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KERKDIENSTEN 
 

De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen 
 
Zondag 26 juni  1e zondag van de zomer  
   Jeremia 29: 1, 4-14 
   Matteüs 10: 34-42 
9.30 uur DNS: ds. H. Douwes 

  ouderling: Marja Engelage 
   diaken: Evelien Wingelaar 
   Uitgangscollecte: JOP Zomercollecte 
  DDS: Henk de Boer 
   ouderling: T. Blijleven 
   diaken: M. de Jong 
   Uitgangscollecte: eigen jeugdwerk 
    
Zondag 3 juli  2e zondag van de zomer, Keti Koti 
   Zacharia 9: 9-12 

  Matteüs 11: 25-30 
10.00 uur DNS: drs. Elsa Aarsen / Haydy Nelson 
Kleine kerkzaal  12+ dienst 

ouderling: ELG 
   diaken: Ans Odinot  

Uitgangscollecte: eigen jeugdwerk 
9.30 uur DDS: ds. G. Nieuwburg 
   Nederlands/Engelstalige dienst 
   Uitgangscollecte: JOP Zomercollecte 

ouderling: O. Bonsu 
   diaken: M. Numan 
 
Zondag 10 juli  3e zondag van de zomer  
   Jesaja 55: 6-13 
   Matteüs 13: 1-9, 18-23 

Uitgangscollecte: eigen koren 
9.30 uur DNS: ds. C. Ravensberg 
   Dienst van Schrift en Tafel 

  ouderling: Hilda Karsijns 
   diaken: Méréa Koolstra, Evelien Wingelaar 
  DDS: ds. A. P. van den Broek 
   Dienst van Schrift en Tafel 
   ouderling: R. Venema 
   diaken: N. de Boer 
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Zondag 17 juli  4e zondag van de zomer  
   Jesaja 40: 12-25 
   Matteüs 13: 24-30, 36-43 
9.30 uur DNS: ds. Lieske Keuning 

Gezamenlijke dienst van Gaasperdam en Bijlmer met 
ELG 

  ouderling: ELG 
   diaken: Kenneth Edam 
   Uitgangscollecte: partnergemeenten 
 
Zondag 24 juli  5e zondag van de zomer  
   1 Koningen 3: 5-12 
   Matteüs 13: 44-52 
9.30 uur DNS: ds. R. Pasterkamp 
   Gezamenlijke dienst met ELG 

  ouderling: Tineke Bruggers 
   diaken: Irma Blits 
   Uitgangscollecte: exploitatie DNS 
  DDS: Mevr. drs. H. Compagner 
   ouderling: T. Blijleven 
   diaken:  
   Uitgangscollecte:algemene kosten 
 
Zondag 31 juli  6e zondag van de zomer  
   Nehemia 9: 15-20 
   Matteüs 14: 13-21 
   Uitgangscollecte: Kinderkerk / KND 
9.30 uur DNS: Gert den Boef 
   Gezamenlijke dienst met ELG 

  ouderling: ELG 
   diaken: Rommert Tjeerdsma 
  DDS: Mevr. drs. B. de Groot 
   ouderling: O. Bonsu 
   diaken:  
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Zondag 7 augustus 7e zondag van de zomer  
   Jona 2: 1-11 
   Matteüs 14: 22-33 
   Uitgangscollecte: Kerkmuziek 
9.30 uur DNS: ds. Tomas Novak 
   Gezamenlijke dienst met ELG 
   12+ dienst 

  ouderling: Hilda Karsijns 
   diaken: Irma Blits 
  DDS: ds. A. P. van den Broek 
   Nederlands/Engelstalige dienst 
   ouderling: E. Boye 
   diaken:  
 
Zondag 14 augustus 8e zondag van de zomer   
   Jesaja 56: 1-7 
   Matteüs 15: 21-28 
   Uitgangscollecte: dovenpastoraat 
9.30 uur DNS: ds. H. C. Donga 
   Gezamenlijke dienst met ELG 
   ouderling: ELG 
   diaken: Evelien Wingelaar 

  DDS: Mw. ds. J. C. H. Aalders 
   Dienst van Schrift en Tafel 
   ouderling: R. Venema 
   diaken:  
 
Zondag 21 augustus 9e zondag van de zomer   
   Jesaja 51: 1-6 
   Matteüs 16: 21-27 
   Uitgangscollecte: Kerk in Actie / Zending 
9.30 uur DNS: ds. Jan van der Meulen 
   Gezamenlijke dienst met ELG 
   Dienst van Schrift en Tafel 
   ouderling: Marja Engelage 
   diaken: Méréa Koolstra 
  DDS: ds. A. P. van den Broek 
   ouderling: J. Molleman 
   diaken:  
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Zondag 28 augustus 10e zondag van de zomer   
   Jeremia 7: 23-28 
   Matteüs 17: 14-20 
9.30 uur DNS: ds. Mevr. M. Paas 
   Gezamenlijke dienst met ELG 
   ouderling: Tineke Bruggers 
   diaken: Ans Odinot 
   Uitgangscollecte: exploitatie gebouwen 
9.30  DDS: ds. Jan van der Meulen 
   ouderling: T. Blijleven 
   diaken:  
   Uitgangscollecte: algemene kosten 
 
Zondag 4 september 11e zondag van de zomer  
   Verjaardag van de kerk De Nieuwe Stad 
   Ezechiël 33: 7-11 
   Matteüs 18: 15-20 
9.30 uur DNS: ds. Jan van der Meulen / kanselruil 
   ouderling: Jaap de Visser 
   diaken: Kenneth Edam 
   Uitgangscollecte: exploitatie gebouwen 
9.30  DDS: ds. Cor Ofman 
   Nederlands/Engelstalige dienst 
   ouderling: O. Bonsu 
   diaken: M. de Jong 
   Uitgangscollecte: algemene kosten 

 
 

Toelichting op de collecten 
 
21 augustus: Als een lopend vuurtje 
Veel ouders in Cambodja zijn opgegroeid in de tijd dat de wrede Pol Pot macht 
had. Zij missen de basis om zelf liefdevolle ouder te zijn. Joke van Opstal heeft 
daar kinderclubs opgericht en bijbelstudiegroepen om de sfeer in gezinnen te 
verbeteren. De bijbelstudiegroepen zijn uitgegroeid tot ruim achthonderd 
huisgemeenten in Cambodja, waar zo’n 5500 jonge christenen deel van 
uitmaken. Kerk in Actie steunt de kinderclubs om duizenden kinderen en 
tieners in Cambodja een liefdevoller leven te bieden.  
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Overige kerkdiensten juli 

 
 

 

 
De diensten in het Academisch 
Medisch Centrum beginnen om 10.30. 

3 juli, ds. H. Kotzé 

10 juli, ds. M. van Gilst 

17 juli, pastor C. van de Loos en ds. 

H. Vlug 

24 juli, ds. H. Vlug  

31 juli, ds. H. Kotzé 

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

 
 

10 juli, pastor S. R. van Rijn  
 
 
24 juli, mw. C. A. Zunneberg 
 
 

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

 
 
3 juli, pastor S. R. van Rijn  
 
 
17 juli, ds. A. P. Irik 
 

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

 
10 juli, hr. R. Regtuit 
 
 
24 juli, hr. J. de Jonge  

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

6 juli, Christelijk Gereformeerd, ds. 
A. K. Wallet  
13 juli, Rooms Katholiek, pastoor A. 
Koot 
20 juli, Protestants, geen predikant 
27 juli, Leger des Heils, hr. J. B. M. 
Oosterdijk 



 9

Overige kerkdiensten augustus 

 

 
De diensten in het Academisch 
Medisch Centrum beginnen om 10.30. 

7 augustus, pastor C. van de Loos 

 

14 augustus, ds. H. Vlug 

 

21 augustus, ds. H. Kotzé 

 

28 augustus, pastor L. Raymakers 

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

 
7 augustus, mw. C. A. Zunneberg 
 
 
21 augustus, heilsoldaat J. 
Oosterdijk 
Leger des Heils 
 

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

 
 
 
In de maand augustus geen dienst 

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

 
14 augustus, ds. J. Verburg 
Avondmaal 
 
28 augustus, pastor S. R. van Rijn  

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

3 augustus, Christelijk 
Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 
10 augustus, Rooms Katholiek, 
pastoor A. Koot 
17 augustus, Protestants, ds. D. J. 
H. Wolse 
24 augustus, Leger des Heils, hr. J. 
B. M. Oosterdijk 
31 augustus, Christelijk 
Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 
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Vanuit DNS en DDS 
 

mede namens Jan van der Meulen, Dirk Wolse 

 
Wij kijken terug op een mooie Pinksterdienst. Twee cantorijen die samen 
zingen in één dienst begeleid door een uitstekende organist, wat een muzikale 
rijkdom in onze gemeente. Samen de maaltijd vieren van de nieuwe 
mensengemeenschap, verbonden met Jezus, verbonden met elkaar en 
verbonden met ieder die op ons pad komt. Samen vanuit onze twee 
kerkgebouwen een moment van verbinding. In een dienst waarin wij ieder onze 
eigenheid konden inbrengen en elkaar daardoor des te beter verstaan, zo voel 
ik het en zo blijft de Bijbeltekst voor mij niet alleen maar woord, maar ook 
gevierde werkelijkheid.  
Twee jonge mensen (Gregory en Kezia) die belijdenis deden, op aansprekende 
wijze zelf verwoordden wat het eigene van het geloof voor hen is. Hoopvol 
voor onze gemeente en hoopvol voor onze samenleving dat er mensen zijn en 
blijven die kleur bekennen. Twee dominees die met plezier samen voorgingen.  
U begrijpt, voor wat mij betreft en wat ons betreft een inspirerende 
Pinksterdienst.  
Terugkijken vanuit DDS en DNS hebben Jan en ik tijdens de afgelopen 
gemeenteavond gedaan in de vorm van een door Jan geschreven ‘herenleed’. 
Toch nog iets eraan toegevoegd:  
In het afgelopen seizoen hebben wij met elkaar de gesprekskring over geloof 
geleid, daarbij vaak ondersteund door Jan’s predikant in opleiding Folkert, aan 
de hand van de Doornse Catechismus. Goede gesprekken in wisselende 
samenstellingen, jongeren en ouderen, onder andere Johanna Dekker deed er 
aan mee. Moderne vragen met betrekking tot het geloof en moderne 
antwoorden, zo hebben wij verdieping gezocht.  
We hebben het met een aantal afgesloten met een dag op de zorgboerderij ‘de 
Huif’ in Lelystad, waar we gesprek en creatief geloof gedeeld hebben met 
elkaar. Naast de Bijbelkring in Advent en de Veertigdagentijd voor ons het 
gevoel dat we ook in verdieping op een goed jaar kunnen terugzien in de 
protestantse gemeente.  
Voor mij is er inmiddels verandering ingetreden zoals u in het vorige kerkblad 
hebt kunnen lezen. Vanaf 1 juli ben ik nog voor 25% van de werktijd in dienst 
van de PGZO en naar het contract wordt die met name ingevuld door pastorale 
werkzaamheden en betrokkenheid bij de benoemingscommissie voor een 
nieuwe predikant.  
Dat betekent dat ik op andere terreinen minder zichtbaar zal zijn het komende 
seizoen, maar een zekere betrokkenheid bij kringen houd ik, bijvoorbeeld het 
bijbeluur voor de aanleun en omgeving van Eben Haëzer.  
Zomertijd betekent voor velen ook vrije tijd en ik wens jullie allen een fijne 
tijd toe en als je op vakantie gaat een mooie tijd.  
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Overdenking 
 

Annie Vis 

 
In de dagen van de volksopstand in Egypte tegen Moebarak vond een tiener in 
Cairo op het Tahrirplein een beeld bij een vuilnisemmer. Hij nam het mee naar 
huis om het te laten zien aan zijn oom die professor is aan de Amerikaanse 
universiteit in genoemde stad. Deze herkende het als het beeld van farao 
Achnaton, die heerste in de 14e eeuw voor het begin van de jaartelling, en 
bracht het terug naar het museum waar het thuishoort. 
Van deze farao is bekend dat hij het monotheïsme invoerde: Aton, de 
zonneschijf, was de enige god die hij vereerde. In zijn beroemde zonnehymne 
bezong hij de schoonheid en de goedheid van deze god. De theologie van 
Achnaton had echter geen lang leven, zijn zoon Toetanchamon maakte het 
ongedaan, zodat het veelgodendom weer de overhand kreeg. 
Van die zonnehymne zijn enkele verzen (19-24) letterlijk overgenomen door de 
dichter van psalm 104, het lied over de heerlijkheid van de schepping. Ook de 
volken rondom Israël hadden hun psalmen die in hun godsdienstige 
bijeenkomsten werden gezongen. Van meer psalmen dan psalm 104 is gebleken 
dat de dichters daarvan beïnvloed zijn geweest door die van andere volken.  
Zo nodig werden de overgenomen teksten bewerkt en passend gemaakt voor de 
verering van de God van Israël. 
 
De godsdienst van Israël is geen natuurgodsdienst, zon, maan en sterren 
worden niet aanbeden zoals bij de andere godsdiensten, daarom worden zij in 
Genesis 1 lichten genoemd: de grote en de kleine lichten. Opvallend is wel dat 
in deze psalm over de schepping, in de verzen van Ichnaton de zon en de maan 
in hun eigenheid genoemd worden: “Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste 
tijden, de zon kent de tijd van haar ondergang”. Voor Israël echter loopt de 
verheerlijking van de schepping uit op de verheerlijking van de Tora: het ware 
licht van de onderwijzing als een lamp voor de voet die de paden van het leven 
begaanbaar maakt. 
Volgens museumdirecteur Tarek al-Awadi is het beeld van Achnaton een van de 
mooiste in zijn soort. Het kunststuk was licht beschadigd en wordt 
gerestaureerd. 
 
Psalm 104:19-24 Nieuwe Bijbelvertaling: 
“U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet 
ondergaan. Als u het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het 
woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij 
God om voedsel. Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in 
hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. Hoe 
talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw 
schepselen is de aarde.” 
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Bijbelleesrooster 
 
 

juli 2011 
 
vr. 1 Matteüs 11:2-15 Groot en klein 

za. 2 Matteüs 11:16-30 Geef je gewonnen 

zo. 3 Matteüs 12:1-15a Sabbatsdebat 

ma. 4 Matteüs 12:15b-37 Onvergeeflijk 

di. 5 Matteüs 12:38-50 Betekenisvol 

wo. 6 Psalm 48 Sterke stad 

do. 7 Handelingen 18:23-19:7 Bijgepraat 

vr. 8 Handelingen 19:8-22 Geestelijke strijd 

za. 9 Psalm 25 Wegwijzer 

zo. 10 Matteüs 13:1-15 Open je ogen en je oren 

ma. 11 Matteüs 13:16-23 Laat het in goede aarde vallen 

di. 12 Matteüs 13:24-35 Groei 

wo. 13 Matteüs 13:36-46 De oogst komt 

do. 14 Matteüs 13:47-58 Boven het maaiveld 

vr. 15 Psalm 86 Roep om hulp 

za. 16 Handelingen 19:23-40 Economische crisis 

zo. 17 Handelingen 20:1-16 Opgewekt 

ma. 18 Handelingen 20:17-38 Afscheid 

di. 19 Handelingen 21:1-14 Wat wil de Heer? 

wo. 20 Handelingen 21:15-26 Aanpassing? 

do. 21 Handelingen 21:27-36 (Niet) op handen gedragen 

vr. 22 Handelingen 21:37-22:16 Verdedigingsrede 

za. 23 Handelingen 22:17-29 Recht en onrecht 

zo. 24 Psalm 79 Smeekgebed 

ma. 25 Handelingen 22:30-23:11 Verdeel en heers 

di. 26 Handelingen 23:12-30 Dure eed 

wo. 27 Handelingen 23:31-24:9 Aanklacht 

do. 28 Handelingen 24:10-23 Voorarrest verlengd 

vr. 29 Psalm 70 Spoedeisende hulp 

za. 30 Matteüs 14:1-12 Luguber verjaardagsfeest 

zo. 31 Matteüs 14:13-21 Levensonderhoud 
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augustus 2011 
 

ma. 1 Matteüs 14:22-36 Oversteek 

di. 2 Handelingen 24:24-25:12 In hoger beroep 

wo. 3 Handelingen 25:13-27 Slepend proces 

do. 4 Handelingen 26:1-18 Wat moeten we met Paulus? 

vr. 5 Handelingen 26:19-32 Getuigen 

za. 6 Handelingen 27:1-12 Waarschuwing in de wind geslagen 

zo. 7 Handelingen 27:13-26 Geen man overboord 

ma. 8 Handelingen 27:27-44 Behouden vaart 

di. 9 Handelingen 28:1-10 Gastverblijf 

wo. 10 Handelingen 28:11-22 Paulus gaat in gesprek 

do. 11 Handelingen 28:23-31 Vrijuit spreken 

vr. 12 Matteüs 15:1-11 Lippendienst 

za. 13 Matteüs 15:12-20 Reinheidswetten 

zo. 14 Matteüs 15:21-28 Hondenbrood 

ma. 15 Matteüs 15:29-39 Wonderbrood 

di. 16 Sirach 34:9-20 
Psalm 34 

Houvast 

wo. 17 Sirach 34:21-31 
Psalm 51 

Het echte offer 

do. 18 Sirach 35:1-13 
Prediker 4:17-5:6 

Belofte maakt schuld 

vr. 19 Matteüs 16:1-12 Raak niet onder invloed 

za. 20 Matteüs 16:13-20 Rotsvast geloof 

zo. 21 Matteüs 16:21-28 Verlies en winst 

ma. 22 Sirach 35:14-26 
Psalm 146 

God zorgt 

di. 23 Sirach 36:1-19 
Psalm 60 

Bescherm uw volk 

wo. 24 Sirach 36:20-37:6 
Prediker 4:7-12 

Niet alleen 

do. 25 Sirach 37:7-15 
Spreuken 27 : 1-6 

Goede raad 

vr. 26 Sirach 37:16-31 
Spreuken 13:1-16 

Let niet alleen op de buitenkant 

za. 27 Matteüs 17:1-13 Top-ervaring 

zo. 28 Matteüs 17:14-23 Als je gelooft, kun je bergen verzetten 

ma. 29 Psalm 55:1-9  Dreiging 

di. 30 Psalm 55:10-24 Wie is betrouwbaar? 

wo. 31 Jeremia 23:9-18 Valse profeten 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
 

Uit de kerkenraad van juni 
 

Hans van Riet  

 
In deze vergadering is wellicht de aanzet gegeven om de 'aanstekelijke 
geloofsgemeenschap die in open communicatie staat met andere geloven en 
culturen' uit onze visie verder uit te werken. Enkele ontwikkelingen en 
gedachten kwamen hier bij elkaar. 
Allereerst: hoe worden wij (nóg) aanstekelijker? Onze Protestantse Kerk 
probeert gemeenten daarbij te helpen via een missionaire ronde, een soort 
ideeënkaravaan die door het land trekt. Deze streek onlangs neer in Diemen en 
een aantal gemeenteleden was daarbij. Méréa Koolstra en Jaap de Visser 
maakten de kerkenraad deelgenoot van de inspiratie die ze daar opdeden.  
Ze brachten een ideeënpakket en een DVD mee. Die gaan eerst langs de 
kerkenraadsleden en kunnen vervolgens hun dienst bewijzen tijdens een 
gemeenteberaad, wijkavonden en wat al niet meer. 
Vervolgens verbond Jaap de 'missionaire gemeente' met een notitie die hij 
samen met Elisabeth Boye schreef over multicultureel gemeente-zijn: hoe 
kunnen wij wervend(er) zijn voor andere geloven en culturen? Over die notitie – 
die na de zomer besproken wordt - zult u ongetwijfeld meer horen. En dat past 
dan weer bij het onderzoeksverslag dat ds. Jan van der Meulen tijdens zijn 
studieverlof over dit onderwerp gaat schrijven. Dat zou moeten uitmonden in 
een eendaagse conferentie die allerlei praktisch uitvoerbare plannen oplevert. 
Een geanimeerde brainstormsessie volgde. Een onderwerp voor de 
kerkenraadsdag op 1 oktober (die allengs meer gestalte krijgt), voor 
gesprekken met jongeren over zingeving? Hoe deze thema's te verbinden met 
het jaarthema 2012 van de PKN: 'Liefde' en met onze eigen kernwoorden 
Vieren, Omzien, Verbinden? Te hoog gegrepen? ds. Dirk Wolse bracht de 
kerkenraad weer op aarde terug met zijn opmerking dat 'missionair zijn' niet 
altijd hoeft via grote projecten maar ook gestalte kan krijgen in de attitude 
van gemeenteleden: eenvoudige hulp aan of een goed gesprek met iemand. 
Zoals tijdens het gemeenteberaad op een van de laatste dia's over het nieuwe 
model stond: 'een klein gebaar.....'. 
 
Voor de nieuw te benoemen predikant voor drie jaar is een profielschets 
gemaakt, evenals een profielschets van onze gemeente (een soort 
samenvatting van het beleidsplan) en een advertentie die in het blad 
Kerkinformatie van de PKN geplaatst zal worden. Alle drie werden goedgekeurd 
met enkele kleine wijzigingen. Zodra de classis groen licht heeft gegeven 
worden ze op onze website www.pgzo.nl geplaatst.  
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Ik licht alvast een tipje van de sluier op. “De te benoemen predikant zal in dit 
proces van samengroeien een leidende rol spelen. Haar of zijn opdracht zal het 
worden om de leden van de tot voor kort nog gescheiden opererende 
gemeenten meer met elkaar in contact te brengen en de onderlinge 
saamhorigheid te bevorderen en zodoende een solide basis te leggen voor de 
beoogde vernieuwing en interculturalisering van de PGZO.” Het zal niet 
verbazen dat de predikant 'samenbindende kwaliteiten' moet hebben en 
'creatief durft te zijn'. 
 
De evaluatie van het gemeenteberaad op 27 mei leverde veel lof op, zoals voor 
het eten, de presentatie van het model, de wijze waarop de gemeente een 
nieuwe naam voor het kerkblad koos ('Kerkblad PGZO' werd unaniem 
goedgekeurd) en de act van beide predikanten. Een diaken hoorde van enkele 
gemeenteleden dat een en ander door de kerkenraad voorgekookt zou zijn. 
Niets is minder waar; er werden voorstellen voorgelegd die ook afgewezen 
hadden kunnen worden. Wel is het zo dat volgens de kerkorde de kerkenraad – 
na consultatie van het gemeenteberaad - besluiten moet vastleggen. 
Overigens zijn de ingevulde formulieren over de aanvangstijd van kerkdiensten 
doorgespeeld aan de kersverse werkgroep Eredienst. 
 
Kort nieuws 
-Aan de werkgroepen zal, volgens het nieuwe model, met name gevraagd 
worden wie zorg gaat dragen voor een goede onderlinge communicatie;  
na de zomer wordt het model verder ingevuld, 
-Voorlopig zijn de volgende data voor gezamenlijke diensten in 2012 
vastgesteld: 1 januari, 12 februari (met gemeenteberaad na), 9 september 
(met gemeenteberaad na) en 14 oktober (oogstdienst), 
-de jaarrekening 2010 van de Bijlmer diaconie is vastgesteld. 
 
 
 

Bijbeluur aanleun Eben Haëzer 
 

 ds.  Dirk Wolse  

 
Op woensdag 20 juli en op woensdag 24 augustus wordt er bijbeluur gehouden 
voor de aanleunwoningen van Eben Haëzer en omgeving.  
Als lezingen uit het evangelie wordt aangegeven: Mattheus 13:44-52 en 
Mattheus 17:14-20. De ochtend begint om 10.15 uur en wordt gehouden in een 
zaaltje op de tweede verdieping.  
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Weetjes van de diaconie 
 

Irma Blits 

 
Wist u 
. dat Méréa plaatsvervangend afgevaardigde (secundus) is van onze kerk naar  
  StapVerder, 
. dat wij met plezier hebben gewerkt aan het vorige nummer van het kerkblad, 
. dat het een prachtig diaconaal nummer is geworden, waarvoor wij de 
redactie hartelijk danken, 
. dat wij graag horen wat u ervan vond, 
. dat wij nu binnenkort echt werk gaan maken van een gezamenlijke diaconale 
bankrekening, 
. dat de eetgroep de restanten van de maaltijd bij het gemeenteberaad als 
basis heeft gebruikt voor een nieuwe maaltijd, 
. dat wij dringend behoefte hebben aan een scriba. 
 
 

Keti koti 2011 
 

Namens de werkgroep voorbereiding Keti Koti,  
Gladys van Geenen en Haydy Nelson 

 
Op 1 juli herdenken de nazaten van de zwarte slaven uit Afrika dat er een 
einde kwam aan het verschrikkelijke slavenbestaan op de Nederlandse 
plantages in het Caribische gebied.  
De 148e verjaardag van deze gebeurtenis zal in alle lidkerken van “De Nieuwe 
Stad” op zondag 3 juli worden herdacht en gevierd. Een ieder op eigen wijze.  
Zo heeft de werkgroep Suriname/Nederlandse Antillen de Stichting Nationaal 
Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NINSEE) gevraagd om een 
stand in te richten met informatie over de gezamenlijke geschiedenis van 
Nederlanders, Ghanezen, Surinamers en Antillianen. 
De herinnering aan Keti Koti ( de dag van het verbreken van de ketenen) zullen 
wij als Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost samen met de Evangelisch 
Lutherse Gemeente brandpunt Zuidoost herdenken en vieren in kerkcentrum De 
Nieuwe Stad, kleine kerkzaal. 
Wij beginnen om 10.00 uur en wij nodigen u allen van harte uit. 
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Ouderenkring 
 

Ans Odinot 

 
Als afsluiting van het seizoen hebben wij een leuke tocht gemaakt rond het 
Markermeer (Amsterdam-Almere-Lelystad-Enkhuizen-Amsterdam). 

Het weer werkte niet echt mee, 
maar dat kon ons niet deren. 
Voor velen waren er nieuwe 
vergezichten. We genoten van 
genoegens als koffie met 
appeltaart in het ‘Stationscafé’ 
te Enkhuizen. Dat is een sfeervol 
oud stationsgebouw, waar wij 
verbleven in de wachtkamer  
3e klasse. 
Jan Kok gaf informatie over wat 
er te zien viel. Op terugweg 
gingen wij door het dorpje 

Venhuizen met zijn oude Westfriese boerderijen. Tot slot werd Ans Werner nog 
in het zonnetje gezet met een gedicht en bloemen, ter gelegenheid van de 
beëindiging als bestuurslid. Het was verheugend dat er een flink aantal mensen 
van Gaasperdam meeging.  
Op donderdag 15 september komen we weer bij elkaar. Dan wordt er 
teruggekeken op het afgelopen jaar. Vakantieverhalen, gedichten en ideeën 
kunnen worden gedeeld. Kortom een gezellige ochtend praten en luisteren. 
Verder kan iedereen suggesties doen voor nieuwe activiteiten. We zijn 
benieuwd naar uw ideeën! 
Om half tien staat de koffie klaar. Allen hartelijk welkom. 
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Uit wandelen met een scholier? 
 

Irma Blits 

 
Verschillende keren hebt u in het kerkblad kunnen lezen oven Kerk en Stage. 
De organisatie die zich bezighoudt met het selecteren en begeleiden van 
scholieren die voor hun maatschappelijke stage kiezen om bij een kerkelijke 
gemeente ingezet te worden. 
 

Wij hebben met de mensen van Kerk en Stage en 
binnen de diaconie gesproken over de 
verschillende mogelijkheden. Een daarvan is dat 
mensen in een rolstoel wekelijks worden 
opgehaald. Er wordt dan een wandelingetje 
gemaakt in de natuur of naar de winkels.  
 
Als u rolstoelgebonden bent of om een andere 
reden niet of moeilijk alleen naar buiten kunt, 
kunt u zich hiervoor opgeven.  
Wij geven door aan Kerk en Stage om hoeveel 

mensen het gaat en zij zoeken dan naar geschikte scholieren. Meestal werken 
er twee scholieren aan dezelfde taak. Dat is voor hen heel prettig, zo kunnen 
zij ervaringen uitwisselen en overleggen als ze iets moeilijk vinden. Dat 
betekent dat u gedurende een bepaalde periode de ene week door de ene en 
de andere week door de andere stagiair(e) wordt opgehaald. Hoe lang die 
periode is hangt af van het aantal uren dat de scholier nog stage moet lopen, 
maar er zal voor dit werk worden gezocht naar jongelui die voldoende lang 
kunnen werken, zodat u elkaar kunt leren kennen. 

 
Hoe het in de praktijk zal gaan is voor ons nieuw, maar wij hebben begrepen 
dat de belangstelling voor scholieren om dit werk te doen groot is en dat zij 
over het algemeen heel enthousiast zijn over de manier waarop zij door 
mensen vanuit de kerkelijke gemeente worden tegemoet getreden en 
ingewerkt.  
Voor u is het misschien een goede manier om wat vaker buiten te komen en  
om kennis te maken met jonge enthousiaste mensen.  
Voor onze kerk is het leuk om aan jongeren te laten zien hoe het er 
tegenwoordig aan toe gaat. 
Hebt u belangstelling? Wilt u meer weten, of wilt u zich opgeven? U kunt 
contact opnemen met: 
Ans Odinot, afodinot@kpnplanet.nl, telefoon 699 6046 
Irma Blits, irmablits@live.nl, telefoon 698 1261 
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Kunstmarkt 
 

Namens de kunstmarktcommissie, Henny Konings en Wil Wieten 

 
 
Het duurt nog wel even voordat 
het zover is, maar wij willen u 
toch alvast laten weten dat er 
dit jaar voor de 15de keer een 
Kunstmarkt gehouden zal 
worden in kerkcentrum De Drie 
Stromen. Deze keer zal dit 
feestelijke gebeuren 
plaatsvinden op zaterdag 5 

november. Het is misschien handig om deze datum nu te noteren! 
 

Informatie over activiteitenaanbod 2011/2012 
 

namens de werkgroep communicatie, Nel Klaver 

 
De werkgroep communicatie maakt een informatieblad met het aanbod van de 
PGZO activiteiten voor het seizoen 2011/2012. 
Om de informatie te verkrijgen worden alle contactpersonen van de bestaande 
activiteiten benaderd met de vraag om voor 1 juli 2011 informatie over hun 
activiteit door te geven. 
Nu kan het zijn dat er nieuwe groepen zijn ontstaan. Wij hoorden bijvoorbeeld 
al over de jongerengroep. 
Om te voorkomen dat een activiteit niet wordt vermeld doen we deze oproep. 
Voorkom dat uw activiteit niet in het informatieblad komt en meld dit bij: 
Nel Klaver, klavernel@planet.nl of Florijn 302. 

 
Cantorij De Drie Stromen 

 

 
In de tweede helft van 2011 zal de Cantorij van DDS zingen op: 
- zondag 11 september in De Drie Stromen 
- zondag 2 oktober in De Drie Stromen 
- zondag 16 oktober in Eben Haëzer 
- zondag 20 november in De Drie Stromen 
- zondag 27 november in De Drie Stromen, oecumenische dienst 
- zaterdag 24 december in De Drie Stromen, kerstnachtdienst 
De kerstzangdienst/carols zal dit jaar zijn op zondag 11 december. 
Voor een dienst in het AMC zal nog een datum worden vastgesteld. 
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Twee heren 
 

tekst: Jan van der Meulen 

 
Een dialoog tussen twee heren die in de achteruitkijkspiegel kijken en een 
bolhoed dragen. 
(Twee heren met bolhoed op komen naar elkaar toelopen en houden de pas in 
als ze elkaar naderen) 
Heer 1: Ach, bent u daar weer, meneer! 
Heer 2: Een recht goed gemaniëreerde avond gewenst, meneer! 

(neemt hoed af, heer 1 maakt hetzelfde gebaar) 
Ik heb vermoedens dat ik u de afgelopen jaren eerder gezien heb. 

Heer 1: Dat zou ik ook veronderstellen,  
laat mij eens denken …. 
 Kan het zijn dat ambtshalve wij 
elkaar meerdere keren … ? 
Heer 2: Dat is zonder meer zo, naar ik 
aanneem …. 
 U moet even op mijn gedachten 
wachten ….  

Ik moet even in een 
achteruitkijkspiegel kijken … 

(heer 2, doet alsof hij in een 
achteruitkijkspiegel kijkt) 
 Was dat niet in Duivendrecht? 

Heer 1: Ja, vanzelfsprekend … !? 
(heer 1 kijkt vragend naar heer 2, maar vervolgt zijn uiteenzetting) 

Was dat niet die alleraardigste bijeenkomst, met dat handjevol zoekende 
enthousiastelingen, laat mij uitdenken …. 
uit Gaasperdam en van de Bijlmermeer ook?  
Heer 2: Ja, u heeft een groot gelijk, ik zie het weer helemaal voor mij, 
 die alleraardigste chaos met die kaartjes, iets van geloof en zo … 
 Ja, heel artistiek verantwoord om een beetje chaos in de orde te 
scheppen dus …,  

vindt u ook niet, meneer? 
Heer 1: Ja, daar kan ik mij helemaal op afstemmen. Dat samenklonteren van 
mensen  
 rond iets als geloof. Ik vermoed toch dat dat het was. 
Heer 2: Nou, meneer, nou moet u eerder plechtig spreken: naar mijn 
waarneming daar, was er bepaald sprake van een visie.  
Iets van aansteken en een huis en passant en tegelijk er op af en aanpakken.  
U weet wel handen uit de mouwen en dat met en voor allemaal en iedereen 
samen. 
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Heer 1: Ik ben onder de indruk van uw herinneringsvermogen, maar 
droomfantaseert u niet een beetje. Is er na dat kaartenleggen nog wat 
uitgekomen om over naar huis te schrijven? 
Heer 2: Ja, zeker wel, het werd allemaal bestuurd in de groep en over en weer 
en zo. 
 Zo aangevuld en aangevoeld, vond u ook niet? 
Heer 1: Ja, nu u daar weer over oprakelt, drijven mijn gedachten weer 
achteruit. 
 Het moest allemaal samenspannen, zonder eenheidsworst,  

met geloof en hoop en liefde. 
 (heer 1, kijkt blij en enthousiast het publiek in) 
Heer 2: Ja, en met zweet des aanschijns en met Calvijn … 

wat was dat een ingewikkelde drijfveer en een vermakelijke 
verbinding, zomaar uitgespeeld in Gaasperdam met Bijlmermeer. 

Heer 1: Het begint mij weer helemaal uit te breken meneer, wat er allemaal 
niet was aan beweging en verandering naar elkaar toe. Moesten wij niet 
een keer weg uit onze kerk naar het park zonder te weten waar en hoe? 

Heer 2: Van koffie en koek was er genoeg en zonder regen 
en daardoor de aangename eenwording uit het onverwachte. Dat 
bracht ons op stoomvleugels nietwaar? 
(heer 2 maakt vliegende bewegingen en loopt een rondje) 

Heer 1: Ja, toen begon er iets op te lijken en los te komen van:  
zou het niet kunnen dat wij toch één groot licht willen zijn. 

Heer 2: En we moesten doordenken, en doorwerken en knippen en plakken en 
doorschrijven en applaus verzamelen 

Heer 1: Ja, waarachtig, dat gebeurde toen we uitgehoord waren en er beleid 
bewonderd werd. 
Heer 2: Ja, er is wel heel veel gebeurd en gedaan door deze vele verzamelde 
mensen. 
 (heer 2 maakt een breed gebaar richting de mensen in de zaal) 
 
Heer 1: Zijn ze dan niet moe, die velen daar? Kunnen ze nog verder strekken en 

er een beetje iets echts en hechts van maken zo …? 
Heer 2: meneer, hoe durft u daar over te spreken over moe en zo … 

Hebt u niet gehoord dat ze er bij willen horen, bij de hoop en bij de 
muziek en dat ze willen dansen ook als de muziek uit is.  
Dat hebt u toch zeker wel gehoord toen in februari? 

Heer 1: Ja, dat heb ik zeker, en dat heeft mij niet weinig ontroerd en 
opgedoft, maar ik dacht te merken en te zien dat sommigen mensen 
even leunen en steunen. 

 Mag dat niet ook gezegd worden? 
Heer 2: Ach, natuurlijk, dat mag ook, maar let u eens op allerhande wat er al 

gaande is en zij en wij zo door elkaar beginnen te lopen en vooruit 
willen gaan.  
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Dat is toch meer dan fantastisch.  
Daar zou u als u mij was toch meer dan tevreden over willen zijn? 

Heer 1: Daar spreekt u werkelijk als heer van geloof, dat doet mij goed. 
Heer 2: Ja, ik sta met bewondering te kijken naar u en mij en iedereen anders.  

Dat wij hier nu zijn aangekomen en dit allemaal beleefd hebben en zo 
met en zonder inspanning de moed er in hebben gehouden. 

Heer 1: Dat doet ons beloven voor de toekomst met voortborduren en 
aanstekelijk blijven.  

Is dat niet iets om te vieren? 
Heer 2: Ja, daar kunnen we van vieren en omzien in verwondering en 
vertedering  

en verwachting. 
Heer 1: U zegt de dingen knap en bondig. Kunnen we ons dan ook niet beter 
verbinden? 
Heer 2: Dat is misschien wel het mooiste wat we kunnen willen.  

Laten we dat verder gaan … 
(de twee heren nemen hun hoed af voor het publiek en lopen arm in 
arm, of zoiets weg van het toneel) 

 

Autodienst DNS, het eerste Lustrum 
 

 
Vijf jaar geleden zijn wij gestart met de autodienst. Elke zondagmorgen 
worden gemeenteleden afgehaald om naar de kerk te gaan. Ik wil de 
autorijders bedanken dat zij al vijf jaar lang trouw elke zondagmorgen 
gemeenteleden afhalen. 
Wil u ook gehaald worden? Neem dan contact op met Jos de Boer, 696 9805 
 
Autorooster jul/sep 2011 
  
  3jul2011 Jan  Petra  Anne 
10jul2011 Jaap  Nel  Anne 
17jul2011 Jaap  Nel  Anne 
24jul2011 Jan  Nel  Anne 
31jul2011 Jaap  Henk  Anne 
  7aug2011 Jan   Petra  Anne 
14aug2011 Jaap  Nel  Anne 
21aug2011 Jan  Henk  Anne 
28aug2011 Frank/Ans Petra  Anne 
  4sep2011 Frank/Ans Nel  Anne 
11sep2011 Jaap  Henk   Anne 
18sep2011 Jan  Nel  Anne 
25sep2011 Frank/Ans Henk  Anne 
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Rijders: 
Jaap Koolstra  tel 6909949 
Frank/Ans Odinot tel 6996046  
Henk/Menno de Boer tel 6969805 
Anne de Vries  tel 4160225 
Jan Vos   tel 6990844 
Nel Vente  tel 6962955 
Petra de Visser  
 

De nieuwe vorm van de kerkenraad 
 

Marja Engelage, voorzitter 

 
Presentatie tijdens het Gemeenteberaad op 27 mei. 
 
De kerkenraad bestond op 1-1-2011 uit : 
- 2 predikanten 
- 12 ouderlingen (incl. preses en scriba) 
- 4 ouderlingen-kerkrentmeester 
- 7 diakenen 
(totaal 25 leden) 
 
Volgens de kerkorde, ordinantie 4-6-3, dient de kerkenraad minimaal te 
bestaan uit: 
naast de predikant 
- 2 ouderlingen-kerkrentmeester 
- 2 ouderlingen 
- 3 diakenen 
(totaal 8 leden) 
 
De nieuwe kerkenraad zal bestaan uit: 
- Predikant(en) 
- Preses  
- Scriba 
en daarnaast 
- 2 ouderlingen-kerkrentmeester 
- minimaal 2 ouderlingen  
- minimaal 3 diakenen 
(minimaal 10 leden) 
 
Dit is niet zo klein mogelijk! Er is binnen de kerkenraad de behoefte aan een 
brede vertegenwoordiging die wel slagvaardig is. Leden van de kerkenraad 
dienen aanwezig te zijn op de vergaderingen.  
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De huidige praktijk is dat niet iedereen aanwezig is wat problemen met de 
besluitvorming kan veroorzaken. 
 
Taken in de zondagse dienst worden ook verricht door dienstmedewerkers. Dit 
vindt nu al plaats in De Drie Stromen. Het nieuwe moderamen zal bestaan uit: 
- Predikant 
- Preses 
- Scriba 
- Ouderling-kerkrentmeester 
- Diaken 
 
De werkgroepen 
ledere werkgroep heeft een persoon die de schakel vormt tussen de werkgroep 
en de kerkenraad. 
Na iedere bijeenkomst van een werkgroep wordt er afgesproken wat de 
werkgroep aan informatie doorgeeft aan: 

- de website 
- de redactie van het kerkblad 
- de kerkenraad 
- de andere werkgroepen 

Binnen iedere werkgroep is er een persoon die verantwoordelijk is voor de 
interne en externe communicatie. 
De persoon die de schakel is tussen de kerkenraad en de werkgroep zal in 
principe niet dezelfde persoon zijn die de leiding heeft over de werkgroep en 
ook niet de persoon die de interne en externe communicatie verzorgt. 
Werkgroepen komen met beleidsvoorstellen die ze aan de kerkenraad 
voorleggen. De kerkenraad neemt deze mee in het beleidsplan wat aan de 
gemeente ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
Op basis van het beleidsplan van de gemeente maakt de werkgroep een 
jaarplan. Dit jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad.  
De kerkenraad zal beoordelen of het jaarplan in overeenstemming is met het 
beleidsplan. 
 
Werkgroep eredienst: 
De werkgroep eredienst onderhoudt zelf het contact met de andere 
werkgroepen en informeert de gemeente via het kerkblad, de website en via 
het gemeenteberaad. 
 
De contactpersoon van de werkgroep eredienst is het aanspreekpunt voor 
gemeenteleden met ideeën, vragen en opmerkingen over de eredienst. 
Vanuit deze werkgroep is er een diaken/ouderling die de groep 
vertegenwoordigt in de kerkenraad. 
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De werkgroep eredienst is ook de schakel tussen kosters, dienstmedewerkers, 
cantorij, gastheren/vrouwen, bloemen verzorgers, roosteraars van predikanten 
en organisten, sacrale dansgroep en de kerkenraad. 
 
Werkgroep Communicatie: 
Vanuit deze werkgroep is er een diaken/ouderling die de groep 
vertegenwoordigt in de kerkenraad. 
De werkgroep communicatie ook de schakel tussen webteam, redactie kerkblad 
en de kerkenraad. 
 
Gemeenteberaad  
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote lijnen van 
beleid, maar pas nadat de gemeente hier haar goedkeuring voor heeft gegeven 
/ gehoord is in een gemeenteberaad.  
De kerkenraad komt met beleidsvoorstellen, maar het gemeenteberaad stelt 
deze de facto vast. 
Vier (4) keer per jaar zal er een gemeenteberaad zijn Twee maal per jaar op 
een avond en twee maal per jaar na een gezamenlijke kerkdienst. 
 
Onderwerpen gemeenteberaad 
Voorjaar:  
- Jaarrekening voorgaand jaar 
- Pastorale terugblik van de 
predikant 
- Evaluatie beleidsplan en 
jaarplannen voorgaand jaar. 
 
Najaar: 
- Presentatie beleidsplan door de 
kerkenraad,  
  begrotingen en jaarplannen van de 
verschillende 
  werkgroepen en de predikant 
 
Evaluatie 
Het model is een model waaraan 
we, zeker in het begin, nog zullen 
werken. Door ermee aan de slag te 
gaan zal ook duidelijk worden waar 
we misschien iets moeten aanpassen. 
Waar we tijdens de eerste fase vooral op zullen letten is de communicatie. 
Verloopt deze goed tussen alle delen van de bloem en de gemeente?  
Wordt het grote geheel door iedereen goed in de gaten gehouden? 
Het model zal na twee jaar geëvalueerd worden. 
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In memoriam Johanna Dekker 
 

ds. Jan van der Meulen 

 
Woensdag 8 juni is op 79-jarige leeftijd 
Johanna Dekker overleden. Een paar 
maanden geleden werd bij haar 
alvleesklierkanker vastgesteld en daaraan 
is zij ook overleden.  
De laatste weken van haar leven verbleef 
zij in huis bij een nicht in Warffum, waar 
zij een liefdevolle verzorging heeft gehad. 
Johanna Dekker woonde in Gaasperdam, 
maar kwam met enige regelmaat in de 
Bijlmer naar de kerk. Ze was daar ook 
jarenlang betrokken bij de kindercrèche. 
Ze was geen lid van onze kerk, maar wel 
betrokken.  

Wat haar vooral interesseerde waren de gesprekskringen rond de bijbel en het 
laatste jaar was zij ook deelneemster aan de geloofsgesprekskring. Misschien 
nog belangrijker voor haar was de aandacht voor mensen die buiten de boot 
vallen. Mensen die door eigen of andermans toedoen er niet meer 
vanzelfsprekend bij horen. Zij konden op Johanna Dekker rekenen. Ze was 
lange tijd vrijwilligster bij het drugspastoraat.  
Wie haar gekend hebben zullen zich haar humor en haar pretogen herinneren 
naast de denkrimpels die ze ook vaak had. Johanna Dekker was iemand die wel 
allerlei vragen over het geloof had, maar die het geloof tegelijk heel praktisch 
vertaalde en een groot hart had voor kwetsbare mensen en mensen op 
dwaalwegen.  
Op zaterdag 11 juni hebben we met een dankdienst voor haar leven afscheid 
genomen van Johanna Eduarda Theodora Dekker. Als bijbelgedeelte werd toen 
gelezen Matteüs 25 : 34 – 40, een gedeelte dat eindigt met de woorden:  
alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.  
Uit het voorgaande mogen we zeggen dat Johanna een van die rechtvaardigen 
was die de onaanzienlijkste broeders en zusters heeft geholpen, zonder 
vertoon en zonder op de voorgrond te treden. Dat zij welkom is in Gods 
koninkrijk geloven wij. 
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De financiën van onze gemeente in 2010 
 

Henk Kroese 

 
In het juni nummer hebt u reeds kunnen lezen wat de resultaten van de 
Protestantse Gemeente te Gaasperdam waren. Hier volgt het resultaat 2010 
van de Bijlmer: 
 Door een verhoging van de Pastoraatkosten met € 7.500,—is het resultaat 
minder gunstig geworden, vergeleken met 2009. Ondanks de maximale subsidie 
van € 15.000,—hebben wij per saldo een verlies geleden van € 2.376,—. Door 
afboeking van het Fonds Vorming en Toerusting ad. € 5.723,—is ons tekort in 
2010 beperkt gebleven tot € 2.376,—. Dit tekort gaat ten laste van onze 
Algemene Reserve.  
 De totale bijdragen aan levend geld zijn met € 1.000,—gedaald vergeleken met 
2009 door een vermindering van de giften, collecten, bijdragen aan de 
Solidariteitskas en Eindejaarscollecte. Gelukkig zijn de Kerkbalans bijdragen 
met € 1.000,—gestegen, vergeleken met 2009. 
Hieronder vindt u de exploitatie van 2010 van onze gemeente. 
Mocht u nog vragen hebben over de financiën van onze gemeente, dan kunt u 
altijd bij mij terecht. 
 

Totaal exploitatie 2010 Prot. Gem. te Bijlmermeer 

    

    

  begroting  rekening rekening 

 2010 2010 2009 

baten    

    

baten onroerende zaken 11.040 11.040 10.080 

rentebaten en dividenden 2.350 2.679 4.736 

bijdragen levend geld 78.000 81.124 82.242 

door te zenden collecten 900 1.896 3.565 

subsidies en bijdragen 15.000 15.000 15.000 

totaal baten 107.290 111.739 115.623 

    

lasten    

lasten kerkelijke gebouwen 
exclusief afschrijvingen 

15.105 13.639 13.552 

afschrijvingen 1.698 1.698 1.698 

pastoraat 79.865 79.606 72.069 
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lasten kerkdiensten, 
catechese, etc. 

1.400 654 1.223 

verplichtingen/bijdragen 
andere organen 

5.785 5.182 5.135 

salarissen en vergoedingen 5.000 5.709 5.573 

kosten beheer en 
administratie 

7.770 7.077 6.729 

rentelasten/bankkosten 150 116 172 

totaal lasten 116.773 113.682 106.151 

    

Saldo baten - lasten 9.483- 1.943- 9.472 

    

toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen 

1.052- 4.585- 14.737- 

onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen 

 5.723 319 

overige lasten en baten 2.400- 1.571- 4.947 

totaal 3.452- 433- 9.471- 

    

    

Exploitatie verlies 12.935- 2.376-  

 

Collecteopbrengsten  
 
Namens Diaconie en CvK, Rommert Tjeerdsma, Noortje de Boer en Henk Kroese 

 
Kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen april 
en mei 2011. 
In het vorige nummer van ons kerkblad heeft u wellicht 
het maandelijkse overzicht van de collecteopbrengsten 
gemist. Om het goed te maken krijgt u nu een lijstje van 
de afgelopen twee maanden. 
De bedragen zijn allemaal in Euro’s. 

 
 diaconie kerk deurcollecte doel deurcollecte 
 DNS        DDS DNS        DDS DNS         DDS  

3 april 153,95   74,45 138,10 119,50 153,95 123,15 Kerk in Actie / 
Veertigdagentijd 

10 april 161,39 142,45 142,88 167,30 160,56 135,95 Kerk in Actie / 
Veertigdagentijd 

17 april 173,08   67,65 147,77 104,60 246,22   53,30 Kerk in Actie / totale 
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werk 
21 april  34,40 56,95   25,00 eigen pastoraat 
23 april 39,77  57,45   37,42 HiP, Hulp in Praktijk 
24 april 
Pasen 

230,37 167,10 224,55 349,40 199,05   96,05 Paascollecte (DNS) 
JOP (DDS) 

1 mei 126,90   85,20 119,75 100,35 127,10   41,85 missionair werk / 
Vitale kerk 

8 mei 126,45   59,05 121,25   38,48 128,60   26,84 JOP (DNS) 
landelijke doelen (DDS) 

15 mei 141,50   50,55 129,75   65,15 132,35   38,21 kinderkerk 
22 mei 114,35   78,60 108,65   76,42 131,46   66,65 cantorijen 
29 mei 86,10   50,50 74,10   49,82 77,20   44,70 Kerk in Actie / 

Werelddiaconaat 
 
In sommige kerkdiensten zijn voor de eerste, diaconale, collecte ook specifieke 
doelen aangegeven. Dat waren achtereenvolgens het diaconale project in 
Ghana (3 april), ouderenwerk (10 april), steun aan opvanghuizen (17 april), 
kindervakantieweken (24 april), diaconaal project Ghana (1 mei), steun aan 
opvanghuizen (8 mei), ouderenwerk (15 mei), en ouderenvakantieweken (22 
mei). 

In De Nieuwe Stad zijn de diensten in de hele maand april gemeenschappelijk 
geweest met de Evangelisch-Lutherse gemeente, brandpunt Zuidoost. De 
opbrengst van die collecten wordt dan volgens een bepaalde verdeelsleutel 
verdeeld maar het totaal is hier weergegeven. 
In de diensten op Witte Donderdag, 21 april, en op Stille Zaterdag, 23 april, 
zijn één (DNS) of twee (DDS) collecten gehouden. Op Goede Vrijdag is niet 
gecollecteerd. 
 
Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u 
terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters. 
 
 
 

Ontvangen voor de kerk 
 

Sjouke van der Bij, penningmeester CvK. 

 
Potgrondactie: april 50,00; mei 30,00. 
Van NN in DDS: 5 juni, 50.00. 
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NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE 
 

Jongeren gezocht voor ambassadeursreis naar Cuba 
 

Kerk in Actie 

 
In het kader van de 40dagentijdcampagne 2012 is er 
van 12 t/m 23 oktober 2011 een jongeren 
ambassadeursreis naar een project van Kerk in Actie 
in Cuba. Acht jongeren van 18 tot 24 jaar kunnen 
deelnemen aan deze reis, die begeleid wordt door 
Togetthere en JOP. Uiterlijke aanmeldingsdatum is 10 

juli 2011. Kent u een jongere of ben jij een jongere die deze uitdaging 
aandurft? Ga voor meer info naar de website van Togetthere.  
 

Schrijf mee voor gevangen journaliste in Iran 
 

Kerk in Actie 

 
Kerk in Actie organiseert iedere zomer in samenwerking met 
Amnesty International een schrijfactie voor de 
mensenrechtensituatie in een bepaald land. Dit jaar kunt u 
schrijven voor de gewetensgevangene Hengameh Shahidi in 
Iran. Deze Iraanse journaliste die zich sterk maakt voor de 
rechten van vrouwen, zit in een van de beruchtste 
gevangenissen van haar land een gevangenisstraf van zes jaar 

uit. Schrijf een brief of plaats een digitale handtekening via de website van 
Amnesty. 
 

Teken voor behoud persoonsgebonden budget 
 

Kerk in Actie 

 
Mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben kunnen 
dit zelf regelen met een persoonsgebonden budget. Door de 
plannen van het kabinet dreigt dit voor 90 procent verloren te 
gaan. Mensen die hulp nodig hebben gaan weer terug naar 
afhankelijkheid en bevoogding. Zij verliezen de regie over hun 
leven. Ook innovatieve vormen van zorg dreigen verloren te 

gaan. Kerk in Actie brengt de handtekeningenactie van de belangenvereniging 
Per Saldo daarom onder uw aandacht.  
Teken de petitie tegen afschaffing van het persoonsgebonden budget op de site 
van Kerk in Actie.  
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Bijbelkring Eben Haëzer 
 

Ds. Dirk Wolse, Ds. Jan van der Meulen,  
Theo van Dalen / diaken van Eben Haëzer  

 
Het lijkt ons een goed plan om deze zomer met de Bijbel kring door te gaan 
En wel op de volgende Woensdagen  

 
20  juli  2011   Ds. Dirk Wolse 
24  augustus 2011   Ds. Dirk Wolse 
 

Wat is de bedoeling van het Bijbel uur: 
- Ten eerste de ontmoeting met elkaar onder een genot van koffie / thee  
- Ten tweede samen in een gesprek over het Bijbel gedeelte van de 

zondag  
- Ten derde samen zingen  
- Ten vierde een contact moment met de predikant  
 
De opzet van de ochtend is 

- We beginnen met koffie / thee  
- Daarna volgt een gebed en zingen we een lied 
- Dan lezen we een bijbelgedeelte van de komende zondag  
- Daar over hebben we een gesprek 
- We besluiten met het zingen van een lied  

 
Het Bijbeluurtje begint om 10u 15 tot 11u 30 in het Trefpunt 2e etage. 
 
Wij nodigen u van harte uit om te komen en hopen dat het u aanspreekt. 
 
Graag tot ziens. 
 

LEZERS SCHRIJVEN 
 

Naar aanleiding van het diaconaal nummer 
 

Els Veurink 

 
Diakenen hebben in een kerkelijk bestuur een voorname rol en kwamen in dit 
nummer met hun bezigheden eens voor het voetlicht. Omdat ik in een ver 
verleden ook zeven jaar diaken ben geweest dacht ik eens te gaan vertellen 
welke bezigheden wij toen hadden. 
Voor het eerst kon een vrouw in het ambt worden bevestigd, evenals in het 
ambt van ouderling. 
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Al lezend in het juninummer hoe onze diakenen op zo veel terreinen bezig zijn, 
vervult mij dat met trots op onze vrouwen en mannen. 
Ik leerde in die tijd dat elk gemeentelid eigenlijk een diaken moet zijn, maar 
daar wordt misschien niet meer zo bij stilgestaan. De plaats van de diakenen in 
de kerk was aan de rechterkant van de preekstoel en ouderlingen aan de 
linkerkant  -  vanuit de kerkzaal bekeken. 
Net als nu gingen wij met het zakje rond voor de collectes. De verdere liturgie 
deed de predikant zelf, uitgebreider weliswaar, en de preken duurden langer in 
een vollere kerk. 
Viermaal per jaar werd het avondmaal gevierd aan lange tafels, gedekt met 
mooi tafellinnen. Op de middelste tafel aan de kop een zilveren 
avondmaalsstel met wijn en keurig gesneden blokjes wit brood die doorgegeven 
werden op de borden. Met een reepje brood dat gebroken werd tijdens de 
zegen. Het gehele avondmaalsformulier werd gelezen. Het brood dat over bleef 
nam één van onze groep mee naar huis. 
Ik had een ‘wijkboekje’ waar alle adressen in vermeld stonden. Al die adressen 
van al of niet meer meelevende gemeenteleden, jong en oud, bezocht ik. Maar 
vooral de ouderen. 
Een vaste ‘wijkdame’, waarmee ik bepaalde mensen bezocht die daar prijs op 
stelden. Daarbij kwamen ook ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenoorden 
aan de beurt. 
Ook waren er aparte diaken- en kerkenraadsvergaderingen die door de 
predikant werden gepresideerd en lang konden duren. 
“Samen Op Weg” werd ingevoerd van Hervormde zijde en het sluiten van de 
Bethelkerk bracht versterking in onze gelederen, waarmee de mannenbroeders 
nog meer met de dames werden versterkt en die waren blij met ons.  
Kerstfeesten soms voor meer dan honderd ouderen, alsook Paasfeesten 
organiseren was onze taak, ik maakte er een draaiboek van. 
Ik zou nog meer kunnen vertellen, maar dat wordt denk ik, teveel van het 
goede. Hoe ik na die zeven jaar mij bezighield met allerlei vrijwilligerswerk tot 
nu toe. Het was allemaal anders, maar op bepaalde manier is er geen 
verandering. De term om te dienen in het Koninkrijk van God blijft, op wat 
voor manier dan ook.  
 

Abri 33: God verborgen in een boek  
 

Henk de Boer 

 
In Jamnia heeft men in 70 na Christus God (JHWH) verborgen in de TeNaCh en 
eeuwen later in het Nieuwe Testament.  
God verborgen in een boek. Verborgen van Genesis tot Openbaring, van kaft tot 
kaft. We slaan het boek open en hopen dat God zich openbaart. God openbaart 
zich niet, dat doet de mens. De mens openbaart God. Wij spreken over God. De 
mens openbaart God op de kansel of in een gespreksgroep tussen vier muren.  
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Laat God los en gij zult losgelaten worden. Laat God 
vrij en gij zult vrijgelaten worden. 
Ik heb ooit een tekenfilm gezien waarin een arend op 
een bergtop vastgeketend was door tientallen kabels. 
Toen de arend vrij kwam was het een majestueus 
gezicht. Het hele universum was met hem vervuld. Het 

licht was als doorschijnend glas. De dieren sloegen niet op de vlucht, maar 
kwamen samen om de arend in al zijn majesteit te aanschouwen. 
God moet bevrijd worden uit het Boek. God moet bevrijd worden uit onze 
denkkaders. Dan zijn ook wij vrij. 
 
 

De Psalmen opnieuw berijmd - 7 
 

Frank Odinot 

 
Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.  
Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden 
gegeven tot vreugde. HEER, mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij 
genezen.  

 



 34

HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar u 
hield mij in leven. Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn, loof zijn 
heilige naam.  
2 
O God, omhoog deed u mij gaan 
ver uit het dodenrijk vandaan 
toen ik afdaalde in het graf 
was u het die mij leven gaf 
al die hem trouw zijn, zing tot Gods eer, 
En looft zijn heilige naam steeds meer.  
 
Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen 
we ‘s avonds in, ‘s morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik: 
Nooit zal ik wankelen.  
3 
Slechts even ben ik voor God bang, 
zijn liefde duurt een leven lang. 
Met tranen slaap ik ’s avonds in, 
en juich weer ’s morgens aan ’t begin. 
Ik dacht in overmoedigheid dat 
ik nooit zou wankelen op mijn pad. 
 
HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg, u verborg uw gelaat en 
ik bezweek van angst. U, HEER, roep ik aan, u, Heer, smeek ik om genade.  
4 
Eeuwige God had u mij lief, 
’k stond als een berg die zich verhief. 
Verborg u even uw gelaat, 
van angst bezweek ik voor uw daad. 
U roep ik aan, o eeuwige God,  
genade smeek ik u voor mijn lot. 
 
Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven 
en getuigen van uw trouw? Luister, HEER, en toon uw genade, HEER, kom mij 
te hulp.  
5 
Wat baat het u als ik nu sterf, 
En in het graf mijn leven derf? 
Kan ’t stof u loven in die kou 
En daar getuigen van uw trouw? 
Toon mij toch uw genade altijd. 
Kom mij te hulp in mijn levensstrijd. 
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U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in 
vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, u 
wil ik eeuwig loven. 
6 
God, u gaf mij een nieuwe kans,  
Mijn klacht herschiep u in een dans.  
Mijn rouw is weg, ik ben vervuld. 
U heeft mij in vreugde gehuld. 
Mijn ziel zal zingen en zwijgt niet meer. 
Ik loof u eeuwig, o God mijn Heer. 

 
 

Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt) 
 

 

p/a Jan de Jonge, Snelleveldstraat 32, 1107 VW Amsterdam Zuidoost 
tel.: 020-697 68 34, mobiel: 06-14 54 43 28, 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 
 
Juli 2011 
 
1 09.00u  Bazaar, DNS 
3 09.30u  12+ nevendienst, DNS 
4 18.00u  Eetgroep, DNS 
6 09.00u  Bazaar, DDS 
  20.00u  Gespreksgroep ‘Geloof&Zo’, 020-3652411 
8 09.00u  Bazaar, DNS 
11 18.00u  Eetgroep, DNS 
13 09.00u  Bazaar, DDS 
15 09.00u  Bazaar, DNS 
18 18.00u  Eetgroep, DNS 
20 09.00u  Bazaar, DDS 
22 09.00u  Bazaar, DNS 
24 11.15u  Wijklunch Gooioord, Gulden Kruis en omstreken, start 

bij DNS 
25 18.00u  Eetgroep, DNS 
27 09.00u  Bazaar, DDS 
29 09.00u  Bazaar, DNS 
 
Augustus 2011 
 
1 18.00u  Eetgroep, DNS 
3 09.00u  Bazaar, DDS 
5 09.00u  Bazaar, DNS 
8 18.00u  Eetgroep, DNS 
10 09.00u  Bazaar, DDS 
12 09.00u  Bazaar, DNS 
15 18.00u  Eetgroep, DNS 
17 09.00u  Bazaar, DDS 
19 09.00u  Bazaar, DNS 
22 18.00u  Eetgroep, DNS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
24 09.00u  Bazaar, DDS 
26 09.00u  Bazaar, DNS 
29 18.00u  Eetgroep, DNS 
  20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
30 19.30u  Moderamenvergadering, DNS 
31 09.00u  Bazaar, DDS 
 20.00u  Vergadering College van Kerkrentmeesters, 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, 

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. 
 
‘Stap Verder’ 
Rekeningnummer 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 4e 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-ZO 
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.  


