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1. Danspaleis een succes 
 
 

  
 
Dansen in de Willem? Ah nee! Ja? Echt niet. Toch wel. 
 



Op zondagmiddag 1 september jl. werd er in onze kerk gedanst. Onder auspiciën 
van Het Odensehuis had 'Het Danspaleis' de tenten opgezet in onze kerk. Het 
Danspaleis is een vrijwilligersorganisatie die, in het kort, mensen door middel van 
dans en muziek uit hun isolement probeert te halen. 
  
Zondagmiddag was het bij ons feest. De beentjes gingen van de vloer, alles onder 
het genot van wat frisdrank en lekkere hapjes. Je hoefde geen Ginger Rogers of 
Fred Astair te zijn om je op de dansvloer uit te leven. Je mocht je natuurlijk wel 
verbeelden dat je een van beide dansgrootheden was. De muziek varieerde van The 
Andrews Sisters tot ABBA. 
 
De deuren van de kerk stonden wagenwijd open en dat miste zijn uitwerking op 
voorbijgangers niet. Dansen in de kerk op zondag!? Het werd positief ontvangen. 
Gaaf! De bezoekers (en voorbijgangers) waren blij en enthousiast over dit 
gebeuren. Top, een kerk die mensen blij maakt! 
  
Op 8 december is het weer. Welkom! 
  
Ad van Wijngaarden, koster 
 

 
  
2. Activiteitenagenda 
  
Alle activiteiten hier vermeld vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk. 
 
woensdag 2 oktober 10.00 - 12.00  Open Inloop 

 12.00  Warme WoensdagMiddagLunch (zie 6.3) 

donderdag 3 oktober 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

maandag 7 oktober 13.00  Bridgen 

woensdag 9 oktober 10.00 - 12.00  Open Inloop 

donderdag 10 oktober 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 17.45  Eettafel (zie 6.2) 

zondag 13 oktober 16.00  Cantatedienst met ds. Niek Scholten (zie 5) 

maandag 14 oktober 13.00  Bridgen 

woensdag 16 oktober 10.00 - 12.00  Open Inloop 

 12.00  Warme WoensdagMiddagLunch (zie 6.3) 

donderdag 17 oktober 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 19.30  Kerkenraadsvergadering 

zondag 20 oktober 10.00  Inzameling voor Voedselbank 

maandag 21 oktober 13.00  Bridgen 



dinsdag 22 oktober 20.00 Leerhuis Joodse uitlegtraditie (zie 9) 

woensdag 23 oktober 10.00 - 12.00  Open Inloop 

donderdag 24 oktober 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 17.45 Eettafel (zie 6.2) 

zondag 27 oktober 11.00  Brievenactie Amnesty International 

maandag 28 oktober 13.00 Bridgen 

woensdag 30 oktober 10.00 - 12.00 Open Inloop 

 12.00 Warme WoensdagMiddagLunch (zie 6.3) 

donderdag 31 oktober 10.00 - 12.00 Leesclub o.l.v. Betsy van der Stoel 

 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

 17.00 - 20.00 Feestelijk jubileum Jo van Beusekom (zie 4) 

zaterdag 2 november 13.30 - 16.00 Theater Veder speelt 'Laat je niet klein krijgen' (zie 6.4) 

  over financieel misbruik ouderen. 

zaterdag 2 november 19.00 - 21.00  Kaarsjesavond (zie 6.5) 
 
 

 
          
3. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk 
 
Aanvang dienst 10:00 uur 
 
6 oktober        16e zondag na Trinitatis, ds. Cor Ofman 
13 oktober      17e zondag na Trinitatis, ds. Wilken Veen 
20 oktober      18e zondag na Trinitatis, drs. Hanna van Dorssen, 
                      Dienst van Schrift en Tafel + zanggroep 
27 oktober      19e zondag na Trinitatis, ds. Klaas Holwerda 
  
3 november    20e zondag na Trinitatis, ds. Anne-Meta Kobes, 
                     Allerzielen met strijkkwartet + zanggroep 
10 november  21e zondag na Trinitatis, Anita Winter 
17 november  22e zondag na Trinitatis, ds. David van der Meulen, 
                      Dienst van Schrift en Tafel + zanggroep 
24 november  Christus Koning, drs. Diane Vonk 
  

 
 
 
 
 



4. Jubileumconcert Jo van Beusekom met Vespers  
  

 
 
Jo van Beusekom, organist van de Willem de Zwijgerkerk, is dit jaar 60 jaar 
organist. Jo begon zijn loopbaan al op 13-jarige leeftijd. Hij is verbonden aan de 
Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam. 
 
Hij viert dit bijzondere jubileum op 31 oktober met een muzikale terugblik op die 
60 jaar. Er klinkt zowel vocale als instrumentale muziek uit de katholieke, joodse 
en reformatorische traditie op orgel en piano. Van 16.30-20.00 uur is er een 
ontvangst met borrel, daarna vindt een concert plaats met een eenvoudige 
vegetarische maaltijd. De bijeenkomst wordt om 19.30 uur besloten met de Eerste 
Vespers van Allerheiligen, gezongen door Jo van Beusekom en leden van de 
Gregoriaanse Schola o.l.v. Tjeerd van der Ploeg. 
 
Opgave voor de maaltijd s.v.p. bij beheerder@willemdezwijgerkerk.nl 



 
NB De Vespers van Allerheiligen beginnen om 19.30 uur. U kunt ook alleen dit 
deel van het programma bezoeken. 
  

 
 
5. Cantatedienst 
 

 
 

 
 
6. Van de Diaconie 
 
 6.1 - Autodienst 
  
Een aantal van onze gemeenteleden die wat minder goed ter been zijn, maakt 
gebruik van de diensten van andere gemeenteleden om 's zondags naar de 



kerkdiensten te komen. Zij worden dan met een auto opgehaald en weer 
thuisgebracht. Fijn dat een aantal van ons die dienst wil verlenen. Regelmatig horen 
we nog dat mensen niet weten bij wie ze moeten zijn wanneer ze gebruik willen 
maken van deze service. Dirk de Gier heeft aangeboden contactpersoon hiervoor te 
willen zijn.  
 
Als u voor de kerkdienst opgehaald wilt worden met een auto en u heeft nog geen 
afspraken gemaakt met een van onze autobezitters, dan kunt u Dirk bellen. Hij 
probeert dan een oplossing te vinden. Zijn telefoonnummer is: 020-6737605 of 06-
41002448. 
--- 
 
 6.2 - Eettafel 
  
De Eettafel is deze maand op 10 oktober en op 24 oktober. De maaltijden zijn niet 
meer vegetarisch. We beginnen om 17.45 uur en de maaltijd kost 4 euro, inclusief 
een glaasje wijn of sap. 
 
Opgeven op de dinsdag voorafgaand aan de Eettafel bij Martin de Koning: 020 – 
6715328.  
--- 
  
 6.3 - MaandagMorgenSoos wordt WoensdagMiddagLunch 
 
Nu Dorien weg is, was het even de vraag of we door zouden gaan met de 
MaandagMorgenSoos. Gelukkig bleek Corry, onze vaste kookster, bereid om in 
plaats van op maandag op woensdag een warme lunch te verzorgen. We gaan eerst 
kijken of er voldoende belangstelling voor is. Een maand geleden heeft Corry al 
een keer proefgedraaid en er was meteen een tafel vol gasten. Na de Open Inloop 
en dat dan 1x per 2 weken. U bent dan van harte welkom. 
 
De warme WoensdagMiddagLunch start op woensdag 2 oktober om 12.00 uur en 
gaat door op de 16een de 30e van die maand. Vervolgens verder om de twee 
weken. Natuurlijk bent u op woensdag ook al eerder welkom bij de Open Inloop. 
Vanaf 10.00 uur. 
 
Diaconale werkgroep. 
--- 
 
 6.4 - Theatergroep Veder speelt ‘Laat je niet klein krijgen’ 
 
Op zaterdagmiddag 2 november speelt theatergroep Veder het stuk ‘Laat je niet 
Klein krijgen’ in de Willem de Zwijgerkerk. Dit is een interactief toneelstuk over 
ouderen, mantelzorgers en misbruik dat op de loer ligt. Het stuk helpt bij het 
herkennen en bespreekbaar maken daarvan. 
 



Financieel misbruik van ouderen is een actueel maatschappelijk probleem. Ook 
gemeenteleden hebben daar mee te maken gehad. Het is niet alleen de onbekende 
persoon of personen die aanbellen met een vraag om even geld te kunnen lenen of 
een ander smoesje. Ook mantelzorgers en familieleden maken er zich soms 
schuldig aan.  
 
Kent u ze: lastige situaties die u maar gewoon accepteert, simpelweg omdat u niet 
anders kunt? 
 
Het stuk ‘Laat je niet klein krijgen’ gaat over dilemma’s bij ouderen en dan 
specifiek over situaties waarin je afhankelijk raakt van de hulp en zorg van 
anderen. Denk aan boodschappen doen, hulp met douchen of het doen van de 
financiën. 
Vragen waar u als oudere of mantelzorger mee te maken kunt krijgen: 
•   Vindt u het goed als uw mantelzorger of verpleging zomaar                                   
binnenkomt? 
•   Wat gebeurt er met uw geld als u uw pinpas leent voor de boodschappen? 
•   Mag u wat voor u zelf kopen als u voor een ander boodschappen doet?   
 
Bent u een oudere en/of mantelzorger, familielid hiervan, of werkt u als 
professional of vrijwilliger met ouderen en/of mantelzorgers, dan is dit stuk voor u 
gemaakt en bent u van harte welkom. 
 
Het programma voor zaterdag 2 november ziet er als volgt uit: 
•   13.30-14.00 uur inloop met een drankje (koffie/thee of een advocaatje). 
•   14.00-15.00 uur theatergroep Veder 
•   15.00-15.15 uur korte nabespreking. Alle relevante diensten/aanbieders   zoals 
PuurZuid, Odensehuis, politie e.a. stellen zich voor. 
•   15.15-15.30 uur drankje en gelegenheid om de relevante diensten/aanbieders te 
spreken.  
  
Frans Schouwenaar, Diaconale werkgroep 
--- 
 
 6.5 - Kaarsjesavond Allerzielen 
 
Op Allerzielen, zaterdag 2 november, bent u welkom in de kerk om een kaarsje aan 
te steken voor een dierbare overledene. De kerk is open van 19.00 - 21.00 uur. 

 
 

  
7. Uit de buurt 
 
7.1 VU zoekt vrijwilligers  
 



 
 
Namens het team van geestelijk verzorgers in VU Medisch centrum ben ik op zoek 
naar enkele vrijwilligers die – bijvoorbeeld eens in de maand – ons zouden kunnen 
ondersteunen bij de zondagse oecumenische vieringen. Op dit moment beschikken 
wij over een gemotiveerde, qua leeftijd gemengde en enthousiaste groep, maar 
enige aanvulling is zeker welkom. Het gaat om de volgende taken: patiënten 
ophalen voor de dienst, vergezellen en ondersteunen tijdens de dienst, samen 
koffiedrinken na afloop en tot slot hen weer begeleiden naar de afdeling. De viering 
wordt gehouden om 10 uur, de vrijwilligers worden een uur van tevoren verwacht. 
Met eventuele kandidaten houden wij graag eerst een gesprek om van beide kanten 
te kijken of het zou kunnen werken. 
 
Bent u geinteresseerd? Neem dan contact op: 020-4443459 / 
4443475, e.bras@vumc.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eric Bras, rk. geestelijk verzorger 
---- 
 
7.2 Vita Valerius 

 
Bent u geïnteresseerd in medische en praktische thema's die uw gezondheid kunnen 
beïnvloeden? VITA Valerius is het trefpunt in Oud Zuid voor mensen van alle leeftijden die 
gezondheidsklachten ervaren en waar professionals uit de sector Zorg en Welzijn advies en 
informatie geven.U kunt ook zelf onderwerpen aandragen waar u graag wat meer over zou 
willen weten.  

Wekelijks bent u welkom op woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur op 
de Valeriusstraat 180, waar we onder het genot van koffie en thee actuele onderwerpen 
bespreken waar een ieder van ons mee te maken kan krijgen. 

De agenda voor de komende periode:  

• 2 oktober. De week van de eenzaamheid.  We praten over een artikel uit Trouw over 
het onderwerp eenzaamheid, door Henny Luchies.  

• 9 oktober. De verhalencirkel, door Ineke Punt maatschappelijk werker. 
• 16 oktober. Open ochtend 



• 23 oktober. Medicijngebruik en bijwerkingen, door Marjan Terpstra Apotheker 
• 30 oktober. Ons geheugen, door Frieda Kooij, casemanager dementie 

Voor vragen kunt u terecht bij Henny Luchies, coördinator VITA Valerius 020 6790797 
(algemeen nummer Kuria) op werkdagen dinsdag en woensdag 

 
  
8. Bijbeltafel David 
 

 
Gevelsteen Oudeschans 
 
Parallel aan het leesrooster van de kerken, waar de Davidsverhalen centraal staan 
en als vervolg van de Richterenverhalen die wij als kerken in Zuid in de zomer 
lazen, zal ds. Evert Jan de Wijer een Bijbeltafel over deze verhalen verzorgen. U 
bent van harte welkom op woensdagavond 2 oktober, vanaf 20.00 uur in de 
Thomaskerk. Die avond maken we verdere afspraken. Een klein berichtje van 
opgave volstaat. Evert Jan de Wijer, 06 37321474, predikant@thomaskerk.nl 

 
 
9. Leerhuis Joodse uitlegtraditie 
  
In het Leerhuis lernen we met elkaar. Lernen is meer dan het ‘weten met je hoofd’. 
Het is iets dat je met je hele wezen doet.  
Lernen houdt ook in dat je je bezighoudt met vragen. Daarbij geldt dat een goede 
(existentiële) vraag vaak beter is dan een antwoord. Want hoe moeilijk het ook is 
om met een vraag te moeten leven, het is nog moeilijker om met schijnantwoorden 
te moeten leven! 



Elie Wiesel heeft gezegd: 'Vragen zijn belangrijker dan antwoorden, want 
antwoorden scheiden ons, en vragen verbinden ons.'  
  
In vragen herkennen we elkaar. In de antwoorden die we geven ontstaan verschillen 
omdat we allemaal verschillend zijn, verschillend in het leven staan en 
verschillende achtergronden hebben. Lernen doe je dan ook zo veel mogelijk samen, 
in samenspraak, in samenwerking met anderen. Met dit ‘samen lernen’ breng je 
elkaars leerproces op gang. Of zoals in de Talmoed wordt gezegd: 
  
'Waarom worden de woorden van de Tora vergeleken met vuur? (zie Jer 23,29), 
Dat is om je te leren: Zoals een stuk hout niet blijft branden als het alleen is, zo 
houden de woorden van de Tora geen stand als je er alleen mee bezig bent.' 
(Taäniet 7a) 
  
Bovendien ontdek je door 'samen te lernen' dat er vaak meerdere, verschillende 
benaderingen van een verhaal of een tekst mogelijk zijn. Dat er meerdere manieren 
zijn waarop je tegen iets aan kunt kijken. Vandaar dat in de Joodse uitlegtraditie 
meerdere antwoorden naast elkaar blijven staan. Die antwoorden kunnen elkaar 
aanvullen, maar ook tegenspreken. En juist daardoor wordt de betekenis ruimer, 
krijgt het een diepere lading. 
  
We vinden het leuk als u met ons mee wil doen! Kom gerust eens langs!  
 
Plaats:            Willem de Zwijgerkerk (ingang Olympiakade) 
Inleider:         Henk Scholder, theoloog-judaicus (van Stichting LEV - Leren en   
Vernieuwen).  
 
Data:              Op dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur: 
                       - in 2019:  22 oktober, 12 november, 3 december 
                       - in 2020:  14 januari, 4 februari, 25 februari, 17 maart, 7 april 
Kosten:          Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 25,-.  
 
Informatie:      h.scholder@stichtinglev.nl / 06-40228923 
Opgeven bij:   Lex Haverkate, achaverkate@hotmail.com / 020-6715900 
 

 
 
10. Van de kerkrentmeesters 
 
10.1 Werkzaamheden aan kerk en pastorie 
 
Het zomerseizoen is voorbij en overal in de stad worden weer werkzaamheden 
opgestart! Zo ook bij de Willem. U hebt kunnen zien dat de werkzaamheden van de 
schilders aan de buitenzijde van de kerk zijn gestart met deels inmiddels een 



verfrissend resultaat. 
 
Wel constateerden de schilders her en der houtrot aan daklijsten en kozijnen en 
derhalve worden de herstelwerkzaamheden daaraan versneld uitgevoerd opdat het 
schilderwerk doorgang kan vinden. Over een aantal weken is die klus geklaard en 
gedurende regenperioden wordt er gewerkt aan het rechtervoorportaal en het 
invalidentoilet, door ernstige lekkages afgelopen zomer moet daar 
herstelschilderwerk worden uitgevoerd. 
 
Onlangs constateerde de Monumentenwacht Noordholland problemen met een 
aantal  hemelwaterafvoeren en met het zinkbeslag her en der, we gaan daar mee aan 
de slag. Het torenuurwerk wordt binnenkort grondig aangepakt, zodat toren en wijk 
weer bij de tijd zijn! 
 
En last but not least! Onlangs hebben een aantal dames de kerk weer 
schoongemaakt en er zullen nog meer schoonmaakwerkzaamheden volgen. Hulp is 
altijd welkom! 
 
De achtertuin van de pastorie is inmiddels opgeschoond en ontdaan van wildgroei, 
tevens is in de voortuin een boomstronk gerooid, een jong boompje geplant 
(verplicht van stadswege) en het tegelpad opnieuw gestraat. In de voortuin die 
ernstig was verzakt is ruim een kuub tuingrond aangebracht. 
 
Tot slot, en dat kon in één moeite door, is de bestrating bij de achteringangen van 
de kerk hersteld. 
 
Andries Smit, 
ouderling-kerkrentmeester 
 

 
 
11. Van het Pastoraat 
 
Wilt u bezoek? 
Bel dan met Hanna van Dorssen, pastor van de Willem de Zwijgerkerk: 06-
43142786 
	


