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KERKDIENSTEN
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen
Zondag 28 augustus

9.30 uur

DNS:

9.30

DDS:

Zondag 4 september

9.30 uur

DNS:

9.30

DDS:

10e zondag van de zomer
Jeremia 7: 23-28
Matteüs 17: 14-20
mw. ds. M. Paas
Gezamenlijke dienst met ELG
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Ans Odinot
Uitgangscollecte: exploitatie gebouwen
ds. Jan van der Meulen
ouderling: T. Blijleven
diaken: M. Numan
Uitgangscollecte: algemene kosten
11e zondag van de zomer
Verjaardag van de kerk De Nieuwe Stad
Ezechiël 33: 7-11
Matteüs 18: 15-20
ds. Jan van der Meulen / kanselruil
ouderling: Jaap de Visser
diaken: Kenneth Edam
Uitgangscollecte: exploitatie gebouwen
ds. Cor Ofman
Nederlands/Engelstalige dienst
ouderling: O. Bonsu
diaken: M. de Jong
Uitgangscollecte: algemene kosten
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Zondag 11 september

9.30 uur
12+ dienst

DNS:

9.30

DDS:

Zondag 18 september

9.30 uur

DNS:

9.30

DDS:

Zondag 25 september

11.30 uur
DNS:
grote kerkzaal

9.30

DDS:

12e zondag van de zomer
Exodus 32: 7-14
Matteüs 18: 21-35
ds. Jan van der Meulen
dienst van Schrift en Tafel
ouderling: Hilda Karsijns
diaken: Irma Blits
Uitgangscollecte: Missionair werk en Kerkgroei
mw. ds. M. van Gilst
dienst van Schrift en Tafel, cantorij
ouderling: J. Molleman
diaken: N. de Boer
Uitgangscollecte: Missionair werk en Kerkgroei
1e zondag van de herfst
Jona 3: 10 – 4: 11
Matteüs 20: 1-16
dr. C.J. Stoll
ouderling: Marja Engelage
diaken: Ans Odinot
Uitgangscollecte: JOP
ds. F. Borger
ouderling: E. Boye
diaken: Uitgangscollecte: Vredesweek
2e zondag van de herfst
Ezechiël 18: 1-4, 25-32
Matteüs 21: 23-32
ds. Jan van der Meulen en RK pastor
Vredeszondag, gez. Dienst van PG en RK parochie,
HALF TWAALF
ouderling: Jaap de Visser
diaken: Rommert Tjeerdsma
Uitgangscollecte: Vredesweek
mw. drs. R. van Osnabrugge
ouderling: R. Venema
diaken: M. Numan
Uitgangscollecte: JOP
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Zondag 2 oktober
12+ dienst
9.30 uur

DNS:

9.30

DDS:

Zondag 9 oktober

9.30 uur

DNS:

9.30

DDS:

3e zondag van de herfst
Jesaja 5:1-7
Matteüs 21: 33-43
ds. Leon Rasser
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Kenneth Edam
Uitgangscollecte: Kerk en Israel
ds. J.W. van der Meulen
Nederlands/Engelstalige dienst, cantorij
ouderling: T. Blijleven
diaken: N. de Boer
Uitgangscollecte: Kerk en Israel
4e zondag van de herfst
Jesaja 25: 1-9
Matteüs 22: 1-14
ds. A.Fox
dienst van Schrift en Tafel
ouderling: Hilda Karsijns
diaken: Ans Odinot
Uitgangscollecte: kerkblad
ds. A.P. van den Broek
dienst van Schrift en Tafel
ouderling: O. Bonsu
diaken: M. Numan
Uitgangscollecte: kerkblad
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Overige kerkdiensten september
4 september, ds. H. Vlug
11 september, ds. H. Kotzé
18 september, pastor C. van de
Loos
De diensten in het Academisch
Medisch Centrum beginnen om 10.30.

25 september, pastor L. Raymakers
4 september, ds. W. L. Vreeken

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

25 september, ds. A. P. Irik / pastor
S. R. van Rijn
Avondmaal
25 jaar Eben Haëzer

18 september, ds. A. P. Irik / pastor
S. R. van Rijn

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

11 september, ds. H. C. M. Bouma

25 september, ds. W. L. Vreeken
Lopikhof 1. De diensten beginnen om
10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
7 september, Rooms Katholiek,
pastoor A. Koot
14 september, Protestants,
ds. F. R. Brommet
Avondmaal
21 september, Leger des Heils,
hr. J. B. M. Oosterdijk
28 september, Christelijk
Gereformeerd, ds. A. K. Wallet

Niftrikhof 1. De diensten beginnen
elke woensdag om 10.30 uur.
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Overdenking
Dirk Wolse
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.
Liselore Gerritsen
Deze woorden van Liselore Gerritsen komen uit het boekje “woorden van
geloof, hoop en liefde”, dat de PKN heeft uitgebracht. Het is een boekje met
prachtige foto’s, Bijbelcitaten, uitspraken en mooie teksten. Een boekje voor
eigen inspiratie of om weg te geven. Een boekje dat past bij het thema in onze
gemeente afgelopen jaar “Hoop” en dat aansluit op het thema dat we wellicht
voor het komende jaar kiezen “Liefde”.
Aan iedere Protestantse Gemeente zijn/worden bestelkaarten gestuurd, die
uitgedeeld kunnen worden om gratis een boekje te bestellen. Jammer vind ik
het wel dat er een voorwaarde aan zit, nl. toestemming om eenmalig
telefonisch benaderd te worden. Aan de andere kant is het boekje ook wel een
‘goed’ gesprek waard, zowel wanneer geloven vertrouwd is als wanneer het
niet vertrouwd is.
Tenslotte nog een ander stukje uit het boekje. Het was niet gemakkelijk om te
kiezen, want veel is mooi. Uiteindelijk gekozen voor een tekst van een jongere.
Weet u, Jezus
Weet u, Jezus
Als ik bij U in de hemel zou zijn dan zou ik U een schijfje maan,
een tipje van een ster, een zonnestraal schenken
Als ik U hier bij mij op aarde zou treffen dan zou ik U een handvol stof
een vlammetje van vuur en een zuchtje wind overhandigen
Maar eigenlijk maakt het mij niet uit waar U bent
ik weet dat U naar mij luistert en ik weet dat als bewijs van mijn liefde
mijn glimlach U genoeg is
Laura Sivalli, 17 jaar
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De gelijkenis van de zaaier

Op 10 juli ging bij ons in De Nieuwe Stad voor ds. Christiaan Ravensbergen. Het
thema van de preek was de gelijkenis van de zaaier, zoals die staat beschreven
in Mattheus 13.
De dominee behandelde dit thema ook kort en vooral aanschouwelijk met de
kinderen, alvorens ze naar de kindernevendienst gingen en hij ging er zelfs op de
vloer bij zitten! Hij had om het makkelijk uit te leggen een appel en een mes
meegenomen waarmee hij de vrucht open sneed waardoor de zaadjes zichtbaar
werden.
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Bijbelleesrooster
September 2011
Do 1
Vr. 2
Za.3
Zo. 4
Ma. 5
Di. 6
Wo. 7
Do. 8
Vr. 9
Za. 10
Zo. 11
Ma. 12
Di. 13
Wo. 14
Do. 15
Vr. 16
Za. 17
Zo. 18
Ma. 19
Di. 20
Wo. 21
Do. 22
Vr. 23
Za. 24
Zo. 25
Ma. 26
Di. 27
Wo. 28
Do. 29
Vr. 30

Jeremia 23:19-29
Jeremia 23:30-40
Sirach 38:1-15
Marcus 2:13-17
Sirach 38:16-23
Prediker 7:1-4
Sirach 38:24-34a
Spreuken 31:10-31
Sirach 38:34b-39:11
Job 28
Sirach 39:12-35
Psalm 65
Matteüs 17:24-18:9
Matteüs 18:10-20
Matteüs 18:21-35
Psalm 103
Sirach 40:1-17
Psalm 73
Sirach 40:18-30
Spreuken 16:8-20
Rechters 17:1-13
Rechters 18:1-10
Rechters 18:11-20
Rechters 18:21-31
Matteüs 19:1-15
Matteüs 19:16-30
Matteüs 20:1-16
Matteüs 20:17-34
Sirach 41:1-13
Psalm 88
Sirach 41:14-42:8
Spreuken 10
Psalm 84
Rechters 19:1-15
Rechters 19:16-30
Rechters 20:1-17
Rechters 20:18-35
Rechters 20:36-48
Rechters 21:1-14

Dromen en bedrog
Belastende verklaring
Naar de dokter
Rouwen
Hoofd, hart en handen
Wees wijs
Lofprijzing
Groot en klein
Zoeken en redden
Vergeef van harte, niet uit berekening
Prijs de HEER!
Verwissel het eeuwige niet voor het
tijdelijke
Goed, beter, best
Godsdienstwaanbeeld
God wil het?
Roof-overval
Beeld(on)recht
Trouw
Durf rijk te worden
Goed betaald
Oog voor elkaar
Angst voor de dood
Goed gedrag
Thuis in Gods huis
Waar gaat dat heen?
Sodom in Israël
Mobilisatie
Burgeroorlog
Geweldsspiraal
Vrouwenhandel
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE
Bericht van overlijden
Dirk Wolse
Op 29 juli jl. is overleden op de leeftijd van 75 jaar Petronella Jitske DrenthSnijders, Weth. Ramstraat 8. Op 5 augustus jl. heeft de crematie
plaatsgevonden op de Nieuwe Ooster, voorafgaand hebben wij afscheid
genomen in een dienst. Het was goed om haar te gedenken als een zorgzame
vrouw, met hart voor haar medemensen. Het was goed, om haar leven te zien
in het licht van het vertrouwen op God en om daarvan samen met de cantorij
te zingen. Het was verdrietig om haar los te moeten laten. Wij wensen Bé, de
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods troost toe, kracht om
elkaar nabij te zijn en moed voor de levensweg verder.

Het Lief en Leed
Thea Blijleven
De zomer was niet zo warm als wij hoopten, toch zijn velen er op uitgetrokken
en hebben hopelijk de zorgen wat los kunnen laten.
De kinderen maken zich klaar voor het nieuwe schooljaar en de volwassenen
maken plannen voor een nieuw seizoen kerkenwerk: dat er zegen op mag
rusten.
Ook worden er feesten gevierd, verjaardagen en huwelijksjubilea, laten we ze
vieren. We noemen hier de kroonjarigen van deze maand, dat zijn: mevrouw
C.S. Pieksma-van den Bos, mevrouw A.E. Hondius-Lankhoorn, mevrouw
K.H. Wittermans-Meyer, mevrouw M.G. Bijkerk-Jansen, mevrouw J. HidderinkHilbrands, mevrouw E. Darthuizen-Vlasblom, en mevrouw A.W. de JongeMijers. Allen een mooie dag toegewenst.
In het huwelijk zijn getreden de heer K.R. van Lavieren en mevrouw
L.M. van der Poel; dit vond plaats in de Hervormde gemeente te Veenendaal.
We werden opgeschrikt door de ziekte en het overlijden van { Nel }
P.J. Drenth-Snijders. Bé en de kinderen veel sterkte toegewenst.
Ook zijn ons ontvallen mevrouw F.R.T. Linger, de heer J.A.H. Lang, de heer
F.L. Sapury en de heer J. van der Hart. Voor familie en vrienden: veel sterkte
toegewenst.
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Uw aandacht wordt gevraagd voor onze zieken, een kaartje wordt op prijs
gesteld door Joke Molleman, Sherran Brink, Jan de Krijger, mw. Recinssky in
Eben Haezer, Wil Verbrugge en door Marja Engelage, die haar moeder moest
loslaten en door Lawrencia Osei die rouwt om haar nicht.
De Zusters Ursulinen: Angela, Theodora en Josephine gaan De Drie Stromen
verlaten. Na jaren trouwe dienst in de R.K. parochie gaan ze in Limburg
genieten van een verdiende rust.
Wilt U contact met een van onze predikanten voor een persoonlijk gesprek, bel
dan voor Jan van der Meulen naar 020 6914790, en voor Dirk Wolse
06 40407601.
Naastenliefde is als een spier: hoe meer men ze gebruikt hoe meer ze
ontwikkelt {gerardeskalender}.

Van de werkgroep communicatie
De werkgroepleden: Frederika Charles, Nel Klaver, Wolter Koolstra,
Hans van Riet
Bij de start van het nieuwe seizoen 2011/12 bieden wij u de folder “ZO Actief”
aan. Deze is ingesloten in het “Kerkblad PGZO” van september. In de folder
treft u informatie aan over activiteiten die vanuit de kerk worden
georganiseerd. Het is een scala aan mogelijkheden en wij hopen u hiermee van
dienst te zijn. Als u nog niet aan iets deelneemt is dit wellicht een stimulans
om iets te gaan doen.
Misschien ligt uw belangstelling meer op het gebied van Bijbelstudie of een
gespreksgroep. Aan de plannen wordt nog gewerkt. Ds. Jan van der Meulen zal
U daarover later informeren via het Kerkblad PGZO en via de website
www.pgzo.nl.
Deze folder is één van de resultaten van de werkgroep communicatie.
Tegelijkertijd is er een nieuwe welkomstfolder gemaakt. Momenteel wordt
gewerkt aan een nieuwe adressengids, waarin de adressen van alle vrijwilligers
uit onze gemeente (en dat zijn er heel wat!) genoemd worden.
Ook de website www.pgzo.nl is vernieuwd en wordt trouw bijgehouden.
Bezoek deze website regelmatig om op die manier op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen in de kerk.
En….. ook erg leuk om de foto’s te bekijken die erop gepubliceerd zijn.
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Momenteel houden we ons bezig met de vraag: Wie wordt waarover en op
welke manier geïnformeerd ? Een vraag die niet in een paar woorden is te
beantwoorden.
Vragen als: Wat voor informatie wordt gegeven via het Kerkblad? Wie leest het
Kerkblad? Is de informatie voor iedereen interessant? Wil een actief kerklid
dezelfde informatie ontvangen als iemand die niet zo betrokken is bij de kerk?
Kortom heel wat vragen om helder te krijgen.
Heeft U ideeën hierover dan kunt u ons dat altijd laten weten. Klim in de pen
of spreek ons aan.

Collecteopbrengsten kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De
Drie Stromen
namens de diaconie, Rommert Tjeerdsma
juni en juli 2011

2 juni
5 juni

diaconie
DNS
DDS
80,05
119,55 107,80

kerk
DNS
74,60
117,20

164,25

deurcollecte
DNS
DDS
121,95
140,90
39,85

DDS

12 juni 336,70
19 juni 99,90

133,32

333,49
100,20

180,17

254,28
178,10

167,10

26 juni 117,87

44,05

115,30

39,92

134,15

30,10

3 juli

173,85 155,25

146,77

223,70

98,45

92,17

10 juli
17 juli
24 juli

132,45 47,80
138,78
186,05 237,60

120,85
146,50
99,45

49,50

130,50
132,55
229,92 111,85

55,05

31 juli

127,95

125,10

66,70

63,95

145,55

207,45

55,20

doel deurcollecte
kerkmuziek
eigen
pastoraat
Kerk in Actie-zending
DNS: JOP
DDS: algemene kosten
DNS: exploitatie
De Nieuwe Stad
DDS: eigen jeugdwerk
DNS:eigen jeugdwerk
DDS: JOP
cantorijen
partnergemeenten
DNS: exploitatie
De Nieuwe Stad
DDS: algemene kosten
kinderkerk
en –nevendienst

Op 2 juni (Hemelvaartsdag), 12 juni (Pinksteren) en 17 juli hadden wij geen
dienst in De Drie Stromen. Die dagen kerkten we als hele gemeente in De
Nieuwe Stad.
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In de meeste kerkdiensten zijn voor de eerste, diaconale, collecte ook
specifieke doelen aangegeven. Dat waren achtereenvolgens het diaconale
project in Ghana (12 juni), steun aan opvanghuizen (19 juni), ouderenwerk (26
juni), pastorale scholing vrijwilligers kerken Suriname (3 juli), steun aan
particulieren (10 juli), diaconaal project Ghana (17 juli), en noodhulp honger
Oost-Afrika (24 juli).
In De Nieuwe Stad zijn de diensten op 3 juli en vanaf 17 juli 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. De collectedoelen van de ELG
zijn soms hetzelfde als die van de PGZO, en soms verschillend. De
collectedoelen van onze gemeente zijn hier vermeld.
Als u meer wilt weten over de collectes of over een bepaald doel, kunt u
terecht bij de diakenen of de kerkrentmeesters.

De bloemen uit de kerk
Hanny Kort, Tineke Stam
In de afgelopen periode gingen de bloemen uit de kerk,naar:
12-06
19-06
26-06
03-07

10-07
17-07
24-07
31-07

07-08

Gregory en Kezia: ter gelegenheid van hun belijdenis
Ruud Smid: als dank voor het altijd klaar staan op zondagmorgen
Jan van Kempen: voor de ramen in DDS
Gré Löwenstein: als groet en medeleven
Hanti Kotzé en Charlotte Venema: medeleven
dhr. Gerrets: als medeleven
Marijke de Jong: jarig geweest
mevr. Swart: hersenschudding
Lucien de Freitas: als dank voor het snel rond krijgen van het nieuwe
predikantenrooster.
ELG, mevr. v.d. Pelt
ds. Lensink: als dank voor het invallen
Nel en Bé Drenth
Henk Zwagerman: uit medeleven
Leonora Osei: medeleven
Piet en Wil Wieten: medeleven
Sherran Brink: als medeleven.

Een hartelijke bloemengroet namens de bloemenmeisjes.
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Op zoek naar de nieuwe interim predikant
Namens de Benoemingscommissie, Henk Kroese
Zoals u waarschijnlijk bekend
is, gaat onze interim-predikant
ons binnenkort verlaten. Ds.
Dirk Wolse is vanaf 1 juli tot
uiterlijk 31 december 2011
voor slechts voor 25%
beschikbaar voor onze
gemeente.
Dankzij steunverlening van de
landelijke kerk mogen we een
halftime interim predikant
aantrekken voor de
eerstkomende drie jaar. De
kerkenraad heeft in haar
vergadering van dinsdag 10 mei
jl. de leden van een
benoemingscommissie
benoemd:
Eleonora Hof, Elisabeth Boye, Joke Quaak, Wolter Koolstra, ondergetekende
(samenroeper) en ds. Dirk Wolse als adviseur.
Aanvankelijk dachten we dat de benoeming via de Classis Amsterdam zou
moeten gaan en ook dat wij de goedkeuring van het RCBB (Regionaal College
Bureau Beheerszaken) nodig zouden hebben, alvorens we met de
sollicitatieprocedure konden beginnen.
Gelukkig was dat niet zo, maar door een extra vergadering van het Breed
Moderamen van de Classis in juni zijn we als groep toch later gestart, dan de
bedoeling was. Inmiddels hebben we als benoemingscommissie twee keer
vergaderd, hebben we contact gehad met het Mobiliteitsburo Predikanten in
Utrecht voor eventuele kandidaten en is de advertentie gemaakt.
Deze advertentie (zie elders in dit nummer) wordt gepubliceerd in
Kerkinformatie van september 2011 en staat reeds op de website
(www.pgzo.nl/vacature).
Mocht u iemand kennen die belangstelling heeft voor deze functie en/of die u
geschikt vindt, aarzel dan niet om haar of hem op deze advertentie te wijzen.
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Ouderenkring
redactie
Op donderdag 15 september
komen we weer bij elkaar in
De Nieuwe Stad. 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.
In het juli/augustus-nummer was bij het verslag van de gehouden bustocht een
archieffoto van het stationsgebouw van Enkhuizen geplaatst. Hierbij twee
foto’s gemaakt tijdens de bustocht, fotograaf was Wil Bakewel.
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Kunstmarkt

Zoals u las in het vorige kerkblad, zal er ook dit jaar weer een KUNSTmarkt
gehouden worden in de kerk De Drie Stromen in Reigersbos. De datum is
zaterdag 5 november. Een datum om alvast te noteren!
Er zal weer van alles te zien zijn en natuurlijk ook te kopen, zoals kaarten,
schilderijen,sieraden, keramiek, kerstversiering, boeken en allerlei leuke
cadeautjes. Wat ook heel belangrijk is: de gezelligheid!
Ook zal er weer een loterij zijn met allerlei leuke prijzen. Daarnaast wordt de
inwendige mens niet vergeten, u kunt er koffie of thee drinken met iets lekkers
erbij, ook is er soep te koop en er zijn heerlijke belegde broodjes en
pannenkoeken.
Wilt u zelf ook een uurtje meehelpen bij voorbeeld bij het inrichten, het
opruimen of koffie schenken en broodjes smeren, dan is uw hulp welkom want
er zijn altijd vrijwilligers nodig om dit alles mogelijk te maken. Of maakt u
misschien zelf mooie dingen die u op de KUNSTmarkt zou willen laten zien of
verkopen? Dan kunt u zich nog aanmelden bij:
Henny Konings of Wil Wieten
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Diaconie (vervolg; zie juli/augustusnummer blz. 32)
Els Veurink
Omdat mij nog ruimte is gegeven om mijn verhaal af te maken ga ik verder.
….Na mijn diakentijd werd ik gastvrouw bij de inloop voor buurtgenoten van
onze kerk. We deden spelletjes, sjoelden of voerden een gesprek bij een kop
thee of koffie. In die tijd werd ik gekozen tot presidente bij de toen nog
bestaande Gereformeerde Vrouwenvereniging. Dat klinkt nu heel oubollig maar
het was een goede tijd en heel leerzaam. Die rol vervulde ik tot 12 jaar
geleden en daarmee was het meteen einde verhaal.
De middagdiensten werden opgeheven en ook de 2e Kerstdag, 2e Paasdag en
Pinksteren ….. een gemis ? Ik weet het niet, maar feit was wel dat deze
diensten niet meer werden bezocht en het ledental liep achteruit.
Een van onze gemeenteleden was Wil Krüse, de weduwe van Jacob Krüse, naar
wie in het Gein een straat is genoemd. In hun gezin waren 3 dochters: Truus,
Bea en Ellie. Truus maakte bewust mee dat haar vader op brute wijze uit huis
werd gesleept door de S.D. Zij waren een overtuigd Christelijk AR gezin dat
schuilplaats bood aan een Joods gezin en verraden werd. Zij zagen hun man en
vader niet meer terug. Truus werd rechter, maar belandde in een
psychiatrische inrichting. Wil werd zwaar diabetes patiënt en daardoor heel
slechtziend. Zij bleef heel erg geïnteresseerd in cultuur en ik vergezelde haar
op concertbezoek en dagtochten. Ook de Floriade aan de Gaasperplas en Artis
bezochten wij geregeld. Haar laatste uurtjes beleefde ik mee in “de Poort” op
de plek waar eerder een Gereformeerde kerk stond (Raamkerk).
Inmiddels waren mijn man en ik in het bezit van een grote volkstuin, waar wij
’s zomers woonden in een zelfgebouwd knus huisje. Naar hartenlust konden we
daar ons uitleven in onze liefde voor moestuin, bloemen en planten. Ook daar
waren mensen die ik eens opzocht en waren wij actief bij het organiseren van
bloemencorso’s, puzzeltochten en rondleidingen in de door ons aangelegde
heem- en kruidentuin. Heerlijke jaren. Helaas door ziekte en overlijden van
mijn man werden die ruim 30 jaren ook afgesloten.
Zo belandde ik in De Drie Stromen kerk en probeer ik op bescheiden wijze nog
iets te kunnen betekenen. Overal waar mensen zijn kun je iets betekenen door
mee te leven. De kracht om dat te doen ontvang ik gelukkig door mijn geloof
dat ondanks onze fouten en gebreken in Gods Koninkrijk onze toekomst ligt.
Diaken zijn is in deze tijd over werelddelen verspreid en daardoor heel
veelzijdig. Het wordt ons in de Bijbel geleerd in de werken van barmhartigheid
ter navolging van onze Here Jezus.
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Film in De Nieuwe Stad
Jaap Koolstra
De vorige avond in juni met medewerking van Perki en
de Wereldwinkel was een groot succes. Wil Latul en
mede-Perki-leden hebben zich geweldig ingespannen
om in de pauze een smakelijke maaltijd te serveren; en
bij de Wereldwinkel was het daarna een drukte van
belang.
Op woensdag 21 september is er weer een voorstelling,
hoewel nu zónder diner!
De Vliegeraar (The Kite Runner)
Velen hebben het gelijknamige boek van de in Amerika wonende Afghaanse
schrijver Khaled Hosseini gelezen, want dat was enkele jaren geleden een
topper. De verfilming van het boek is eveneens een internationaal succes
geworden en wist verscheidene filmprijzen in de wacht te slepen. Het is het
verhaal over Amir en Hassan, twee bevriende jongens die samen opgroeien in
de hoofdstad van Afghanistan, maar tot verschillende bevolkingsgroepen horen.
Een verhaal vol subtiele observaties en ingrijpende gebeurtenissen.
Een interessante film, zowel voor de lezers van de roman als voor hen die de
roman (nog) niet kennen. Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten
en iets te drinken.
Datum: woensdag 21 september
Tijd:
inloop vanaf 19.30 uur; film 20 – 22 uur
Kosten: € 2,00 (incl. consumptie)

Bijbelkring Eben Haëzer
Dirk Wolse, 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
21
26

september
oktober
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2011
2011

Ds. Dirk Wolse
Ds. Dirk Wolse

Wat is de bedoeling van het Bijbel uur:
de ontmoeting met elkaar onder een genot van koffie / thee
samen in een gesprek over het Bijbel gedeelte van de zondag
samen zingen
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
Abri 34: Verleden en heden in de toekomst
Henk de Boer
Ik weet nog exact de straatstenen waarop ze liep. ‘Dag pap’, zei ze. M’n
dochter was acht jaar, 1993. Alsof ik heden in de toekomst in het verleden
terug was. In 2011 terug in 1993 en alsof ik dit hoorde in de toekomst.
Wie verlangt niet terug naar een moment in het verleden? Ik zou zelf wel eens
terug willen naar 1956, naar Tuinbouwstraat in Delfzijl waar ik geboren ben en
samen met mijn buurmeisje Lieneke Ottens zat te tekenen aan een tafel in de
schuur, of met Annie Nienhuis bij de heg samen met mijn vriendje Ebeltje
Hagendoorn die aan de overkant woonde en dat ik dan mijn vader tegenkom op
zijn fiets en zeg ‘dag pa’ en dat hij dan verbaasd opkijkt in het jaar 1989, het
jaar van de val van Muur van Berlijn, toen ik hem thuis tegenkwam op de bank.
Verleden en heden in de toekomst. Ze vallen ze samen in een ondeelbaar
ogenblik. En als we dat nu eens ervaren met het moment dat Jezus bij de bron
zat en met een vrouw sprak over haar vele mannen, die haar mannen niet
waren. Haar verleden zien we heden in de toekomst.
Als we nu eens zo de bijbel lezen van kaft tot kaft, van Adam en Eva tot
Johannes op Patmos. Is de bijbel dan niet een grootse openbaring in het heden
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voor de toekomst. Alsof we heden het licht zien van een ster dat miljoenen
jaren geleden verzonden is voor de toekomst.

De Psalmen opnieuw berijmd – 8
Frank Odinot
Psalm 32
Van David, een kunstig lied.
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden
worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest
geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend
leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht
smolt weg als in de zomerhitte.

Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de
HEER mijn ontrouw’ –en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw
getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan
een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u
behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.
2
In mijn benauwdheid zag ik wat ik kwaad deed,
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en gaf het toe, u bent het die mijn schuld weet.
U, God heeft mij van deze last bevrijd,
Laat tot u bidden wie u is gewijd
en in zichzelf zijn fouten wil erkennen.
Als dan een vloed van water aan komt rennen,
raakt die hem niet. U hoedt mij in de nood
omringt mij veilig met gejuich zo groot.
‘Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die
met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’ Een
slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt
met liefde omringd. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het
uit, allen die oprecht zijn van hart.
3
“Ik wijs de weg van inzicht die je gaan moet,
mijn oog gericht op wie niet redeloos doet,
als paard of ezel, die met toom en bit
bedwongen wordt; die delft niet ’t onderspit.”
Een slecht mens heeft zoveel leed te verduren,
maar wie op God vertrouwt in al zijn uren
ervaart zijn liefde, dus verheug u zeer,
juich, zing het oprecht uit voor God, uw Heer.

NIEUWS VAN BUITEN DE GEMEENTE
PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost
Wil Bakewel
Nog is het vakantie. Maar om dit bericht tijdig bij u te krijgen, moeten wij toch
al aan het nieuwe seizoen denken. Intussen hopen wij, dat u een fijne vakantie
(gehad) hebt.
Op maandag 5 september 2011 is het zover. Dan hopen wij weer bij elkaar te
komen. Het verheugt ons u te kunnen aankondigen dat onze inleider zal zijn de
heer Bert Scheffers uit Stolwijk. Velen van u zullen zijn artikel hebben gelezen
in "Perspectief" van juli/augustus 2011.
De titel van zijn lezing is: ANEKDOTES over kerken in NEDERLAND en
merkwaardigheden over PREDIKANTEN, KOSTERS en PRIESTERS. Het belooft een
heel interessante middag te worden.
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Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75,
metrohalte Reigersbos. Aanvang 14.00 uur, kerk open om 13.30 uur.
Alle leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd! Wij
hopen u graag in groten getale en in goede gezondheid te zien op 5 september!

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
Augustus 2011
29
18.00u
20.00u
30
19.30u
31
09.00u
20.00u

Eetgroep, DNS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Moderamenvergadering, DNS
Bazaar, DDS
Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS

September 2011
2
08.30u
5
14.00u
18.00u
19.30u
19.45u
6
19.30u
7
08.30u
9
08.30u
12
14.30u
18.00u
19.45u
20.00u
14
08.30u
19.30u
15
09.30u
16
08.30u
19
15.00u
18.00u
19.45u
20.00u
21
08.30u
10.15u
20.00u
23
08.30u
26
14.00u
18.00u
19.45u
20.00u
27
19.30u
28
08.30u
19.30u
20.00u
20.00u
30
08.30u

Bazaar, DNS
PCOB/KBO/Ouderensoos, DDS
Eetgroep, DNS
Diaconievergadering, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Kerkenraadsvergadering, DNS
Bazaar, DDS
Bazaar, DNS
Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Bazaar, DDS
Sacrale dansgroep, DNS
Ouderenkring, DNS
Bazaar, DNS
Gesprekskring 'De Venser', hobbyruimte
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Bazaar, DDS
Gesprekskring Eben Haëzer, Trefpunt 2e etage
Filmhuis, DNS
Bazaar, DNS
Gesprekskring Koornhorst, ?
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Moderamenvergadering, DDS
Bazaar, DDS
Sacrale dansgroep, DNS
Vergadering College van Kerkrentmeesters, DNS
Gespreksgroep ‘Geloof&Zo’, 020-3652411
Bazaar, DNS
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Oktober 2011
3
18.00u
20.00u
19.45u
4
19.30u
5
08.30u
7
08.30u
10
14.30u
18.00u
19.45u
20.00u

Eetgroep, DNS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Kerkenraadsvergadering, DNS
Bazaar, DDS
Bazaar, DNS
Gesprekskring Henriëtte Roland Holsthuis, Rolandzaal
Eetgroep, DNS
Cantorij "De Drie Stromen", DDS
Protestantse cantorij “De Nieuwe Stad”, 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
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
Amsterdam Zuidoost
Postbus 12102
1100 AC Amsterdam-ZO

Diaconie
Postbus 23126
1100 DP Amsterdam-ZO
Bankrekening 1924 198

Voorzitter
Marja Engelage
marja.pgzo@gmail.com

Scriba
Hilda Karsijns
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
Tineke Bruggers
Geerdinkhof 289
1103 RA Amsterdam-ZO
info@j-bruggers-1.speedlinq.nl

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

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

Nevendiensten De Drie Stromen
Ellen Wijsman
1103 SM Amsterdam-ZO

Organist De Nieuwe Stad
Jacopo Brusa

Organisten De Drie Stromen
Bab Ietswaart
Simon Blijleven

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

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

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

Aflegvereniging Ezechiël
Afrikanerplein 29 b
1019 PP Amsterdam
Br. R. Flu 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)
dwolse@telfort.nl
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
M.Hutauruk-Tambunan

Predikant
ds. I.A.R. Pattinama

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

Speerdistelveld 6
3448 EK Woerden
idapattinama@planet.nl

Predikant
ds. M.
Winckler-Huliselan
Gouden Leeuw 135
1103 KB Amsterdam-ZO
marla.huliselan@gmail.com

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

Secretaris
Catecheet
Vera Koduah
geen
Spakenburgstraat 5
1107 WN Amsterdam-ZO

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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De Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost

zoekt op korte termijn:

Interim Predikant (m/v) (part-time, 50%)
voor de duur van 3 jaar

die op project basis wil werken aan een verdere integratie van
onze recent samengevoegde protestantse gemeente.
Uitgebreide informatie vindt u op onze website
www.pgzo.nl/vacature.
Uw schriftelijke reacties gaarne opsturen aan:
Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost
t.a.v. de heer H. Kroese
Postbus 12102,
1100 AC Amsterdam
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