomen of aan het shirtje van je tegenstander trekken. Als je alleen maar
voetbalt om je aan de regels te houden, dan let je niet meer op de bal maar op
de ander en wordt het voetballen een dodelijk saai spel. Ook de verdediger let
op de bal. Zie de beelden van Coen Moulijn bij Feyenoord als hij een
verdediger wil passeren. Beide spelers kijken naar de bal. Coen Moulijn was in
het voetbalspel een lust voor het oog.
Zo ook met het leven, dat voor ons een levenslust moet zijn, een samenleven
onderweg. En onderweg heb je spelregels nodig. Voor Israël waren dat de Tien
Geboden, de Tien Leefregels onderweg naar het Beloofde land. Voor ons zijn
dat de woorden van Jezus. Dan gebeurt het onverwachte.
Het leven is een spel met verrassingen.
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AGENDA
Februari 2011
1
2

19.30u
09.00u
19.30u

4
6
7

09.00u
09.30u
18.00u
19.45u
20.00u
09.00u
19.30u
09.00u
14.30u
18.00u
19.45u
20.00u
09.00u
19.30u

9
10
11
14

16

17
18
21

23
24
25
28

20.00u
09.30u
09.00u
18.00u
19.45u
20.00u
09.00u
20.00u
19.30u
09.00u
14.00u
15.00u
18.00u
19.30u
19.45u

Kerkenraadsvergadering, DNS
Bazaar, DDS
Geloofsgesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus,
DDS
Bazaar, DNS
12+ nevendienst, DNS
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Bazaar, DDS
Sacrale dansgroep, DNS
Bazaar, DNS
Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Bazaar, DDS
Geloofsgesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus,
DDS
Filmhuis, DNS
Ouderenkring, DNS
Bazaar, DNS
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Bazaar, DDS
Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
Sacrale dansgroep, DNS
Bazaar, DNS
Gesprekskring Koornhorst, ?
Gesprekskring 'De Venser', kerkdienst, hobbyruimte
Eetgroep, DNS
Diaconievergadering, Mijndenhof 22
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
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Maart 2011
1
2

19.30u
09.00u
19.30u

4

09.00u
14.00u
09.30u
18.00u
19.45u
20.00u
10.30u
19.30u
09.00u
20.00u
19.30u
09.00u
14.30u
18.00u
19.45u
20.00u

6
7

8
9
10
11
14

Moderamenvergadering, DDS
Bazaar, DDS
Geloofsgesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus,
DDS
Bazaar, DNS
Politiek café, DNS
12+ nevendienst, DNS
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Bijbelkring 40-dagentijd, DDS
Kerkenraadsvergadering, DDS
Bazaar, DDS
Gespreksgroep ‘Geloof&Zo’, 020-3652411
Sacrale dansgroep, DNS
Bazaar, DNS
Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
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KERKELIJKE GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE
AMSTERDAM ZUIDOOST
Kerkgebouwen
De Nieuwe Stad:
oecumenisch kerkcentrum “De Nieuwe Stad”, Luthuliplein 11,
Amsterdam Zuidoost, tel: (020) 690 1458 (tel.+fax)
Zaalreservering: ter plaatse bij de baliemedewerker
De Drie Stromen:
Renswoudestraat 75, Amsterdam Zuidoost, tel: (020) 697 55 50
Zaalreservering: de heer C. Vonk, tel. 020 696 5621,
mobiel: 06 – 5198 1782, e-mail: f2hcjvonk220@hetnet.nl
De kerkzalen zijn voorzien van een ringleiding
en zijn toegankelijk voor rolstoelers

Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en in De Drie Stromen:
in de regel op zondag 09.30 uur
Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam Zuidoost

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam Zuidoost
Bankrekening 1924 198

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
Gooioord 63
1103 CD Amsterdam Zuidoost
scriba@pgzo.nl

Website
http://www.pgzo.nl (in aanbouw), voorlopig nog:
• http://bijlmermeer.pkngemeente.nl
• http://protestantse-gemeente-gaasperdam.protestantsekerk.net
Bankrekening van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
(voor vaste vrijwillige bijdragen, collectes en diverse fondsen)
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, Amsterdam
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College van Kerkrentmeesters
Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam Zuidoost
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

Ledenadministratie
Pieter Glaser
Mijndenhof 164
1106 GT Amsterdam Zuidoost
pcglaser@planet.nl

Koster De Nieuwe Stad
Henk de Boer
Tienraaikade 27
1107 SG Amsterdam Zuidoost
Nevendiensten De Nieuwe Stad
Hanna Fokkens
Goed Geluimdhof 21
hgfokkens@planet.nl

Nevendiensten De Drie Stromen
Ellen Wijsman
1103 SM Amsterdam Zuidoost

Organist De Nieuwe Stad
Jacopo Brusa

Organisten De Drie Stromen
Bab Ietswaart
Simon Blijleven

Dirigente Cantorij De Nieuwe Stad
Wil Martijn
Snodenhoekpark 18
1107 VE Amsterdam Zuidoost

Cantor De Drie Stromen
Henk Fransen
Jacob Krüsestraat 29
1106 ZK Amsterdam Zuidoost

Bloemenfonds
Bankrekening 6358 00 470
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO
o.v.v. “Bloemetje uit de kerk”

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

Rekeningnummer ‘Stap Verder’ : Triodos bankrekening 39.05.07.687
t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer,
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost
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Predikanten

ds. Jan van der Meulen
Vreelandplein 37
1106 DA Amsterdam Zuidoost
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
ds. Dirk Wolse (interim-predikant)
Buitenplaats 7
8212 AA Lelystad
Voor verjaardagsdiensten, huiszegens, morgenzegens of Avondmaalsviering
aan huis kunt u contact opnemen met de predikanten

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

Predikant
ds. I.A.R. Pattinama

Toutenburgstraat 11
1107 PT Amsterdam ZO
meylina-tamburan@yahoo.com

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden
idapattinama@planet.nl

Predikant
ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
1103 KB 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 Koduah
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam ZO

Catecheet
geen

Engelstalige diensten
De eerste zondag van de maand is er een gecombineerd Nederlands-Engelstalige dienst
om 09.30 uur, in De Drie Stromen-kerk, Renswoudestraat 75.
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