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Het laatste nummer in dit formaat 
 
Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen, gaat het kerkblad er anders 
uitzien. Het septembernummer zal dubbel zo groot zijn; dit om kosten te 
besparen. Houdt u er rekening mee, dat er minder ruimte beschikbaar is,  
zodat niet altijd elk stuk (in zijn geheel) geaccepteerd zal worden. 
Daarnaast krijgen meer mensen het blad. Daarom: 
 
Wij zoeken helpers  
Voor de bezorging van Kerkblad PGZO worden in de hele gemeente meer en 
nieuwe bezorgers gezocht. Vele handen maken licht werk, we willen toch niet 
dat enkele mensen heel grote stapels te bezorgen hebben. Meld u aan bij de 
werkgroep vrijwilligerszorg of via de kerkenraad. Tevens zoeken we enige 
helpers voor de picknick op zondag 22 juli na de kerkdienst. 
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KERKDIENSTEN 

 
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen 

 
zondag 24 juni 1e zondag van de zomer  
9.30 uur  Job 30: 15-26, 38: 1 
   Marcus 4: 35-41 
  DNS Folkert de Jong 
   ouderling: Hilda Karsijns 
   diaken: Méréa Koolstra 
  DDS mw. H. Compagner 
   ouderling: Elisabeth Boye 

diaken: Lawrencia Osei 
uitgangscollecte: JOP 

 
zondag 1 juli  2e zondag van de zomer 
10.00 uur  gezamenlijke dienst PGZO en ELG in De Nieuwe Stad 
kleine kerkzaal  oecumenische Keti-koti viering en 12+ dienst  

Jesaja 3: 25-4, 6 
   Marcus 5: 22-43 
  DNS ds. Ilona Fritz 

ouderling: Marja Engelage 
   diaken: Kenneth Edam 
   uitgangscollecte: eigen jeugdwerk 
 
zondag 8 juli  3e zondag van de zomer 
9.30 uur  gezamenlijke dienst PGZO en ELG in De Nieuwe Stad 
   mmv de cantorij van De Drie Stromen olv Henk Fransen 
   Ezechiël 2: 1-7 
   Marcus 6: 1-6 
  DNS ds. Cor Ofman 

ouderling: ELG 
   diaken: Irma Blits 
   uitgangscollecte: algemene kosten eigen koren 
 
zondag 15 juli 4e zondag van de zomer 
9.30 uur  gezamenlijke dienst PGZO en ELG 
   Jesaja 52: 1-6 
   Marcus 6: 6-13 
  DNS ds. Ilona Fritz 

ouderling: Tineke Bruggers 
   diaken: Kenneth Edam 
   uitgangscollecte: partnergemeenten 
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zondag 22 juli  5e zondag van de zomer 
9.30 uur  gezamenlijke dienst PGZO en ELG 
   Jeremia 23: 1-6 
   Marcus 6: 30-44 
  DNS ds. Ilona Fritz 

ouderling: Marja Engelage 
   diaken: Irma Blits 
   uitgangscollecte: exploitatie kerkgebouwen 
 
zondag 29 juli  6e zondag van de zomer 
9.30 uur  gezamenlijke dienst PGZO en ELG 
   Jesaja 63: 7-14 
   Marcus 6: 45-52 
  DNS ds. Dirk Wolse 

ouderling: Jaap de Visser 
   diaken: Irma Blits 
   uitgangscollecte: kinderkerk/kindernevendienst 
 
zondag 5 augustus 7e zondag van de zomer 
9.30 uur  gezamenlijke dienst PGZO in De Drie Stromen 
   Nederlands / Engelstalige dienst 
   12+ dienst 
   Deuteronomium 10: 12-21 
   Marcus 7: 1-23 
  DDS ds. Atze van den Broek 

ouderling: Thea Blijleven 
   uitgangscollecte: algemene kosten kerkmuziek 
 
zondag 12 augustus 8e zondag van de zomer 
uur  gezamenlijke dienst parochie De Graankorrel en PGZO 
   in De Drie Stromen 
   Themadienst,  

zie artikel Slechts op bezoek? op bladzij 12 
   2 Koningen 4: 8-18 
   Marcus 7: 24-30 
  DDS pastor F. Mulders en mw. ds. M. Reinders 
   ouderling: Rosemarije Venema 
   diaken: Méréa Koolstra 
   uitgangscollecte: bijdrage classis 
 
zondag 19 augustus 9e zondag van de zomer 
9.30 uur  gezamenlijke dienst PGZO 
   Jesaja 35: 1-10 
   Marcus 7: 31-37 
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  DDS ds. Piet Vliegenthart 
   ouderling: Elisabeth Boye 
   diaken: Pieter Glaser 
   uitgangscollecte: Kerk in Actie/zending 
 
zondag 26 augustus 10e zondag van de zomer 
9.30 uur  gezamenlijke dienst PGZO 
   2 Koningen 4: 42-44 
   Marcus 8: 1-21 
  DDS ds. Justine Aalders 

ouderling: Joke Molleman 
   uitgangscollecte: communicatie/welkomstpakketten 
 
zondag 2 september 11e zondag van de zomer  
9.30 uur  Zacharia 8: 4-8, 20-23 
   Marcus 8: 22-26 
  DNS Verjaardag van de kerk, kanselruil 
   ds. Jan van der Meulen en anderen 
  DDS ds. Cor Ofman 

uitgangscollecte: exploitatie kerkgebouwen 
 
zondag 9 september 12e zondag van de zomer  
9.30 uur  startzondag 
   Gezamenlijke dienst PGZO in De Nieuwe Stad 
   Dienst van Schrift en Tafel 
   Gemeenteberaad 
   Deuteronomium 4: 1-2, 9-20 
  DNS ds. Jan van der Meulen 
   uitgangscollecte: missionair werk 
 

Toelichting collecten 
 
Collecte Kerk in Actie Zomerzending 
Het kerkelijk vrouwencentrum, P3W, van de Evangelisch Christelijke Kerk in 
Papua geeft trainingen aan vrouwen en meisjes. De vrouwen worden toegerust 
in het leiden van Bijbelstudies, het organiseren van kerkelijke activiteiten,  
ze krijgen voorlichting over gezondheid, gezonde voeding en hiv/aids en doen 
praktische vaardigheden op zoals naaien en het verwerken van 
landbouwproducten om in eigen inkomsten te kunnen voorzien. De vrouwen en 
meisjes die vaak uit afgelegen gebieden komen, krijgen hierdoor de kans zich 
te ontwikkelen. Bij terugkomst in hun dorp is het effect merkbaar: de vrouwen 
hebben meer zelfvertrouwen en nemen een actieve rol in gezin en kerkelijke 
gemeente. In 2012 viert P3W haar 50-jarig jubileum! Het zendingswerk van 
Kerk in Actie kent veel aspecten en vele partnerorganisaties. 
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 Overige kerkdiensten juli 
 

Overige kerkdiensten augustus 

 

 
De diensten in het Academisch 
Medisch Centrum beginnen om 10.30. 

1 juli ds. H. Vlug 

8 juli, pastor C. van der Loos  

15 juli, pastor R. van Rijen 

22 juli ds. H. Kotzé 

29 juli ds. H. Vlug 

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

 
8 juli, ds. A. P. Irik  
Avondmaal 
 
22 juli, ds. H. C. Bouma 

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

 
 
 

15 juli, ds. A. P. Irik / pastor S. R. 
van Rijn 
 

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

 
8 juli, ds. J. Verburg 
Avondmaal 
 
22 juli, ds. W. L. Vreeken 

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

4 juli, Christelijk Gereformeerd, ds. 
A. K. Wallet 
11 juli, Rooms Katholiek,  
pastoor A. Koot 
18 juli, Protestants,  
ds. J. van der Meulen 
25 juli, Leger des Heils,  
hr. J. B. M. Oosterdijk 

 
Berthold Brechtstraat 1. De diensten 
beginnen iedere 3e maandag van de 
maand om 15.00 uur. 

 
 
16 juli, Protestants, 
Ds. J. Aalders 
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Bijbelleesrooster juli - augustus 

 

 
De diensten in het Academisch 
Medisch Centrum beginnen om 10.30. 

5 augustus, ds. M. van Gilst 

12 augustus, ds. H. Vlug 

19 augustus, ds. H. Kotzé 

26 augustus, pastor C. van der Loos  

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

 
5 augustus, ds. C. A. Zunneberg 
 
 
19 augustus, geen dienst 
 

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

 
 
 

19 augustus, geen dienst 
 

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

 
12 augustus, ds. H. C. M. Bouma  
 
 
26 augustus, dhr. H. W. de Boer 

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

1 augustus, Christelijk 
Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 
8 augustus, Rooms Katholiek,  
pastoor A. Koot 
15 augustus, Protestants,  
ds. J. van der Meulen 
22 augustus, Leger des Heils,  
hr. J. B. M. Oosterdijk 
29 augustus, Christelijk 
Gereformeerd, ds. A. K. Wallet 

 
Berthold Brechtstraat 1. De diensten 
beginnen iedere 3e maandag van de 
maand om 15.00 uur. 

 
20 augustus, PERsekutuan Kristen 
Indonesia,  
Marla Winckler – Huliselan 
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zo. 1  Jesaja 1:21-31 Zuivering 

ma. 2  Jesaja 2:1-5 Verenigde naties 

di. 3  Jesaja 2:6-22 Berg je! 

wo. 4  Jesaja 3:1-12 Chaos 

do. 5  Jesaja 3:13–4:1 Wanverhouding 

vr. 6  Jesaja 4:2-6 Vernieuwing 

za. 7  Spreuken 21:1-10 Eerlijk duurt het langst 

zo. 8  Spreuken 21:11-21 Verstand en gevoel 

ma. 9  Spreuken 21:22-31 Let op je woorden! 

di. 10  Spreuken 22:1-16 Goede naam en faam 

wo. 11  Spreuken 22:17-29 Raadgevingen 

do. 12  Spreuken 23:1-12 Anti-materialisme 

vr. 13  Spreuken 23:13-25 Laat je onderwijzen 

za. 14  Spreuken 23:26-35 De kater komt later 

zo. 15  Marcus 6:1-13 Aanstoot 

ma. 16  Marcus 6:14-29 Uit de hand gelopen verjaardagsfeest

di. 17  Marcus 6:30-44 Massabijeenkomst 

wo. 18  Marcus 6:45-56 Oversteek 

do. 19  Jesaja 30:1-5 Bondgenootschap 

vr. 20  Jesaja 30:6-18 De HEER wacht  

za. 21  Klaagliederen 1:1-11 Jeremiade 

zo. 22  Klaagliederen 1:12-22 De HEER straft 

ma. 23  Klaagliederen 2:1-12 Donkere tijden 

di. 24  Klaagliederen 2:13-22 De straf was niet onverwacht 

wo. 25  Klaagliederen 3:1-39 Wanhoop en hoop 

do. 26  Klaagliederen 3:40-66 Gebed uit de diepte 

vr. 27  Klaagliederen 4:1-22 Leed, maar geen leedvermaak 

za. 28  Klaagliederen 5:1-22 Er komt een eind aan de ellende 

zo. 29  Johannes 6:1-21 Brood en water 

ma. 30  Johannes 6:22-40 Het echte brood 

di. 31  Johannes 6:41-59 Geestelijk voedsel 
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Bijbelleesrooster augustus 
 
wo. 1  Johannes 6:60-71 Scheiding 

do. 2  Jesaja 30:19-26 Wegwijzer 

vr. 3  Jesaja 30:27-33 De HEER strijdt voor Israel 

za. 4  Marcus 7:1-23 Wet en traditie 

zo. 5  Marcus 7:24-37 Open 

ma. 6  Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan? 

di. 7  Jesaja 32:1-8 Verandering 

wo. 8  Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest van boven 

do. 9  Jesaja 33:1-12 Onheil en genade 

vr. 10  Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag 

za. 11  Jesaja 34:1-17 Edom verwoest 

zo. 12  2 Koningen 16:1-9 Hulpbehoevend 

ma. 13  2 Koningen 16:10-20 Illegale kopie 

di. 14  2 Koningen 17:1-12 Reden voor ballingschap 

wo. 15  2 Koningen 17:13-23 Niet geluisterd naar herhaalde 
waarschuwingen 

do. 16  2 Koningen 17:24-33 Godsdienstonderwijs 

vr. 17  2 Koningen 17:34-41 De HEER is de enige God 

za. 18  2 Koningen 18:1-12 Opleving 

zo. 19  Jesaja 35:1-10 Paradijselijk 

ma. 20  2 Koningen 18:13-25 Bedreiging 

di. 21  2 Koningen 18:26-37 Grove taal 

wo. 22  2 Koningen 19:1-13 Houd moed 

do. 23  2 Koningen 19:14-28 Open brief 

vr. 24  2 Koningen 19:29-37 Jesaja's profetie komt uit 

za. 25  2 Koningen 20:1-11 Genezing 

zo. 26  2 Koningen 20:12-21 Expositie 

ma. 27  Marcus 8:1-13 Teken 

di. 28  Marcus 8:14-26 Blind en ziende 

wo. 29  Marcus 8:27-38 Wie is Jezus? 

do. 30  Spreuken 24:1-12 Wijsheid boven alles 

vr. 31  Spreuken 24:13-22 Zoete woorden? 
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Rondom de kerkdiensten 

ds. Justine Aalders 
 

 

In de maand juli kerken we met zijn allen in DNS, samen met de ELG. 
De maand begint met een bijzondere dienst: Keti Koti. Die dienst begint  
om 10 uur, een half uur later dan gewoonlijk, in de Kleine Kerkzaal. 
Op 8 juli is er een dienst met de cantorij. We vieren dan Avondmaal. 
Op 22 juli gaan we na de dienst met zijn allen picknicken. 
In Augustus zullen alle diensten plaatsvinden in De Drie Stromen. 
Twee bijzondere diensten in die maand: op 12 augustus staat de dienst in  
het teken van diaconaat, en is gezamenlijk met de Rooms Katholieken.  
Na de dienst zal er een bezoek worden gebracht aan het grenshospitium. 
De dienst van 26 augustus staat in het teken van het pastoraat. 
De zomer is meestal een rustige tijd in de kerk, maar u ziet dat er toch nog 
heel wat gebeurt! Vast een goede zomer toegewenst.  
 

Overdenking 
Annie Vis 

 

 

"Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: Je moet je naaste liefhebben en je 
vijand haten. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 
vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel". 
In deze tekst als onderdeel van de Bergrede wordt verwezen naar Leviticus 
19:18 waar staat ' Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer'.  
Daaraan vooraf wordt gezegd niet haatdragend te zijn of wrok te koesteren 
tegen je medemens. Die medemens is echter wel de volksgenoot.  
Toch is de opdracht je vijand te haten bij mijn weten niet te vinden in het 
Eerste Testament, wel liefde tot de vijand.  
Toen de soldaten van de Aramese koning Benhadad door een list ingesloten 
waren in de stad Samaria wilde de profeet Elisa niet dat ze gedood werden,  
ze kregen overvloedig te eten en te drinken en werden daarna teruggestuurd 
naar hun bevelhebber. Je doodt geen mensen die in je macht zijn. 
Ook in het Spreukenboek kunnen we liefde voor de vijand tegenkomen: 'Als je 
vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te 
drinken. Dan stapel je vurige kolen op zijn hoofd, en de Heer zal je belonen'. 
Zo zien we dat liefde voor je vijand oudere papieren heeft dan in de Bergrede 
door Matteüs gesuggereerd wordt. En als de dichter van psalm 139 uitroept: 
'Zal ik niet haten die u haten, Heer, niet verachten die tegen u opstaan? Ik haat 
hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden', is dat geen oproep 
naar andere mensen om te haten, maar een persoonlijke uiting van afkeer van 
mensen die geweld gebruiken tegen hun medemens.  
Het Eerste en het Tweede Testament horen bij elkaar. 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 

Slechts op bezoek? 

 
 

12 augustus: diaconale zondag 
plaats: De Drie Stromen 

Renswoudestraat 75 Reigersbos 
10:00-10:45 uur 

oecumenische viering 
voorgangers: pastor F. Mulders, ds. mw. M. Reinders 

thema: bezoek aan gevangenen 
11:15-12:30 uur kennismaking met 
-kapelgroep 
-bezoekgroep 
-taakgroep vluchtelingen Amsterdam 
-wakegroep 
-contactgroep Bijlmerbajes 
-Stap Verder 
aansluitend gezamenlijke lunch 
13:15 uur per touringcar naar 

de wake bij detentiecentrum Schiphol Oost 
15:30 uur bent u weer terug bij de kerk 

Ieder van harte welkom! 
 
 

Zomerleerhuis 
ds. Justine Aalders 

 

In de maanden juli en augustus, waarin het meestal wat stil is in de gemeente, 
willen we twee ochtenden samenkomen voor een zomerleerhuis. 
Ontmoeting staat centraal, maar ook inhoudelijk wordt het interessant:  
de eerste bijeenkomst, op dinsdag 17 juli, zal gaan over de joodse achtergrond 
van het Onze Vader. We beginnen om 10 uur en komen samen in de Drie 
Stromen. De tweede ochtend is 21 augustus, het onderwerp is nog niet bekend. 
We komen dan samen in De Nieuwe Stad. Allen welkom! 
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Ouderenkring 
Ans Odinot 

 

 
Ons jaarlijkse uitstapje werd gehouden op de 
schooltuinen van Wim Hilderink. Na een valse start, 
een week daarvoor wegens hevige regen, werden wij 
in het leslokaal van Wim ontvangen.  
Wim had een boeiend verhaal over het werk op de 
schooltuinen. Hij werkt er nu al 24 jaar. Op dit 
moment zijn er ruim 700 schooltuintjes in gebruik. 

Voor elke leerling een. Op elke tuin wordt hetzelfde geteeld. Behalve de zorg 
om het onderhouden van de tuinen, is er de zorg om het weghouden van 
schadelijke dieren, zoals hazen en veenmollen. Deze dieren tasten de oogst 
aan, wat uiteraard niet de bedoeling is. Na de uitleg kregen we een rondleiding 
en zaten we een tijdje aangenaam in de zon. Het was een bijzonder 
interessante en aangename middag. 
Na de vakantie, donderdag 20 september, krijgen wij het overzicht van het 
afgelopen jaar. Daarna kunnen we met elkaar praten over wat we meegemaakt 
hebben en wat ons bezighoudt. 
Allen hartelijk welkom. Om half tien staat de koffie klaar.  
 

Zomervakantie voor de voorzitter en de scriba 

Hilda Karsijns & Marja Engelage 
 

 
In de zomervakantie zullen de scriba en voorzitter ieder 1 maand de taken van 
elkaar waarnemen. 
In juli neemt Marja Engelage alle taken waar, als iemand een bericht naar 
Hilda Karsijns stuurt zal deze doorverwezen worden naar Marja. 
In augustus neemt Hilda Karsijns alle taken waar, als iemand een bericht naar 
Marja stuurt wordt deze doorverwezen naar Hilda. 
Op deze manier hopen we elkaar een periode te ontlasten en ook te kunnen 
genieten van een hopelijk zonnige en ontspannen zomer. 
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Uit de kerkenraad van juni 
Hans van Riet 

 

 
De hoofdonderwerpen van de junivergadering waren de aanvangstijden van de 
kerkdiensten (zie het artikel hierna) en het bezoek van de kerkrentmeesters. 
Ook zij hadden een bezinningsmoment voorbereid. Dat ging over arm en rijk, 
het zal u niet verbazen. Het verhaal van Ananias die dood neerviel, niet omdat 
hij niet de hele opbrengst van zijn verkochte land aan de kerk had gegeven 
maar omdat hij daarover gelogen had. Natuurlijk het penningske van de 
weduwe, waarmee de kerkrentmeesters ook heel blij zijn. En het verhaal in 
Exodus 36 waarin beschreven staat dat het volk Israël in overvloed materiaal 
voor het heiligdom bijeen bracht. Stel je voor, verzuchtten de 
kerkrentmeesters, dat we tegen de gemeente konden zeggen: stop maar met 
geven, we hebben meer dan genoeg.... 
Helaas is de werkelijkheid minder rooskleurig, de gemeente komt meestal 
tekort en moet interen op de reserves. Uit de meerjarenprognose blijkt dat we 
na het emeritaat van ds. Jan van der Meulen in 2016 waarschijnlijk niet meer 
een voltijdse predikant kunnen betalen. Tenzij......onze gemeente in aantal of 
financieel gaat groeien. Dát was een van de oogmerken van kerkdiensten op 
twee tijden: meer en ander publiek trekken. En de werkgroep KIP kwam met 
ideeën om de opbrengst van de actie Kerkbalans te vergroten.  
Dan moeten wel mensen gevonden worden die persoonlijk contact willen 
maken, met name met kerkleden aan de rand. Niet bij de pakken gaan 
neerzitten dus, maar de schouders eronder! 
 
Kort nieuws 
-Er was tevredenheid over het gemeenteberaad op 1 juni; maar bij het 
onderwerp aanvangstijden had beter een gespreksleider kunnen zijn. Het eten 
van mevrouw Hofwijk was erg lekker. Zij heeft slechts een deel van de kosten 
in rekening gebracht, de rest beschouwt ze als schenking aan de kerk.  
Veel dank daarvoor! 
-Omdat vanaf september het kerkblad ruimer verspreid wordt, zijn meer 
bezorgers nodig. Staande de vergadering meldden enkele kerkenraadsleden 
zich aan. Wie volgt? 
-Zoals op het gemeenteberaad besproken werd het preekrooster voor 2013 
vastgesteld: in principe op de feestdagen in één kerkgebouw maar wel vaker 
DDS dan nu genoteerd is. 
-Net zoals het gemeenteberaad was ook de kerkenraad vóór de viering van het 
Avondmaal met alleen druivensap. Ook wijn aanbieden geeft in DDS teveel 
organisatorische problemen. 
-We willen graag na de dienst van 22 juli samen gaan picknicken maar er 
kunnen nog wel wat mensen bij die dit willen organiseren.  
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De gezamenlijke dienst met de RK op 12 augustus gaat door. Na afloop een 
bezoek aan het grenshospitium, georganiseerd door de diaconie. – 
Jan de Jonge wordt op 24 juni bevestigd als dienstmedewerker in  
zorgcentrum Nellestein. 
 

Lessen voor de kerkenraad 

Hans van Riet 
 

 
Enigszins beduusd over de oppositie 
tegen het voorstel om in DDS alleen 
nog diensten om 11.30 uur te houden, 
zette de kerkenraad zich in de 
junivergadering opnieuw aan de 
behandeling van dit punt.  
Het leek een helder voorstel waarover 
uitvoerig in het kerkblad geschreven 
is. Natuurlijk zou het vervallen van de 
diensten om 9.30 uur voor een aantal 
kerkgangers moeilijk zijn, maar op de 
'enquête' in het januarinummer was 

nauwelijks reactie gekomen. Dus misschien viel het mee, er was tenslotte toch 
duidelijk uitgelegd waarom voor deze oplossing gekozen was?  
Het viel niet mee, bleek op het gemeenteberaad en uit ontvangen e-mails.  
 
 
De discussie in de vergadering spitste zich toe op de aangedragen 
alternatieven: verdeel de pijn en houd de vroege en late diensten afwisselend 
in het ene en in het andere kerkgebouw. Om de 4 maanden, om het half jaar, 
om het jaar? Daarover gaat de kerkenraad in gesprek met de parochie; die 
moet daaraan willen meewerken. Hopelijk in het volgende nummer leest u  
wat het resultaat is. 
 
Er waren ook positieve zaken te melden: 
-de discussie op het gemeenteberaad werd in waardigheid gevoerd, 
-het gemeenteberaad was in overgrote meerderheid voor het principe van een 
vroege en een late dienst. 
De kerkenraadsleden hebben elkaar eens diep in de ogen gekeken en 
vastgesteld dat ze er voor de hele gemeente zitten en niet alleen voor het 
belang van Gaasperdam of de Bijlmermeer.  
Als het voorstel was geweest om de vroege diensten in DDS en de late diensten 
in DNS te houden, had de kerkenraad óók voorgestemd. En waren er 
ongetwijfeld bezwaren gekomen van Bijlmerleden. 
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Wat is er misgegaan? 
Alleen publiceren in het kerkblad en via een brief is niet voldoende. Zo bleek 
die 'enquête' in januari door velen niet als zodanig herkend te zijn. Er moet 
vooraf meer met de mensen gepraat worden, bijvoorbeeld onder de koffie na 
de kerkdienst.  
De kerkenraad had niet vóór het gemeenteberaad een formeel besluit moeten 
nemen. Dat heeft kwaad bloed gezet: het is toch al beslist.  
Hetgeen dus niet zo is. 
Dát zijn de lessen die de kerkenraad geleerd heeft: moeilijke onderwerpen 
vooraf bespreken en vóór het gemeenteberaad alleen een voornemen tot 
besluit uitspreken. 
 

Gemeenteberaad 1 juni 2012 
Frank Odinot 

 

 
Het Gemeenteberaad werd geopend door de voorzitter van de Kerkenraad, 
Marja Engelage met een gebed. 
 
Henk Kroese presenteerde de jaarcijfers van de PGZO over 2011. Dit was het 
eerste jaar dat alle financiën waren samengevoegd van Gaasperdam en 
Bijlmermeer. Het is verontrustend dat wij dit jaar afsloten met een negatief 
saldo van € 16.000. 
Henk werd heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij het hele jaar door 
hieraan heeft verricht. Kenneth Edam lichtte het financiële verslag van de 
diaconie toe. Ook hier was van een daling sprake. Door een kleiner aantal 
kerkgangers zijn er ook minder collecte-inkomsten. 
Jaap de Visser vertegenwoordigde de werkgroep Vorm en Tijdstip Eredienst 
met een uitleg over de voorgenomen wijziging van de aanvangstijden van de 
kerkdiensten. 
In samenwerking met de parochie willen wij een late dienst realiseren.  
Daar de diensten in De Nieuwe Stad geen uitloop mogelijk maken, is gekozen 
voor diensten om 11.30 uur in De Drie Stromen. Daar is bovendien het gehele 
kerkgebouw beschikbaar. Dus kunnen alle zalen gebruikt worden, als er in 
groepen gewerkt wordt. 
Voor De Nieuwe Stad verandert er dan niet veel, er is alleen de mogelijkheid 
bijgekomen om voor een late dienst in De Drie Stromen te kiezen.  
Het was dan ook te verwachten, dat de meeste weerstand zou komen uit 
Gaasperdam. (Het is bovendien een bekend verschijnsel, dat in zulke gevallen 
de tegenstanders zich het meest laten horen.)  
Er werden bezwaren genoemd als: het late koffiedrinken dat in het gedrang 
zou komen, de wachtende gasten thuis, organisatorische problemen voor de 
Kindernevendienst en een (te) korte voorbereidingstijd voor de Cantorij. 
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Sommigen vonden ook, dat de ‘pijn’ ongelijk verdeeld was, ten gunste van de 
Bijlmer en ten nadele van Gaasperdam. 
Een voorstel om uit de impasse te komen was, om na een jaar de 
aanvangstijden in De Drie Stromen en De Nieuwe Stad om te wisselen, zodat 
alle kerkgangers de gevolgen kunnen ervaren. 
Een financieel voordeel zou zijn, dat er slechts ongeveer de helft minder 
gastpredikanten betaald zouden moet worden. Dat zou een besparing van een 
kleine € 2500 opleveren. 
(Daarnaast zou dat natuurlijk ook betekenen, dat vaker in de dienst een van  
de eigen predikanten voor zou gaan.) 
Peilingen onder de aanwezigen lieten geen eensluidende conclusies toe. De 
Kerkenraad zal zich dus opnieuw hierover moeten buigen. 
 
Een bespreking over de mogelijke nieuwe vorm van kerkdiensten werd door 
tijdsgebrek verschoven naar september. 
ds. Jan van der Meulen lichtte vervolgens het voorgenomen preekrooster toe. 
De predikanten stellen voor om alle grote feestdagen samen met de gehele 
PGZO te vieren. 
Tot slot werd nog gepeild hoe de gemeente denkt over het gebruik van wijn 
en/of druivensap bij het avondmaal. Bij de eerste stemming om in beide 
gebouwen over te stappen op druivensap was er een grote meerderheid voor. 
Toen daarna de vraag kwam of men wijn en druivensap wilde was daar ook  
een groep voor maar de overgrote meerderheid kon zich vinden in alleen 
druivensap. De Kerkenraad zal hier zijn licht nogmaals laten schijnen, met de 
stemmingsuitslagen in gedachten. 
Dit wat geëmotioneerde gemeenteberaad werd afgesloten met een 
avondgebed, waarin ds. Justine Aalders en ds. Jan van der Meulen voorgingen. 
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De giroactie Solidariteitskas 2012 
namens de kerkrentmeesters, 

Henk Kroese 690 3416 
 

 
Bij het vorig kerkblad, van juni, hebt u een acceptgiro gevonden voor 
bovengenoemde actie.  
Graag willen wij alsnog het doel van deze actie toelichten: 
De opbrengst van de Solidariteitskas is bestemd voor de eigen gemeente na 
aftrek van € 5,-- per belijdend lid aan de landelijke kerk voor ondersteuning 
aan minder bedeelde kerken in Nederland. 
En wij horen daar ook bij! 
Uit het Solidariteitsfonds ontvangen wij van 2012 tot en met 2014 financiële 
steun voor een tijdelijke halftime predikant. En daar zijn we erg blij mee! 
Dus mocht u de acceptgiro nog thuis hebben liggen probeer a.u.b. deze 
acceptgiro zo snel mogelijk in te vullen en aan uw bank op te sturen. Als u op 
een andere manier zou willen betalen, b.v. via on-line bankieren, dan graag 
vermelden: Solidariteitsactie (voor gegevens rekening PGZO zie achterin het 
kerkblad). 
Doet u mee? Want dat is onze kerk waard. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage.  
 

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE 
 

Kinderarbeid in de kledingindustrie 
Kerk in Actie 

 

 
Heeft u een t-shirt uit India? Grote kans dat dit afkomstig is uit Tirupur, een 
grote stad in Zuid-India waar één miljoen mensen in de textielindustrie 
werken. Kinderarbeid komt hier veel voor ook al is het officieel verboden. 
Kinderen zijn niet te vinden in fabrieken waar westerse inkopers komen. Ze 
werken vaak onder erbarmelijke omstandigheden bij de toeleveranciers: de 
spinnerijen, ververijen, drukkerijen en fourniturenleveranciers. Dit voorjaar 
verscheen nog een alarmerend rapport van de Landelijke India Werkgroep en 
SOMO over kinderarbeid in de kledingindustrie. Ook in Guatemala in de 
provincie Chimaltenango werken veel kinderen in bedrijven die kleding 
exporteren. In Guatemala mogen kinderen vanaf 14 jaar 7 uur per dag werken. 
Maar vaak werken ze langer, onder slechte arbeidsomstandigheden of zijn ze 
jonger dan 14 jaar. Kerk in Actie steunt organisaties die kinderarbeid 
bestrijden. Om deze misstanden aan te pakken is niet alleen actie nodig in de 
exporterende landen, maar ook hier in Nederland. 
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LEZERS SCHRIJVEN 
 

Abri 44: Schoenen 
Henk de Boer 

 

 
De lezeres las op de kansel dat de 
Gileadieten 42.000 Efraïmieten 
doodden aan de oever van de Jordaan 
omdat ze ‘sjibbolet’ niet goed 
uitspraken (Richt. 12,5-6). 
In Boedapest werden aan het eind 
van de Tweede Wereldoorlog (1944-
1945) aan de oever van de Donau 
tijdens een progrom door de 
Pijlkruisers, een met nazi-Duitsland 
sympathiserende antisemitische en 
fascistische beweging, duizenden 
Joden gefusilleerd. Ze moesten eerst 
hun schoenen uittrekken en 
vervolgens op de rand van de kade 
gaan staan. Zo werden ze 
doodgeschoten waarna ze in de rivier 
vielen en door de stroming werden 
meegenomen. Zestig paar schoenen 
staan nu als herinnering ‘versteend’ 
op de kade.  Toen mijn vrouw en ik 

daar zo stonden te kijken naar die schoenen, verbeeldden wij ons de Joden, 
mannen, vrouwen en kinderen, jong en oud. Een gruwelijk moment. 
De geschiedenis van de Gileadieten en de Efraïmieten en van de Pijlkruisers en 
de Joden is van voor Christus en na Christus.  Alsof de tijd heeft stilgestaan, zo 
beleefde ik de lezing uit Richteren. De voorganger kon er niet veel mee en 
vertelde over de moeder van Jezus die met haar dochter en zonen Jezus kwam 
halen. Maar Jezus zei tegen zijn moeder dat de aanwezigen in de zaal zijn 
moeder, broers en zusters zijn: ‘Al wie de wil van mijn Vader doet is mijn 
moeder, broer en zuster’.  
Toen moest ik weer denken aan die jongen van acht in een Engelse kathedraal 
die een glas-in-loodraam tekende. De reporter vroeg hem wát hij tekende en 
waarom, waarop het kind zei: ‘De doop van Jezus in de Jordaan’ en ‘iedereen 
die gedoopt is, is familie van God’.  
We zijn in Zuidoost familie van God. En samen hebben we familie in de hele 
wereld. Hoe sterk zijn we dan niet? 
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De psalmen opnieuw berijmd (14) 
Frank Odinot 

 

 
Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.  
Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o 
God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader 
komen en Gods gelaat aanschouwen? 

 
Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik 
meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God–een feestende 
menigte, juichend en lovend.  
2 
Tranen zijn mijn brood geworden 
en bij dag en nacht heerst rouw. 
Heel de dag hoor ik de woorden: 
‘Waar is dan die God van jou?’ 
Weemoed vult mijn ziel, ik weet 
hoe ik enthousiast meedeed, 
toen ik optrok naar het godshuis. 
Juichend, lovend kwam ik thuis. 
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Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens 
zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, 
daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de 
top van de Misar.  
 
3  
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en  
onrustig in mij, steeds meer. 
Vestig al je hoop op God en 
eens zal ik hem loven weer, 
mijn God die mij redt en ziet. 
Mijn ziel is vol van verdriet, 
daarom wil mijn hart naar u gaan, 
in het land hier van de Jordaan. 
 
De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen–al uw golven slaan 
zwaar over mij heen. Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ‘s nachts klinkt 
een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.  
 
4  
Roep van vloed naar vloed doet horen, 
hoe de stem van ‘t water klinkt. 
Golven slaan op als een toren,  
waar mijn lichaam in verzinkt. 
Overdag bewijst hij mij 
grote liefde, maakt mij blij; 
‘s nachts klinkt mijn gebed in eerbied, 
God mijn leven, voor hem een lied. 
 
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld 
in het zwart, door de vijand geplaagd?’ Mij gaat door merg en been de hoon 
van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’  
 
5 
Tot mijn rots, God, wil ik zeggen: 
‘Ach, waarom vergeet u mij, 
Haast u om mij uit te leggen, 
waarom rouw komt naderbij, 
ik door ’t kwade word geplaagd, 
hoon van hem die mij belaagt. 
Heel de dag door hoor ik hun spot 
als men zegt: ‘Waar is dan je God?’ 
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Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens 
zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 
6 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en 
onrustig in mij, steeds meer. 
Vestig al je hoop op God en 
eens zal ik hem loven weer, 
mijn God die mij redt en ziet. 
Mijn ziel is vol van verdriet, 
daarom wil mijn hart naar u gaan 
in het land hier van de Jordaan. 
 
 
 

AGENDA 
 
 
Juli 2012 

 
1 09.30u  12+ nevendienst/catechese, DNS 
2 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
3 19.30u  Kerkenraadsvergadering, DNS 
4 08.30u  Bazaar, DDS 
5 20.00u  Vergadering werkgroep eredienst, DDS 
6 08.30u  Bazaar, DNS 
9 14.30u  Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
11 08.30u  Bazaar, DDS 
13 08.30u  Bazaar, DNS 
16 15.00u  Gesprekskring 'De Venser'; kerkdienst, hobbyruimte 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
17 10.00u  Zomerleerhuis, DDS 
18 08.30u  Bazaar, DDS 
20 08.30u  Bazaar, DNS 
23 18.00u  Eetgroep, DNS 
25 08.30u  Bazaar, DDS 
27 08.30u  Bazaar, DNS 
30 18.00u  Eetgroep, DNS 
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Augustus 2012 
 
1 08.30u  Bazaar, DDS 
3 08.30u  Bazaar, DNS 
6 18.00u  Eetgroep, DNS 
8 08.30u  Bazaar, DDS 
10 08.30u  Bazaar, DNS 
12 10.00u  Oecumenische viering, DDS 
 13.15u  aansluitend bezoek wake Schiphol oost 
13 14.30u  Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
15 08.30u  Bazaar, DDS 
17 08.30u  Bazaar, DNS 
21 10.00u  Zomerleerhuis, DNS 
20 15.00u  Gesprekskring 'De Venser'; kerkdienst, hobbyruimte 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
22 08.30u  Bazaar, DDS 
24 08.30u  Bazaar, DNS 
27 18.00u  Eetgroep, DNS 
  20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS 
28 19.30u  Moderamenvergadering, DDS 
29 08.30u  Bazaar, DDS 
  19.30u  Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS 
31 08.30u  Bazaar, DNS 
 
September 2012 
 
2 09.30u  12+ nevendienst/catechese, DNS 
3 14.00u  PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost, DDS 
 18.00u  Eetgroep, DNS 
 19.45u  Cantorij "De Drie Stromen", DDS 
 20.00u  Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS  
4 19.30u  Kerkenraadsvergadering, DDS 
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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 635 810 557 
 
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  Kerkelijke bijdragenadministratie 
Henk de Boer    Bijlmermeer : Henk Kroese 
Tienraaikade 27   (020) 6903416 
1107 SG Amsterdam-ZO   Gaasperdam: Henk Konings 
 
Nevendiensten De Nieuwe Stad  Nevendiensten De Drie Stromen 
Hanna Fokkens    Ellen Wijsman 
Goed Geluimdhof 21   1103 SM Amsterdam-ZO 
h.fokkens63@upcmail.nl 
 
Organist De Nieuwe Stad  Organisten De Drie Stromen 
vacant     Bab Ietswaart, Simon Blijleven 
 
Cantrix 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 
Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost voor gratis 
Nederlandse les, advies bij toegang tot medische zorg en al uw vragen over 
instanties en procedures in het woud van regelgeving in Nederland. 
Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost tel. 020-8457566 020-8457566  
www.stapverder.org   rekening Triodosbank nr. 390507687 
erikafeenstra@stapverder.org   spreekuur Dokters van de Wereld: 
ma en do 10.00-13.00 uur sociaal-pastoraal spreekuur: di 9.00-11.00 uur, 
woe 10.00-12.00 uur, vrij 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. Justine C.H. Aalders 
Buikslotermeerdijk 24 
1025 WJ Amsterdam 
justineaalders@hotmail.com 
 
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_tambunan@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.  
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