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1. Redactioneel 

 

De inhoud van dit wijkbericht is gevat tussen zondagsoverwegingen. 

Dat zal ook zo zijn in de twee edities die volgen tot aan Pinksteren. De frequentie wordt dus 

tweewekelijks. De juist in deze tijd belangrijkste links, telefoonnummers en verwijzingen staan 

vermeld in de voorgaande wijkberichten, ook na te lezen op de site van de Willem. Wie geen 

gebruik maakt van het internet en vorige papieren wijkberichten heeft weggedaan met de 

kranten van de week, zit nu zonder gegevens. Geef maar een seintje, er is eenmalig iets aan te 

doen. 

  

Perspectief is arbeid. We missen technische layout-mevrouw Janneke Donkerlo. Met haar eigen 

bedrijf is het bikkelen in virus-tijd. Voor frequente bezorging van ons wijkbericht blijft dan 

onvoldoende tijd over. 

Janneke, heel hartelijk dank voor het werk waarmee je verschijning van Perspectief mogelijk 

maakte. Een mooie verschijning, zeggen de mensen! layout is een ding. 

  

We hebben nu een layout-meneer, Martin de Jong, die wel meer voor onze kerk doet. Hij was 

bereid snel in te springen. Dank, dank, Martin. We zullen proberen bij benadering het niveau 

van Janneke te halen. 

  

Nog even over de omlijsting. Onze predikantenvoorziener (preekregelaar, heette dat voorheen 

wat centralistisch) ds. Arnoldien van Berge vroeg de ingeroosterde gastpredikanten voor de 

Willem om een bijdrage aan Perspectief. Zolang de kerkdiensten niet kunnen doorgaan, kan er 

wellicht wel iets van de betreffende zondagslezingen doorklinken. Als kopij. Dank, 

gastschrijvers.  

  

  

Gerrit Visser 

 

 

  

 

 

 

 



 

2. Derde zondag van Pasen / Misericordia Domini 

  

 

Opstandingstapijt (detail), klooster Lüne, 1507, Lüneburg/Duitsland 

 

Overweging voor zondag 26 april 

dr. Wilken Veen 

  

In de kerkelijke traditie heet deze zondag: Zondag van de Goede Herder, maar om voor mij 

onbegrijpelijke redenen is het evangelie van de Goede Herder verschoven naar de vierde 

zondag, Zondag Jubilate. In plaats daarvan staat de evangelielezing over de wonderbare 

visvangst uit het slot van het Johannes-evangelie (Joh. 21, 1-14) op het leesrooster, samen met 

het begin van Jesaja 43, dat de beroemde woorden bevat die vaak bij een doop worden 

uitgesproken: ‘Vreest niet want ik heb u bevrijd, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn!’. 

  

Het verhaal speelt in Galilea. Daar komen de leerlingen vandaan en na de dood en opstanding 

van Jezus zijn ze daarheen weer teruggegaan. Het zijn er hier zeven, die genoemd worden. Vijf 

bij name: Simon Petrus, Thomas, die Didymus wordt genoemd, Nathanaël uit Kana, de zonen 

van Zebedeus en nog twee anderen. Hebben die andere twee geen naam? Ja, natuurlijk wel, 

maar Johannes wil niet vertellen dat er zeven leerlingen waren, maar dat er vijf leerlingen en 

nog twee waren. Als bij het eerdere verhaal over de wonderbare spijziging. Vijf broden en twee 

vissen. Vijf en twee, de vijf boeken van Mozes en de andere twee, de profeten en de 

geschriften. 

 

  



Petrus neemt het initiatief. “Ik ga vissen” zegt hij en voegt de daad bij het woord. We kunnen wel 

stilletjes in een hoekje gaan zitten tot er iets gebeurt, maar zo werkt het niet. Als we in beweging 

komen dan gebeurt er misschien iets. Maar zonder succes, ze vangen niets. 

  

En dan staat er die vreemde man aan de oever, die ze adviseert het net uit te gooien aan de 

andere kant. We hebben er een gezegde aan overgehouden: ‘het over een andere boeg 

gooien’. En dan loopt het binnen, een net vol grote vissen. Honderddrieënvijftig om precies te 

zijn. Waarom dat aantal? Misschien wel omdat de getalswaarde van het woord vis in het Grieks 

van de evangelist honderddrieënvijftig is. ‘Vis’ = ‘ichthus’, Iesos, Christos, Theos Uios, Sooter 

(Jezus Christus, Zoon van God, Heiland). De man op het strand, die Jezus bleek te zijn, had 

gevraagd om toespijs, iets voor bij het (brood) eten. Maar aan land gekomen zien de leerlingen 

een vuurtje met daarop brood en vis. Toch vraagt hij om de vis die de leerlingen hebben 

gevangen. 

  

Zo wordt door deze twee fases visvangst, een mislukte en een overvloedig geslaagde, de 

leerlingen (en ons) twee lessen geleerd. In de eerste plaats: we moeten niet denken, dat we het 

alleen wel zullen redden. En in de tweede plaats: we moeten ook niet denken, dat het er niet toe 

doet wat we zelf bijdragen. 

  

U heeft het in de kranten kunnen lezen en op radio en televisie gehoord: Corona levert een tijd 

van thuiszitten, maar ook een tijd van bezinning. Hoe gaan we na deze crisis verder? Gaan we 

– zoals meestal na crises – gewoon door alsof er niets gebeurd is? Als onze economie op halve 

kracht draait – zo is gebleken – kan er ook geleefd worden, is de lucht schoner, is er minder 

auto- en minder vliegverkeer en leeft de natuur op. Als ik mijn dagelijkse wandeling door de 

Bijlmerweide maak, hoor ik minder herrie en meer vogels. Leren we daar lessen uit? Betekent 

het misschien wel, dat we vraagtekens zetten bij ons heilige geloof in de economie, de afgod, 

de mammon van onze tijd? Is het misschien tijd, om het over een andere boeg te gooien. En 

zou dat uiteindelijk – zij het niet per se in geld uitgedrukt – niet een veel grotere opbrengst op 

kunnen leveren. Een opbrengst die dichter bij de naam van Jezus (ICHTHUS) staat, dan wat we 

voor deze crisis bij elkaar wisten te harken? Ik hoop het van harte. 

 

          

3. Van de kerkenraad 

• In Memoriam Reender Kranenborg, 1 juni 1942 - 8 april 2020 

 

Op 8 april, vlak voor de dagen van Pasen, overleed oud-voorzitter van de kerkenraad van de 

Willem: Reender Kranenborg. De laatste jaren zijn erg getekend geweest door zijn ziekte en 

opname in de Vreugdehof. Met diepe eerbied denken we aan hoe zijn geliefde Corrie hem daar 

trouw, liefdevol en toegewijd heeft bezocht. 



  

Toen ondergetekende als predikant naar de Willem kwam, in 2009, was Reender er de 

voorzitter. Ik kende hem al uit de stedelijke kerkelijke gremia en als visitator, toen hij mijn vorige 

gemeente bezocht. Ik herinnerde me hem bij die gelegenheid als een betrokken en secure man, 

zonder enige opsmuk of grootste gebaren. Ten aanzien van de kerk en de toekomst ervan was 

hij realistisch, maar nooit zonder hoop op een verrassende wending. ‘Eens komt de grote 

zomer’, citeerde hij later eens een bekend lied. 

  

Reender zat het toenmalige Praatcafé voor en leidde ook met enige regelmaat kerkdiensten. 

Onvergetelijk was de dienst waarin hij zijn geliefde Tsjechische Kerst Mis van Jakub Jan Ryba 

liet horen en toelichtte, hij droeg het werk (en de achtergrond van de componist) een warm hart 

toe. Zijn humor verraadde zich ook in de kinderverhalen die hij in zulke diensten vertelde, 

waarbij meermalen het verhaal over zijn fietstocht langs het Noordzeekanaal langs kwam. 

  

Zo maakte ik hem ook mee in de jaren dat hij de kerkenraad voorzat: met een moedig realisme, 

mild maar vasthoudend op punten die hem na aan het hart lagen. Reender heeft altijd een 

heldere en ruime blik gehad voor de klassieke taken van de kerkenraad en t.a.v. het 

gemeentewerk. Hij had daar als gemeentepredikant in Friesland en Amsterdam veel ervaring in 

en hechtte er ook groot belang aan. Wat ik me vooral herinner is dat hij - te midden van het ene 

na het andere beleidsplan, de ene na de andere matrix en het zoveelste 

beleidsvernieuwingsplan dat vanuit het centrale bestuur tot ons kwam en waarmee we flink aan 

de slag gingen  - altijd bleef vragen naar pastoraat. Dat lag hem zeer na aan het hart. Bij één 

van zijn openingen van de kerkenraad (zinnige, theologische miniatuurtjes uit de losse pols) uit 

Kolossenzen 4, plaatste hij de opmerking: ‘Mensen die in Christus geloven zijn in elkaar 

geïnteresseerd’. Dat tekent hem ten voeten uit. 

Het scribaat nam hij er een aantal jaren bij en geen vergadering eindigde na tienen (hetgeen 

zeer werd gewaardeerd). Bij zijn afscheid van de kerkenraad noemde kerkrentmeesters-

voorzitter Jelle Feitsma hem dan ook een ‘dakspant’ van onze kerk. 

  

Laten we het daarop houden wat zijn jaren in en vooral betekenis voor de Willem de Zwijgerkerk 

betreft. 

Op de rouwkaart stond lied 833 geciteerd, een lied dat we telkenmale in de 

Gedachtenisdiensten rond 1 november hebben gezongen: ‘Neem mij zoals ik ben, wek in mij 

wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij’. Moge zijn Schepper zich nu over 

Reender ontfermen en zijn geliefde Corrie, kinderen en kleinkinderen troosten. Zijn gedachtenis 

zij ons allen tot een zegen. 

  

ds. Niek Scholten 

 --- 

   



• Reender Kranenborg, publicist 

 

Reender begon in 1960 zijn studie theologie aan de Theologische Hogeschool te Kampen, 

vervolgde die, na een tussenjaar in Praag, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en werd op 

10 januari 1971 predikant van de Gereformeerde Kerk in het Friese Gouw-Terzool. 

In die tijd werkte hij al aan een proefschrift dat als titel meekreeg ‘Zelfverwerkelijking, Oosterse 

religies binnen een Westerse subkultuur’, waarop hij op 28 juni 1974 aan de Vrije Universiteit 

promoveerde. 

  

In 1975 werd hij predikant van Wijkgemeente 9 van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam 

(het gebied tussen de Noord-Jordaan en de Kinkerbuurt). 

In 1977 verscheen van zijn hand het boek ‘Transcendente Meditatie’, een voorbode van zijn 

wetenschappelijke ambities, die gestalte zouden krijgen in een part-time benoeming als 

godsdienstwetenschapper aan de VU. 

Hij was als eindredacteur de drijvende kracht achter een langlopende serie publicaties 

‘Religieuze bewegingen in Nederland’, waarvan het eerste deel in het voorjaar van 1980 

verscheen, met o.a. een bijdrage van zijn hand over Bhagwan Shri Rajneesh en zijn beweging. 

In 1982 schreef hij het boek ‘Oosterse Geloofsbewegingen in het Westen’. 

In 1984 verscheen het boek ‘Een nieuw licht op de kerk? Bijdragen van nieuwe religieuze 

bewegingen voor de kerk van vandaag’. Er zouden nog vele publicaties volgen, die onder meer 

in het Engels, Duits en Frans werden vertaald. 

  

Na zijn emeritaat bleef hij betrokken bij de kerk van Amsterdam: hij coördineerde de cursussen 

Theologische Vorming voor Gemeenteleden en hij was aktief binnen de International Christian 

Fellowship (ICF). 

  

ds. Cor Ofman 

  

--- 

• In Memoriam Margriet de Jong, 23 september 1922 - 9 april 2020 

  

Kind noch kraai had ze, en na de fusie van haar Raphaelpleinkerk met de Willem de Zwijgerkerk 

ook  geen kerk meer voor haar beleving, maar ze liet zich niet uitschrijven. 

  

Dat laatste zal vermoed ik mede gelegen hebben aan haar buurtgenoten Annie Algra en Gerard 

van Wijngaarden. Die bleven maar langskomen, Annie iedere zaterdag met een zoute haring, 

Gerard op andere dagen met wat anders, want hij houdt niet van vis. Het contact werd minder, 



maar is niet opgehouden toen Margriet achtereenvolgens in verschillende, soms afgelegen 

verzorgingstehuizen kwam te verblijven. 

  

Op de rouwkaart die ze kregen stond van Margriet geschreven: authentiek, lief, eerlijk, attent en 

geestig. Was getekend: het correspondentie-adres. Een anonieme getuige, maar een getuige. 

En nu, door toedoen van Annie en Gerard, noemen we haar naam in een wijkbericht van die 

Willem de Zwijgerkerk. 

Gode bevolen, Margriet de Jong. 

  

Gerrit Visser 

  

--- 

  

• Van Wens naar Werkelijkheid 

 

 

In de afgelopen tijd hebben wij elkaar noodgedwongen niet kunnen ontmoeten en vooralsnog 

zal dat zo blijven. Ik merk dat ik u allen mis en de zondagse vieringen eveneens. Daardoor 

realiseer ik me weer eens te meer dat de kerk en alles wat daarbij hoort, belangrijk voor me is. 

De omvang van onze gemeente mag dan klein zijn, niettemin gebeuren er nog steeds 

waardevolle dingen! 

  

Dat is ook precies de reden dat we er nog steeds voor willen gáán met het doel de kerk, ónze 

kerk, ook in de toekomst een voedende en inspirerende plek te laten zijn voor zowel buurt als 

wijkgemeente. 

    

Dus verheugt het me u te kunnen melden dat we vorderen met het visieplan van onze 

gemeente, u allen bekend. We zijn blij met het werk dat Martin de Jong – u leerde hem kennen 

in de vorige editie van Perspectief - al voor ons heeft verzet in samenwerking met kerkenraad, 

klankbordgroep en college van kerkrentmeesters. Martin heeft daarnaast regelmatig contact met 



mensen op verantwoordelijke posten binnen de PKA, vooral ook omdat we de realisatie van een 

dergelijk omvangrijk plan niet alleen kunnen dragen. 

  

Ik neem u even mee in een aantal ontwikkelingen. 

  

Communiteit/pastorie 

Op 1 april jl. is er een ‘Aanvraag Vergunning Huisvesting’ mbt. de pastorie ingediend bij het 

stadsdeel. Deze vergunning is noodzakelijk om de pastorie te kunnen voorzien van diverse 

wooneenheden ten behoeve van de communiteit. Daarnaast is Martin momenteel bezig met het 

zoeken en werven van voldoende geschikte personen die een substantiële basis kunnen 

vormen voor de communiteit. Dit is een essentiële voorwaarde voor het kunnen starten van de 

renovatiewerkzaamheden. Binnenkort zullen de eerste verkenningsgesprekken plaatsvinden. 

  

Wijkgemeente/kerkgebouw 

Ons kerkgebouw is de ‘vloer’ waarop alle huidige en toekomstige activiteiten gerealiseerd 

(gaan) worden. Het is de vraag of het bouwtechnisch en financieel mogelijk is het huidige 

gebouw daarvoor passend te maken. In dat kader is er subsidie aangevraagd en toegekend 

voor het uitbesteden van een haalbaarheidsonderzoek inzake 

herinrichting/herbestemming/verbouwing op basis van een programma van eisen aan 

architectenbureau Van Stigt. Een spannende exercitie, we wachten het rapport af en houden u 

graag op de hoogte. 

  

Diaconaat  

Ook binnen het diaconaat zijn goede dingen gaande. Per 1 mei a.s. krijgen we in Zuid een 

nieuwe diaconaal opbouwwerkster in de persoon van Linda vd Kamp. We zijn heel blij dat ze 

zich gaat inzetten voor de stadionbuurt en daarbij samenwerkt met de Willem de Zwijgerkerk. Zij 

zal zichzelf aan u voorstellen. 

  

Wij zijn als klankbordgroep content met de gemaakte vorderingen. So far, so good. Wij kunnen 

nu nog niet zeggen of onze inspanningen het gehoopte resultaat gaan hebben. Wat we nu al 

wél kunnen zeggen is, dat we de woorden ‘bid en werk’ met geloof en volharding in praktijk 

blijven brengen, omdat de kerk dat waard is!  

 

Namens de klankbordgroep, 

Ina Feitsma 

  

--- 

  

 



• Kerkdienst gemist 

 Een kerkdienst is als manna: moet niet bewaard worden. 

  

Een site 'kerkdienstgemist.nl'  is dus een dubieus verschijnsel. Toch doen ze daar wel goede 

dingen. Je kunt er op zondagmorgen terecht als je je huis niet uit kunt of je kerk niet in. Het 

laatste maken we nu grimmig mee. 

Wat in het bijzonder goed van ze is is, dat ze aan onze zusterkerken Thomas, Oranje en 

Vrijburg de kans geven op zondagmorgen gastvrij voor de Wilem te zijn. Horend en ziend 

kunnen we daar de online-dienst meemaken. Aktief trouwens ook. Je komt er bekenden tegen 

als 'onze' André Fox en 'onze' Hanna van Dorssen. De laatste bv. as. zondag samen met lector 

Ina Feitsma in de Thomas-dienst, 10.30 uur. 

  

Mocht het toch niet lukken om zondagochtend op tijd te zijn, dan zijn de diensten ook achteraf 

mee te maken. Ze worden bewaard. 

Ook manna kent uitzonderingen. 

  

Gerrit Visser 

  

--- 

• Kerk open 

  

Geen kerkdienst op zondagmorgen in de Willem, maar de kerkdeuren wel open van 10.00 tot 

12.00, zoals ook op iedere woensdagmorgen. Voor de passant en voor wie de loop erin wil 

houden en voor wie straks nog langs kerkdienstgemist.nl kan. 

Ten dienste van stilte, meditatieve beleving, gevoelde paasvreugde in het licht door de ramen 

en in stilte-toegewijde muziek van organist, cantor of cd. 

De Paaskaars brandt, de tafelkaarsen branden, de aanwezige kan zijn/haar eigen lichtje 

aansteken. 

En een groet aan elkaar die de gepaste afstand vrolijk overbrugt. 

  

Gerrit Visser 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Pastoraat 

• Van de pastorale commissie 

 

 

Hanna van Dorssen, zo goed als hersteld, kon haar pastorale ronde per telefoon in gang zetten. 

Wij en gemeenteleden zijn daar heel blij mee. U hoeft niet te wachten, hoor. Als er nood is of 

behoefte, neem zelf contact op: 

06 - 43 14 27 86 / hanna.vandorssen@gmail.com. 

  

Buiten Hanna's werkdagen op dinsdag en donderdag is Arnoldien van Berge voor pastoraal 

telefonisch contact bereikbaar: 

020-676 43 87 / maandag-, woensdag-, en vrijdag-ochtend van 11-12.30. 

  

Er zijn diverse kerk- buurtcontactjes waar heel regelmatig bij mensen aangebeld wordt om te 

horen hoe het met ze gaat. 

Soms is het volhouden, met om de 2 à 3 dagen te proberen met iemand contact te krijgen die 

zich helemaal terugtrekt met veel in bed liggen, moedeloos geworden door de nieuwe situatie. 

Als die dan toch na diverse pogingen even het raam opendoet en er een babbeltje mogelijk is, 

ben ik, eerlijk gezegd, ook weer een beetje opgelucht. 

  

Een vrolijk moment was een aubade voor Gees Vusse, buurtbewoonster, die 65 jaar werd. 

Met feesthoedjes op, een papieren streng met hartelijk gefeliciteerd, zongen we haar toe vanaf 

de straat en Gees kreeg een mooi boeket bloemen van de kerk. 

  

En zo gaan we weer verder, met en voor elkaar 

  

Stans Friele / 06 - 166 32 039 

  

mailto:hanna.vandorssen@gmail.com


--- 

  

• Kaartenactie Willem de Zwijgerkerk 

 

 

 

Om het onderlinge contact en het naar elkaar omzien te onderhouden in deze lange tijd van 

thuis blijven heb ik een kaartenactie bedacht. Behalve bellen is een kaartje een mooie manier 

van aandacht geven aan elkaar. Vandaar deze actie. 

  

Het werkt als volgt. 

Ik stuur een kaart naar een adres in een enveloppe. In deze enveloppe zitten behalve de kaart 

twee nieuwe enveloppen met een adres erop. De ontvanger van de kaart schrijft voor elke 

enveloppe een kaart en verstuurt ze. De volgende ontvangt een kaart met daarin één enveloppe 

met een adres. Hij of zij schrijft een kaart doet hem in de enveloppe en verstuurt hem. Zo 

bereiken we een heleboel mensen en geven we het stokje door. De adressen (4) worden alleen 

aan een kleine groep van 15 gemeenteleden verstrekt. Zij starten de actie. in deze speciale tijd 

lijkt me dat geen probleem. 

Op alle enveloppen zitten al postzegels zodat u daarvoor de deur niet uit hoeft. Ik hoop dat u 

zelf als u een ommetje maakt de kaart op de post kan doen. Als u het huis niet uitgaat wil vast 

degene die de boodschappen brengt dat doen. 

  

Ergens in de komende weken ontvangt u dus een kaartje van iemand die verbonden is met de 

Willem. Dan kan een bekende zijn of een onbekende. Zo leer je nog eens iemand kennen in 

deze tijd van thuis zitten. 

Is voor u het adres onbekend stel u dan even kort voor. 

Denkt u nu: het duizelt me met al die enveloppen, geen probleem, het wordt wel duidelijk als u 

een kaart ontvangt en anders belt u me op. 

Met een hartelijke groet van Hanna van Dorssen, interim-pastor Willem de Zwijgerkerk. 



 

 

 

  

5. Diaconaat  

• Nieuwe diaconaal opbouwwerker 

 

Vorig jaar zomer namen we met pijn in het hart afscheid van Dorien Keus, onze diaconaal 

opbouwwerker. Ze had besloten theologie te gaan studeren aan de Vrije Universiteit. 

In de tijd daarna zijn we in gesprek gegaan met de leiding van de Centrale Diaconie, omdat we 

graag weer een opvolger voor Dorien wilden hebben. Dat is ook een belangrijk onderdeel van 

het plan voor de toekomst, waar we aan werken. Namelijk een sterke diaconale presentie in de 

buurt. 

 

Uiteindelijk heeft het bestuur van de Centrale Diaconie ingestemd met ons verzoek. We zijn blij 

deze nieuwe opbouwerker aan u voor te kunnen stellen. Nee, we laten haarzelf aan het woord. 

Per 1 mei komt ze in dienst. Ze zal zich langzamerhand inwerken, eerst voor 1 dag per week. 

Als het mogelijk is in verband met de  beperkende maatregelen gaat ze die tijd uitbreiden naar 4 

dagen per week. 

 

Namens de diaconale werkgroep, 

Frans Schouwenaar 

----- 

 

 

 

Graag stel ik mij voor als de nieuwe opbouwwerker van de Protestantse Diaconie in de 

Stadionbuurt. 

  

Ik ben cultureel antropoloog en heb de afgelopen jaren (2015-2019) als onderzoeker en docent 

bij de Universiteit van Amsterdam veldwerk gedaan in verschillende buurten in Amsterdam-

Noord. Dat onderzoek ging over burgerparticipatie, welzijnswerk, religie en sociale cohesie 



(www.buurtbanden.nl). Eerder deed ik antropologisch veldwerk in Brazilië en Mozambique. 

  

Ik woon met mijn man Peter en twee zonen van 7 en 5 jaar in de Bloemenbuurt in Noord, waar 

ik samen met buurtbewoners een huiskamer voor de buurt heb opgezet met wekelijkse 

buurtmaaltijden. Ik ben er trots op dat deze buurtkamer in deze weken ruim 50 maaltijden 

bereidt en uitdeelt aan buren die vanwege Corona de deur niet uit kunnen en alleen zijn. 

  

Ik kijk er naar uit om mijn onderzoekskennis over stedelijke veranderingen en het sociale 

domein en mijn ervaringen met opbouwwerk in Amsterdam-Noord in te zetten voor het 

diaconale opbouwwerk in de stad, in het bijzonder de Stadionbuurt. 

Ik zie er naar uit om te leren van nieuwe collega’s en mensen in de buurt. Ik hoop dat we snel 

kennis kunnen maken – online of offline – en gaan samenwerken. 

  

Met een hartelijke groet, 

Linda van de Kamp 

 

 

6. In de buurt 

• BuurtZOOM 

 

 

Dat woord kende u misschien nog niet, maar in deze Coronatijd zijn er diverse buurtinitiatieven 

‘geboren’. Geboren, omdat het eerst even worstelen was om allerlei werk ineens op andere 

manier te moeten doen (bv. thuiswerken en telefonische contacten ipv. fysieke aanwezigheid). 

Maar na een poosje experimenteren was er ook blijdschap om nieuwe manieren te hebben 

ontdekt en zo toch verder te kunnen gaan en in contact te kunnen blijven met cliënten, 

buurtbewoners en medewerkers. 

 

De BuurtZOOM is zo’n initiatief. Het is een wekelijks online overleg tussen welzijnswerkers, 

ambtenaren en vertegenwoordigers van buurtorganisaties, en ook de Willem doet mee. 

U hebt ongetwijfeld via eigen contacten en ervaringen en media wel gehoord/gelezen hoe 

Nederland probeert wegen te vinden om iedereen te steunen. 

  

Dat gebeurt dus ook in stadsdeel Zuid en ook in onze wijk. 

http://www.buurtbanden.nl/


  

Frans Schouwenaar heeft al jaren veel contacten in de buurt met allerlei maatschappelijke 

instellingen en kent veel mensen en weet hen zo nodig te vinden en in te schakelen. 

  

Dus nu zitten we op maandagmorgen 10.30 uur elk in eigen huis toch 'rondom de tafel' en kan 

iedereen meepraten en ideeën inbrengen of aanvullen. 

In de eerste twee digitale vergaderingen was een belangrijk thema: maaltijden die aan huis 

bezorgd worden door diverse instanties. Wie doet het, welke doelgroepen, hoe kunnen mensen 

zich aanmelden naar een overzicht van wie wat doet. 

Olympisch Kwartier voor de mensen van de dagopvang, PuurZuid en Dynamo voor hun klanten, 

de Voedselbank voor hun klanten. Ook Buurtbuik bezorgt klanten etenswaren en/of een 

maaltijd. 

  

Er was veel onderlinge uitwisseling van hoe elk het aanpakt, wat voor problemen men 

tegenkomt, of er mensen niet bereikt worden en hoe dat op te lossen. Voor maaltijden kunnen 

mensen zich bij Frans aanmelden. 

  

Tijdens de laatste vergadering kwam het accent meer te liggen op: krijgen we signalen van/over 

buurtbewoners die het niet goed redden? Wat kunnen we doen? 

Ook de GGZ doet mee in het overleg. Zij melden dat, ondanks hun zorgvuldige zorg op afstand 

(vaak dagelijks telefoontjes met hun cliënten), er meer opnames zijn van mensen die het nu niet 

redden. 

  

Ook worden er ideeën geopperd om mensen een vrolijk steuntje in de rug te geven in de vorm 

van bv. een bos bloemen langsbrengen, muziekoptredens in de straten organiseren etc. Het 

stadsdeel heeft een pot beschikbaar voor dergelijke burgerinitiatieven. 

  

Zo hebben wij u deels op de hoogte gesteld van wat er in de buurt van de Willem wordt 

geprobeerd om het voor onze buurtbewoners een beetje prettiger te maken in deze tijd. 

 

Loopt u zelf tegen problemen op en u weet er niet goed raad mee, aarzel dan niet om contact 

op te nemen. 

  

Stans Friele, diaconale werkgroep 

Frans Schouwenaar, tel. 06 - 81283076 

  

--- 

 

 

 



 

• Vrijheidsverhalen 

 

 

In deze tijd voelen we weer wat meer wat onvrijheid kan betekenen. Toen ik kort geleden m’n 

zwager sprak, begon hij meteen over de oorlogstijd, met beperkingen als de avondklok. 

  

Dit jaar zouden we uitbundig vieren dat het 75 jaar geleden is dat er een eind kwam aan de 2e 

Wereldoorlog. Door alle maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen 

kunnen veel van de feestelijkheden niet doorgaan. Ook de Vrijheidsmaaltijd in de Willem die 

voor 23 april gepland stond. Daar zou een boekje met Vrijheidsverhalen gepresenteerd worden. 

Een boekje met interviews, afgenomen door leerlingen van groep 8 van de Eloutschool en 

jongeren van het jongerenwerk in de wijk. Gelukkig waren alle interviews afgenomen toen de 

crisis uitbrak. En zo is het boekje deze week van de persen gerold. En beschikbaar voor ieder 

die interesse heeft. 

  

Ik zal er kort al iets over vertellen. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor: ‘Vrijheid, 

veiligheid en verbondenheid in Mokum’. We zijn op zoek gegaan naar mensen die een 

verbindende rol spelen tussen mensen en groepen in onze zeer multiculturele stad. Allerlei 

onderwerpen kwamen in de gesprekken aan bod: Wanneer voel je je veilig? Hoe kunnen we er 

voor zorgen dat het veilig blijft? Hoe kun je gebruik maken van de kansen die de stad je biedt? 

Wat is vrijheid? En wanneer voel je je vrij? Hoe kunnen we goed samenleven in onze stad? 

  

De mensen die geïnterviewd zijn, vormen een breed scala van stadgenoten: de slager op de 

hoek, de dochter van iemand die bij de schietpartij op 7 mei 1945 bij de ingang van het 

Vondelpark is neergeschoten, iemand die in een concentratiekamp heeft gezeten en als Jodin 



niet welkom was bij terugkeer in Amsterdam, een wijkagent, een vluchteling uit Pakistan die een 

baan heeft in de buurt, de leider van het jongerenwerk in moskee de Vrede en nog veel meer. 

  

Het is een bijzonder boekje geworden en met veel liefde en plezier bieden we het aan aan de 

buurt. 

We zijn heel blij dat we dat in deze tijd in elk geval kunnen doen. 

  

Buurtproject Herdenken & Herinneren Stadionbuurt 2020. 

Frans Schouwenaar 

N.B. Boekjes zijn bij mij te bestellen. Tel. 06 81283076 

 

 

 

7. Hulp gevraagd 

 

 

 

Het iconenatelier in het Huis op het Spui vraagt iedereen zijn of haar Vita te ontwerpen. Hierbij 

als voorbeeld de Vita van Maarten Luther. Vita staat voor vitaliteit en brengt een levensverhaal 

in beeld. 

Rondom zijn of haar portret wordt in eenvoudige tekeningen het leven van de deelnemer 

zichtbaar! Van de ingezonden Vita's wordt een boek gemaakt dat verkocht wordt ter 



ondersteuning van de Voedselbank. 

  

Inzenden naar / in de brievenbus doen bij: 

Huis op het Spui Iconenatelier 'In een zachte bries' 

Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam. 

  

Thom Breukel 

 

 

8. Licht 

 

 

 

Stil maar,  wacht maar, 

alles wordt nieuw, 

  

dat was mijn Paasgroet dit jaar, omdat ik er van overtuigd ben met geduld de nieuwe tijd kunnen 

begroeten. 

En alle respect voor de mensen die zoveel doen, 'we zijn er voor elkaar', dat merk je aan alles 

wat er om ons heen gebeurt. 

  

Binnenkort is het 12 mei, dag van de verpleging, misschien een moment om een kaars aan te 

steken voor al die verzorgenden in ziekenhuis/verpleeghuis /om ons heen/ thuiszorg, kortom 

voor ieder die zorg draagt op wat voor manier dan ook. 

  



De dag van de verpleging is in het leven geroepen 12 mei, 1965. 

Florence Nightingale, ook 'vrouw met de lamp' genoemd, verzorgde de soldaten  in de Krim-

oorlog (1853-1855). De vrouw die het licht geeft en troost aan al die zieke mensen. 

  

Al die verzorgenden van nu zijn vrouwen met de lamp van deze tijd. 

Ik heb Florence Nightingale leren kennen tijdens mijn opleiding als ziekenverzorgster in het 

Diaconessenhuis in Breda, daar werd over haar verteld.  

  

Dit wilde ik zomaar even kwijt, omdat 12 mei voor mij een bijzondere dag is en zeker dit jaar. 

Een groet van licht, voor allemaal    

                                                           

Yvonne Reijers 

 

 

9. Collecten in Coronatijd 

 

 

 

We doen het nog even zonder collecte-apps, zoals we ook nog even niet op de audio- en 

videoplatforms zitten. We kunnen niet alles tegelijk en we hebben prioriteiten. Maar bovendien 

merken we een door gemeenteleden zelf gehanteerde manier om de zondagse collecten te 

voldoen. 

Het 'liturgisch gebaar', zoals we de collecten noemden in een eerder wijkbericht, wordt gemaakt: 

door overmaking op de kerk- en diaconie-bankrekening van 'de gaven' per zondag, per 

zondagmorgen! De wetenschap dat anderen van de zondagse goegemeente in de Willem, die 

nu ook individueel thuis zitten, dat ook doen, helpt te onthouden, horen we. Als wekelijks 

bezwaarlijk is of anderzins niet lukt, wordt onder vermelding van de periode de gave in enen 

overgemaakt. Penningmeesters wordt gevraagd de bedragen over de collecten te verdelen. 

Dat het zo gaat doet ons, penningmeesters, wel wat. En natuurlijk gaan we zorgvuldig met de 

bestemmingen om. 

Intussen wordt er ook gespaard, vernemen we. Door hen die overmaken etc. niks vinden. In 

afwachting van betere tijden. Die gave gaat dan in de echte collectenzak, een feestgave. 

  

 

 

 



          Collecten voor zondag 3 mei 

• Eerste collecte: Buurthulp West (wordt afgedragen aan de stedelijke Diaconie) 

Buurthulp West bouwt aan een samenleving waarin buurtbewoners oog hebben voor elkaar. Ze 

versterken de sociale verbanden en netwerken rond de meest kwetsbare bewoners. Ze zijn er 

voor die mensen die het niet redden met hun eigen netwerk omdat het afwezig is of overbelast. 

Daarbij gaat het om gezinnen, tienermeiden, en om mensen die leven in armoede en te maken 

hebben met eenzaamheid. 

  

NL77 INGB 0008 082 226 tnv. diakonie Willem de Zwijgerkerk, ovv. collecte 3 mei 

• Tweede collecte: onderhoud orgel 

Het orgel neemt in de kerkdienst een belangrijke plaats in. Het is daarom belangrijk dat het 

orgel goed werkt en zuiver speelt. Het moet gestemd en onderhouden worden. Daarom 

vandaag een collecte voor het orgel. 

  

NL28 INGB 0005 084 450 tnv. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk 

te Amsterdam, ovv. collecte 3 mei 

  

            Collecten voor zondag 10 mei 

• Eerste collecte: wijkdiakonie (Willem de Zwijgerkerk)  

NL77 INGB 0008 082 226 tnv. diakonie Willem de Zwijgerkerk, ovv. collecte 10 mei 

• Tweede collecte: pastoraat (wijkkerk)  

Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt 

gestalte in de plaatselijke gemeente en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen 

over wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het leven krijgen hier een 

plaats. 

 

NL28 INGB 0005 084 450 tnv.Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk te 

Amsterdam, ovv. collecte 10 mei 

  

Rommert Steenbeek, penningmeester wijkdiakonie 

rommertsteenbeek@planet.nl 

 

Gerrit Visser, penningmeester wijkkerk 

grit.49@outlook.com / 06 - 30 32 24 43 

mailto:rommertsteenbeek@planet.nl
mailto:grit.49@outlook.com


 

 

 

 

10. Vierde zondag van Pasen / zondag van de Goede Herder 

  

 

 

Meditatie voor zondag 3 mei  

ds. Arnoldien van Berge 

  

Lezingen Exodus 33, 7-11 en Johannes 10, 1-10  

(om hardop voor elkaar of voor jezelf te lezen) 

  

‘Ik ben de deur’, zegt Jezus, ‘wanneer iemand door mij binnenkomt 

zal hij gered worden, veilig zijn, hij zal in en uitlopen en weidegrond vinden’. 

  

Wat klinkt dat fijn in deze corona-crisis-tijd nu we ons niet zo veilig voelen 

en beperkt zijn in onze vrijheid en niet zó maar in en uit kunnen lopen….. 

een mooi beeld dat Jezus ons voorhoudt met dat kleine verhaal 

over een herder en zijn schapen en wij zijn dan natuurlijk die schapen. 

Het spreekt ons nu misschien wel meer aan dan anders, 

maar wat wil het precies zeggen, dat Jezus niet alleen als herder wordt voorgesteld, maar ook 

als deur voor de schapen? 

Het heeft te maken met die dubbele functie van een deur, 

je kunt er door naar binnen en er door naar buiten. 

Het laat daarmee iets kenmerkends zien van ons bestaan: 

we willen allemaal ergens bij horen, ergens thuis zijn, 

onszelf kunnen zijn, binnen kunnen komen, veilig kunnen zijn. 



En tegelijk willen we weer naar buiten kunnen, vrij zijn, 

kunnen gaan en staan waar we willen ……. 

  

Alle beelden die er voor Jezus zijn -Johannes heeft er precies zeven!- 

hebben hun bron in de oude boeken van Mozes, de profeten en de psalmen…….  

daar  vinden we die verhalen over ‘brood’ en ‘licht’,‘herder’ en ‘de wijnstok’! 

Verhalen over wat mensen ervaren, verhalen met beelden 

voor wat voor een mens belangrijk is, ja, zelfs levensvoorwaarde is: 

voedsel, veiligheid, vrijheid en vriendschap en vreugde. 

Ook verhalen over een ‘deur’! 

En het verhaal dat mij nu het meest aanspreekt is het verhaal 

van de deur van het draagbare heiligdom dat het volk meedraagt 

door de woestijn op weg naar beloofd land…. 

  

Mozes spreekt met God als met een vriend bij de deur van die tent! 

Over alles spreken zij: over de dagelijkse vreugden en moeilijkheden 

van de mensen, over het gevaar, de angst! Over wat er fout is gegaan 

en hoe dat weer goed kan komen, 

over troost en ‘weer een opnieuw beginnen’. 

Alles wat we ook in ons heiligdom, de kerk, elke zondag bespreken 

en wat we nu zo missen! 

Zo gaat het toch? Pas als je je hart voor God of voor elkaar hebt uitgesproken, 

als iemand zo geluisterd heeft dat je je begrepen voelt, 

pas dan kun je weer verder, naar buiten, dan krijg je weer ruimte, 

letterlijk en figuurlijk… dan voel je je vrij. 

  

"Ik ben de deur"...... dat kan Jezus zeggen.  

Want al die beelden uit de oude verhalen zijn op Hem van toepassing! 

Het draait allemaal om Hem, het scharniert om Hem, 

de mens naar Gods hart, die niet anders wilde verkondigen en voorleven 

dan Gods liefde, vergevingsgezindheid en vriendschap voor elk mens. 

Hij laat ons binnen in dat geheim en laat ons dan weer naar buiten 

om vanuit die liefde te kunnen leven. 

Om vriendschap te kunnen tonen en liefde te kunnen geven. 

  

Nee, we kunnen nu niet bij elkaar zijn, we missen elkaar, 

maar we kunnen elkaar brieven schrijven, we kunnen elkaar bellen 

en voor elkaar bidden dat God ons behoeden zal en sterken. 

  

 



 

Overzicht Contactgegevens Willem de Zwijgerkerk 

Adres  

Willem de Zwijgerkerk 

Olympiaweg 14, 1076VX (hoofdingang/postadres)   

Olympiakade 8, 1076XP (achteringang) 

Amsterdam 020-662 27 00 info@willemdezwijgerkerk.nl 

  

Koster/Beheer/Verhuur 

dhr. A.G.  van Wijngaarden 

020-662 27 00 beheerwdz@gmail.com 

  

Kerkenraad 

* voorzitter: mw. mr. B.A. Stoker-Klein  

06-30 56 10 17 bastokerklein@hotmail.nl 

* scribaat: vacant 

* voorzitter klankbordgroep: mw. I. Feitsma 

06-28 91 84 27 I.feitsma@online.nl 

 

College van kerkrentmeesters 

* voorzitter: dhr. A.M.  Smit 

020-770 69 64 

herjuwsma@gmail.com 

* penningmeester: dhr. G. Visser 

06-30 32 24 43 grit.49@outlook.com 

  

Pastoraat 

mw. drs. H. van Dorssen (ad interim) 

06-43 14 27 86 hanna.vandorssen@gmail.com 

  

Diaconaat 

* diaconie: dhr. D.A. de Gier 

06-41 00 24 48 da.degier@gmail.com 

* penningmeester: dhr. R. Steenbeek 

rommertsteenbeek@planet.nl 

* daconale werkgroep: dhr. F. Schouwenaar 

06-81 28 30 76 fransschouwenaar@gmail.com 

* autodienst: dhr. D.A.  de Gier 

06-41 00 24 48 da.degier@gmail.com 

  



 

Cantoraat 

* cantor: dhr. J.M. de Vries 

06-28 41 96 84 janmartendevries@gmail.com 

* contact cantorij: mw. C. de Gier-de Vries 

06-24 92 90 01 c.degierdevries@gmail.com 

  

Maandbericht Perspectief 

* redactie: dhr. G. Visser 

* opmaak: dhr. M. de Jong  

redactie@willemdezwijgerkerk.nl 
 

 


