Perspectief – Willem de Zwijgerkerk
December 2018
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1. Vertrek Dorien Keus
Na bijna drie jaar werkzaam te zijn geweest, stop ik per 1 januari als diaconaal opbouwwerker. De
redenen daarvoor zijn divers: zelf kwam ik tot de conclusie dat het diaconale werk mij niet altijd even
goed ligt (er zijn al mensen die me hierop gezegd hebben dat ik dit verkeerd zie ☺. Heel vlijend, ik zal
er goed over nadenken). Daarnaast vond ik de constructie van mijn baan ingewikkeld: in dienst bij de
stedelijke diaconie, werkend vanuit de wijkkerk(en). En tenslotte wil ik al heel lang theologie
studeren en die mogelijkheid is er nu.
Overigens ben ik niet helemaal weg. Tot de zomer blijf ik twee dingen doen:
a) Het project met Sleutelfiguren/actieve wijkbewoners afmaken, waaraan ook enkele
gemeenteleden meedoen.
b) Nadenken over de toekomst van het diaconale werk in de Stadionbuurt, gekoppeld aan de
opdracht die Roel heeft.
Mijn vertrek betekent ook dat er dingen niet doorgaan. Bijvoorbeeld de MaandagMorgenSoos, die
stopt na 17 december. Volgende Vrijheidsmaaltijd zal ik niet voor het eten kunnen zorgen. Ook
contacten met organisaties in de buurt komen op een lager pitje te staan.
Er komt nog afscheid, waarvoor u van harte uitgenodigd bent, maar dat vindt tegen de zomer plaats.
We komen elkaar tot die tijd ook vast tegen. Mocht u voor die tijd vragen hebben, dan ben ik per
telefoon en e-mail bereikbaar (06-22331140, d.keus@diaconie.org).
2. Geschiedenis van de Willem, deel 2
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.
Het oude dubbeltje
Dan had mijn man bedacht wat hij noemde: “Het oude dubbeltje” voor de meubilering van de W.d. Z.
kerk. Hoeveel duizenden zakjes met dubbeltjes kwamen er niet uit onze bus! Komt ge ooit in
Amsterdam en bezoekt ge de Willem de Zwijgerkerk, denk dan als ge het mooie meubilair ziet, een
oogenblik aan al die stille offers, die daarvoor in het geloof gebracht zijn.
En dan ons “Mijnheertje”. Wie was dat? Tot op den huidigen dag is het mij onbekend. Maar zoo om
de zes of acht weken werd er bij ons ’s morgens meestal tegen elf uur gebeld, en daar ons meisje dan
boven aan de slaapkamers werkte, deed ik open. Dan stond daar een heer, die zijn hoed afnam en zei:
“Goedenmorgen mevrouw, wilt u zoo vriendelijk zijn dit aan den dominee te geven? “U begrijpt onze
verbazing, toen ik den eersten keer die enveloppe bij mijn man bracht, die hem opendeed en er een
kleine enveloppe in vond, waar op stond “voor de Willem de Zwijgerkerk” en waar f 1000,- in zat.
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Dat heeft, naar mijn gedachte, zeker wel een paar jaar geduurd, dat ik die geregelde bezoekjes kreeg.
Daar ik begreep, dat die mijnheer zich niet bekend wilde maken, was het altijd hetzelfde:
Goedenmorgen mevrouw, wilt u dit aan den dominee geven?” en ik: “Goedenmorgen mijnheer, wel
bedankt!” Welk een prachtig geven, nietwaar? Zoo in de stilte. Zoo zijn er ontelbaren geweest in ons
kostelijk Amsterdam, die van hun overvloed of uit hun schamel inkomen hun offers gebracht hebben.
Aldus domineesche mevrouw M.J. de Vrijer-Struijs.
Volgende keer: Een hemelsche dag
3. Spreekuur ds. Roel knijff
Vanwege de enorme respons vorige maand, houd ik ook deze maand spreekuur in de Willem. Ik hoop
dan van u te horen wat uw ideeën (en zorgen) zijn over de toekomst van de Willem. Natuurlijk bent u
ook welkom als u wilt delen wat voor u belangrijk is in onze kerk.
Dankzij al deze gesprekken hoop ik mij een beeld vormen van de verschillende mogelijkheden.
Natuurlijk worden die vervolgens in de kerkenraad en samen met de gemeente besproken.
U bent van harte welkom op:
di. 4 december 11.00-12.00 uur
di 11 december 11.00-12.00 uur
di 18 december 11.00-12.00 uur
Als u voor het spreekuur komt, staat op de voordeur van de kerk aangegeven waar u mij kunt treffen.
Eerst waarschijnlijk ergens in de kerk, maar zodra de pastorie is ingericht zal ik daarnaar verwijzen.
ds. Roel Knijff

4. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk
Aanvang dienst 10:00 uur
NB. De dienst op Kerstnacht begint om 21:30 uur
NB. De oudejaarsdient in de Thomaskerk begint om 17.30 uur
December
2
prof. dr. Eep Talstra, 1e advent
9
ds. Petra Barnard, 2e advent
16
ds. Cor Ofman, 3e advent, 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.
23
ds. Eddy Reefhuis, 4e advent
24
drs. Hanna van Dorssen, kerstnacht, aanvang 21.30 uur
m.m.v. de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries
25
ds. Roel Knijff, kerstochtend
30
ds. Klaas Holwerda
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geen vesper in de Willem.
Voor een oudjaarsdienst met dienst van Schrift en Tafel verwijzen wij naar de Thomaskerk,
Prinses Irenestraat 36. Aanvang 17:30 uur

Januari
6
Poëzie in dienst, Gerrit Visser e.a.
13
Esther uitvoering, door Kees Posthumus
20
Esther project, drs. Hanna van Dorssen, dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries
27
Esther project, ds Roel Knijff
5. Agenda
zondag 2 december
maandag 3 december
dinsdag 4 december
woensdag 5 december
donderdag 6 december
maandag 10 december
woensdag 12 december
donderdag 13 december
donderdag 13 december
donderdag 13 december
maandag 17 december
woensdag 19 december
woensdag 19 december
donderdag 20 december

vanaf 11.30
10.00-12.30
13.00
20.00-22.00
10.00-12.00
10.30-11.30
10.00-12.30
13.00
10.00-12.00
10.15-12.00
10.30-11-30
17.45-19.00
10.00-12.30
13.00
10.00-12.00
15.00-16.30
10.30-11.30

Verrassing
Maandagmorgensoos
Bridgen
Bijbels leerhuis
Open Inloop
Kleine Bijbelkring
Maandagmorgensoos
Bridgen
Open Inloop
Gespreksgroep Persoonlijk geloof
Kleine Bijbelkring
Eettafel
Maandagmorgensoos
Bridgen
Open Inloop
De bijbel kan me nog meer vertellen
Kleine Bijbelkring

6. Fotoverslag Orchideeënhoeve
Het is al even geleden: 24 augustus gingen we naar de Orchideeënhoeve. Mevrouw Brockmeier en
Dorien Keus maakten foto’s, een selectie van de busreis en het bezoek aan de Orchideeënhoeve
vindt u hieronder. Enkele tropische beelden in de koude wintermaanden.
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7. Renovatie kerktuin
Eindelijk ... we zijn nu echt in blijde verwachting: de tuin zal vanaf 26 nov. a.s. een metamorfose
ondergaan.
Van broedstadium tot opdracht
In het vorige bericht hebben wij u geïnformeerd over de plannen, die toen nog in het
“broedstadium” verkeerden.
Met een projectplan en tekeningen hebben wij vervolgens diverse hoveniers benaderd; zij zaten
volop in het werk en veelal kwamen wij niet verder dan de telefoonbeantwoorder. Volharding heeft
uiteindelijk ertoe geleid dat 3 hoveniers hun oor te luisteren hebben gelegd en we daarna konden
beschikken over de gevraagde offertes.
De opdracht is na goedkeuring van de kerkenraad verstrekt aan de firma Kooter, een oude bekende,
die in 2005 ook de grasmat heeft vervangen.
Werkzaamheden in eigen beheer
Van tevoren hebben we zelf ook werk verzet. De schijnwerpers voor het aanlichten van de kerkgevel
functioneerden al lang niet meer; we hebben ze nagekeken en met hulp van Jelle Feitsma loopt de
stroom weer door de bedrading. De Willem kan zoals vanouds niet meer aan het oog van de
voorbijganger ontsnappen, nieuwe lampen langs de hellingbaan dragen daar ook aan bij.
Snoeiwerkzaamheden hebben de bloembakken tegen de gevel weer in het zicht gebracht, aangevuld
met bemeste tuinaarde zullen de akeleien in het voorjaar weer een lust voor het oog zijn. Andries
Smit heeft zich in deze als voormalig boerenzoon letterlijk een waardevolle kracht getoond! Wist u
dat hij zeven talen spreekt? Onze uitheemse planten zullen blij met hem zijn als nieuw
tuincommissielid.
Helaas, de fluweelboom bij de toren zal het veld moeten ruimen. De staat van omvallen maakt
verwijdering noodzakelijk, maar een mooie magnolia zal het verlies zeker compenseren. Privacy voor
de buren brengt een gebruiksbeperking voor het aangrenzende tuingedeelte met zich mee,
daarentegen zal het andere deel van de tuin voorzien worden van vernieuwd meubilair en onder
twee dakplatanen zal het bij zuidelijke temperaturen heerlijk vertoeven zijn. We kunnen daar een
gesprek voeren onder het genot van een kopje koffie.
We hopen dat de tuinrenovatie de opmaat mag zijn voor een nieuwe weg waarop onze gemeente
zich verder mag begeven.
Namens de tuincommissie, Piet van der Zaken
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8. Begrotingen 2019 Protestantse Kerk Amsterdam en Protestantse Diaconie Amsterdam
Een must, zoals het ondergaan van de (half)jaarlijkse controlebeurt bij de tandarts, is het lezen van
de kerkelijke begroting. Een begrotelijke must, want je begint er met weinig zin aan, vreest afkalving
en het gaat je zeker weer geld kosten.
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Dat het de spanning van een detective kan krijgen had je niet gedacht. Tot aan de ontroering van een
roman en de verstilling van een abtract gedicht, zover kan het gaan. Ik spreek uit ondervinding.
Neem en lees! Het is tenslotte je kerk.
Leeswijzer:
Stel je de PKA-wijkkerken voor als alle waddeneilanden bij elkaar, zie hoe de zee neemt, maar ook
geeft, de bevolking mindert, maar het tourisme groeit, de veren zwoegen. Is de Willem de
Zwijgerkerk Ameland? Of Schiermonnikoog, Borkum, Fanø? Het moet natuurlijk niet zover gaan, dat
u aan de hand van zo’n begroting-lezing uw vacantiebestemming gaat veranderen, vaarwel Willem
de Zwijgerkerk…
Bij de ingang van de kerk liggen een aantal papieren exemplaren; u kunt de begrotingen ook nalezen
op het internet via: www.protestantsamsterdam.nl/jaarrekeningen/. Met leestechnische of
inhoudelijke vragen/opmerkingen kunt u tot en met 9 december terecht bij:
evert.veenendaal@protestantsamsterdam.nl.
Let wel: de begroting is al vastgesteld in de Algemene Kerkenraad, maar voor verheldering is
gelegenheid.
Gerrit Visser, penningmeester
9. Enkeltje Holandija
Op 23 november speelde acteur Nick Teunissen zijn solovoorstelling Enkeltje Holandija in de Willem
de Zwijgerkerk. Als voorbereiding op deze voorstelling hadden kinderen van groep 8 van de
Eloutschool en tieners van het Jongerenwerk van Combiwel meegedaan aan workshops, die Nick had
verzorgd.
Het was duidelijk dat deze workshops de kinderen
hadden gemotiveerd om naar de voorstelling te
komen kijken. Ze kwamen met ouders en broertjes en
zusjes naar het optreden van Nick. Het leverde een
gemixt publiek op van buurtbewoners, kinderen en
hun familie, leden van de gemeenschap van de Willem
de Zwijgerkerk, mensen uit andere delen van de stad,
ambtenaren en politici van het stadsdeel en
professionals die bij diverse organisaties in de
Stadionbuurt werken.
Ooit (tijdens de oorlog in het begin van de jaren 90 van
de vorige eeuw in het voormalige Joegoslavië) vluchtte
de geliefde van Nick Teunissen via een tunnel onder
het vliegveld door, weg uit Sarajevo. Als 20-jarige
jongen kroop hij met zijn koffer een onzekere
toekomst tegemoet. En kwam in Nederland terecht.
Daar leerde hij Nick kennen. Al 10 jaar zijn ze samen.
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Nick vertelt over hun ervaringen; geen mens komt ongeschonden uit een oorlogsgebied. Heftige
ervaringen die je daar hebt opgedaan, kun je niet blijven wegstoppen. Ook al probeer je dat nog zo
hard. Het stuk gaat over aantrekken en afstoten. Gevoelens kan je niet ontkennen. Hoe kan je de pijn
uit het verleden delen? Nick kan goed vertellen. Hij zingt mooie liedjes. Hij kan ook volksdansen en
feestvieren, tot het moment dat de stilte valt en er niet valt te ontkomen aan het in de ogen kijken
van de pijn die zijn vriend al die jaren in zijn koffer heeft meegedragen. Ze gaan uiteindelijk samen
naar Sarajevo om te herdenken en te herinneren. Om de verhalen van de achtergebleven
familieleden te horen. En om samen een nieuw leven op te bouwen.
10. Eettafel
In december is er maar 1 eettafel, op 13 december.
De maaltijd begint om 17.45 uur en kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn.
Aanmelden bij Martin de Koning: 020 – 6715328.

En alvast een vooruitblik op het nieuwe jaar: we starten weer op 10 januari.
11. Bach Cantate Dienst
Cantates BWV 36 & 61, uitgevoerd door Bach Ensemble
Amsterdam o.l.v. Paulien Kostense
Liturgie door ds. Niek Scholten
Wanneer: Zondag 2 december
Waar: Willem de Zwijgerkerk
Aanvang: 15.00 uur
Kaartje: Vrijwillige bijdrage

12. Gregoriaanse Zang voor de donkere dagen
voor de donkere dagen
Metten voor Derde Advent door Schola Cantorum
o.l.v. Tjeerd van der Ploeg
Wanneer: Zaterdag 15 december
Waar: Willem de Zwijgerkerk
Aanvang: 19.30u
Kaartje: Vrijwillige bijdrage

13. Dennegroen, orgelmuziek en Glühwein
Op 6 december reeds neemt dennegroen zijn intrek in de Willem in de gedaante van een forse
Kerstboom. Vanwege het vroege tijdstip zou men deze wellicht voorlopig goed Adventsbusch kunnen
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dopen! In ieder geval voor organist Jo van Beusekom aanleiding voor een nieuwe presentatie
"Orgelmuziek bij de Kerstboom".
Jo speelt twee keer:
•

Zondag 9 december van 20.00 uur tot een uur of negen. Ten gehore worden gebracht romantische,
goed in het gehoor liggende klanken met betrekking tot Advent en – voorzichtig - tot het op handen
zijnde Kerstfeest.

Zondag 23 december om 20.00 uur voert Jo van Beusekom de negen orgelmeditaties over het
Kerstgebeuren van Olivier Messiaen uit. Hij doet dit nu al voor de vijftiende keer en hij is dan ook
bijzonder aan de compositie gehecht: La Nativite, als het ware Kerst-groen in klank, mysterieus en
naief tegelijk. Na afloop van het concert wordt royaal Glühwein verstrekt om eventuele Kerst-kou te
milderen.
Beide concerten zijn vrij toegankelijk.
'Syt Wellecome!'
14. Kerstactie en collecte in de Kerstnachtdienst
Al vele jaren is het gebruikelijk dat de diaconie in de maand voor en rond Kerst een inzamelingsactie de zogenaamde Kerstactie - houdt voor een goed doel. Meestal een goed doel in de buurt of in de
stad.
Dit jaar doen we het anders. De kerkrentmeesters hebben namelijk in dezelfde periode ook een actie
gepland en twee acties tegelijkertijd leek ons niet goed. We hebben afgesproken dat de actie van de
kerkrentmeesters doorgaat. Die actie is bedoeld om ruimte te krijgen voor meer muziek tijdens de
kerkdiensten. De kerkrentmeesters zullen u daar meer over vertellen.
De diaconie mag - ter compensatie - het doel van de hele opbrengst
van de collecte in de Kerstnachtdienst bepalen. Andere jaren werd de
opbrengst van die collecte namelijk gedeeld door diaconie en
kerkrentmeesters. Ieder kreeg de helft.
Wat zal het doel zijn waarvoor de diaconie gaat inzamelen in de
Kerstnacht? Dat wordt:
Stichting Florakokjes in Amsterdam-Noord: http://www.florakokjes.nl/
Florakokjes is een initiatief van Esmeralda Jongmans voor kinderen in
de leeftijd van 3 tot en met 14 jaar uit Floradorp, onderdeel van de
Bloemenbuurt in Amsterdam Noord. Veel gezinnen met kinderen in
Amsterdam Noord leven onder de grens van het minimuminkomen en /
of van een bijstandsuitkering. Tijdens de Flora kokjes dag leren
kinderen met minimale producten een gezonde maaltijd te bereiden wat ze weer kunnen overbrengen
op hun ouders. Daarnaast biedt de Florakokjes creativiteit, cultuur in de vorm van o.a. musea
bezoeken, sport en spel en sociale vaardigheden. Door de uitstapjes naar bv Artis, kinderboerderij en
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musea kunnen de kinderen dingen ervaren die normaal niet voor hen zijn weggelegd en ze kunnen
vakantie ervaring opdoen door mee te doen met Noorderpark buurtcamping.
De diaconale werkgroep beveelt dit doel en de collecte daarvoor van harte bij u aan. U kunt ook op
een andere manier een bijdrage leveren. Namelijk door geld over te maken naar de rekening van de
diaconie: NL77INGB0008082226 van Diaconie Willem de Zwijgerkerk, onder vermelding van:
Florakokjes.
15. Kerstlunch
Op maandag 17 december is de laatste MaandagMorgenSoos. We besloten tot een feestelijke
afsluiting: open voor iedereen – ook jonger dan 65. We maken er een kerstlunch van. Bij deze nodig
ik u dus van harte uit voor koffie met iets lekkers en daarna een lunch op maandag 17 december van
10 tot 13 uur in de glaszaal. Wilt u zich in verband met de inkopen voor deze lunch opgeven voor
vrijdag 14 december? Dat kan bij Dorien Keus, 06-22331140 of d.keus@diaconie.org.
16. Muziek in de kerstnacht
Op kerstavond, 24 december, zingt de Zanggroep weer. Dit keer met medewerking van Itzel Trejo
Medecigo, die de afgelopen jaren al geregeld aan de diensten in de Willem meewerkte. Itzel zingt na
haar activiteiten bij de Vlaamse Opera per 1 januari 2019 vast in het koor van de Nationale Opera,
waarmee ze dus volledig werkzaam zal zijn in Amsterdam!
Programma onder meer: Christmas Day van Gustav Holst en enkele Spaanstalige kerstliederen.
Met Jan Marten de Vries, cantor en Jo van Beusekom, orgel.
Voorganger is Hanna van Dorssen.
Oproep: Bij de zanggroep is nog plaats voor enigszins bedreven, maar vooral bevlogen zangers. Alle
stemsoorten. Er zijn zo’n acht diensten en twaalf repetities (op woensdagen) per jaar.
Jan Marten de Vries 06-28419684
17. KERSTVIERINGEN IN DE WILLEM DE ZWIJGERKERK
Kerstavond 24 december 21.30 uur
Welkom in de stal
Buiten koud en donker,
sterren zonder tal.
binnen ben jij welkom,
welkom in de stal.

Koningen en herders
volk van overal
vee, een kind, zijn ouders
allemaal in de stal.

’t Wordt al aardig vol zo
en of ’t passen zal?
Kom maar, jij bent welkom,
welkom in de stal.

Kom in de kerstnachtviering kennis maken met de figuren uit de kerststal. Met Jozef en Maria, de os
en de ezel, de herders en de wijzen. Hoor wat zij te vertellen hebben over het kind in de kribbe. Met
bekende kerstliederen begeleid op het orgel en met medewerking van het koor van de kerk o.l.v.
Jan Marten de Vries.
Voorganger: Hanna van Dorssen, interim-pastor van de Willem de Zwijgerkerk
Organist: Jo Beusekom. Na afloop warme chocolademelk.
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Kerstmorgen 25 december 10.00 uur
Engelen kruisen het pad van iedereen die onderweg is naar de kerststal. Met groot geduld brengen
ze hun boodschap en wijzen de weg. Ze geven mensen vleugels: ‘Laten we gaan!’, roepen die uit.
‘Om met eigen ogen te zien wat er is gebeurd.’
Voorganger: Roel Knijff, interim-predikant van de Willem de Zwijgerkerk.
Organist: Jo Beusekom.
Na afloop koffie en thee.
18. Oudejaarsavond in de Thomaskerk
Sluit het jaar af met een viering aan het einde van de laatste dag van het jaar in de Thomaskerk. Dit is
een viering waarin brood en wijn worden gedeeld. Voorganger: Evert-Jan de Wijer, predikant van de
Thomaskerk. Adres Thomaskerk: Prinses Irenestraat 36. Aanvang 17.30 uur
19. Händel Cantate Dienst
Händel ‘Dixit’, uitgevoerd door Bach Ensemble Amsterdam o.l.v. Paulien Kostense
Liturgie door ds. Niek Scholten
Wanneer: Zondag 5 januari
Waar: Willem de Zwijgerkerk
Aanvang: 16.00 uur
Kaartje: Vrijwillige bijdrage
20. Esther, een Perzisch sprookje
Kees Posthumus en Henk van Glabbeek, Esther een Perzisch sprookje. Deze voorstelling vindt plaats
op zondag 13 januari 2019 in de Willem de Zwijgerkerk, als gemeenschappelijke dienst van de
Oranjekerk, de Thomaskerk en onze Willem de Zwijgerkerk. In de 6 weken daarna volgen we het
(alternatieve) oecumenisch leesrooster over Esther.
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