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KERKDIENSTEN 
 

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad 
 
Zondag 24 april  Eerste zondag van Pasen 
9.30 uur (GKZ)  ds. Lieske Keuning, ds. Jan van der Meulen 
   m.m.v. koor The New City Voices 
   Exodus 14 : 9–14 
   Johannes 20 : 1–18 
   Uitgangscollecte: HIP, Paascollecte 
 
Zondag 1 mei   2e zondag van Pasen, (Quasimodo geniti) 
9.30 uur (GKZ)  drs. Elsa Aarsen 
   12+ dienst in DNS 
   Genesis 8 : 6–16 
   Johannes 20 : 19 – 23  
   Uitgangscollecte: Vitale Kerk 
 
Zondag 8 mei  3e zondag van Pasen (Goede Herder) 
9.30 uur  ds. Wim Brouwer 

Dienst van Schrift en Tafel 
   Jesaja 43 : 1–12 
   Johannes 21 : 1–14 
   Uitgangscollecte: JOP (Jeugdwerk PKN) 
 
Zondag 15 mei  4e zondag van Pasen (Jubilate) 
9.30 uur  ds. L. J. Rasser 
   Nehemia 9 : 6-15  
   Johannes 10 : 1-10 
   Uitgangscollecte: Kinderkerk 
 
Zondag 22 mei  5e zondag van Pasen (Cantate) 
9.30 uur  ds. mevr. T.H.M. Allewijn 
   Deuteronomium 6 : 20-25  
   Johannes 14 : 1-14 
   Uitgangscollecte: Cantorij 
 
Zondag 29 mei  6e zondag van Pasen (Rogate) 
9.30 uur  ds. Jan van der Meulen 
   Jesaja 41 : 17-20 
   Johannes 16 : 16-24 
   Uitgangscollecte: Kerk in Aktie / Werelddiaconaat 



 5

Donderdag 2 juni 40e Paasdag (Hemelvaartsdag) 
10.00 uur  Folkert de Jong, predikant in opleiding 
Kleine kerkzaal  Daniël 7: 9-10, 13-14 
   Lucas 24 : 49-53  
   Uitgangscollecte: kerkmuziek 
 
Zondag 5 juni  7e zondag van Pasen  
9.30 uur  ds. M. Paas 
   12+ dienst in DNS 
   Ezechiël 39 : 21-29 
   Johannes 17 : 1-13 
   Uitgangscollecte: eigen pastoraat 
 
Collecte 29 mei - Oma’s zorgen  
Collecte Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat  
De Aids Foundation of South Africa (AFSA) helpt mensen die door hiv/aids 
getroffen zijn. AFSA steunt allerlei initiatieven waarbij steun verleend wordt 
aan aidspatiënten en hun omgeving. Grootmoeders, bijvoorbeeld, nemen door 
het overlijden van hun eigen kind nu de zorg voor hun kleinkinderen op zich. 
Het lijkt vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd is het een ontzettend moeilijke 
taak, zeker omdat de oma’s ook tijd nodig hebben om het verlies van hun eigen 
kind te verwerken. Hoe moeten ze omgaan met het verdriet van hun 
kleinkinderen? Hoe kunnen ze zorgen dat deze kinderen opgroeien tot 
evenwichtige volwassenen? De Aids Foundation helpt hen. In workshops leren 
de grootmoeders om te gaan met de jongere generatie. De kleinkinderen 
kunnen er spelen en praten over wat hen dwarszit. AFSA biedt deze belangrijke 
trainingen gratis aan, want de oma’s hebben al moeite genoeg om rond te 
komen met hun grote gezinnen. Nora, die 65 jaar is, zorgt voor vier 
kleinkinderen. “Bij Thandanani Time hebben wij geleerd om elkaar lief te 
hebben. We vormen nu een echt gezin.” Juist voor Nora en zo vele anderen wil 
Kerk in Actie er zijn.  
 
Collecte 29 mei – Zorg voor verpleegkundigen in Bangladesh  
Collecte Luisterend Dienen, werelddiaconaat  
Luisterend Dienen steunt de verpleegstersopleiding in het Christelijke Hospitaal 
Chandraghona in Bangladesh, een groot ziekenhuis met een lepracentrum en 
een basisgezondheidsprogramma. Overheidsopleidingen laten vrouwen uit 
minderheidsgroepen vaak niet toe. In het Chandraghona hospitaal kunnen 
christelijke meisjes en meisjes uit andere minderheidsgroepen wel een 
opleiding tot verpleegkundige volgen. Het ziekenhuis bestaat al meer dan 
honderd jaar en is opgericht door de Baptistenkerk. Het heeft een eigen 
opleidingsinstituut en de studenten komen veelal uit arme gezinnen uit het 
hele land. Veel studenten zijn christen en wonen met elkaar in een hostel waar 
ze na schooltijd deelnemen aan Bijbelstudiegroepen.  
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Voor de studenten speelt het dagelijkse avondgebed een belangrijke rol in hun 
leven. Luisterend Dienen wil dit jaar zeventig meisjes helpen om hun opleiding 
te bekostigen. 
 
 

De kerkdiensten in de Drie Stromen 
 
Zondag 24 april  Pasen, m.m.v. de cantorij 
9.30 uur  dhr. G. den Boef 
   Ouderling T. Blijleven 
   Diaken M. Numan 
 
Zondag 1 mei  Nederlands/Engelse dienst 
9.30 uur  ds. D.J.H. Wolse 

Ouderling O. Bonsu 
 
Zondag 8 mei  Heilig Avondmaal 
9.30 uur  ds. A.P. van den Broek 
   Ouderling J.Molleman 
   Diaken M. de Jong 
 
Zondag 15 mei   
9.30 uur  ds. J.W. van der Meulen 
   Ouderling E. Boye 
   Diaken N. de Boer 
 
Zondag 22 mei 
9.30 uur  ds. D.J.H. Wolse 
   Ouderling R. Venema 
   Diaken M. Numan 
 
Zondag 29 mei  m.m.v. cantorij 
9.30 uur  mw. drs. R. van Osnabrugge 
   Ouderling 
   Diaken T. Blijleven 
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Overige kerkdiensten 

 

 

 
De diensten in het Academisch 
Medisch Centrum beginnen om 10.30. 

1 mei, ds. H. Vermunt 

8 mei, ds. H. Kotzé 

15 mei, pastor C. van de Loos 

(HV bevestigingsdienst DDS) 

22 mei, pastor L. Raymakers  

29 mei, ds. H. Kotzé 

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

 
 
8 mei, ds. H. F. Meulink 
 
 
22 mei, ds. A. P. Irik 
 

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

 
 
1 mei, pastor S. R. van Rijn  
 
 
15 mei, ds. A. P. Irik 
 

 
Lopikhof 1. De diensten beginnen om 
10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 
 
15 mei, hr. H. W. de Boer 
 
 
29 mei, pastor S. R. van Rijn  

 
Niftrikhof 1. De diensten beginnen 
elke woensdag om 10.30 uur. 

4 mei, Leger des Heils, hr. J. B. M. 
Oosterdijk 
11 mei, Christelijk Gereformeerd, 
ds. A. K. Wallet 
18 mei, Rooms Katholiek, pastoor 
A. Koot 
25 mei, Protestant, geen predikant 
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Vanuit de Waverzaal 
 

ds. Dirk Wolse 

 
Het waren intense weken de afgelopen tijd. In maart het afscheid van Sietske 
Dikken. Samen met haar ouders, broer en schoonzus, familie, verzorgers van 
Parkhof en vele anderen hebben wij aandacht aan haar kwetsbare leven 
gegeven, dank uitgesproken om het licht dat zij ondanks alle zorg gaf in het 
leven en gebeden om kracht in het gemis en het verdriet. In april het afscheid 
van Fred Beijert, een bijzonder mens met een betekenisvol leven, voor wie 
geluk niet afhing van wat je hebt, maar wie je bent. Ook hier gebeden om 
kracht in verdriet en gemis voor allen die hem lief waren.  
Nu is het mei, de eerste dagen zijn de dagen van gedenken, nog altijd niet voor 
iedereen gemakkelijke herinneringen om mee bezig te zijn. Ik hoop dat er 
ruimte en aandacht is voor ieders verhaal.  
Voor mij begint de tijd op te schieten van het einde van mijn interim dominee 
zijn in Amsterdam Zuidoost. De maand mei zal een tijd van evalueren zijn. 
Daarbij word ik geholpen door de tekst boven de kaart van Sietske Dikken,  
een tekst uit de kapel van het AMC, begreep ik: “Kracht gaat net zo veel over 
loslaten als over vasthouden”. Dat lijkt mij wel goed als leidraad voor mijn 
bezinning. 
Vriendelijke groet, ds. Dirk Wolse 
 
 

Bij de diensten in De Drie Stromen 
 

ds. Dirk Wolse 

 
Op zondag 1 mei 2011 om 09.30 uur dienst in DDS. De lezing is Genesis 3, het 
verhaal over de zondeval, maar eigenlijk vind ik dat niet het meest boeiende. 
Veel intenser is de vraag die gesteld wordt in dit Bijbelgedeelte “mens waar 
ben je”. In het Engels en het Nederlands zullen we tekort en tegoed vieren met 
elkaar.  
Op zondag 22 mei 2011 om 09.30 uur dienst in DDS. De lezing is dan Genesis 
7:6-8:5. Het water van de grote vloed/een tsunami in de oudheid. Een even 
hoopvol als gruwelijk verhaal. Beide kanten moeten maar klinken in de liturgie.  
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Bijbelleesrooster 
 

mei 2011 
 

zo. 1 Genesis 3:1-19  Gevallen 

ma. 2 Genesis 3:20-4:16  Het leven gaat (niet) verder 

di. 3 Genesis 4:17-26  Wie is de sterkste? 

wo. 4 Genesis 5:1-24  Leef-tijden 

do. 5 Genesis 5:25-6:4  Gemengde gevoelens 

vr. 6 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof 

za. 7 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk 

zo. 8 Psalm 16 Veilig bij God 

ma. 9 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag 

di. 10 Daniël 2:1-18 Wie helpt de koning uit de droom? 

wo. 11 Daniël 2:19-35 Tekst ... 

do. 12 Daniël 2:36-49 ... en uitleg 

vr. 13 Daniël 3:1-18 Uitkomen voor je geloof 
za. 14 Daniël 3:19-30 God gaat voor zijn dienaren door het 

vuur 

zo. 15 Psalm 23 Herder en gastheer 

ma. 16 1 Petrus 2:1-10 Heilig volk 

di. 17 1 Petrus 2:11 -17 Vrijheid 

wo. 18 1 Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit 

do. 19 Genesis 6:5-22  Scheepsbouw 

vr. 20 Genesis 7:1-24  Bootvluchtelingen 

za. 21 Psalm 98 Nieuw lied voor de HEER 

zo. 22 Daniël 3:31-4:15 Nachtmerrie 

ma. 23 Daniël 4:16-34 Bij de beesten af 

di. 24 Daniël 5:1-16 Een teken aan de wand 

wo. 25 Daniël 5:17-6:1 Afgeschreven 

do. 26 Daniël 6:2-18 Voor de leeuwen gegooid 
vr. 27 Daniël 6:19-29 Wie een kuil graaft voor een ander, 

valt er zelf in. 

za. 28 1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig  

zo. 29 1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven 

ma. 30 Genesis 8:1-14 Drooglegging 

di. 31 Genesis 8:15-9:7  Buitenlucht! 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

Hans van Riet 

 
Het was een lange zit op 5 april. Er stonden dan ook belangwekkende 
bespreekpunten op de agenda, zoals de voorgestelde wijzigingen in de 
kerkorde. Deze was, na de eenwording van Hervormden, Gereformeerden en 
Lutheranen in 2004, aan een eerste evaluatie toe. Er wordt een aantal 
onduidelijkheden in de tekst verhelderd en een aantal regels wordt versoepeld, 
in een kleiner wordende kerk waarin het moeilijker wordt om ambtsdragers te 
vinden.  
 
Dominee Ilona Fritz leidde de bespreking. Zij had, samen met Méréa Koolstra 
en Marja Engelage, de voorstellen bestudeerd. In veel ervan kon de kerkenraad 
zich vinden, zoals de verplichting tot openbaarmaking van besluiten, niet meer 
alle ambten hoeven in het moderamen vertegenwoordigd te zijn, en er komt 
een halvering van de classicale vergaderingen en de synode. Enkele voorstellen 
leidden tot discussie: 
- Het onderscheid in bevestiging van een ambtsdrager (eerste maal) en 
verbintenis (na herverkiezing met een verwijzing naar eerdere beloften), in 
samenhang met een maximale zittingstermijn van 12 jaar leidde tot enige 
verontrusting: wordt het ambt niet te sacramenteel en leidt dit niet tot 
'ambtsdrager voor het leven'? 
- Zoals de tekst er nu ligt krijgt het gemeenteberaad een kerkelijke status.  
Niet duidelijk is hoe de beslissingsbevoegdheid van dit beraad zich verhoudt tot 
die van de kerkenraad. 
 
Zoals u in het vorige nummer heeft kunnen lezen, krijgt onze gemeente drie 
jaar subsidie voor een halve predikantsplaats. Hoe moet je nu een predikant 
beroepen als die kerkordelijk minstens vier jaar moet blijven? Overleg met 
twee gemeente-adviseurs bracht uitkomst: je kunt een predikant benoemen 
voor drie jaar voor een bijzonder project, in ons geval het 'samenbinden'  
van de gefuseerde gemeenten. 
Wolter Koolstra, Henk Kroese, Eleonora Hof, Elizabeth Boye, en nog iemand 
gaan hiermee aan de gang, met Dirk Wolse als adviseur. De gemeente-adviseurs 
beklemtoonden verder nog de unieke situatie van onze gemeente in ons 
bijzondere stadsdeel: vraag subsidie aan (uit andere potjes) voor projecten  
op het gebied van Kerk-zijn-in de-buurt en multiculturaliteit. 

 
Applaus van de kerkenraad voor het webteam (Wolter Koolstra, Johan de Jong, 
Rosemarije Venema, Eleonora Hof en Menko Hospers).  
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Zij hebben in korte tijd een volwaardige website uit de grond gestampt en die 
op 12 februari succesvol gepresenteerd. Nu is het zaak de site uit te breiden en 
te onderhouden. De kerkenraad benadrukte dat dit een taak is van iedereen: 
stuur nieuws of foto's naar info@pgzo.nl 
Het webteam kreeg mandaat tot het opzetten van een forum en het 
introduceren van intranet. Dat laatste is bedoeld voor mensen die actief zijn in 
de gemeente, te beginnen met de kerkenraad. Het forum is er voor iedereen 
die wil meedenken en meediscussiëren. Dat zal gestimuleerd worden door met 
enige regelmaat een (prikkelende) stelling te plaatsen. De kerkenraad ziet in 
dit forum een mogelijkheid om missionair gemeente te zijn.  
De website www.pgzo.nl wordt steeds interessanter! 
 
Een verheugend aantal gemeenteleden heeft zich opgegeven voor de nieuwe 
werkgroep Eredienst: Rosemarije Venema, Simon Blijleven, Hanna Fokkens, 
Haydy Nelson, Janna Matthijsen, Elly Krabbendam en Frank Odinot. Zij hebben 
als opdracht meegekregen om – na het inventariseren van de wensen van 
gemeenteleden en 'passanten' - te komen tot voorstellen voor verschillende 
soorten kerkdiensten met mogelijk verschillende aanvangstijden. Uitgangspunt 
is: buit de aanwezigheid van twee kerkgebouwen in onze gemeente uit! 
 
Kort nieuws: 
- In het kerkblad worden bij de diensten in beide kerken de dienstdoende 
ambtsdragers, de schriftlezingen en het doel van de uitgangscollecte vermeld. 
- De jaarrekening 2010 van de gemeente Gaasperdam is vastgesteld;  
het tekort bedraagt enkele duizenden euro's. 
- Helaas kan Schipholpredikant Wina Hordijk toch niet voorgaan op 17 juli;  
er komt nu een dienst in DNS. 
- Er komt een gemeenteberaad met maaltijd vooraf op 27 mei. 
- Er lijkt een jongerengroep van de grond te komen; het jeugdige webteam 
heeft hierin zeker een rol gespeeld. 
- ds. Dirk Wolse neemt eind juni afscheid als predikant van de taken waarvoor 
hij was aangesteld; maar misschien blijft hij nog enige tijd voor een beperkt 
aantal uren. 
 
 

Ontmoeting en samenspel 
 

ds. Jan van der Meulen 

 
Zaterdag 14 mei wordt er in het Gaasperpark een gezellige middag 
georganiseerd voor leden van de Presbyterian Church of Ghana Amsterdam en 
de leden van de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost. Deze middag 
wordt gecoördineerd door de Associatiecommissie waarin vertegenwoordigers 
van beide kerken zitten. We willen het dit keer speels aanpakken en samen 
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Ghanese spellen spelen misschien aangevuld met een paar Nederlandse 
groepsspellen. Welke spellen het zijn blijft nog een even een verrassing. De 
bedoeling van deze middag is dat we elkaar op een ontspannen wijze 
ontmoeten.  
U bent welkom vanaf 15.00 uur in het Gaasperpark direct vanaf de ingang bij 
metrostation Gaasperplas. Auto’s kunnen parkeren op het parkeerterrein bij de 
Camping in het Gaasperpark. Na ons ingespannen te hebben willen we afsluiten 
met gezang en een maaltijd. Het hele programma duurt tot 19.00 uur. Verdere 
details krijgt u te horen via de mededelingen op zondag en via een flyer die 
verspreid zal worden in de beide kerkgebouwen. Bij slecht weer schuilen we in 
een tent. 
 
De associatiecommissie: Osei Bonsu, Corine Noordzij, Jaap de Visser, Jan van 
der Meulen, Dirk Wolse, Daniel Osei Bediako Akoto, Rose Bediako, Henoch 
Tetteh. 
 
 

Vrijwilligersavond 2011 
 

werkgroep vrijwilligerszorg 

 
Onze gemeente telt heel veel vrijwilligers, met grote en kleine taken. 
Zij zetten zich voortdurend belangeloos in voor allerlei aspecten van onze 
kerkgemeenschap. Dat stemt tot dankbaarheid. Daar willen we, zoals ieder 
jaar, feestelijk aandacht aan schenken. Daarom nodigen we al deze 
vrijwilligers uit voor een gezellige avond op 
 

vrijdag 24 juni in De Nieuwe Stad 
 
U krijgt in de loop van de maand mei een persoonlijke uitnodiging.  
(Als u wel in aanmerking komt voor een uitnodiging maar die op 1 juni  
nog niet hebt ontvangen, kunt u dat melden bij Jan Kok 699 9636,  
Jaap Koolstra 690 9949 of Evelien Wingelaar 365 2411; graag voor 8 juni!) 
Het programma is - gewoontegetrouw - een verrassing. 
We rekenen erop dat het een fijne en onderhoudende avond gaat worden. 
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Studieverlof 
 

ds. Jan van der Meulen 

 
Vanaf 30 mei tot en met 23 juli heb ik studieverlof. Ik wil in die periode graag 
een verslag schrijven van de ervaringen van onze gemeente(n) met 
multicultureel-kerk-zijn en dan met name toegespitst op de relatie met de 
Ghanese Presbyterianen zoals die zich vanaf 1999 heeft ontwikkeld. De vragen 
waar ik antwoord op wil proberen te geven zijn: 
 

1. Wat waren onze eerste ideeën en verwachtingen toen we begonnen aan 
Engelstalige diensten voor West-Afrikanen vanuit toen nog Gaasperdam 
en de Bijlmermeer? 

2. Welke ervaringen hebben we onderweg opgedaan? 
3. En wat is er van die oorspronkelijke ideeën en verwachtingen 

uitgekomen? 
4. Wat werkte wel goed en wat werkte niet goed in onze gezamenlijke 

activiteiten zoals gemeentedagen en gezamenlijke kerkdiensten en 
andere contacten? 

5. Wat valt daaruit te leren voor de toekomst? 
6. Waar staan we nu aan zowel aan de kant van de PGZO als van de PCG 
7. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor verdere toekomstige 

samenwerking? 
 
Ik wil met het beoogde verslag de PGZO iets in handen geven als het gaat om 
beleid maken op het gebied van interculturaliteit. Maar dit verslag kan wellicht 
ook andere gemeenten binnen de PKN op weg helpen als zij aan interculturele 
samenwerking denken. Ik hoop het resultaat van mijn onderzoeksverslag te 
kunnen presenteren op een conferentie in september. Maar daar hoort u te 
zijner tijd nog wel meer van.  
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Gemeenteavond  
 

ds. Jan van der Meulen 

 
Op 27 mei vanaf 18.00 uur in De Nieuwe Stad 
Van de vorige gemeenteavond hebben wij veel positiefs geleerd, namelijk om 
het nuttige met het aangename te verenigen. Elkaar ontmoeten, samen eten 
en elkaar bijpraten is belangrijk, een gesprek over kerkzaken is dat ook. 
 
Maaltijd 
Daarom beginnen we de gemeenteavond om 18.00 uur met een maaltijd voor 
wie wil. Om een beetje zicht te hebben op het aantal en iets te kunnen 
voorbereiden vragen wij wel of u zich wilt aanmelden voor het eten. Dat kan 
op de intekenlijsten die hangen in de DNS en DDS of per e-mail naar 
marja.pgzo@gmail.com voor 20 mei (vermeld alstublieft uw dieetwensen zodat 
we daar rekening mee kunnen houden). 
 
Inloop 
Na de maaltijd is er vanaf 19.30 uur een inloop met koffie/thee, waarna om 
20.00 uur het woord is aan de voorzitter van de Protestantse Gemeente te 
Amsterdam Zuidoost. In het beleidsplan van onze gemeente werd gesproken 
over de uitgangspunten model kerkenraad wat nog verder uitgewerkt moest 
worden. Dat proces is nu klaar en de kerkenraad wil graag het nieuwe model 
aan u voorleggen. Dat klinkt misschien wat saai, maar door het beeld waarin  
de structuur gegoten is, namelijk de bloem, krijgt het vast iets verfrissends. 
Daarna gaat de CvK met ons door de jaarcijfers van 2010 heen. Uiteraard is er 
naast uitleg ook ruimte voor gesprek.  
 
Iets ludieks 
De avond wordt na een pauze afgesloten met een ludieke ‘pastorale’ terugblik 
op het afgelopen jaar waarin de predikanten iets laten zien over ons wel en 
wee op weg naar één protestantse gemeente. Daarna is er voor wie wil ruimte 
om nog even na te zitten. 
Van harte allen uitgenodigd door de kerkenraad 
 
 

Potgrondaktie  
 

Sjouke van der Bij,penningmeester 

 
Ontvangen € 105,00 tbv de KERK van Jan de Jonge als resultaat van de 
potgrondactie, waarvoor hartelijk dank. 
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Associatieovereenkomst PCG - PKN 
 

ds. Jan van der Meulen 

 
Als alles voorspoedig verloopt, zal komende november de 
associatieovereenkomst tussen de PCG en de PKN officieel 
worden en dat zullen we niet alleen op landelijk niveau 
vieren maar ook op plaatselijk niveau. Binnen de 
associatiecommissie is de vraag aan de orde hoe wij verder 
gaan in onze onderlinge relatie en in onze onderlinge 
samenwerking. De vragen die we daarbij allereerst binnen de 

eigen kring van de PGZO en de PCG aan de orde willen stellen zijn: Wat willen 
we met de andere gemeente en met de andere cultuur? Waar zijn we 
nieuwsgierig naar? Wat boeit ons? Wat zouden we willen weten? Wat zouden we 
willen delen? En waar zien we mogelijkheden tot samenwerking? Pas als we 
ieder voor zich deze vragen beantwoord hebben kunnen 
we kijken waar de raakvlakken liggen en wat de 
mogelijkheden zijn. Misschien lijkt het een stap terug, 
maar eigenlijk is het stap een vooruit omdat we pas 
vanuit de antwoorden op deze vragen verder kunnen 
komen in associatie = verbondenheid met elkaar. 
 
 

Religieuze beleving 
 

Annie Vis 

 
Onze bijeenkomst in de maand maart stond in het teken van de 
Veertigdagentijd. Uitgangspunt was het lijden van Maria, de moeder van Jezus. 
Van haar had Simeon in de tempel getuigd dat er een zwaard door haar ziel zou 
gaan. 
Na het stiltemoment werden enkele verzen gelezen uit het Johannesevangelie. 
In dat gedeelte wordt verteld dat, als Jezus zijn moeder naast het kruis ziet 
staan, hij haar toevertrouwt aan Johannes, de discipel die hij liefheeft. 'En van 
dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis'. 
We hebben geluisterd naar het Stabat Mater van Pergolesi, de tekst daarvan 
begint met de volgende woorden: 

 
Een treurende moeder staat 
wenend naast het kruis 
waaraan haar zoon hing 
haar klagend hart  
vol van tranen en smart 
als door een zwaard doorboord. 
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Dat zwaard komt  ook weer terug in het 
gedicht van Thijs Weerstra dat werd 
voorgelezen: Een vrouw schreeuwt. In dit 
gedicht staat het lijden van Maria symbool 
voor alle moeders op de wereld  
die een kind moesten verliezen, hetzij 
door ziekte, door natuurgeweld of het 
geweld toegebracht door mensen. Het 
eindigt met de woorden: O God, eens zag 
Maria haar eigen zoon aan het kruis. Zij 
moest hem overgeven aan de dood. Een 
zwaard ging door haar ziel. Breng hen bij 
elkaar, Maria en de moeders van de 
wereld, een gemeenschap die lijdt, maar 

waarvan de liefde nooit sterft. 
Ook hebben we geluisterd naar het ontroerende In paradisum uit het requiem 
van Fauré: moge de engelen je leiden naar het paradijs... 
Tot slot is vooruitlopend op de vreugde van de Opstanding, een gedicht van Ida 
Gerhardt voorgelezen. 
 

Pasen 
 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het 's nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

  
 

Kerk en Stage - het werk vordert 
 

Jaap Koolstra 

 
Onze gemeente gaat profiteren van het 
vrijwilligerswerk dat leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs zullen gaan doen in het kader van hun 
"maatschappelijke stage". Regelmatig vertellen we u 
hoe de voorbereidingen vorderen. Het is een nieuw 
verschijnsel. En dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. 
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Op verschillende terreinen worden inmiddels enkele ideeën uitgewerkt tot 
concrete opdrachten, zoals assistentie bij de eetgroep op maandag, of bij de 
zondagse drukte in De Nieuwe Stad. Daar zijn we tijdens een bijeenkomst op 29 
maart mee begonnen. Elianne Schultz, stagecoördinator bij het Prot. 
Jeugdwerk Amsterdam, was hierbij onze gewaardeerde hulp en gids.  
 
Zij vertelde ook over haar ervaringen met stagiairs en andere kerken die reeds 
stages aanbieden. Zo was het haar opgevallen dat leerlingen die voor een 
kerkelijke stage hadden gekozen, getroffen waren door de hartelijke 
bejegening en de prettige werksfeer waarin ze hun stage hadden uitgevoerd. 
Van vrienden en vriendinnen die in andere sectoren gewerkt hadden, kwamen 
soms wel heel andere geluiden. Voor ons een aansporing; en ook een 
bemoediging, want Elianne liet al merken dat ze die avond met veel genoegen 
in De Nieuwe Stad met onze gemeente(leden) had kennisgemaakt. 
We blijven u op de hoogte houden van de stageactiviteiten en de komst van 
stagiair(e)s. 

 
 

De ramen in De Drie Stromen 
 

namens het verjaardagsfonds, Thea Blijleven 

 
Het verjaardagsfonds bestond in Gaasperdam vanaf de start van deze 
gemeente. Er werd bij verjaardagen van gemeenteleden die dit op prijs 
stelden,een kaart bezorgd, met brief en een envelopje. Het was de bedoeling 
dat men een klein bedrag in het envelopje stopte. Met het geld, dat zo werd 
opgehaald, konden speciaal dingen bekostigt worden voor deze gemeente. 
Deze commissie heeft altijd los van de kerkelijke instanties geopereerd, had 
het geld zelf in beheer. 

Een aantal jaren geleden heeft de commissie besloten het rondbrengen 
van de kaarten te stoppen. De leden van de gemeente vonden het niet prettig 
meer, de mensen die de kaarten bezorgden, kregen steeds moeilijker contact. 
Het geld dat nog op de rekening staat was bedoeld voor speciale uitgaven 
van onze gemeente .In het verleden hebben wij de boekjes tussentijds 
aangeschaft, een aantal bijbels en de kanselbijbel. Nu hebben wij besloten,  
om het geld dat er nog is, te besteden aan raam-versiering in de kerkzaal. 
Nu is het zover. 
Het zeer nauwkeurig inmeten van de ramen is op 4 april gedaan door de 
ontwerper Jan van Kempen. Op 18 april vertrekt hij naar Duitsland om in het 
atelier aanwezig te zijn bij de eerste aanzet tot het vervaardigen van het 
ontwerp. 
De spanning loopt dus op, hoe gaat het er uiteindelijk uitzien? 
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Wij houden u op de hoogte en hopen u dus voor de zomer te kunnen uitnodigen 
voor de onthulling. Wij wachten vol verwachting op het resultaat. 
 
 

Ouderenkring 
 

Ans Odinot 

 
Als voorbereiding op Pasen vierden wij het Avondmaal in het kader van 
‘Afscheid nemen / Op weg naar de toekomst’. ds. Dirk Wolse ging hierin voor. 
Er werd veel gezongen in deze viering, die als een weg gezien werd: Een weg 
van lijden / Een weg van nieuw leven / Een weg met toekomst. De liederen 
werden begeleid door Wilma Wolse. Wij hebben er allen veel aan gehad. 
 
De volgende keer, donderdag 19 mei, zullen Ans en Frank Odinot u verslag doen 
van hun reis naar Tasmanië en Nieuw Zeeland aan de hand van geprojecteerde 
foto’s. 
 
De keer daarna, donderdag 16 juni, gaan wij als afsluiting van dit jaar een 
uitstapje maken. De bestemming is nog een verrassing. Wij houden u op de 
hoogte. 
 
Na de grote vakantie gaan wij weer van start op donderdag 15 september. Wij 
houden dan een gezellige ochtend met (vakantie) verhalen en de mogelijkheid 
om bij te praten. 
Om half tien staat in DNS de koffie klaar. Allen hartelijk welkom. 

 
 

Lentedag 
 

namens de Diaconie, Jos de Boer 

 
Op 23 maart hielden wij 
een ‘Lentedag’. De 
voorbereidingsgroep had 
naar deze dag met 
plezier toegeleefd. Met 
een klein ploegje 
hadden wij plannen 
gemaakt voor een 
‘lentedag, . Wij hebben 
dit met genoegen 
gedaan, maar het blijft 
altijd een verrassing of 
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er wel genoeg mensen op af komen. De appeltaarten stonden al vroeg in de 
ochtend in de oven. Gelukkig waren er van beide kerken veel vrijwilligers om 
alles zo gezellig mogelijk te maken. Frederika had ook dit jaar weer voor 
prachtige bloemen gezorgd. De crèche zag er zeer uitnodigend uit en de hal 
was bewierookt met appeltaartengeur. Volgens mij was dat het begin van een 
geslaagde dag. Het geurde zo uitnodigend dat iedereen wel in een goed 
humeur moest komen. 
 
De gasten kwamen bijtijds aan of waren door een van de vrijwilligers afgehaald 
en keurig per taxi bij de Nieuwe Stad afgezet. Omdat vorig jaar veel mensen 
het jammer vonden dat zij niet naar de ander workshops konden gaan, hebben 
wij de workshops dit jaar nog een keer overgedaan. Men kon lezen, puzzelen, 
zingen, kaarten maken en een film bekijken van Gusta , die gaat over het 
ouder worden op een goede manier. Bij Jan van der Meulen konden wij terecht 
voor een geloofsgesprek en ’s middags bij Dirk Wolse. ‘Voor elk wat wils’ was 
het motto van uw diakenen. 
 
Tussen de middag stond er een heerlijke Surinaamse maaltijd voor ons klaar. 
Deze maaltijd is ons geschonken door Mevrouw Hofwijk. Zij heeft in Zuidoost 
een Surinaams cateringbedrijf en is lid van onze gemeente. Voor dit gebaar zijn 
wij haar natuurlijk bijzonder dankbaar. Wij hebben voor haar als cadeau drie 
boeken over Suriname gekocht, waar zij erg blij mee was.  
In de middag heeft onze gastheer Ferdinand Borger, ook lid van onze 
gemeente, ons interviews met twee gemeenteleden getoond, waarop 
gereageerd kon worden. Fijn dat zij, samen met Ferdinand, hun levensverhaal 
met ons wilden delen.  
Nog steeds krijg ik van mensen door dat zij het zo’n leuke dag hebben 
gevonden. Wij kijken ook met veel plezier op alles terug. Wij kunnen natuurlijk 
wel een dag voorbereiden, maar de gasten moeten het gezellig maken.  
De vrijwilligers wil ik nogmaals van harte bedanken voor al het werk wat 
hiervoor is verricht. 
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Film + diner in De Nieuwe Stad 
 

Henk de Boer en Jaap Koolstra 

 
Een vooraankondiging: de volgende film in De Nieuwe Stad is op woensdag 15 
juni. We vertonen dan 
 
    Max Havelaar 

 
de film naar het "bekende" boek van Multatuli 
(maar wie heeft het echt gelezen?), over de 
koloniale tijd in Indië, halverwege de 19e eeuw. 
 
Dat wordt een speciale avond. De film is iets 
langer dan u gewend bent. Daarom beginnen we 
vroeger dan gewoonlijk (de film start om 18.00 
uur). We "knippen" de film in twee delen. Na het 
eerste deel is er een ruime, ontspannen 
eetpauze. U kunt dan genieten van heerlijke 
Indonesische gerechten, verzorgd door Perki. 
Daarna volgt het tweede deel. We eindigen op 
de gebruikelijke tijd. 
In het kerkblad van juni komen er meer 
bijzonderheden. De datum - en de begintijd! - 
weet u dus nu al. 

 
 
 

De Diaconie weet het… 
 

Marijke de Jong 

 
• Wist u dat meneer Josep Wumbee, directeur van Agreds in Ghana in 

Nederland is enkele weken in april/mei en we hopen hem te ontmoeten. 
• Weet u dat we met Erika Feenstra van Stap Verder gaan praten over 

individuele hulpverlening. 
• Weet u dat Stap Verder nog taalmaatjes zoekt en mensen die Nederlandse 

les willen geven op dinsdag en donderdag en flatscreens en pc’s. 
• Wist u dat zich 2 mensen hebben opgegeven voor de boodschappenservice, 

maar dat we nog meer mensen kunnen gebruiken en ….. 
• Wist u dat we nog iemand zoeken voor behandeling van de post, maar u 

hoeft niet te notuleren! U mag naar ons toe komen om te vragen wat het 
verder inhoudt. 
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• Wist u dat wij Surinaamse pindakaas hebben gekregen van onze Surinaamse 
collega en dat het heerlijk was? 

• Wist u dat ons nieuwe e-mailadres in de lucht is? diaconie@pgzo.nl 
• Wist u dat de lentedag een groot succes was? De appeltaart werd om 7 uur 

’s ochtends vers gebakken. 
 
 
 
 

De eetgroep 
 

Tineke Stam  

 
Beste mensen,zoals u weet hebben wij op maandagavond een eetgroep in De 
Nieuwe Stad. Op dit moment loopt het aantal mensen iets terug.  
Omdat wij de groep toch willen handhaven doen wij een oproep aan mensen 
die graag samen met anderen een maaltijd willen gebruiken. U bent van harte 
uitgenodigd om de maaltijd met ons te delen.  
 
U kunt zich aanmelden bij Tineke Stam. U bent van harte welkom. Bellen kan 
tot zaterdag circa 12.00 uur.  

 
Pastorale dag 

 
Irma Blits 

 
Vijfhonderd mensen kwamen naar landelijke pastorale dag. 
Hoe kun je als kerk aansluiten bij waar mensen naar op zoek zijn? Die vraag 
stond centraal tijdens de eerste landelijke Pastorale Dag van de Protestantse 
Kerk, zaterdag 2 april in Amersfoort. Maar liefst 500 mensen - predikanten, 
ouderlingen en contactpersonen in het pastoraat - wilden hier graag over 
doorpraten. 
  
Ontwikkelingen in het pastoraat 
De dag begon in de St. Ansfriduskerk met viool en piano en mooie liederen. Uit 
het welkom kwam naar voren, dat er zelfs mensen meer dan 2,5 uur gereisd 
hadden om maar bij deze dag te zijn. Ds. Richard Vissinga hield de inleiding. 
Hij constateerde dat het in veel gemeenten niet meer lukt om het pastorale 
werk te doen zoals het lange tijd gebeurde. Er zijn niet meer voldoende 
ouderlingen en pastoraal medewerkers te vinden die zich hiervoor willen 
inzetten. Maar het is ook een gegeven dat lang niet alle gemeenteleden nog 
prijsstellen op dat reguliere bezoek vanuit de kerk. Mensen zoeken zelf een 
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antwoord op de vragen die het leven hen stelt. Op een uitnodigende manier 
kan de kerk daarbij behulpzaam zijn. 
 
Workshops en thema's 
Hoe dat dan kan, kon worden uitgevonden in drie workshopronden in het 
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. Er was keuze uit circa 35 
thema's. Wij hebben concrete dingen geleerd die we in ons pastorale werk 
kunnen toepassen. Bij voorbeeld dat we ons in deze tijd van polarisatie niet 
moeten laten meetrekken, maar in het midden blijven, goed luisteren en 
proberen bruggen te slaan tussen mensen die zeer uiteenlopend denken. We 
hebben ook ideeën gekregen over projecten in de gemeente. Bij voorbeeld "het 
geloofskoffertje". Wellicht pakken we dit op en hoort u hier meer over. 
 
Voor mensen die overwegen een taak in het pastoraat op zich te nemen was er 
een 'snuffelroute' die speciaal op hun vragen was toegesneden. Een 
informatiemarkt met recente literatuur, uitgaven van de Protestantse Kerk en 
andere informatie completeerde de dag. 'Ik voel mij weer geheel opgeladen' zei 
een bezoeker, 'nu weet ik wat mij te doen staat binnen ons pastoraat thuis'  
We zijn geïnspireerd en bemoedigd teruggekomen. Op de terugweg in de trein 
waren we enthousiast over wat we meegemaakt hadden. Enthousiast over het 
feit dat we met zovelen waren. Enthousiast ook erover dat we zo veel jongere 
mensen hebben gezien die zich inzetten voor hun plaatselijke gemeente.  
 
Wij kunnen er weer even tegen en we zijn blij dat we deel uitmaken van een 
landelijke kerk die dergelijke cursusdagen organiseert en blij met onze eigen 
gemeente die ons stimuleert om deze dagen te bezoeken. 
 
Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen als u meer wilt 
weten over hoe zo'n landelijke dag verloopt en natuurlijk mag u zich ook 
opgeven om een volgende keer mee te gaan. Pastoraat is per slot van heel de 
gemeente en een cursus is niet alleen bestemd voor ouderlingen en 
contactpersonen. We kunnen er allemaal veel van leren. Tot slot geven we u 
hier de tekst van twee coupletten van het lied dat we aan het begin van de 
bijeenkomst samen hebben gezongen.  
  
Een woning die zo ruim is als het hart van onze God, 
Zo hemelsbreed en wereldwijd: daar komt geen mens te kort. 
  
Waar twijfel en onzekerheid bestaan naast groot geloof 
Waar liefde alle angst verjaagt; wie treurt, wordt er getroost. 
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Dagtocht naar Hoorn 
 

Henk Kroese 

 
Zoals sommigen van u bekend, is de 
heer Leo Horneman – Gooioord 158, 
jarenlang gids en rondleider geweest in 
het Scheepvaartmuseum. 
De laatste jaren organiseert hij 
rondleidingen in een klein museum in 
Hoorn (adres: Achterom 17) waar hij 
boeiend weet te vertellen over de Kaap 
Hoorn vaarders, die in de 17e eeuw 
expedities uitvoerden richting Zuid 
Amerika. Dankzij hen is er een betere 
route gevonden om van de Atlantische 
Oceaan naar de Stille Oceaan te varen. 
De rondleiding duurt ongeveer 45 
minuten, maar we kunnen vooraf koffie 
drinken in één van de restaurants in de 
buurt. Toegang is gratis. 

Het museum is via de trein te bereiken en de heer Horneman reist met ons mee 
en wijst ons dus de weg. De afstand van het station tot aan het Klein Museum 
bedraagt 15 minuten lopen. Neem uw OV jaarkaart mee.  
 
Degenen die met de auto gaan, kunnen wellicht één of twee deelnemers 
meenemen. Er is ook (betaalde) parkeergelegenheid. 
Naast dit kleine museum bevindt zich het West Fries Museum met historisch 
materiaal uit de VOC tijd. Ook zijn er regelmatig kunsttentoonstellingen. De 
toegang moet betaald worden. Uw museum jaarkaart komt hier van pas. 
Ons uitje is gepland op woensdag 11 mei. Het wordt zeer interessant en ook 
leuk om een dagje Westfriese cultuur in te ademen. 
Voelt u hier iets voor, dan kunt u zich bij mij, Henk Kroese, aanmelden. 
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Collecteopbrengsten kerkdiensten De Nieuwe Stad / De Drie 
Stromen Maart 2011 
 
Namens de diaconie en cvk, Rommert Tjeerdsma, Hanny Kort en Pieter Glaser 

  
 
 diaconie kerk deurcollecte doel deurcollecte 
 DNS         DDS DNS         DDS DNS         DDS  
6 -3 € 90,40     127,35 € 123,65   147,21 € 132,12   215,25 Kerk in Actie:  

voorjaarszendingsweek 
13-3  € 154,83   220,31 € 144,65    62,30 € 123,45   213,70 eigen  gemeente 

(DDS)/exploitatie De 
Nieuwe Stad DNS) 

20-3  €               59,19  €               65,51 € 95,55      48,55 Kerk in actie: 40-
dagentijd (DDS)/eigen 
jeugdwerk (DNS) 

27-3 € 131,55   145,20 €140,87    171,49 € 124,62   142,15 Kerk in actie:  
diaconaat 

 
Specifieke diaconale aandachtspunten waren deze 
maand achtereenvolgens: algemene kosten, steun aan 
particulieren, steun aan opvanghuizen en Stap Verder. 
In De Nieuwe Stad zijn de diensten van 13 maart tot en 
met Pasen gemeenschappelijk met de Evangelisch-
Lutherse gemeente. De opbrengst van de collecte wordt 

verdeeld maar het totaal is hier weergegeven. Op 20 maart was er een 
hummeldienst, een dienst gericht op jonge kinderen. In deze dienst was slechts 
één collecte. 
Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u 
terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters. 
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Samenstelling kerkenraad PGZO per 1 mei 2011  
 

 
Irma Blits,    diaken,  
Thea Blijleven,   ouderling,  
Noortje de Boer,   diaken,  
Osei Bonsu,    ouderling, moderamen,  
Elizabeth Boye,   ouderling,  
Richard Boye,    ouderling-kerkrentmeester, 
Tineke Bruggers,   ouderling-kerkrentmeester, moderamen,  
Kenneth Edam,   diaken,  
Marja Engelage,   voorzitter, moderamen, ouderling,  
Pieter Glaser,    ouderling-kerkrentmeester, moderamen,  
Marijke de Jong,   diaken,  
Hilda Karsijns,    scriba, moderamen, ouderling, 
Méréa Koolstra-Lebailly,  diaken,  
Elly Krabbendam,   ouderling, 
Wil Latul,    ouderling,  
Jan van der Meulen,   predikant, moderamen,  
Pauline Mesman,  ouderling,  
Ans Odinot,    diaken,  
Hans van Riet,    ouderling-kerkrentmeester,  
Rommert Tjeerdsma,   diaken, voorzitter diaconie, moderamen,  
Jaap de Visser,    ouderling,  
Wil Wieten,    notulist, ouderling, 
Evelien Wingelaar,   diaken,  
Dirk Wolse,    predikant, moderamen.  
 
 

 
Het grootse firmament staat hoog 
in heel de blauwe hemelboog 
en zo, besprenkeld met het licht, 
zien wij daarin Gods aangezicht. 
 
De gouden zon, van dag tot dag, 
Is ons een teken van ontzag, 
dat ons doet zien in ieder land 
de grote werken van Gods hand. 
 
Canon The Spacious Firmament van Thomas Tallis, 
vrij vertaald door Frank Odinot 
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Problemen bij verwerking van betalingen 
 

Henk Konings 

 
In het nieuwe LRP (Leden Registratiesysteem PKN) worden bepaalde betalingen 
nog niet verwerkt. Als u een herinnering krijgt voor een betaling, die u wél heb 
gedaan, kunt u deze herinnering plus bijbehorende acceptgiro direct 
weggooien. We zijn met de oplossing bezig. Excuus voor het ongemak.  
 
 

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE 
 

Stap Verder 
 

Erika Feenstra 

 
De aanmeldingen voor de Nederlandse les bij 
Stap Verder lopen zo hard dat we binnen 
twee maanden al 50 deelnemers hebben. 
Acht vrijwilligers uit verschillende kerken 
zetten zich nu al in om les te geven, maar we 
zoeken nog 4 mensen die op dinsdagavond en 
donderdagavond les willen geven aan een 
klasje. Per klas zijn er altijd 2 lesgevers, en 
professionele begeleiding is aanwezig. Kent u 
iemand die misschien geen ervaring heeft, 
maar het wel leuk zou vinden? Laat het ons 
weten, of spreek hem of haar eens aan. 

 
Voor de Nederlandse les hebben we nu de beschikking over vier computers, 
maar er zijn per klas 12 tot 15 studenten. Die zouden allemaal tijdens de les 
graag aan een eigen computer met taal willen oefenen. Wie werkt er bij een 
school, universiteit of ICT-bedrijf dat oude computers, een whiteboard, of 
flatscreens wegdoet en die wel aan ons wil geven? 
 
We zijn dringend op zoek naar: 
• een schoolbord, of ophangbaar white board van 120-240 cm of een 

kantelbaar whiteboard op wielen of een mediabord dat aangesloten kan 
worden op een computer 

•    goede tweedehands computers 
•    een laserprinter 
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•    14 flatscreen monitors zodat meer studenten in de Nederlandse les aan een 
      computer kunnen werken  
• een elektricien die ons advies kan bieden bij de installatie van de 

computers 
•    twee bureau stoelen 
•    een luierwisselkussen 
•    mensen die incidenteel hulp willen bieden bij een verhuizing of vervoer van 
      spullen: momenteel hebben we iemand nodig die reeds aangeboden 
      computers op verschillende adressen in Noord Holland wil ophalen. 
•    wat veilig en stil kinderspeelgoed, met name voor de allerkleinsten-  
      geen knuffels, die hebben we genoeg. 
 
Informatie en aanbod graag opgeven bij Erika Feenstra, dinsdag of woensdag 
van 9.00-14.00 uur: 020-8457566 Diaconaal Oecumenisch Centrum 'Stap Verder' 
Hoogoord 187A 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 
erikafeenstra@stapverder.org. bereikbaar op kantoor op dinsdag en woensdag 
van 10.00- 14.00 uur spreekuurtijden: dinsdagmiddag 13.00-16.00 uur, 
woensdagmiddag 13.00-17.00 uur, vrijdagochtend 10.00-12.00 uur 
 
 

PCOB 
namens de besturen, Wil Bakewel 

 
Op onze bijeenkomst van maandag 4 april waren 15 personen aanwezig. 
Inleider was mevrouw drs. Elsa Aarsen. Zij hield voor ons een lezing over 
iconen.  
Icoon is een Grieks woord en betekent beeld of portret. Het is meestal een 
beeld van Jezus, Maria of een heilige. De figuur op een icoon is echter niet het 
materiële van een persoon, maar een herinnering, een representatie.  
De oudste iconen dateren uit de 4e tot de 6e eeuw. Zij worden geschilderd 
volgens een oude traditie, meestal op hout of ivoor. Hiervoor gelden strenge 
regels. Mevrouw Aarsen voerde ons op boeiende wijze door de geschiedenis van 
de icoon. Tot slot mochten wij een aantal iconen bekijken die mevrouw Aarsen 
had meegebracht. 
 
Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 2 mei. Wij beginnen de middag 
met een "wervelende modeshow" van gedragen kleding. Naast het 
gezelligheidselement willen we ook geld bijeenbrengen voor een 
laptop/beamer voor onze kerk.  
Zodra we €750 bij elkaar hebben, verdubbelt landelijk PCOB (via een sponsor) 
dat bedrag en zorgt voor het zo gewenste apparaat. Meer info? Bel of mail Jan 
de Jonge, e-mail j.jonge968@chello.nl. 
Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, 
metrohalte Reigersbos. Aanvang 14.00 uur, kerk open om 13.30 uur. 
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Deze bijeenkomst is tevens de laatste van dit seizoen. Na de vakantie hopen 
we op maandag 5 september weer bijeen te komen. 
Wij nodigen alle leden en belangstellenden van harte uit om op 2 mei aanwezig 
te zijn. Tot ziens! 
 

Wie durft het aan? 
 

 
De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is een uitdaging! 
Zowel wat de inhoud betreft als de periode dat u er mee bezig bent. 
Deze cursus wordt al jaren georganiseerd en heeft al velen geïnspireerd. Onder 
begeleiding van het Landelijk Centrum van de Protestantse Kerken worden 
deze cursussen door het hele land gegeven. 
 
Wat heeft deze cursus u te bieden? 
Met uw medecursisten kunt u zich, onder de leiding van betrokken docenten, 
verdiepen in de bijbelwetenschappen, theologie en geloofsbeleving. U volgt de 
lessen over alles wat met de kerk te maken heeft: haar geschiedenis, 
pastoraat, diaconie, gemeenteopbouw en liturgiek. Gedurende drie jaren volgt 
u bovendien bloksgewijs de volgende vakken: Oude- en Nieuwe Testament, 
ethiek, filosofie, wereldgodsdiensten, Jodendom en contextuele theologie. 
 
Is een vooropleiding noodzakelijk? 
Als u belangstelling hebt bent u van harte welkom. Er is geen bepaalde 
vooropleiding nodig voor het volgen van deze cursus, maar enige bijbelkennis 
wordt wel verondersteld. Het is geen ´must´ om lid te zijn van een PKN-kerk. 
De cursus staat ook open voor leden van andere kerken of 
geloofsgemeenschappen. De cursus wil een eenvoudige, bescheiden 
afspiegeling zijn van een theologische opleiding. 
 
Wanneer en waar worden de lessen gegeven? 
Op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Bij deelname ontvangt u het 
rooster. De lessen beginnen eind augustus / begin september. De lessen worden 
gegeven in het Horizon College in Heerhugowaard, Umbriëllaan 2.  
Deze locatie bevindt zich op 5 minuten afstand van het station Heerhugowaard 
en heeft een eigen parkeerplaats. 
 
De kosten bedragen € 200,- per jaar. Daar kunnen nog enige kosten bijkomen 
voor kopieën of eventueel aan te schaffen literatuur. 
Meer informatie vindt u op onze website www.tvg-alkmaar.nl 
U kunt ook contact opnemen bij één van de onderstaande adressen: 
ds. J. Moens, cursusleider en  
mevr. A. van Niekerk-de Kramer, e-mail: famvanniekerk@hetnet.nl. 
(aanmelden kan ook op dit adres). 
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LEZERS SCHRIJVEN 
 

Abri 31: Bewegen  
Henk de Boer 

 
Niet wat de mens zegt is waarheid, maar hoe hij zich beweegt. Wat de mens 
zegt kan waar zijn: ’U hebt gelijk’, of ‘ik ben het helemaal met u eens’. Maar 
gelijk hebben of het met iemand eens zijn wil nog niet zeggen dat het waar is.  
Wat beweegt de mens? 
Jezus staat voor Pilatus. Hij staat stil. Pilatus beweegt: ‘Wat is waarheid?’ In 
het Latijn: Quid est veritas. Als anagram krijg je est qui vir adest, dat is ‘de 
mens die voor u staat’. 
Jezus staat stil, dé mens die voor Pilatus staat, dat wil zeggen ‘de mens voor 
wie ik insta’.  
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niet wat Hij zegt is waarheid, 
maar hoe Hij zich beweegt. Jezus buigt zich voorover in het graf van Lazarus 
(‘sta op’), hij beweegt zich naar de zondares (‘ga heen, zondig niet meer’), hij 
beweegt zich naar de vissers (‘kom en volg mij’). In het voorbij gaan zag Jezus 
een blindgeborene.  
Jezus is een en al beweging. Zijn beweging is waarheid en daarom volgen 
mensen hem; het is een grote beweging. Om aan deze beweging een eind te 
maken wordt hij aan het kruis genageld. En dan beweegt hij nog. Jezus 
beweegt naar zijn moeder en naar zijn geliefde discipel: ‘Vrouw, zie, uw 
zoon’, en naar de discipel: ‘Zie, uw moeder’.  
Jezus roeping was ‘verbinden’.  
Hoe bewegen wij ons? Hoe beweeg ik mij? Bewegen, wij zijn bewogen. 
Gaandeweg begaan. Wij gaan mee. Solidair zijn is bewogen zijn, is verbinden.  
 
Wij zijn mensen van de Weg. 
 

 
De psalmen opnieuw berijmd – 6 

 
Frank Odinot 

 
Psalm 27 
 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?  
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen 
kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen.  
Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er 
een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.  
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Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van 
de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de 
dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een 
rots.  
2 
Een ding wil ik het liefste van God krijgen: 
dat hij van binnen altijd bij mij is. 
Geen mens, geen enk’le vijand kan mij dreigen, 
als ik de liefde van mijn God niet mis. 
Hij laat mij schuilen in zijn veilig huis 
en in zijn armen voel ik mij steeds thuis. 
Dan ben ik vol vertrouwen en ook trots,  
hij geeft mij veiligheid als op een rots. 
 
Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers 
brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor 
de HEER.  
Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij.  
Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 
verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn.  
U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, 
mijn behoud.  



 31

3 
Daarom wil ik vol blijdschap voor God zingen  
en laten merken dat ik hem aanbid. 
Dan vraag ik God bij alle kwade dingen, 
dat hij mij steunt als ik daar erg mee zit. 
U bent mij altijd tot een sterke steun, 
u bent de vaderhand waarop ik leun. 
Bestraf mij niet, al deed ik wel wat fout, 
u weet dat ik toch heel veel van u houd. 
 
Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.  
Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn 
vijanden, lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij 
op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te 
zien in het land van de levenden?  
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. 
4 
Wijs mij de weg en zeg mij wat ik doen moet, 
hoe ik moet leven zonder angst of pijn. 
Bescherm mij tegen wie mij ook maar kwaad doet, 
ik zal altijd heel goed voor and’ren zijn. 
Al zijn mijn ouders niet meer in dit land, 
u bent mijn steun, u neemt mij bij de hand. 
Ik ben uw kind, o God, wat wil ik meer? 
Ik wacht altijd op u, mijn Lieve Heer! 

 
 

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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Agenda 
Mei 2011 
2 14.00u  PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
4 09.00u  Bazaar, DDS 
6 09.00u  Bazaar, DNS 
8 09.30u  12+  nevendienst, DNS 
9 14.30u  Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS  
10 19.30u  Kerkenraadsvergadering, DDS 
11 09.00u  Bazaar, DDS 
 19.30u  Sacrale dansgroep, DNS 
 20.00u  Gespreksgroep ‘Geloof&Zo’, 020-3652411 
 20.00u  Gesprekskring a.d.h.v. de Doornse Catechismus, DDS 
12 15.00u  Vier (+ 2) kerkenoverleg, DNS 
  19.30u  Wijkavond Reigersbos 2, Gein 2 en 4, ? 
13 09.00u  Bazaar, DNS 
14 15.00u  Ontmoetingsdag PGZO en PCG, Gaasperpark 
16 15.00u  Gesprekskring 'De Venser', kerkdienst, hobbyruimte 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
17 19.30u  Pastoraal overleg, DNS 
18 09.00u  Bazaar, DDS 
  10.15u  Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage 
  19.30u  Associatiecommissievergadering, DNS 
19 09.30u  Ouderenkring, DNS 
20 09.00u  Bazaar, DNS 
  18.00u  Gemeenteavond, DNS 
23 14.00u  Gesprekskring Koornhorst, ? 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
25 09.00u  Bazaar, DDS 
  20.00u  Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS 
27 09.00u  Bazaar, DNS 
30 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.30u  Diaconievergadering, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
31 19.30u  Moderamenvergadering, DNS 
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Juni 2011 
1 09.00u  Bazaar, DDS 
3 09.00u  Bazaar, DNS 
6 14.00u  PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
7 19.30u  Kerkenraadsvergadering, DNS 
8 09.00u  Bazaar, DDS 
  20.00u  Gespreksgroep ‘Geloof&Zo’, 020-3652411 
10 09.00u  Bazaar, DNS 
13 14.30u  Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal 
15 09.00u  Bazaar, DDS 
  18.00u  Filmhuis, DNS 
17 09.00u  Bazaar, DNS 
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GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM Z.O. 
 
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 
  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  Diaconie  
Amsterdam Zuidoost   Postbus 23126 
Postbus 12102    1100 DP Amsterdam-ZO 
1100 AC Amsterdam-ZO   Bankrekening 1924 198 
 
Voorzitter    Scriba 
Marja Engelage    Hilda Karsijns 
marja.pgzo@gmail.com   Gooioord 63 
     1103 CD Amsterdam ZO 
     scriba@pgzo.nl 
 
Website 

• http://www.pgzo.nl  
    
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  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 
 
Koster De Nieuwe Stad 
Henk de Boer 
Tienraaikade 27 
1107 SG Amsterdam-ZO  
 
Nevendiensten De Nieuwe Stad  Nevendiensten De Drie Stromen 
Hanna Fokkens    Ellen Wijsman 
Goed Geluimdhof 21    
1103 SM Amsterdam ZO 
hgfokkens@planet.nl 
 
Organist De Nieuwe Stad  Organisten De Drie Stromen 
Jacopo Brusa    Bab Ietswaart 
     Simon Blijleven 
 
Dirigente Cantorij De Nieuwe Stad Cantor De Drie Stromen 
Wil Martijn    Henk Fransen 
Snodenhoekpark 18   Jacob Krüsestraat 29  
1107 VE Amsterdam ZO   1106 ZK Amsterdam ZO 
 
 
Bloemenfonds    Aflegvereniging Ezechiël 
Bankrekening 6358 00 470  Afrikanerplein 29 b 
t.n.v. Prot. Gem. te Asd ZO  1019 PP Amsterdam 
o.v.v. “Bloemetje uit de kerk”  Br. R. Flu, contactpers. 
 
Rekeningnummer ‘Stap Verder’ : Triodos bankrekening 39.05.07.687  
t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer, 
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam-Zuidoost 
 
Informatie en aanbod graag opgeven bij Erika Feenstra, dinsdag of woensdag 
van 9.00-14.00 uur: 020-8457566 of erikafeenstra@stapverder.org. 
Spreekuurtijden: dinsdagmiddag 13.00-16.00 uur, woensdagmiddag 13.00-17.00 
uur, vrijdagochtend 10.00-12.00 uur 
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Predikanten 
     
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 
 
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   Predikant  Predikant 
M.Hutauruk-Tambunan  ds. I.A.R. Pattinama ds. M.  

Winckler-Huliselan 
Toutenburgstraat 11  Speerdistelveld 6  Gouden Leeuw 135 
1107 PT Amsterdam ZO  3448 EK Woerden 1103 KB Amsterdam ZO 
meylina-tamburan@yahoo.com idapattinama@planet.nl 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   Secretaris  Catecheet 
Daniel Osei Bediako Akoto  Vera Koduah  geen 
Gouden Leeuw 115   Spakenburgstraat 5 
1103 KA Amsterdam ZO  1107 WN Amsterdam 
revyawbediako@live.com  
 
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.  


