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1. Op de zolder van de Willem…

De bijbel zag er niet uit. De band lag eraf en was beschadigd door vocht. Een messing sluiting
ontbrak. Bladzijden waren gescheurd.
We hebben het over een bijbel uit het eind van de 19e eeuw. Daar zijn er tientallen van in
Nederland. Maar dankzij de inventarisatie door het Catharijneconvent in Utrecht, die een
database aan het opbouwen is van alle voorwerpen die in de Nederlandse kerken en
kloosters worden bewaard, werd de archivaris van de Willem geattendeerd op deze bijbel:
De Heilige Schrift met 800 platen, met verhelderende aantekeningen, door Dr. A.W.
Bronsveld, uitgegeven door A. Akkeringa te Amsterdam in 1880. Een met goud gestempelde
band met koperbeslag, bladzijden met goud op snee.
Deze Statenbijbel ontbreekt in de inventarisatie van 2005, maar wordt wel genoemd in die
van 1995. In zeer slechte staat, maar desondanks van een aanzienlijke getaxeerde waarde.
Van deze uitgave bevinden zich anno 2018 slechts een vijftal in kerkelijke collecties in
Nederland’, aldus het inventarisatierapport. Bij ‘herkomst’ staat een vraagteken.
Hier moesten de kerkrentmeesters wat mee…
Restauratie! Een kostbare aangelegenheid meestal.
Wij kwamen terecht bij de boekbinderij van Firma Koos, gehuisvest in De Derde Schinkel,
een oud schoolgebouw in bezit van De Regenboog Groep. Zij binden ook oude boeken
opnieuw in.
Bij Firma Koos werken mensen die om verschillende redenen in een isolement zijn gekomen
en daarom al langere tijd niet aan een normale baan kunnen komen. Bij Firma Koos zetten ze
nu weer een stap in de goede richting. Koos helpt ze daarbij. Op hun beurt helpen zij ook
Firma Koos. Zonder hen is Koos nergens. Zij zijn de motor van Firma Koos. Het werk in de
boekbinderij gebeurt allemaal met de hand en ouderwetse machinerie. Hier leren mensen
dus echt een ambacht!

Onder leiding van boekbindster Anneke is de bijbel onder handen genomen, met een
prachtig resultaat. Tegen een zeer schappelijke prijs. Er ontbreekt alleen nog een koperen
sluiting. We zijn op zoek naar een koperslager die hierin kan voorzien. De kerkrentmeesters
laten u het resultaat graag een keer zien.
Jan Gaasterland, kerkrentmeester

2. Activiteitenagenda
zondag 1 september
maandag 2 september
woensdag 4 september
donderdag 5 september
maandag 9 september
woensdag 11 september
donderdag 12 september
maandag 16 september
woensdag 18 september
donderdag 19 september
maandag 23 september
woensdag 25 september
donderdag 26 september

maandag 30 september

14.00 - 16.00
13.00
10.00 - 12.00
10.30 - 11.30
13.00
10.00 - 12.00
vanaf 17.00
10.30 - 11.30
13.00
10.00 - 12.00
10.30 - 11.30
13.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.30 - 11.30
17.45
13.00

Danspaleis met muziek uit de jaren '40 en '50 (zie 4)
Bridgen
Open Inloop
Kleine Bijbelkring
Bridgen
Open Inloop
Verhalendiner t.g.v. afscheid Dorien Keus (zie 8)
Kleine Bijbelkring
Bridgen
Open Inloop
Kleine Bijbelkring
Bridgen
Open Inloop
Leesclub o.l.v. Betsy van der Stoel
Kleine Bijbelkring
Eettafel (zie 6)
Bridgen

3. Dienstenrooster september / oktober 2019
De diensten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk en beginnen om 10.00 uur, tenzij
anders aangegeven.
September
1
8
15

11e zondag na Trinitatis,
12e zondag na Trinitatis,
13e zondag na Trinitatis,

22
29

14e zondag na Trinitatis,
15e zondag na Trinitatis,

ds. Klaas Holwerda
ds. Cor Ofman
ds. Roel Knijff, Dienst van Schrift en Tafel,
met de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries
drs. Anita Winter
ds. Arnoldien van Berge

Oktober
6
13
20

16e zondag na Trinitatis,
17e zondag na Trinitatis,
18e zondag na Trinitatis,

27

19e zondag na Trinitatis,

ds. Cor Ofman
ds. Wilken Veen
drs. H. van Dorssen, Dienst van Schrift en Tafel,
met de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries
ds. Klaas Holwerda

Op 15 september en 20 oktober kunt u producten meenemen voor de voedselbank.
Op 29 september is er na de dienst weer een Brievenactie van Amnesty International

4. Danspaleis in de Willem

Op zondagmiddag 1 september is er in de Willem gelegenheid om een dansje te wagen. De
middag wordt verzorgd door het Danspaleis, een klein rondreizend danstheater.
Het Danspaleis is een dansfeest geïnspireerd op muziek uit de jaren '40 en '50. Met een
bevlogen PlatenDraaier (PD), een rijdend discomeubel, glimmende dansvloer, vrolijk decor
en gezellige gastvrouwen en –heren. De PD trekt oude krakers uit de koffer van sterren van
weleer als Johnny Hoes, Louis Prima en Doris Day. Een feest van herkenning voor ouderen en
een feest voor iedereen die van swingen houdt.
Dit initiatief is voortgekomen uit de samenwerking met andere organisaties in Zuid, zoals het
Odensehuis, Cordaan / Olympisch Kwartier, GGZ in de Wijk, met wie we ook in de zomer in
het kader van ‘Zomer in Zuid’ een aantal evenementen hebben georganiseerd, zoals de
barbecue op de kade achter de kerk en het verhalenfestival.
Ook nu werken we weer met deze organisaties samen.

U krijgt dus een mooie gelegenheid om elkaar en ook andere buurtbewoners eens op een
andere manier te leren kennen, in een heel andere sfeer. Dansen kan, maar het is ook leuk
om al luisterend en kijkend die sfeer te proeven en daarvan te genieten.
Hartelijk welkom dus. En nodig uw kennissen en buren uit.
Het begint om 14.00 uur. De toegang is vrij.
Frans Schouwenaar, diaconale werkgroep

5. Filosofische Kring
De filosofische kring van de Willem de Zwijgerkerk-gemeente gaat dit jaar haar 31ste seizoen
in. We hervatten de lezing van het boek van Gert-Jan van der Heiden, Het uitschot en de
geest. Paulus onder filosofen, Nijmegen 2018 (19,95 euro). We lezen de hoofdstukken 6 en 7
(over de politieke betekenis van Paulus) en besluiten met de Epiloog van het boek. U bent
welkom!
De apostel Paulus staat sinds de eeuwwisseling in de aandacht bij filosofen. Denkers als
Taubes, Badiou, Agamben en Žižek, maar ook Heidegger en Carl Schmitt vinden in Paulus’
brieven grondwoorden voor een nieuwe denkwijze over wereld, tijd, geschiedenis en
politiek. Ieder van hen betoogt hoe Paulus’ brieven niet alleen kenmerkende ervaringen van
onze cultuur hebben verwoord, maar ook de agenda hebben gevormd voor emancipatie en
gelijkheid.
Gert-Jan van der Heiden, hoogleraar Metafysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
toont zich geboeid door de discussie die over Paulus wordt gevoerd. Hij biedt in zijn boek
een verhelderende blik op de belangrijkste thema’s van het hedendaagse continentale
denken.
De filosofische kring WdZ wordt begeleid door Bart Voorsluis /filosoof.
Plaats: Willem de Zwijgerkerk, Olympiakade 8, Bovenzaal
Tijd: 15.30-17.30 uur
Data: elke vierde woensdag van de maand
25/9, 23/10, 27/11 (2019)
22/1, 26/2, 25/3, 22/4, 27/5 (2020).
Bijdrage: 65 euro, s.v.p. overmaken voor 1 december op: NL24 INGB 000 1187547 t.n.v. A.
Scholten-Bruins Slot, onder vermelding van: Filosofische Kring 2019/2020
Voor meer informatie en aanmelden:
- Hilde Dovermann-Kruse, tel. 020 6796564 of
- Anneke Scholten, tel. 020 3379209.

6. Eettafel
Na de Zomer-eettafel begint op 26 september weer de reguliere Eettafel. Vanaf die datum
wordt dan weer twee donderdagen in de maand gekookt. Fred Bakker kookt voortaan op de
eerste en de jonge mensen van ASM op de Zuidas op de tweede donderdag.
De eerste maaltijd in het nieuwe seizoen is dus op 26 september, daarna weer twee keer per
maand. We beginnen om 17.45 uur en de maaltijd kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn of
sap. Opgeven als vanouds bij Martin de Koning: 020 – 6715328.
NB. De maaltijden zijn niet meer vegetarisch.

8. UIT DE BUURT
- Vita Valerius-bijeenkomsten

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

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

- Rondleidingen kunst en architectuur Stadionbuurt
Rondleidingen Stadionbuurt Amsterdam is een project van de CultuurCommissie
Stadionbuurt van Stadsdorp Olympia. Minimaal één keer per maand wordt een
rondleiding, een lezing of een workshop Architectuur en Beeldende kunst
georganiseerd. Naast de geplande rondleidingen op vaste dagen en tijden (zie
hieronder) zijn ook rondleidingen op maat mogelijk aan de hand van een specifiek
thema. donderdag 27 juni 19 tot 20.30 uur, startpunt: Olympisch Stadion
(Engelstalig).
- vrijdag 26 juli 15 tot 16.30 uur, startpunt: Zuidwijk Kapel, Stadionweg 269.
- vrijdag 30 augustus, 15 tot 16.30 uur, startpunt: Willem de Zwijgerkerk (Engelstalig)
- vrijdag 27 september, 15 tot 16.30 uur, startpunt: Monument Indië-Nederland,
Olympiaplein.
- zondag 29 september, 13 tot 14.30 uur, startpunt: 11, rue Simon Crubellier
(sculpture with black design) at Stadionplein (Engelstalig).
- zaterdag 26 oktober, 13 tot 14.30 uur, startpunt: Monument Indië-Nederland,
Olympiaplein (Engelstalig).
Kosten per wandeling:
- per persoon: 10 euro, met 50% voor bewoners uit de Stadionbuurt.
- voor stadspashouders (groene stip) en 65+: 1,50 euro
Contact en reserveren: rondleidingenstadionbuurt@gmail.com, 06-42105971
Gaarne van tevoren reserveren met opgave van het aantal personen en uw
contactgegevens: uw mailadres én telefoonnummer.

7. Van de Diaconie
- Verhalendiner t.g.v. afscheid Dorien Keus
Ruim drie jaar was Dorien Keus actief als opbouwwerker in Amsterdam Zuid. We
nemen afscheid van haar op een passende manier: door samen te eten en goede

verhalen te delen. Iedereen die iets te vertellen heeft in of over de buurt is van harte
welkom op 11 september vanaf vijf uur in de Willem de Zwijgerkerk.
Gelieve van te voren te melden dat u komt bij: a.driessen@diaconie.org

Verhalendiner
Wanneer?

Woensdag 11 september 2019
Waar?

Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14
Entree?

We horen graag op hoeveel

Een goed verhaal

gasten we mogen rekenen.
Geef je aanmelding
door via

a.driessen@diaconie.org

Bye, bye DORIEN!
Ruim 3 jaar was Dorien Keus actief als

diaconaal opbouwwerker in Zuid. We nemen
afscheid van haar op een passende manier
door samen te eten en goede verhalen te
vertellen.

Iedereen die wat te vertellen heeft in of over
de buurt is dan ook van harte welkom.
Welkom vanaf 5 uur, het eten begint
om 6 uur.

