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1. Zomer in Zuid 
 
Net	als	vorig	jaar	organiseren	een	aantal	instellingen	in	onze	buurt	weer	een	programma	
voor	de	inwoners	van	Zuid,	die	niet	zo	makkelijk	meer	eropuit	gaan,	laat	staan,	op	vakantie	
gaan.	Terwijl	veel	activiteiten	in	de	zomer	een	zomerstop	hebben,	gaat	‘Zomer	in	Zuid’	er	
voor	zorgen	dat	er	toch	het	een	en	ander	te	doen	is.	
	
De	huidige	planning	begint	met	een	feestelijke	picknick	in	de	tuin	–	en	als	er	veel	mensen	
komen	misschien	ook	op	de	stoep	-	van	de	Willem	de	Zwijgerkerk.	Aanvang:	maandag	22	juli	
om	16.30	uur.	Over	de	overige	activiteiten	komt	een	krant	uit,	die	ook	achter	in	de	kerk	
komt	te	liggen.		
	
Als	Willem	doen	we	ook	mee	met	onze	wekelijkse	Open	Inloop	op	woensdagochtend	en	met	
de	maandelijkse	eettafel.	En	natuurlijk	zijn	er	de	kerkdiensten	op	zondag.	(Soms	ook	in	de	
Oranje-	en	Thomaskerk)	
	
Het	programma	wordt	afgesloten	met	een	Verhalenfestival	op	vrijdag	16	augustus.	Ook	in	de	
Willem.	Dat	duurt	van	10.30	tot	15.00	uur.	Meer	hierover	in	de	binnenkort	te	verschijnen	
krant	‘Zomer	in	Zuid’.	
	

 
2. Het verhaal gaat  
	
Het	is	lastig	om	het	verslag	te	schrijven	van	een	gemeentegesprek	als	dat	nog	moet	
plaatsvinden.	Maar	het	is	ook	wat	mager	om	helemaal	niets	te	melden	nu	er	zoveel	gaande	
is.	Gelukkig	hebben	we	het	gesprek	wel	voorbereid,	waardoor	het	mogelijk	is	daarover	al	
wat	te	vertellen.	
	
Voortkomend	uit	de	ideeën	die	we	al	eerder	in	de	gemeente	besproken	hebben,	worden	
tijdens	het	gemeentegesprek	mensen	in	beeld	geroepen	die	we	straks	zomaar	in	de	Willem	
kunnen	tegenkomen.	Als	voorbeelden	om	ons	een	idee	te	kunnen	vormen	van	de	
mogelijkheden.	Zo	waren	er	twee	studenten,	met	een	kerkelijke	achtergrond,	zoekend	naar	
een	vertrouwde	plek	in	de	stad.	Er	waren	twee	bewoners	van	de	pastorie,	die	actief	
deelnemen	aan	de	communiteit.	Ze	doen	mee	aan	de	dagelijkse	gebeden.	Maar	ze	zijn	
vooral	actief	in	het	wijkwerk,	in	en	buiten	de	Willem.		
	
Er	kwam	een	bezoekster	voorbij	van	dat	wijkwerk.	Ze	vertelde	over	de	dag	dat	we	de	natuur	
ingingen.	Haar	kinderen	konden	mee.	En	we	aten	samen.	Het	was	een	echte	feestdag.	En	er	
liep	iemand	binnen	uit	de	Oranjekerk;	blij	met	de	samenwerking	tussen	de	kerken	en	in	Zuid.	
Voor	alle	duidelijkheid,	het	zijn	voorbeelden.	Maar	die	zijn	niet	uit	de	lucht	gegrepen.	Ze	
sluiten	aan	bij	wat	er	nu	al	gebeurt.	De	zomer	over	zullen	we	de	voorstellen	concreet	maken;	
ze	moeten	natuurlijk	goed	onderbouwd	worden	en	dan	door	de	molen	van	de	
besluitvorming	heen.	
	



Na	het	gemeentegesprek	volgen	we	een	strak	stappenplan	om	voor	de	feiten	uit	te	lopen.	
We	willen	graag	zo	snel	mogelijk	de	mensen	in	ons	midden	ontvangen	die	ons	bij	het	traject	
gaan	begeleiden:	de	kwartiermaker	en	de	opbouwerker.		
We	mogen	daarbij	dankbaar	zijn	dat	nieuwe	mensen	uit	de	gemeente	bereid	zijn	om	mee	te	
werken	aan	de	gedachtevorming	en	de	uitvoering.	En	dat	anderen	bereid	zijn	nog	mee	te	
werken	over	de	grens	van	hun	afscheid	heen.		
	
Als	we	de	gegeven	voorbeelden	voor	ogen	houden,	zullen	we	het	steeds	over	een	levend	
plan	hebben.	Het	gaat	om	mensen.	Mensen	met	ieder	een	eigen	verhaal,	maar	ook	met	een	
gezamenlijk	verhaal.	Een	verhaal	dat	we	schrijven	samen	met	God.	Het	verhaal	van	de	
Willem.		
	
ds.	Roel	Knijff	
	
	

3. Activiteiten  
 
Juli	

	  	
zondag	30	juni	 11.30	uur	 Afscheid	voorzitter	kerkenraad	Andre	Fox	
woensdag	3	juli	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
donderdag	4	juli	 17.45	uur	 Eettafel		(zie	9)	
woensdag	10	juli	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
woensdag	17	juli	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
maandag	22	juli	 Vanaf	16.30	uur	 Feestelijke	opening	'Zomer	in	Zuid'	met	picknick	(zie	1)	
woensdag	24	juli	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
woensdag	31	juli	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
	
Augustus	

	  	
donderdag	1	augustus	 10.30	-	11.30	uur	 Kleine	Bijbelkring	

	
17.45	uur	 Eettafel		(zie	9)	

woensdag	7	augustus	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
donderdag	8	augustus	 10.30	-	11.30	uur	 Kleine	Bijbelkring	
woensdag	14	augustus	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
donderdag	15	augustus	 10.30	-	11.30	uur	 Kleine	Bijbelkring	
woensdag	21	augustus	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
donderdag	22	augustus	 9.00	-	17.00	uur	 Uitstapje	naar	Dierenpark	Amersfoort	(zie	11)	

	
10.30	-	11.30	uur	 Kleine	Bijbelkring	

maandag	26	augustus	 20.00	uur	 Kerkenraadsvergadering	
woensdag	28	augustus	 10.00	-	12.00	uur	 Open	Inloop	
donderdag	29	augustus	 10.30	-	11.30	uur	 Kleine	Bijbelkring	

	
17.45	uur	 Eettafel		(zie	9)	

	
	



4. Dienstenrooster

De	diensten	vinden	plaats	in	de	Willem	de	Zwijgerkerk	en	beginnen	om	10.00	uur,	tenzij	
anders	aangegeven.		

07	juli	 10.00	uur	 ds.	Anne-Meta	Kobes	 Willem	de	Zwijgerkerk	
14	juli	 10.00	uur	 drs.	Diane	Vonk	 Willem	de	Zwijgerkerk	
21	juli	 10:30	uur	 ds.	Evert	Jan	de	Wijer	 Thomaskerk	
28	juli	 10:00	uur	 ds. Jantine Heuvelink	 Oranjekerk	
04	aug	 10:00	uur	 Hanna	van	Dorssen	 Willem	de	Zwijgerkerk	
11	aug	 10:30	uur	 ds.	Evert	Jan	de	Wijer	 Thomaskerk	
18	aug	 10:00	uur	 ds.	Wielie	Elhorst	 Oranjekerk	
25	aug	 10:00	uur	 ds	Roel	Knijff	 Willem	de	Zwijgerkerk	
01	sep	 10:00	uur	 ds.	Klaas	Holwerda	 Willem	de	Zwijgerkerk	

Op	21	juli	en	28	augustus	kunt	u	producten	meenemen	voor	de	voedselbank	
Op	28	juli	en	25	augustus	is	er	een	brievenactie	van	Amnesty	International	

5. Zomerserie Bijbelboek Richteren

Dit	jaar	gaan	de	drie	kerken	uit	Zuid	(de	Oranjekerk,	de	Thomaskerk	en	de	Willem	de	
Zwijgerkerk)	opnieuw	bij	elkaar	op	bezoek	(zie	dienstenrooster).	In	deze	zes	zomerdiensten	
gaat	het	over	het	Bijbelboek	Richteren.	De	verhalen	uit	dit	boek	gaan	vooraf	aan	de	verhalen	
over	David,	die	dit	jaar	in	de	herfst	op	het	leesrooster	staan.		

De	sleutelzin	waarmee	het	boek	Richteren	eindigt	is:	‘Er	was	in	die	dagen	geen	koning	in	
Israël,	een	ieder	deed	wat	goed	was	in	zijn	ogen’.	De	verhalen	illustreren	dit.	Daarin	is	het	
steeds	hetzelfde	liedje:	het	volk	kiest	voor	andere	goden,	die	van	macht	en	bezit,	die	van	een	
wereld	waarin	de	rijken	leven	ten	koste	van	de	armen.	De	Eeuwige	keert	zich	af	van	het	volk,	
het	wordt	een	puinhoop	in	het	land,	overal	oorlog	en	onrecht.	Het	volk	schreeuwt	om	hulp,	
God	strijkt	over	zijn	hart	en	stuurt	een	richter	om	de	puinhoop	op	te	ruimen	en	het	volk	te	
bevrijden.		

Deze	vrouwen	of	mannen	die	opstaan	om	op	heel	eigen	wijze	leiding	te	geven	aan	het	volk	
doen	dat	nogal	onorthodox,	vaak	heel	anders	dan	verwacht.	Verrassend,	schokkend,	
humoristisch.	Daarmee	spreken	zij	tot	onze	verbeelding.	Wat	hebben	zij	ons	te	zeggen?	De	
richters	brengen	verlichting,	zij	laten	hun	licht	schijnen	in	de	duisternis.	Deze	zomer	laten	we	
ons	door	dat	licht	leiden.	Maar	hét	licht	brengen	zij	niet.	Het	land	blijft	verdeeld,	de	vrede	
blijft	uit.	Er	is	een	koning	nodig.	Daarover	meer	na	de	zomer.	

Hanna	van	Dorssen	



6. Gedicht	bij	Richteren	
 

 
 
School	met	den	Bijbel.	Richteren	3,	vers	8	
Cusjan	Risjataïm,		
ook	geschreven	Cuschan-Rischataïm,	Kusan-risataim,		
Kuschan	Rischataïm,	Kusehan-Rischataïm		
of	Koesjan	Risjatajum,	
however,	
niemand	had	ooit	zo	mooi	geheten,	toen	ik	
in	de	vierde	klas	van	meester	Wiersma	
die	mijn	liefde	was	hem	hoorde	en	nooit	meer	
vergeten	zou.	
’t	Is	impliciet	gebleven	tot	mijn	tachtigste.	
Nooit	hoorde	je	er	iemand	over.	
Nu	gaan	ze	opeens	cursorisch	Rechters	lezen	in	de	kerk	
waar	ik	begraven	ben.	
En	moet	ik	voor	mijn	resurrectie	
vrezen.	
	
NN	
 
 



7. Zomerse middagen in de Oranjekerk 
 
Evenals	vorig	jaar	is	de	Oranjekerk	in	de	zomer	op	dinsdagmiddagen	open	voor	ontmoeting.	
Van	14.00-16.00	uur	bent	u	van	harte	welkom	voor	een	kop	thee	of	koffie	en	voor	de	
verkenning	van	een	verhaal	uit	de	Bijbel	aan	de	hand	van	een	schilderij	van	Rembrandt.	Het	
is	immers	het	Rembrandtjaar	en	als	er	iemand	prachtige	Bijbelse	taferelen	schilderde	en	
etste,	dan	hij	wel.	Het	thema	van	de	middagen	is:	‘Een	goed	verhaal’.		
	
U	hoeft	zich	niet	aan	te	melden	en	er	zijn	aan	de	middagen	geen	kosten	verbonden.	
	
Het	zomerrooster	ziet	er	als	volgt	uit:	
	
16	juli	 	 	 ds.	Henk	Meulink	 	 Isaäk	en	Ismaël	
23	juli	 	 	 ds.	Wielie	Elhorst	 	 Worsteling	van	Jakob	bij	de	Jabbok	
30	juli	 	 	 ds.	Wielie	Elhorst	 	 Ruth	(en	Naomi)	
6	augustus	 	 Gijs-Bert	Vervoorn	 	 De	storm	op	het	meer	van	Galilea	
13	augustus	 	 ds.	Fieke	Klaver	 	 Maria	en	Elizabeth	
20	augustus	 	 ds.	Wielie	Elhorst	 	 Een	vader	had	twee	zonen	
	
Meer	informatie	kunt	u	krijgen	bij	ds.	Wielie	Elhorst,	e-mail:	jhw.elhorst@gmail.com.	Tot	
ziens	in	de	Oranjekerk	deze	zomer.	
	
Hanna	van	Dorssen	
 
 
8. Afscheid Dorien 
 

 
 
Lieve	mensen	uit	en	rondom	de	Willem	de	Zwijgerkerk,		
	
Nadat	ik	vanaf	januari	al	minder	ging	werken,	is	nu	het	moment	gekomen	dat	ik	afscheid	
neem.	Tenminste,	ook	weer	niet	helemaal,	daarover	later	meer.	Per	1	augustus	stopt	mijn	



contract	bij	de	Diaconie	en	daarmee	mijn	werk	als	diaconaal	opbouwwerker	in	Zuid	en	in	de	
Willem	de	Zwijgerkerk	in	het	bijzonder.	Graag	wil	jullie	via	deze	weg	danken	voor	veel	mooie	
momenten	de	afgelopen	drie	jaar.	Voor	lieve	vrijwilligers,	die	–	hoewel	soms	zelf	niet	meer	
de	jongste	–	enorm	veel	doen	voor	het	gebouw	en	de	mensen	die	er	komen.	Voor	mooie	
ontmoetingen	tussen	mensen	die	–	hoewel	uit	dezelfde	buurt	–	uit	een	andere	wereld	leken	
te	komen.	Voor	mooie	gesprekken	over	de	ingewikkeldheden	uit	het	leven	en	over	wat	het	
leven	de	moeite	waard	maakt.	Het	is	prachtig	om	te	zien	hoe	de	kerk	op	een	natuurlijke	
manier	deel	uitmaakt	van	de	buurt.		
	
Als	afscheid	lijkt	het	me	mooie	als	er	twee	dingen	gebeuren	die	in	mijn	werk	en	in	de	kerk	
erg	belangrijk	zijn:	met	elkaar	eten	en	met	elkaar	verhalen	delen.	Daar	krijgt	u	nog	een	
uitnodiging	voor;	er	moet	nog	een	datum	geprikt	worden.	Houdt	u	Perspectief	en	de	liturgie	
in	de	gaten.	
	
Vanaf	september	ga	ik	theologie	studeren	aan	de	PThU	(VU)	en	sinds	1	januari	werk	ik	bij	de	
uitgeverij	van	de	VU	om	dat	te	kunnen	bekostigen.	Als	alle	toekomstplannen	van	de	kerk	
doorgang	vinden,	komt	er	weer	een	nieuwe	diaconaal	opbouwwerker	die	hier	aan	de	slag	
gaat.	Om	het	zover	te	krijgen,	blijf	ik	nog	lid	van	de	klankbordgroep	tot	deze	niet	meer	nodig	
is.		
	
Graag	wens	ik	jullie	deze	(diaconale)	zegen	toe	met	dit	gedicht	van	Andries	Govaart:	
	
Het	ga	je	goed	
	
Moge	wat	op	je	weg	komt	
jou	tot	zegen	zijn:	
de	vreugde	van	de	ontmoeting,	
de	pijn	van	de	ontbering,	
de	tijd	van	de	verwachting,	
het	genot	van	de	volheid,	
de	kaalte	van	het	gemis.	
	
Moge	jouw	leven	anderen	tot	zegen	zijn:	
dat	je	ogen	met	mildheid	kijken,	
dat	je	handen	open	zijn	en	opbouwen,	
dat	je	luistert	tot	in	het	zwijgen,	
dat	je	woorden	oprecht	zijn	
en	dat	je	in	hart	en	nieren	bewogen	bent	
om	de	mens	op	je	weg.	
	
God	zegene	jouw	weg,	
moge	jouw	leven	tot	Gods	eer	zijn.	
	
Dorien	Keus	
 
 
  



9. Eettafel 
	
Ook	in	de	zomer	kunt	u	aanschuiven	voor	een	gezamenlijk	maaltijd	in	de	Willem	de	
Zwijgerkerk.	Dit	zijn	de	data:	
	
4	Juli	
1	augustus,	29	augustus	
26	september	
	
Sinds	6	juni	zijn	de	kosten	voor	deelname	4	Euro	per	keer.	Er	is	plek	voor	nieuwe	
deelnemers!	Aanvang	17.45	uur.	
	
Vanaf	10	oktober	begint	dan	het	winterseizoen	en	dan	zal	er	weer	1	x	per	2	weken	een	
eettafel	zijn.	
	
Aanmelden	kan,	ook	in	de	zomer,	bij	Martin	de	Koning.	Tel.	020-6715328	
	
Frans	Schouwenaar,	diaconale	werkgroep		
	
 
10. Moderne kunst met christelijke thema’s  
	

	
	
In	moderne	en	hedendaagse	kunst	worden	christelijke	thema’s	opnieuw	verbeeld,	zo	laten	
Van	Gogh,	Marlene	Dumas,	Marc	Mulders,	Graham	Sutherland	en	andere	kunstenaars	zien.	
Zij	zijn	in	staat	om	de	sleets	geraakte	‘christelijke’	kunst	een	vernieuwde	beeldtaal	te	geven	
in	rapport	met	onze	tijd.	Over	deze	kunst	met	christelijke	thema’s	gaat	mijn	boek:	God	
opnieuw	verbeeld:	een	theologische	kunstbeschouwing	(Parthenon	2019).		
	



Kun	je	God	wel	verbeelden?	In	het	christendom	wijst	men	daarvoor	op	het	Nieuwe	
Testament	waar	Jezus	‘beeld	van	God’	wordt	genoemd	(Kol.	1:15).	Of	Jezus’	woord	uit	het	
Johannesevangelie:	‘Wie	mij	gezien	heeft	de	Vader	gezien’	(14:9).	Al	eeuwenlang	verbeeldt	
men	God	als	Christus	zoals	iconen	van	de	oosterse	kerk	laten	zien.	Dat	doet	men	in	het	besef	
dat	Christus	de	zichtbare	zijde	is	van	de	(onzichtbare)	God.	Zo	ziet	de	oosters-orthodoxe	
gelovige	iets	oplichten	van	God	in	een	icoon	van	Christus.		
	
Onder	invloed	van	Calvijn	is	er	in	Nederland	een	traditie	ontstaan	die	God	op	indirecte	wijze	
verbeeldt	in	het	landschap.	Vincent	van	Gogh	schrijft	in	zijn	brieven	lyrisch	over	de	natuur	
als	schepping	van	God.	Kijk	eens	naar	De	zaaier	met	ondergaande	zon	(juni	1888).	Misschien	
vraagt	u	zich	af	is	dat	een	religieus	schilderij?	Kijk	eens	naar	de	zon	met	haar	halo	die	extra	
groot	is	geschilderd.	Zij	is	een	symbool	voor	God	(God	als	het	licht).	En	zo	zijn	er	meer	dingen	
in	het	schilderij:	de	kiemkracht	van	het	zaad	vergelijkt	Van	Gogh	zelf	met	de	kracht	van	de	
liefde	tussen	mensen.	God	is	liefde	voor	hem.	De	zaaier	vergelijkt	hij	met	de	kunstenaar	die	
als	God	dingen	kan	scheppen.			
	
In	God	opnieuw	verbeeld	geef	ik	tal	van	voorbeelden	van	een	hedendaagse	verbeelding	van	
Christus	zoals	Marlene	Dumas’	Jesus	Serene	of	Graham	Sutherlands	grote	tapijtwerk	Christ	in	
Glory	in	de	kathedraal	van	Coventry.		
	
De	kerk	laat	een	kans	liggen	als	ze	daar	niet	iets	mee	doet.	Een	religieus	schilderij,	een	
sculptuur,	een	video	etc.	heeft	een	belangrijke	functie	in	de	verdieping	van	het	geloof,	in	
spiritualiteit	van	mensen	binnen	en	buiten	de	kerk.		
	
Wessel	Stoker		
	
	
 
11. Zomeruitje Dierenpark Amersfoort 
 

 
  
U kunt zich nog opgeven voor het jaarlijkse uitje met buurt- en kerkmensen van 22 augustus. 
Dit jaar is een half jubileumjaar, want het is de 5e maal dat we dit doen na de vaak 
gememoreerde uitjes die Jan Gerbscheid organiseerde.  
 



We vertrekken om 10.00 uur vanuit de Willem de Zwijgerkerk, alwaar vanaf 09.30 uur 
inloop met koffie is. Met de Groen-Grijze-Bus rijden we naar Dierenpark Amersfoort. Daar 
worden we ontvangen met koffie/ thee en gebak. 
  
Dan gaan we een poosje op pad in de tuin. Om ca. 13.00 uur is er een lunch in het restaurant 
waar we een eigen plekje krijgen met de groep. Daarna is er genoeg tijd om verder de 
dierentuin in te gaan. 
  
Terugkomst bij de kerk: 17.00 - 17.30 uur. Zoals gebruikelijk proberen we via kleinere 
wegen terug te rijden naar de kerk. 
  
NB - Dit jaar is er geen maaltijd erna! 
  
Kosten: 50 euro. Voor wie dit bedrag teveel is en toch mee wil, kan dat ons laten weten. Dan 
overleggen we met Rommert, de penningmeester van onze diaconie. 
  
Contactpersonen voor vragen en aanmelden: 
 
Stans Friele:        06 - 16632039 
Michelle Radix:  06 - 11013040 
	
	
	
12. Uit de buurt  
 

• High	tea	voor	vrijwilligers	
	
Speciaal	voor	mensen	die	vanwege	een	burn-out,	een	depressie	of	andere	psychische		
klachten	tijdelijk	uit	de	running	zijn	geraakt,	maar	die	wel	graag	vrijwilligerswerk		
zouden	doen.	Want	misschien	kun	je	met	een	paar	uur	vrijwilligerswerk	in	de	week		
wat	structuur	in	je	week	krijgen,	wat	mensen	leren	kennen	en	kijken	wat	je	weer		
aankan.	
	
Wij	nodigen	op	de	High	Tea	ook	een	aantal	vrijwilligersorganisaties	uit.	Je	kunt	tijdens	
het	nuttigen	van	een	taartje	en	een	goede	kop	thee	geheel	vrijblijvend	met	hen	in	
gesprek.	
	
Wanneer:	Donderdag	18	juli,	16.00	–	18.00	(inloop	vanaf	15.45)	
Waar:	Huis	van	de	Tijd,	Nieuwe	Herengracht	20,	Amsterdam	
	
De	High	Tea	is	gratis	toegankelijk.	Aanmelden	is	wel	verplicht,	want	er	is	beperkt	
plek.	Aanmelden	kan	bij	de	Vrijwilligerscentrale	Amsterdam.		
	
	

   
 
 



• Bedank-dag	voor	Vrijwilligers	in	Zuid	

	
Voor	bestaande	vrijwilligers	organiseert	Stadsdeel	Zuid	samen	met	de	Vrijwilligers	Centrale		
Amsterdam	voor	de	tiende	keer	de	Bedankdag.	Dit	jaar	vindt	dit	unieke	evenement	plaats	op		
zaterdag	6	juli	in	het	Concertgebouw.	Voor	tweehonderd	vrijwilligers	is	een	afwisselend		
programma	samengesteld	met	dans,	verhalen	en	muziek.	

	
We	beginnen	met	heerlijke	lunch	en	een	sfeervol	Amsterdams	uurtje	waarna		
verhalenverteller	Sahand	Sahebdivani	het	stokje	overneemt.	Flora	Breemer,	lid	dagelijks		
bestuur	stadsdeel	Zuid	opent	de	bijeenkomst.	In	de	pauze	is	er	koffie	en	thee	en	hebben	we		
een	aantal	verrassingen	voor	u.	Daarna	is	het	tijd	voor	Jazz	en	Funkmuziek	met	aansluitend		
een	borrel.	

	
		 					Programma	
	

11:30	–	12:00	uur:	Inloop	en	registratie		
12:00-	12:45	uur:	Lunch		
12:45	uur:	Start	programma	met	ontvangst	door	Jen	Muntslag	en	opening	door	Flora	
Breemer.		
Amsterdams	programma	met	het	Rembrandt	Duo	en	gastoptredens	van	zangeres	Ineke,	
zanger	Bart	Brandjes	en	zanger	Davey	Bindervoet		
Verhalenverteller	Sahand	Sahebdivani		
15.00	uur:	Pauze		
Gabriel	Milliet	duo	(Jazz/Bosa	Nova)		
Funkband,	The	B	Machine		
Aansluitend	borrel	tot	18.00	uur		

	
   

• Vita	Valerius	-	bijeenkomsten	

	

	
	

Bent	u	geïnteresseerd	in	medische	en	praktische	thema's	die	uw	gezondheid	kunnen		
beïnvloeden?	VITA	Valerius	is	het	trefpunt	in	Oud-Zuid	voor	mensen	die		
gezondheidsklachten	ervaren	en	waar	professionals,	uit	de	sector	Zorg	en	Welzijn,		
advies	en	informatie	geven	over	allerlei	onderwerpen.	
		
Ook	tijdens	de	zomervakantie	bent	u	op	iedere	woensdagochtend	van	10.30	uur	tot	
12.30	uur		van	harte	welkom	aan	de	Valeriusstraat	180	voor	ontmoeting	met	



buurtgenoten	en/	of	vrijwilligers	en	gratis	praktische	informatie	op	het	gebied	van	
gezondheid	en	welzijn.	
		
De	toegang	is	gratis.	Wilt	u	om	12.15	uur	gezellig	blijven	lunchen?	Dat	kan.	Wij	
vragen	daarvoor	een	bijdrage	van	€2,50.		
													
Meer	informatie	over	Vita	Valerius	
Hennie	Luchies:	020-	679	07	97	
info@vitavalerius.nl	
www.vitavalerius.nl	
	

   
• Rondleidingen	architectuur	en	beeldende	kunst	in	de	

Stadionbuurt	

	

	
	
De	CultuurCommissie	Stadionbuurt	van	Stadsdorp	Olympia	is	een	nieuw	project	
gestart.	Ze	gaan	rondleidingen	verzorgen	in	de	Stadionbuurt.	Zie	ook:	
https://stadsdorp-olympia.nl/rondleidingen/.	

Minimaal	één	keer	per	maand	wordt	een	rondleiding,	een	lezing	of	een	workshop	
Architectuur	en	Beeldende	kunst	georganiseerd.	Naast	de	geplande	rondleidingen	op	
vaste	dagen	en	tijden	(zie	hieronder)	zijn	ook	rondleidingen	op	maat	mogelijk	aan	de	
hand	van	een	specifiek	thema.	

• donderdag	27	juni	19	tot	20.30	uur,	startpunt:	Olympisch	Stadion	(Engelstalig).	
• vrijdag	26	juli	15	tot	16.30	uur,	startpunt:	Zuidwijk	Kapel,	Stadionweg.	
• vrijdag	30	augustus,	15	tot	16.30	uur,	startpunt:	Willem	de	Zwijgerkerk	

(Engelstalig).	

Kosten:	De	kosten	per	wandeling	zijn	1,50	euro.	Voor	stadspashouders	(groene	stip)	
en	65+.	Overigen:	10,00	euro	per	persoon,	waarbij	een	korting	geldt	van	50%	voor	



bewoners	uit	de	Stadionbuurt.	
	
Contact	en	reserveren:	rondleidingenstadionbuurt@gmail.com,	M	06-42105971.		
Gaarne	van	tevoren	reserveren	met	opgave	van	het	aantal	personen	en	uw	
contactgegevens:	uw	mailadres	én	telefoonnummer.		
	
	

	
	

   
 

 
 
	




