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 1. Agenda 
 
woensdag	2	Januari	 10.00-12.00	 Open	Inloop	
donderdag	3	januari	 10.30-11.30	 Kleine	Bijbelkring	
maandag	7	januari	 13.00	 Bridgen	
dinsdag	8	januari	 20.00	 Leerhuis	Amsterdam	Zuid		
woensdag	9	januari	 10.00-12.00	 Open	Inloop	
donderdag	10	januari	 10.30-11-30	 Kleine	Bijbelkring	
	 17.45	 Eettafel	(zie	12)	
vrijdag	11	januari	 17.00-19.00	 Nieuwjaarsreceptie	PKA	(zie	3)	
maandag	14	januari	 13.00	 Bridgen	
woensdag	16	januari	 10.00-12.00	 Open	Inloop	
	 13.30-20.00	 Uitstapje	naar	Museumplein	(zie	11)	
	 20.00-21.30	 Bijbeltafel	Ester	in	de	Thomaskerk	(zie	10)	
donderdag	17	januari	 10.30-11.30	 Kleine	Bijbelkring	
	 20.00	 Kerkenraadsvergadering	
maandag	21	januari	 13.30-20.00	 Uitstapje	naar	Museumplein	(zie	11)	
	 13.00	 Bridgen	
woensdag	23	januari	 10.00-12.00	 Open	Inloop	
	 15.30-17.30	 Filosofische	kring	
	 20.00	 Vergadering	diaconale	werkgroep	
	 20.00-21.30	 Bijbeltafel	Ester	in	de	Thomaskerk	(zie	10)			
donderdag	24	januari	 10.30-11.30	 Kleine	Bijbelkring	
	 17.45	 Eettafel	(zie	12)	
zondag		27	januari	 12.30	 Afsluitende	lunch	van	de	‘Gebedsweek	voor	de		
	  eenheid	van	de	christenen'	(zie	14)	
maandag	28	januari	 13.00	 Bridgen	
woensdag	30	januari	 10.00-12.00	 Open	Inloop	
	 20.00-21.30	 Bijbeltafel	Ester	in	de	Thomaskerk	(zie	10)		
donderdag	31	januari	 10.30-11.30	 Kleine	Bijbelkring	
zaterdag	02	februari	 13.30	-	16.00	 Ontmoetingsmiddag	Raad	van	Kerken	(zie	14)	

 
 
 2. Diensten	in	de	Willem	de	Zwijgerkerk	
	
Aanvang	dienst	10:00	uur	
	
6	januari		 Epifanie.	Poëzie	in	dienst,	Gerrit	Visser	e.a.	(zie	4)	
13	januari		 Ester	uitvoering,	door	Kees	Posthumus	
20	januari		 Ester	project,	drs	Hanna	van	Dorssen,	dienst	van	Schrift	en	Tafel	
		 	 m.m.v.	de	zanggroep	o.l.v.	Jan	Marten	de	Vries	
		 	 Bij	aanvang	van	deze	dienst	kunt	u	een	bijdrage	voor	de	voedselbank		
	 	 inleveren.	
27	januari		 Ester	project,	ds	Roel	Knijff,	Schrijfactie	Amnesty	International	
	
03	februari	 Ester	project,	drs.	Hanna	van	Dorsen	en	ds.	André	Fox	



10	februari	 Ester	project,	ds.	Rien	Wattel	
17	februari		 Ester	project,	voorganger	onbekend,	dienst	van	Schrift	en	Tafel	
24	februari		 ds.	Roel	Knijff	

	
 

3. Nieuwjaarsreceptie Protestantse Kerk Amsterdam 

De Protestantse Kerk Amsterdam, waar wij als wijkkerk onderdeel van uit maken, 
houdt ieder jaar een nieuwjaarsreceptie. Iedereen die zich bij de Protestantse Kerk 
en Diaconie van Amsterdam betrokken voelt, is van harte uitgenodigd voor deze 
nieuwjaarsborrel. Dit jaar wordt die receptie gehouden op vrijdag 11 januari 

Plaats: in de Keizersgrachtkerk (Keizersgracht 566). 
Tijd: Van 17.00 tot 19.00 uur (N.B. er is ook een tiener- en kinderprogramma) 

Voor meer informatie: 
https://www.protestantsamsterdam.nl/event/nieuwjaarsfeest/ 

 

 
4. Geschiedenis van de Willem, deel 3 

In drie afleveringen vertelt Jan Gaasterland hoe het geld voor de bouw van 
de Willem de Zwijgerkerk begin vorige eeuw bij elkaar gebracht werd.  

In 1923 komen dominee M.J.A. de Vrijer en zijn vrouw M.J. de Vrijer-Struijs 
vanuit Bloemendaal naar Amsterdam. Al snel worden zij ingezet om gelden in te 
zamelen voor een nieuwe kerk die in in Amsterdam-Zuid moest komen, de 
Willem de Zwijgerkerk. In het boek ‘Dertig Jaren Domineesche' doet de 
domineesvrouw in 1938 verslag van deze geldinzamelingsactie. Deze keer het 
laatste deel.  

Deel 3: Een hemelsche dag  

Er waren ook enige dames, die voor hetzelfde doel wat handwerken gemaakt 
hadden. Nu een middel bedenken, dat ze het meeste zouden opbrengen! Gij 
domineesvrouwen, die dit leest, weet wat een pastorie voor de Gemeente een heel 
aantrekkelijk punt is en daarom: “Gebruikt dat huis voor alles, wat het ons door 
God opgedragen werk zegenrijk kan maken, en ziet dan maar nooit tegen de 
drukte op, want dat is het rijkelijk waard”. Wij dachten, dat het zeker het 
aardigste zou zijn, die 50 a 60 handwerken in ons eigen huis te verkoopen. 
Daarom van de eetkamer een gezellige winkel gemaakt. Wij kregen ook bloemen 
en vruchten voor het verkoopdagje en het was in den zomer, dus werden de 
deuren uit de kamers gehaald, overal gezellige zitjes gemaakt in de woon- en 
studeerkamer, ook in ons tuintje, waar wij de ouderwetsche losse kerkbanken, met 
groen saai bekleed, uit de Nieuwe Kerk voor leenden en tuinparasols uit het 



Diaconessenhuis. Daar kon dan ‘s morgens een kopje koffie en ’s middags thee 
worden gedronken, met eigengebakken koekjes. 

Mijn man had een keurig invitatie-kaartje laten drukken en dat gezonden zoowel 
aan de rijkste, als aan de armste getrouwe gemeenteleden. En wat was het 
resultaat? In de allereerste plaats een hemelsche dag, door de in de liefde Gods 
vereenigde menschenkinderen. En aan het slot de opbrengst van f 1000,- voor de 
Willem de Zwijgerkerk. De paar handwerken waren alle al vóór twaalven 
verkocht. Maar dat hinderde niets, want ’s middags brachten de kopjes thee soms 
f 40,- per stuk op, ook wel 3 of 4 centen, maar dat was evenveel! 

Op 16 October 1929 was de stand van de giften voor de Willem de Zwijgerkerk op 
f 183.035,93; op 29 Dec. 1929 op f 188.047,40 en op 30 September 1931, op den 
dag, waarop mijn man 25 jaar predikant was, kon hij de Willem de Zwijgerkerk 
geheel schuldvrij aan den Kerkeraad overdragen. Dat was een schoone dag! 

Aldus donineesche mevrouw M.J. de Vrijer-Struijs. 

 

 

5. Kerkdienst op zondag 6 januari, Epifanie 

 

’k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid. 

Aan de bekende dichtregel van J.A. dèr Mouw (gest. 1919) moest ik denken bij 
het maken van deze mededeling over de kerkdienst op Epifanie, ook wel genoemd 
zondag van de Verschijning van onze Heer Jezus Christus, of met de meer 
populaire benaming Driekoningen geheten. 

We vieren Epifanie, maar we zitten zonder predikant. 

Het lukte onvolprezen preekvoorzienster Corrie de Gier niet voor deze dienst een 
gastpredikant te vinden. Iedereen zat vol of was weg. In de kerkenraad besloten 
we de dienst nu zelf in te vullen. We lenen de woorden van dichters, we lenen de 
stemmen van Ina Feitsma, Janneke Donkerlo, Christiaan de Vries en mijzelf, we 
lenen de vingers van Jo van Beusekom en Susanne Görlich. Zo voegen we ons in 
het eeuwenlang beproefde format van de zondagse eredienst, als liefhebbers. 



Wie op deze zondag een expliciete preek wil horen, moet naar de Thomas of de 
Oranje. Voor een impliciete preek, tussen de dichtregels door, bent u in de Willem 
welkom.  

Gerrit Visser  

6. Cantatedienst Dixit Dominus

7. Geef de gedenksteen een gezicht!

In het voorportaal van de Willem hangt een gedenksteen van de gevallenen van de 
Gereformeerde Kerk van Amsterdam- Zuid tijdens de WO II.  

De steen is afkomstig uit de Gereformeerde Raphaëlpleinkerk en is naar de 
Willem overgebracht toen beide gemeenten samengingen. 



Op deze steen staan 23 namen: Ds. Kornelis Sietsma, E. Alberts, S.J. Bakker, Bas 
van Beveren, K. Blumenthal, J. van Breda, C. Brinkhuis, D.C. van Buuren, L.C. 
Dijkman, W. Geerlof, C. Homburg, J. de Jong, K.H.J. Jurriens, J. Knol, G.H. 
Laverman, J.PH. Musch, H. Olofsen, H. Perels, M. Ploeger, P.A. Redelaar, C. 
Visser, A.R. Vermeulen en R. Wiener- Bendien. 

Ik ben bezig deze personen een ‘gezicht’ te geven. Van een aantal weet ik wie het 
zijn, anderen zijn mij nog onbekend. Kunt u mij informatie verschaffen over een 
of meer van hen?  

Bij voorbaat dank, 

Jan Gaasterland 

8. Vieringen	over	Ester,	een	Bijbelse	satire

Van 20 januari tot en met 24 februari staat het boekje Ester op het (alternatieve) 
oecumenische leesrooster voor de vieringen in de kerk. Een mooie gelegenheid 
om daar in de Willem een serie diensten aan te wijden.  

Het verhaal speelt zich af in het Perzische rijk van koning Ahasveros. Een koning 
die zich vooral bezighoudt met het organiseren van drinkgelagen. Van wat er 
verder in zijn rijk gebeurt, is hij nauwelijks op de hoogte. Als er besluiten 
genomen moeten worden volgt hij de absurde adviezen van zijn ambtenaren. 

Zonder vermelding van reden benoemt hij de Agagiet Haman tot hoogste 
ambtenaar. Hij houdt ervan dagelijks een rijtoer te maken met de bedoeling 
geëerd te worden. En als er een Jood is die het vertikt voor hem te knielen zet hij 
de koning ertoe aan een wet uit te vaardigen waarmee hij de ruimte geeft alle 
Joden in het rijk uit te roeien.   

Intussen is er na een schoonheidswedstrijd ook een nieuwe koningin gekozen. Het 
meisje Ester. Haar oom Mordechai heeft haar verboden te zeggen dat ze Joods is. 
Maar nu spoort deze Mordechai haar aan naar de koning te gaan om die Shoah te 
verhinderen. Dat is levensgevaarlijk. Maar haar opzet slaagt en het gevaar wordt 
afgewend.  

Ester is een verhaal van dreiging, vrees en beven, maar ook van moed hoop en 
wijsheid. Een ernstig verhaal als een satire op machtigen en heersers. Jaarlijks 
herdenken Joden de goede afloop van deze genocidepoging met een vrolijk feest: 
Poerim. In 2019 valt dat op 20 en 21 maart. 

André Fox 



9. Zondag 13 januari: Ester, een Perzisch sprookje

Voorafgaande aan de serie diensten over Ester voeren Kees Posthumus en Henk 
van Glabbeek op zondag 13 januari in een bijzondere dienst het spel Ester, een 
Perzisch sprookje op. We werken voor deze viering samen met de Oranje- en de 
Thomaskerk.  

Korte inhoud 

Bij een schoonheidswedstrijd wordt Ester gekozen tot nieuwe koningin van 
Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Ester is Joods. Kort daarna dreigt de 
uitroeiing van haar volk door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Ester 
komt in actie om dat te verhinderen. En ze slaagt in haar opzet: de dreiging wordt 
afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk 
feest: Poerim. 

Op een dag besluit de koningin haar biografie te laten schrijven door een bekende 
journalist. Daarmee komt voor hem een ambitieuze droom uit. Maar die droom is 
snel voorbij, wanneer blijkt dat hij niet vrij is te schrijven wat hij wil.  

Het verhaal van Ester is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van 
macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Esther is het enige boek in de Bijbel 
waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige 
Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke 
maaltijden. Met de voorstelling ‘Ester, een Perzisch sprookje’ presenteren 



verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en 
muzikale versie van het oude verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 
muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de 
tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink. 

 

10. Bijbeltafel Ester in de Thomaskerk 

Op drie achtereenvolgende woensdagen in januari, 16, 23 en 30 januari van 20.00 
- 21.30 uur in de kerkzaal van de Thomaskerk, zullen er onder leiding van 
dominee Evert Jan de Wijer Bijbeltafels gehouden worden over het boek Ester. 
Wat is dit voor een boek? Een Perzisch sprookje? Krachtvoer voor feministen? 
Een onaanvaardbare wraakfantasie die maar beter nooit in de Bijbel opgenomen 
had moeten worden? Een satire? Of is het dat misschien wel allemaal tegelijk? 

Wat het in ieder geval probeert, is ons een hart onder de riem te steken in barre 
tijden. Wat gaan we doen? We lezen een aantal kernhoofdstukken zo nauwkeurig 
mogelijk en zoeken vanzelfsprekend het gesprek met vandaag, elkaar en onszelf. 

Nadrukkelijk is deze tafel bedoeld voor alle kerken in Zuid. Maar ook iedereen 
die zich helemaal nergens toe rekent, is van harte welkom. Een klein berichtje van 
opgave volstaat. 

Evert Jan de Wijer, 06 37321474, predikant@thomaskerk.nl 

 

 

11. Uitstapjes naar het Museumplein 

Al voor het derde jaar biedt het Cobra Restaurant op het Museumplein in 
samenwerking met stadsdeel Zuid aan ouderen uit dit stadsdeel gelegenheid om er 
een dagje op uit te gaan. Ook nu weer heeft de diaconale werkgroep ervoor 
gezorgd dat ook een groep uit onze kring daaraan mee kan doen. 

Wie komen daarvoor in aanmerking? Het stadsdeel heeft het zo geformuleerd: 
“Voor ouderen uit stadsdeel Amsterdam-Zuid die het verdienen om verwend te 
worden of die gewoon zin hebben in iets leuks en gezelligs!” 

Vanaf de Willem de Zwijgerkerk vertrekt op twee verschillende dagen een bus 
naar het Museumplein. Dat is op: 

• woensdag	16	januari	met	een	bezoek	aan	Coster	Diamonds.		
• maandag	21	januari	met	een	bezoek	aan	het	Van	Gogh	Museum.		

Programma: 

13.30 uur: Verzamelen in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 
14.00 uur: Vertrek van de Willem de Zwijgerkerk 
14.30 uur: Aankomst Museumplein 
15.00 uur: Rondleiding door het Van Goghmuseum of Coster Diamonds 



16.30 uur: Verzamelen en wandelen richting Cobra Café  
17.00 uur: Welkomstdrankje in het Cobra  
18.00 uur: Serveren voor-, hoofd en nagerecht 
19.30 uur: Koffie + goodie bag en terug in de bus 
20.00 uur: Iedereen wordt met de bus weer afgezet op de ophaallocatie  

Het stadsdeel heeft met de musea aan het plein afgesproken dat er, voorafgaand 
aan het diner, een rondleiding in een van de musea wordt verzorgd. 

NB Bij Coster Diamonds er geen lift! 
NB Het Cobra Café heeft helaas geen invalidentoilet; we kunnen uitwijken naar 
het mindervalidentoilet van het restaurant bij het Rijksmuseum. 

Als er geïnteresseerden zijn die op die twee dagen niet kunnen, dan is er voor hen 
nog een andere mogelijkheid, nl. woensdag 23 januari met een bezoek aan 
Coster Diamonds. In dit geval: is de opstapplek bij het Huis van de Wijk 
Olympus, Hygieaplein 10.  

Houdt er ook rekening mee dat het een lange dag is en dat het wellicht 
vermoeiend kan zijn. Een rollator is geen probleem, een rolstoel dient u aan te 
melden. In de GroenGrijsbus is plaats voor 1 vaste rolstoel en we kunnen 1 
iemand overzetten op een stoel in de bus.  

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij:  
Frans Schouwenaar: tel. 06 81283076 
 

	

12.	Eettafel		
	

Op 10 en 24 januari is er weer Eettafel.  De maaltijd  begint om 17.45 uur en kost 
6 euro, inclusief een glaasje wijn. De 2e donderdag van de maand, de 24e, eten we 
vegetarisch. Aanmelden bij Martin de Koning: 020 – 6715328.  

	
	

	
13.	Lunch	i.h.k.v.	Week	van	Gebed	voor	de	eenheid	van	Christenen	
	
Ter afsluiting van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen, die van 
20 t/m 27 januari 2019 gehouden wordt, organiseert de Raad van Kerken 
Amsterdam-Zuid een bijeenkomst in de Vredeskerk. 

Het thema van deze week is dit jaar: Recht voor ogen (Deut. 16, 11-20): “Zoek 
het recht en niets dan het recht”. 

Afgesproken is dat er op zondag 27 januari 2019 om 12.30 uur in de pastorie van 
de Vredeskerk een oecumenische lunch zal zijn. Deze lunch wordt geopend met 



een kort bezinningsmoment en het samen zingen van een lied. U bent van harte 
uitgenodigd om daaraan mee te doen. 
 
De pastorie is gevestigd naast de Vredeskerk aan de Pijnackerstraat 9 in de Pijp. 

	

 

 

	

14. Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam 

 

Op 2 februari kunt u tijdens de ‘Ontmoetingsdag van de PKA’ met elkaar van 
gedachten wisselen over de vraag: wat is in deze tijd de rol en betekenis van onze 
geloofsgemeenschappen in en voor Amsterdam? 

Ontmoetingsmiddag
Raad van Kerken Amsterdam 

Plaats en tijd 
Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1 A (lift aanwezig) 

14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Maak kennis met de Raad van Kerken Amsterdam: 

Wie zijn we? Wat doen we? Wat willen we?

zaterdag 2 februari  2019

voor leden van lidkerken en andere belangstellenden

Raad van Kerken Amsterdam



Laat u daarbij prikkelen door ‘twittertheoloog’ Alain Verheij, schrijver 
theologisch boek van het jaar 2017-2018, lidTheologisch Elftal dagbladTrouw. 

• Daarna gesprek in groepen  
• Muzikale bijdrage 
• Liturgische afsluiting 
• Informele ontmoeting 

Plaats: Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1 A (lift aanwezig)  
Tijd: 2 februari 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 

Aanmelden en nadere informatie:ggraag vóór 26 januari 2019 op: 
raadvankerkenamsterdam@gmail.com 

 

	




