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1. Exaudi, zevende zondag van Pasen 

 

 

Sankt-Kunibertuskerk, Keulen, detail van de bronzen ingangsdeur bij het westportaal, ontwerp Tino Zenz 

 

Meditatie n.a.v. Johannes 17 - voor zondag 24 mei 

dr. Cristina Pumplun 

 

We leven in zekere zin in een tussentijd: het leven vóór half maart, toen het 

virus om zich heen greep, én het leven straks, als het hopelijk bestreden zal 

zijn. Herinneringen komen af en toe op aan het vroege voorjaar, nog maar twee 

maanden geleden, aan een ander leven, een andere wereld, laatste 

ontmoetingen met vrienden, die laatste kerkdienst met tientallen mensen samen 

– zingend! Maar niemand wist, dat het de laatste was, dat het bijzonder was dat 

je elkaar onbevangen kon ontmoeten en begroeten met een handdruk, een 

omarming. En dat dagelijkse kleine vanzelfsprekendheden zouden veranderen 

in wensen en verlangens, waarvan we nu alleen maar kunnen dromen. 

 

In zekere zin beleven we in de kerk elk jaar een dergelijke tussentijd. Mensen 

hebben de eeuwen door deze tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren zo 

ervaren: als tussentijd. De zondag, die hier middenin valt, wordt ook wel 

‘Wezenzondag’ genoemd. “Ik laat jullie niet als wezen achter”, is één van de 

uitspraken van Jezus in een gesprek met zijn leerlingen waarin hij hen erop 

voorbereidt dat hij niet voor altijd bij hen zal zijn (Joh 14:18). 

 

En nu is het zover. Denkend aan alles wat er gezegd is, wat mensen met hem 

hebben beleefd, bladert de kerk in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren 

als het ware terug in het album van herinneringen, vol  ontmoetingen, 
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gesprekken, betekenisvolle ervaringen uit een tijd dat de mensen om Jezus 

heen nog geen weet hadden van de cruciale gebeurtenissen die er daarna 

zouden volgen. Op deze zondag bladeren wij in het Johannesevangelie terug 

naar de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden. We scharen ons als het 

ware bij de kring net op het moment, dat Jezus het afsluitende gebed na de 

maaltijd spreekt. 

 

En daarmee komen we heel dichtbij. Wat raakt is Jezus’ betrokkenheid, zijn 

bezorgdheid voor de mensen, die met hem en door hem met de Eeuwige 

verbonden zijn. Een bezorgdheid die aan zwaarte wint als we blijven luisteren 

en horen dat hij zich realiseert wat het van mensen vraagt om in deze wereld 

vol conflicten en weerstanden op het spoor te blijven van liefde, gerechtigheid 

en vrede, wat het van mensen vraagt om geroepen te zijn, de weg te gaan van 

vrede en recht - in het hier en in het nu. 

 

Een voorbede zo intens als Johannes haar hier heeft opgeschreven kun je daar 

hard voor nodig hebben. Waar halen we de moed vandaan als we het zwaar te 

verduren krijgen, als een ongrijpbaar virus het onmogelijk maakt om het goede 

te doen, een ander bij ziekte en aan het eind van het leven  nabij te zijn? Om 

dan te weten dat er een kracht is die mensen draagt, toerust voor een leven in 

onze verwarrende wereld, die spreekt uit een bemoedigend woord op een kaart, 

een warme zonnestraal die door wolken heen breekt of een kaars in een stille 

kerk. Dat wij ook in deze tussentijd ons gedragen mogen weten door Gods 

liefde en hoopvol mogen uitzien naar wat komen gaat! 

 

  

2. Redactioneel 

  

Vlak tegen Pinksteren een meerstemmige wijkbrief. 

Geopend met een meditatie van Cristina Pumplun, missionair vicaris van de 

Westerkerk. Zij zou normaliter afgelopen zondag in de Willem gastvoorganger 

zijn geweest, nu is ze op ons verzoek gastschrijver in Perspectief. Dank, 

Cristina. 

Aanstaande zondag, Pinksteren, zou er wegens een gezamenlijke viering in de 

Thomaskerk geen dienst zijn geweest in de Willem. De gebruikelijke 

slotmeditatie is nu vervangen door een vertaald gedicht van de Duitse 

schrijver/dichter Hilde Domin, ingestuurd door Ina Feitsma. Lees er gerust een 

Pinkster-ballade in. 

Het hoort niet zo, maar zij voor een keer vergeven, dat de redactie een ingreep 
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deed in de tekst: twee regels werden met vette letter geaccentueerd. Een 

associatie met onze gemaatregelde tijd. 

Lectori Salutem! 

 

          

3. Van de kerkenraad 

  

• Uit de kerkenraadsvergadering 

 

De leden van de kerkenraad werden - zoals iedereen - half maart verrast door 

de maatregelen en beperkingen om verspreiding van het coronavirus tegen te 

gaan. 

Onze vergadering van 19 maart werd afgelast. Op 22 april en 14 mei waren er 

zgn. Zoomvergaderingen. Aan de orde kwamen o.m. de online vieringen vanuit 

de Thomaskerk waarin lectoren uit onze gemeente meedoen. 

Op de laatste vergadering werd besloten dat we in juni nog niet beginnen met 

kerkdiensten in de Willem de Zwijgerkerk. 

Wel blijft de kerk ook in juni op zondagmorgen en woensdagmorgen van 10-12 

uur open voor meditatie, gebed, muziek en het aansteken van een lichtje. 

Over (mogelijke) vieringen in juli en augustus hoort u binnenkort meer. 

  

Op 14 mei werd besproken dat onze pastor, Hanna van Dorssen, ons per 1 

september gaat verlaten. Velen waren erbij toen in de dienst van 23 februari, 

geleid door Hanna, een uitgebreide beroepingscommissie uit Koog aan de 

Zaan/Zaandijk aanwezig was. Tijdens de koffie werd er door leden van deze 

commissie ook geanimeerd gesproken met onze gemeenteleden. Dat op ‘onze 

Hanna’ een beroep als parttime predikant zou worden uitgebracht, was dus niet 

helemaal een verrassing. Wel dat zij, mede door haar (tijdelijke) ambt als 

predikant in de Keizersgrachtkerk, vanaf 1 september niet meer bij ons als 

interim pastor werkzaam kan zijn. In verband met haar vakantie in augustus 

kunnen wij tot 1 augustus gelukkig nog een beroep op haar blijven doen. 

De kerkenraad en velen in de gemeente zullen haar zorgvuldige aandacht in het 

pastoraat, haar goed voorbereide diensten en haar ideeën en initiatieven 
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missen. Het is de bedoeling dat zij op 26 juli afscheid neemt. U wordt daarover 

nog geïnformeerd. 

Het zij hier alvast gezegd: 

'Hanna, hartelijk dank voor je werk bij ons. Gefeliciteerd met je beroep en je 

aanstelling in de Keizersgrachtkerkgemeente. Veel zegen gewenst op je 

toekomstige werk'. 

  

Bea Stoker-Klein 

  

• Van Wens naar Werkelijkheid 

 

In de voorbije weken is er veel contact en overleg geweest tussen kerkenraad, 

klankbordgroep, onze projectleider Martin de Jong en andere partijen die een 

stem hebben in het realiseren van onze visie plannen. De mogelijkheden van de 

digitale wereld waardoor we konden blijven vergaderen, waren daarbij heel 

behulpzaam. Heel veel concrete zaken zijn er vanuit de klankbordgroep op dit 

moment niet te melden, behalve dan dat het vertrek van Hanna van Dorssen – u 

las er reeds over in een speciale editie van Perspectief – ons voor een nieuwe 

concrete uitdaging stelt. 

Samen met de kerkenraad denken we na over ‘hoe nu verder’ met betrekking 

tot de opvolging van Hanna. De vraag rijst wat in de huidige fase van het 

veranderingsproces - waarvan de gemeente een vitaal onderdeel is, als zijnde 

een van de 3 pijlers binnen het bredere perspectief - de beste keuze is. We 

willen hierbij voor ogen houden wat onze gemeente zowel nu als in de toekomst 

nodig heeft. 

De ervaringen van de afgelopen periode als het gaat om pastoraat, vieringen en 

diaconaat, zullen daarin worden meegewogen. 

U gaat er ongetwijfeld, hopelijk op niet al te lange termijn, meer van horen. 

 

Namens de klankbordgroep, 

 

Ina Feitsma  
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• Worden activiteiten in de kerk weer opgepakt? 

Twee weken geleden heeft de kerkenraad stil gestaan bij de vraag of we weer 

kunnen beginnen met activiteiten als eettafel, Open Inloop (met koffie op 

woensdag) en met de Kleine Bijbelkring. 

Omdat het coronavirus erg onvoorspelbaar is en de voorschriften om voldoende 

afstand van elkaar te houden lastig in de kerk uit te voeren en te handhaven, 

werd het besluit genomen om in de maand juni nog niet opnieuw te starten. 

Onze nieuwe opbouwwerker, Linda, deed de suggestie om met de deelnemers 

van de Kleine Bijbelkring te gaan wandelen. Daar bleek interesse voor te zijn. 

Vorige week woensdag was het stralend weer en dat bood gelegenheid om met 

een kleine groep mensen in de tuin van de kerk samen koffie te drinken. Dat 

was weer gezellig, bezoekers vertelden later dat ze het erg op prijs hadden 

gesteld om anderen weer te zien en te spreken. Met een kleine groep kan dat, 

maar de tuin is niet groot. Dus alleen op zonnige dagen. 

Het winterseizoen van de eettafel is inmiddels verlopen. Normaal eindigt dat 

midden mei. 

De vraag is nu of het mogelijk is om in de zomer met een groep mensen binnen 

te eten en daarbij die anderhalve meter afstand te houden. In de loop van juni 

gaan we dat uitzoeken. 

Wat ik al wel kan aankondigen is een nieuwe editie van ‘Zomer in Zuid’. Vorige 

jaren werd er, voor de mensen die in juli en augustus niet op vakantie gingen, 

een programma met activiteiten opgesteld. Dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. 

Alle samenwerkende organisaties zijn op dit moment aan het nadenken wat 

onder de huidige omstandigheden uitgevoerd kan worden. Ook de diaconale 

werkgroep van de Willem doet mee aan de organisatie. 

Eind juni komt de zogenaamde ‘Zomer in Zuid-krant’ uit. Die zal huis aan huis 

verspreid gaan worden en er komt natuurlijk een stapel achter in de kerk te 

liggen. 

Ondanks dat er de afgelopen maanden geen kerkdiensten in de Willem werden 

gehouden, was de kerk wel open. Niet alleen op zondag, maar ook op 

woensdag. Van 10.00 tot 12.00 uur was ieder welkom om te komen bidden, 

mediteren of een kaarsje aan te steken. Onze organist Jo speelde dan 

regelmatig op het orgel of de piano. Ook onze cantor Jan Marten en zijn vrouw 

Joke maakten op de zondagen, waarop ze in normale tijden met de cantorij 

optraden, nu een heel eigen programma. Dat was heel fijn. Als er geen 

livemuziek was, werden cd’s met meditatieve muziek gedraaid. 

 



 7 

Ook in de maand juni gaan we verder met deze Open Kerk. Hartelijk welkom! 

 

Frans Schouwenaar 

• Pinksterviering 

  

 

Voor uw online Pinksterviering kunt u te kust en te keur bij kerken in het hele 

land, maar u kunt ook naar de Thomaskerk in Amsterdam 

via https://kerkdienstgemist.nl/. 

Daar vieren Thomas, Oranje en Willem samen de 50e Paasdag, het Pinksteren. 

Zonder alle kerkgangers, met alle thuisblijvers. 

Voorgangers: Evert Jan de Weijer, Jantine Heuvelink, Wielie Elhorst, Hanna van 

Dorssen. Lector: Arnoldien van Berge. Organist: Harmen Trimp (speelt 

prachtig!). Trompet: Nicolas Isabelle (vast ook prachtig). 

  

Gerrit Visser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=d76bd21270&e=4baa1e391b
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4. Van de kerkrentmeesters 

  

Eindejaarsactie 2019 

 

 

Gebr. van Eyck, Het Lam Gods, 1432, detail 

 

Over grote dingen moet je kort zijn en er niet te vroeg mee komen. 

De eindejaarsactie 2019 van de WdZ-kerkrentmeesters ten bate van de rest-

restauratie van het WdZ-orgel heeft een bedrag opgebracht van: €2831. 

Dat is een musikalisches Opfer van uitzonderlijke omvang. 

Alle gevers: dank, dank! 

de penningmeester 

 

  

5. Van de pastorale commissie  

 

Pastor Hanna van Dorssen, dominee Hanna van Dorssen 

  

Toen Hanna mij vertelde dat zij weggaat bij de Willem ivm. haar beroeping in 

Koog aan de Zaan en bij de Keizersgrachtkerk, viel ik helemaal stil. Nee toch, 

weer iemand weg bij ons. Niet zomaar iemand, maar Hanna! 

En die reactie hoorde ik van velen. 

Beteuterd, maar ook volmondig: 'We gunnen Hanna haar nieuwe aanstellingen, 

maar wat een gemis'. 
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Zowel als  prettige en toegankelijke vrouw, als ook als predikante met haar 

rustige en heldere overwegingen. 

  

Ook als pastorale commissieleden gaan we haar heel erg missen. 

Het is/was heel prettig met haar samen te werken. 

Betrokken, met een rustige uitstraling. 

De mensen die zij  bezocht waren ook heel blij met haar, met haar 

betrokkenheid. 

  

Nadat Niek was weggegaan, hebben we als commissie een poosje zonder 

pastorale begeleiding ons werk gedaan. We waren heel blij toen Hanna werd 

aangesteld. 

Ze heeft ons in de afgelopen tijd begeleid in de diverse pastorale activiteiten. 

De maandelijkse bijeenkomsten van de commissie, en ook de huiskring bij 

Yvonne werden door haar ingeleid met aansprekende stukjes uit een kerkelijk 

blad of boek. 

Ze bracht op een rustige manier nieuwe ideeën en voorstellen voor de 

diverse  al bekende activiteiten (ouderenmiddag, kaarsjesavond, Kerstflyer en 

kerstviering voor ouderen) in, altijd ons aftastend wat wij ervan vonden. 

Een fijne en goed ondersteunde  samenwerking. 

  

Het is op dit moment van schrijven nog te vroeg om te zeggen: 'Het ga je goed'. 

We maken jouw laatste periode bij de Willem nog met elkaar af tot jouw 

afscheid op zondag 26 juli. 

  

Namens de pastorale commissie, 

en op persoonlijke titel, 

  

Stans Friele 
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6. Van de diaconie 

 

Vakantieactie 2020 

 

Ook dit jaar organiseert de diaconie weer een vakantieactie. 

Door de komst van het coronavirus en de gevolgen die dat nu al heeft en nog 

zal gaan krijgen, zal er een groter beroep op ons worden gedaan. Omdat er 

meer mensen in de knel gaan komen. 

 

Eind mei / begin juni krijgt u een brief in de bus, waarin de achtergrond van 

deze actie wordt geschetst. Daarin staat ook een overzicht van activiteiten van 

de diaconale werkgroep in het afgelopen jaar. 

We hopen dat u weer bereid zult zijn om ons werk mogelijk te maken. Juist nu. 

Mocht u om een of andere reden deze brief niet ontvangen, maar ons werk toch 

willen ondersteunen, dan is dat zeker mogelijk. U kunt in dat geval een bedrag 

overmaken naar het bankrekeningnummer van de wijkdiaconie: 

NL77INGB0008082226, Wijkdiakonie Willem de Zwijgerkerk, o.v.v. 

Vakantieactie 2019 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

De leden van de diaconale werkgroep 
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7. Holland Gambian Foundation 

 

 

 

Gambia 

Afgelopen Januari waren we als bestuur van de Holland Gambian Foundation 

op werk bezoek in Gambia. We bezochten onze 2 scholen, de sponsor families 

en het bestuur van de Gambiaanse afdeling werd uitgebreid met in totaal 6 

bevlogen en enthousiaste mensen. We maakten nieuwe plannen om voor in de 

toekomst de projecten zelfvoorzienend en financieel onafhankelijk te gaan 

maken van onze donaties in Nederland. Zo ontstond het idee om de kleine 

boerderij van een bestuurslid, nieuw leven in te blazen. Zodat met de opbrengst 

van het land (verbouw van cassave, uien, tomaten etc) de onkosten voor de 

scholen gedeeltelijk betaald kan worden. Voor de waterput met zonnepanelen 

wilden we in Nederland sponsors zoeken…Tevreden gestemd over ons goed 

lopende projecten keerden we eind Januari terug naar huis. 

 

Niet wetend hoe de situatie in de wereld, door het Coronavirus, in een paar 

weken tijd zou gaan veranderen… 

 

Ook in Afrika/ Gambia zijn ze nu in de ban van het Corona virus. De hele 

toeristenindustrie ligt stil, het kustgebied is leeg, hotels, restaurants, winkels zijn 

gesloten. Er is geen werk. Geen werk betekent in Gambia ook geen geld, 

inkomsten en dus géén eten. Er is daar nu eenmaal geen sociaal vangnet 

vanuit de regering. Men verdient vandaag , hun eten voor morgen! Het 

Coronavirus is wel in Gambia maar volgens de officiële cijfers blijft het aantal 

besmettingen al weken op 9 staan en zijn er 2 mensen eraan overleden…men 

weet het gewoon niet, omdat er geen testmateriaal aanwezig is. Ook in Gambia 

zijn de scholen nu gesloten maar een lock down of een gedeeltelijke lock down 
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is daar erg moeilijk. Mensen leven met hele grote families van elke generatie 

dicht op elkaar. Voor eten als je geld hebt, ga je naar de markt en daar krioelt 

het van de mensen, niks 1,5 m afstand! Zonder Coronavirus wordt dit voor velen 

al heel moeilijk, mét wordt het een humanitaire ramp. 

 

Ook voor ons is het moeilijker om aan geld te komen We kunnen geen 

workshops of andere evenementen organiseren en ook deelnemen aan 

marktverkoop op braderieën en festivals ligt voorlopig stil. Evenementen zoals 

rommelmarkten van de kerken waar wij ook donaties van krijgen zijn afgelast. 

Toch willen we graag ons noodfonds nieuw leven inblazen. Zodat we mensen 

kunnen helpen met voedsel en gezondheidszorg. Van een paar gemeenteleden 

hebben we een gift mogen ontvangen. Daar hebben we zakken rijst en olie van 

kunnen kopen  en deze uit laten delen aan families. Echter dit helpt de nood 

voor sommigen voor 3 weken. Natuurlijk kunnen we niet heel Gambia helpen, 

maar we zouden graag wel meer willen doen!  Het is vervelend om alweer om 

geld te vragen maar het is niet voor onszelf maar voor de allerarmsten in onze 

wereld… 

 

Kunt U het missen en wil je iets geven, maak het dan over naar Holland 

Gambian Foundation in Hoofddorp. 

 

NL59INGB0007614525 onder vermelding van “Noodfonds” 

Heel hartelijk bedankt!  

 

Michelle Radix 

 

 

8. TiP 

 

https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/simone-kleinsma-en-paul-de-leeuw-brengen-

ode-aan-gebarentolk-irma 

(Bea Stoker-Klein: bewondering voor de gebarentolk) 

  

https://www.vrijburg.nl/category/blogs/ 

(Gerrit Visser: zoveel Coronadagen, zoveel stemmen, zoveel moois) 

 

 

 

 

https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=239acf72be&e=4baa1e391b
https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=239acf72be&e=4baa1e391b
https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=c478e0cd2d&e=4baa1e391b
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9. Een gift voor de kerktuin 

 

  

 

De renovatie van de kerktuin heeft vorig jaar z’n vruchten afgeworpen. 

Met regelmaat werd gebruik gemaakt van de paradijselijke voorhof waarin men 

even neerstreek voor een kort gesprek, een kopje koffie werd genuttigd tijdens 

“KERK OPEN” of in klein verband een vergadering werd belegd onder de 

platanen. 

De nieuwe bestrating zorgde in tegenstelling tot de voorgaande grasmat voor 

minder onderhoud en leverde goede reacties op vanuit de gebruikers. Zoals 

gehoopt werd de kerktuin niet alleen het visitekaartje van de Willem maar ook 

een plek van samenkomst buiten in een groene ambiance met uitstraling naar 

de directe omgeving. 

 

Zoals gebruikelijk kondigde zich in het ritme van de seizoenen ook nu weer de 

herfst aan en kwam het plantenleven geleidelijk tot rust. Het najaar zorgde voor 

de laatste kleuren, blijvende zichtbaarheid in de winter was alleen 

voorbehouden aan bladhoudende plantensoorten en heesters.  

 

Deze terugblik op het mooie seizoen werd eind vorig jaar helaas verstoord door 

de mededeling dat herstel- en schilderwerkzaamheden moesten plaatsvinden 

aan pastorie en kerkgevel, gebouwdelen die aan de kerktuin grensden. Het 

plaatsen van steigermateriaal alsmede het betreden van de borders zou niet 

bevorderlijk zijn voor hetgeen een jaar geleden daar nog met zorg was 

aangelegd. 

  

In de afgelopen weken is dit vermoeden bij de opstart van het tuinonderhoud 

ook gebleken. Ondanks voorzorgsmaatregelen hebben een aantal planten het 

niet overleefd, is de aarde in de borders ondoordringbaar verdicht en hebben 
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sproeiers  van het beregeningssysteem het lootje gelegd. Een onvermijdelijke 

situatie die zich nu eenmaal bij gebouwonderhoud kan voordoen. 

  

Maar er was ook weer een lichtpuntje. 

  

In februari jl. werd een enveloppe met inhoud ontdekt in de collectezak na de 

kerkdienst van 2 febr. Jl., het bleek een mooie gift te zijn voor de kerktuin, de 

gever hulde zich in anonimiteit.   

Dat was een stimulans om in dit voorjaar de werkzaamheden in de kerktuin 

weer met vol enthousiasme op te pakken. 

In de afgelopen weken hebben nieuwe planten een plek gekregen daar waar 

kaalslag dreigde, maar ook aanvullend groen werd geplaatst in nieuwe 

tuingrond, tevens werd het beregeningssysteem weer operationeel gemaakt. 

  

Met als resultaat dat de akeleien, heugera’s, rudbeckia’s, salvia’s en alle 

anderen onder het toeziend oog van “Willem” weer met elkaar kunnen gaan 

wedijveren om “de mooiste plantengroep” in de tuin van ons kerkgebouw. 

    

Het bestedingsbedrag was zeer welkom, met hartelijk dank aan de gulle gever. 

  

Piet van der Zaken 

 

 

10. Beter iets dan niets 

 

 

 

Het is precies op de kop af honderd jaar geleden, er gebeurde op de plek waar 

onze trouwe Willem staat.........helemaal niets. Niemand kon toen bevroeden, 

dat exact 100 jaar later datzelfde weer zou gebeuren. 
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Toegegeven: er staat ondertussen een kerkgebouw dat er zijn mag. Vroeger 

(een paar maanden geleden) gonsde het in dat kerkgebouw nog van de 

activiteiten, maar tegenwoordig is het er stil. Ik heb spijt van de lokdoosjes 

tegen de muizen. Zelfs die paar die nog over zijn, zijn vrijwillig in quarantaine 

gegaan. Er beweegt niets meer. Onderhoudbeperkende maatregel genomen: 3 

van de 5 toiletten afgesloten.  Het is eenzaam in de woestijn. 

 

Maar er zijn ook momenten van genade. Zondag en woensdag van 10.00 uur 

tot 12.00 uur is de Willem open voor persoonlijk gebed en bezinning. Met 

afstand (van 1.5 meter) een geweldige oplossing. Ook luidde ik de klokken 

iedere woensdag om 19.00 uur, al weer even geleden.  Ja, alle drie als teken 

van hoop en verbondenheid. En Pinksterzondag luid ik weer, samen met alle 

andere Amsterdamse kerktorens, ten teken van medeleven met de in deze 

harde tijden getroffenen. We zijn dus nog altijd wel bezig. Beter iets dan niets. 

 

Maar op een verloren moment vind ik dan met interpret op het internet een foto 

van de pastorie van de Willem, genomen kort voor de oplevering in 1931. Het 

huis had een naam: 'Veer bij de kerk' en er hing een leuke lantaarn boven de 

deur.  Maar die naam en vooral dat woordje 'Veer'? Volgens mij was er geen 

veerboot te zien. Maar  een veerboot verbindt, de Willem verbindt, dat heeft de 

kerk met een veerboot gemeen. Zeker nu. 

 

Tot de volgende keer. 

Ad van Wijngaarden, 

de koster/beheerder. 

 

 

11. Collecten 

 

 

 Collecten voor zondag 31 mei 

• Eerste collecte: Wijkdiakonie 
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NL77 INGB 0008 082 226 tnv. diakonie Willem de Zwijgerkerk, ovv. collecte 31 

mei 

• Tweede collecte: Pinksterzendingscollecte (landelijke collecte, wordt 

afgedragen aan de PKN) 

Jonge kerk in Marokko  

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-

Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 

bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook 

komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko 

studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en 

leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt 

hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, 

getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert 

u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in 

Marokko? www.kerkinactie.nl/kerkmarokko 

  

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

de Zwijgerkerk te Amsterdam, ovv. collecte 31 mei 

  

Collecten voor zondag 7 juni 

• Eerste collecte: Kerk in Actie / Werelddiakonaat (landelijke collecte, 

wordt afgedragen aan PKN) 

Landbouw Oeganda 

In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om boer of boerin te zijn. 

De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 

klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. 

Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun 

strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor 

productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes 

gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven 

geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel 

inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook 

wateroverlast het hoofd kunnen bieden. www.kerkinactie.nl/boerinoeganda 

  

NL77 INGB 0008 082 226 tnv. diakonie Willem de Zwijgerkerk, ovv. collecte 7 

juni 

http://www.kerkinactie.nl/kerkmarokko
http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda


 17 

• Tweede collecte: Kerk als plaats van stilte (wijkkerk) 

De kerk biedt als een van de weinige plekken in de stad de ruimte om stil te zijn 

en stilte te ervaren. De Willem de Zwijgerkerk biedt daartoe op zondag- en 

woensdagochtend gelegenheid. Er wordt een doorgaand stilte-projekt 

voorbereid voor de tijd waarin de Covid distantiemaatregelen afgenomen zullen 

zijn, of in ieder geval beter hanteerbaar binnen de kerkruimte. Stilte, 

mogelijkheid tot inkeer, is veel waard. Vandaag collecteren we om die 

mogelijkheid tot stilte te kunnen bieden. 

  

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

de Zwijgerkerk te Amsterdam, ovv. collecte 7 juni 

  

Rommert Steenbeek, penningmeester wijkdiakonie 

rommertsteenbeek@planet.nl 

 

Gerrit Visser, penningmeester wijkkerk 

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

 

 

12. Herdenking 'Corona in Amsterdam' met burgemeester 

Halsema vanuit de Westerkerk 

 

 

 

Op initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam is er op Pinksterzondag 31 

mei a.s. een korte online-herdenking van de slachtoffers van COVID19. 

Burgmeester Femke Halsema zal daarbij een bijdrage leveren. We denken in 

deze bijeenkomst behalve aan de overledenen ook aan mensen die ziek zijn en 

aan familieleden en zorgprofessionals die met ingrijpende situaties worden 

geconfronteerd. Maar we willen ook vooruit kijken naar de nieuwe fase die 

mailto:rommertsteenbeek@planet.nl
mailto:grit.49@outlook.com
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aanbreekt, waarbij ondernemers in grote onzekerheid verkeren en mensen 

bezorgd zijn om hun baan. Ondertussen hebben de meest kwetsbaren, zoals 

dak- en thuislozen, het nog steeds zwaar te verduren.  

 

De semi-live-streaming vanuit de Westerkerk is te zien op Pinksterzondag 31 

mei om 12.00 uur via www.protestantsamsterdam.nl 

 

Op datzelfde tijdstip zullen overal in Amsterdam de kerken vier minuten hun 

klokken luiden als hoorbaar teken van medeleven.  

 

Voorgangers zijn Tim Vreugdenhil, stadspredikant van de Protestantse Kerk 

Amsterdam (PKA) en Bas van der Graaf, predikant binnen diezelfde kerk. Evan 

Bogerd, organist van de Westerkerk, verzorgt de muzikale omlijsting. 

 

We kiezen voor 31 mei omdat we als inwoners van Amsterdam op 1 juni naar 

een nieuwe fase gaan, met meer hoop maar met minstens zoveel onzekerheid. 

Het is die dag Pinksterzondag, een moment waarop de kerk hoopt op en bidt 

om begeestering. Dat geldt zeker in deze tijd, bij ‘het nieuwe normaal’. Wat 

onze levensovertuiging ook is, we hebben behoefte aan ‘goede spirit’. De kerk 

wil daar graag een bijdrage aan leveren.  

 

Persbericht Protestantse Kerk Amsterdam 

 

 

13. Vijftigste Paasdag, Pinksteren  

 

 

Emma Munneke: ‘Pinksteren’ (© foto: Gerritjan Huinink) 

https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=7303047953&e=4baa1e391b
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Abel sta op 

  

Abel sta op 

het moet opnieuw worden gespeeld 

dagelijks moet het opnieuw worden gespeeld 

dagelijks moet het antwoord nog voor ons liggen 

het antwoord moet ja kunnen zijn 

als jij niet opstaat Abel 

hoe moet het antwoord 

dat enige belangrijke antwoord 

ooit anders worden 

wij kunnen alle kerken sluiten 

en alle wetboeken afschaffen 

in alle talen der aarde 

als jij maar opstaat  

en het terugdraait 

dat eerste verkeerde antwoord 

op de enige vraag 

die er toe doet 

sta op 

opdat Kaín zegt 

opdat hij zeggen kan 

Ik ben jouw hoeder 

broeder 

hoe zou ik niet jouw hoeder zijn 

Sta dagelijks op 

opdat wij het voor ons hebben 

dat Ja ik ben hier 

ik 

jouw broeder 

  

Opdat de kinderen van Abel 

niet langer bang zijn 

omdat Kaín geen Kaín werd 

Ik schrijf dit 

ik een kind van Abel 

en ik ben dagelijks bang 

voor het antwoord 
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de lucht in mijn longen krimpt 

terwijl ik wacht op het antwoord 

  

Abel sta op 

opdat een ander begin aanvangt 

tussen ons allen 

  

De vuren die branden 

het vuur dat brandt op aarde 

moet het vuur van Abel zijn 

  

En aan de rakettenstaarten 

moeten de vuren van Abel zijn. 

   

Uit: Hilde Domin, Abel sta op. Zeventig gedichten gekozen en vertaald door 

Kees Kok 

(Uitgeverij Skandalon / De Nieuwe Liefde) 

 

  
 

 


