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1. Overdenking 

 

© Wilhelm Morgner, Intocht in Jeruzalem (1912), 119 x 170 cm, Museum am Ostwall/Dortmund 

 

Willem de Zwijgerkerk, meditatie in de veertigdagentijd. 

Voor Palmzondag, 5 april 2020. 

ds. Cor Ofman 

  

Mensen zijn bang overal, 

ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 

  

Mensen gebonden aan huis. 

Puzzels of brieven of boeken, 

bellen, maar niemand bezoeken. 

Mensen gebonden aan huis. 

  

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw! 



  

Een paar nieuwe coupletten bij Lied 1003, geschreven door een oud-

studiegenoot, Gert Landman, ter gelegenheid van huidige Corona-crisis. 

Onze samenleving is stil gevallen, waar het in de stad anders een drukte van 

belang zou zijn. Een ‘lock down’ waarbij je elkaar zoveel mogelijk uit de weg 

gaat en thuis blijft tenzij het niet anders kan. Een ‘spertijd’ die ouderen nog 

uit de Tweede Wereldoorlog kennen. Nu voor ons eigen bestwil. 

Tegelijkertijd worden dakloze asielzoekers en migranten in Amsterdam 

overdag aan de straat overgelaten. Voor een oudere Ghanese vrouw met 

ernstige diabetes, die ook overdag insuline moet inspuiten en vanwege 

kortademigheid pufjes moet gebruiken, wordt geen uitzondering gemaakt. 

Dat haar voeten door de diabetes zijn aangetast (ze heeft van de tien tenen 

nog vijf over) is geen reden om haar een ov-kaartje te geven. Hoe ze van de 

Transformatorweg naar een dagopvang op de Motorwal in Amsterdam-Noord 

moet komen (of naar de Bijlmer) , is haar probleem. 

  

‘Worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw!’ 

We kunnen wel om ontferming roepen, maar wat als God geen andere oren 

(en handen) heeft dan de onze? Wat houdt ons op de been? Aan wie trekken 

wij ons op? 

  

De taal die Jezus sprak - en Jezus leek sprekend op God – was gevaarlijk 

voor machthebbers, maar hoopvol voor kwetsbare mensen. ‘Wat jullie 

gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 

zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’, zegt hij in het evangelieverhaal 

over het laatste oordeel (Matteüs 25, 40). Hij heeft hongerige en dorstige 

mensen op het oog, en vreemdelingen, mensen met niets om het lijf, zieken 

en gevangenen. 

Wie wegkijkt en zich hun lot niet aantrekt, staat ‘een eeuwige bestraffing’ te 

wachten. 

  

Geen gemakkelijke boodschap als we in de eerste plaats denken aan ons 

eigen hachje. 

Met Jezus liep het dan ook niet goed af. Ook al werd hij enthousiast onthaald 

door een grote menigte, toen hij op een ezeltje Jeruzalem binnen reed, hij 

streek de heersende machten zó tegen de haren in, dat hij gevangen 

genomen werd en veroordeeld tot de dood aan het kruis. Romeinse soldaten 

kleedden hem uit, deden hem een scharlaken mantel om, vlochten een kroon 

van doorntakken en zetten die op zijn hoofd (…) en vielen voor hem op hun 



knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden’, en ze spuwden 

op hem… (Mat. 27, 28-30) 

  

Een ‘koning’ met een ‘corona’ van doorntakken. Bespot, geslagen, aan een 

kruis vastgenageld. 

Maar zijn woorden en daden waren zó besmettelijk dat mensen over de hele 

wereld ‘geïnfecteerd’ zijn geraakt. Die corona-infectie gaat nooit over. Hoop 

ik. Waag ik te geloven.  

  

 

 

  

2. Klokken van de Willem 

  

 

 

Woensdag 1 april luiden de klokken van de Willem tussen 19.00 en 19.15 

uur al weer voor de derde keer als ‘klokken van hoop en troost’.  

Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken in het hele land hebben zich 

de afgelopen tijd aangemeld voor dit initiatief.  En we blijven nog een tijd 

doorgaan. In elk geval tot eind april. Zie:  www.klokkenvanhoop.nl 

  

Betekenis van het klokluiden 

Klokken luiden al eeuwen als boodschappers. Klokgelui is een krachtig 

signaal naar de samenleving, zolang we ook vertellen waarom de klokken 

geluid worden. Zolang we dat doen, kan het initiatief breed gedragen worden 

door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen worden 

door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun 

sociale contacten. 

  

 



De kern van 'klokken van hoop': 

§  We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis 

kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor 

ons allemaal. 

§  We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om 

slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis 

deze weken door te komen. 

§  En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale 

beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons 

land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die 

dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. 

 

Frans Schouwenaar, Diaconale werkgroep 

Ad van Wijngaarden, koster/beheerder/klokkenluider 

 

---------- 

 

Klokkengebeier 

 

Afgelopen week kwam ik in dagblad Trouw deze tekst tegen uit de column 

van Sofie Govaert, die een dagboek voor Trouw bijhoudt van haar gezin in 

quarantaine. Ik citeer: 

 

‘s Avonds lees ik de jongste voor uit ‘Otje’, als de kerkklokken beginnen te 

luiden. 

Dat is waar ook, op woensdagavond luiden de protestantse en de katholieke 

kerk een kwartier lang de ‘klokken van hoop en troost’. 

Samen, zittend op de rand van haar bed, luisteren we in stilte. 

 

Ik zag ze in gedachten zitten deze moeder en haar kind, tijd nemend om iets 

te ontvangen uit het klokkengebeier buiten. Ik herinnerde me meteen ook 

mijn gedachten toen ik van dit initiatief hoorde. Ze waren in eerste instantie 

nogal ambivalent gekleurd omdat ik bang was voor een te nadrukkelijk effect 

op de omgeving. Deze paar zinnen uit de krant, leerden me vooral dat je niet 

meteen bang hoeft te zijn voor een nadrukkelijk effect. Dat kan namelijk ook 

een hele goede zijn. Eentje van ‘hoop en troost’. 

 

Ina Feitsma 

 



 

3. Van de kerkenraad  

 

De Willem is open in crisistijd.  

Vorige week heeft het moderamen besloten de kerk open te stellen. Mag dat 

dan in deze tijd? Ja, dat mag. Zolang we ons houden aan de richtlijnen van 

de regering. Dat betekent: afstand houden. 

De kerk is op zondag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur open. Om er een 

kaarsje aan te steken, voor een moment van stilte, bezinning en gebed. 

 

Zondag j.l. was het de eerste keer. Er kwamen nog niet veel mensen. We 

hadden er ook nog weinig publiciteit aan kunnen geven. Maar de mensen die 

de weg al wel hadden kunnen vinden, reageerden positief. Op Nextdoor 

stond deze reactie: 

'Wat een mooie ervaring was dat vanochtend, daar te zijn in de Zwijgerkerk. 

Kaarsje aangestoken voor mijn moeder die ik nu niet kan bezoeken. En 

geluisterd naar die prachtige fuga van Bach op piano door Jo de organist. Zo 

bijzonder nu live muziek zeldzaam is geworden. Een echte aanrader!' 

 

Op zondag is er inderdaad live muziek. Hartelijk welkom! 

Frans Schouwenaar 

---------- 

Online ter kerke. 

 

Vorige week berichtte Perspectief over de online diensten van onze 

zusterkerken Oranje en Thomas, mee te maken via kerkdienstgemist.nl. 

Ettelijke gemeenteleden van de Willem namen de gelegenheid te baat, 

hoorden we. Zo ontstaat verbroedering. Iemand kwam op het idee om 

lectores van de Willem mee te laten werken aan de Thomas-diensten. Ze 

doen daar normaliter niet aan lectoraat (in de Oranje doen ze het weer wel). 

Deze liturgische invoeging viel, naar verluidt, in goede aarde. Omgekeerd 

doen wij niet aan de Naardense Bijbel, die altijd in de Thomas gebruikt wordt 

voor de Schriftlezing. Dat is voor lectoren even wennen, maar wordt vast ook 

goede aarde. 

Ga naar kerkdienstgemist.nl, zoek Oranje en Thomas, of gebruik de directe 

links in de Perspectief van vorige week. Goede dienst gewenst. 

 

Gerrit Visser 

 



 

 

4. Verder met het traject 

 

  

 

Even voorstellen Martin de Jong  

 

Vanaf Januari 2020 ben ik betrokken bij de toekomst-plannen van de Willem 

de Zwijgerkerk. Ik heb de opdracht gekregen om meer in detail de ‘drie-

pijlers’ uit te werken. Weet u het nog: de kerk, de communiteit en het 

diaconale werk. Binnen de Protestantse Kerk Amsterdam ben ik geen 

onbekende. De afgelopen jaren was ik als pastor in diverse stadsdelen actief. 

De laatste twee jaar als stadsdeelpastor in Amsterdam Nieuw-West. Op dit 

moment ben ik begeleider van de Amsterdamse pioniersplekken. Daarnaast 

word ik op projectbasis voor diverse zaken ingezet. 

Ik heb in samenspraak met de klankbordgroep van de Willem in het 

toekomst-project de regierol gekregen. Ik heb ervoor te zorgen dat de 

plannen die er zijn en die gemaakt worden goed op elkaar worden 

afgestemd. Dat betekent veel overleg met diverse mensen en teams die een 

rol hebben binnen een van de pijlers. Het is mooi om te zien dat er inmiddels 

voortgang is geboekt op het gebied van diaconaal werk. Hopelijk is er binnen 

afzienbare tijd een diaconaal werker. Zodra die persoon er is, zullen Frans 

Schouwenaar en ik ervoor zorgen dat er goede afstemming plaatsvindt. De 

komende tijd zal met name de in de verbouwde pastorie te vestigen 

communiteit aandacht vragen. In goede afstemming met de klankbordgroep 

zal de invulling en haalbaarheid onderzocht worden. Ondanks de 



gezondheidscrisis op dit moment kunnen een aantal zaken wel verder 

worden uitgewerkt. Dat is fijn, zodat niet alles helemaal stil ligt. Ik ben goed 

te bereiken, mochten er vragen zijn. Telefoonnummer: 06-28020534.   

 

 

  

5. Van het pastoraat 

 

Beste mensen, gelukkig ben ik weer aan de beterende hand na een stevige 

luchtweginfectie en alles wat dat met zich meebracht. Op dinsdagen en 

donderdagen ben ik bereikbaar. Bel me gerust om bij te praten, van u af te 

praten, samen het gevoel van 'opgesloten' te doorbreken, mooie of 

verdrietige dingen te delen. Als het kan praten we gelijk verder, we kunnen 

ook een afspraak maken voor een telefonisch gesprek later. Of mail mij met 

de vraag om u terug te bellen. Neem ik niet op of ben ik in gesprek spreek 

dan een boodschap in op de voicemail. 

Het kan ook zijn dat ik u bel. Vanaf deze week pak ik dat op. Ik kan tenslotte 

nu niet bij u op bezoek komen. 

Alle goeds in deze vreemde tijd. We blijven naar elkaar omzien. 

 

Hanna van Dorssen, 06 43 14 27 86, hanna.vandorssen@gmail.com 

 

 

 

Van de pastorale commissie. 

 

Afgelopen weken hebben we eigenlijk meer “pastoraal werk” te doen 

gekregen. Er zijn nu veel m.n. ouderen van de gemeente en de buurt die 



thuis moeten blijven en dat kan heel stil zijn. 

Via de laatste Perspectief , maar ook via andere kanalen worden mensen 

geattendeerd op  mogelijke ondersteuning bij boodschappen doen, 

maaltijdvoorziening aan huis en/ of een luisterend oor. Er zijn vele 

initiatieven.. 

  

Zelf ging ik naast enkel telefoontje, ook enkele mensen in de buurt langs om 

even te vragen naar ze. Soms op afstand aan de voordeur, soms ook ergens 

halverwege de trap naar boven staande. Sta dan af en toe naar boven bijna 

te schreeuwen😉😀, maar durf de afstand niet kleiner te maken. Een enkele 

keer moet ik me dan excuseren naar andere pandbewoners, maar men is 

welwillend. 

  

De meesten die ik trof redden zich tot nu toe, al is 't moeilijk. Een enkele is 

echt eenzaam en somber. 

Een bosje fleurige narcissen helpt misschien heel even. Bij een volgend 

bezoekje wordt toch blij de mooie bos narcissen vanuit het raam getoond (zie 

foto). 

  

Met en voor elkaar gaan we verder. 

U bent welkom om te bellen voor een praktische vraag of tip. 

Mijn telefoonnummer is: 

06-16 63 20 39 

(Het nummer in de vorige Perspectief was net een beetje anders 

geschreven, maar het is dus bovenstaand nummer!). 

  

Pastor Hanna van Dorssen komt gelukkig weer in ons midden, herstellende 

van een fikse aandoening. Ze is op dinsdag en donderdag werkzaam en 

bereikbaar, zie boven. 

  

Op de andere dagen kunt u ds. Arnoldien van Berge bellen, als u behoefte 

heeft aan een luisterend oor. Doen hoor! Haar nummer is: 020-6764387. 

Op maandag-, woensdag-, en vrijdag-ochtend van 11-12.30  is zij 

bereikbaar. 

U kunt u ook de voicemail inspreken, als zij toch onverhoopt niet thuis is. 

 

Stans Friele 

 

 



 

6. Van het diakonaat 

 

 

 

Van de diaconale commissie. 

  

Binnen de samenwerking van de diaconale commissie en Puur Zuid, afdeling 

financiële hulp, doneert onze Diaconie rondom Pasen een kleine gift aan 

enkele gezinnen en alleenstaanden die een klein extraatje kunnen gebruiken 

in de vorm van een een geschenkbon van de Hema. 

  

Dit jaar hebben we 10 bonnen voor alleenstaanden en 17 bonnen voor 

gezinnen aan Puur Zuid doorgegeven. 

Zij zorgen samen met een zakje Paaseitjes voor een fleurig uitziende 

kleinigheid aan hen. 

  

Michelle Radix 

Stans Friele 

 

------ 

 

 



 

Amnesty International brieven van maart. 

  

De maandelijkse brievenverkoop na afloop van de kerkdienst kon uiteraard 

niet doorgaan. Deze brief was voor een gevangene in Egypte. 

Wat te doen met de 30 brieven, die ik bij mij klaarstonden om verkocht te 

worden? 

Alles terugsturen naar mijn contactadres van Amnesty? 

Zou zeer jammer zijn. 

  

Ik twijfelde wat en hoe te doen. 

Iedereen heeft nu eigen sores met het Corona virus. 

  

Toch eerst bij boven- en benedenburen aangeklopt, die meteen welwillend 

reageerden. Dat was het zetje om nog enkele anderen te vragen. 

En ja hoor, goed ontvangen. 

En dus toch nog 25 brieven kunnen verkopen. 

Met dank aan de medewerking. 

April wordt uiteraard overgeslagen. 

  

Ik zal in de komende tijd nog eens nagaan of eerdere akties waar wij aan 

deelnamen iets geholpen bij het vrijlaten van gevangenen. 

Zo ja, dan zal ik dat U laten weten. 

  

Stans Friele 

 

------ 

  

Waar kan ik hulp vragen en vinden? (2) 

 

Aansluitend aan de tips van vorige week vindt u hier weer nieuwe 

mogelijkheden: 

Maatschappelijke dienstverleners Dynamo en PuurZuid bieden vanuit 

buurtkeukens maaltijden aan huis aan voor heel Amsterdam Zuid, 

Buitenveldert en Amsterdam Oost! 

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur worden de 

maaltijden thuisbezorgd. 

Maaltijden kosten Eur. 3,50,- per stuk en u betaalt periodiek via een factuur 

of op afspraak per PIN (dus NIET aan de bezorger). Mensen ontvangen 



zeven maaltijden per week. 

Meer informatie en aanmelden kan via een hulpverlener en de volgende 

link: 

Amsterdam ZUID: http://zuid.buurzaamthuis.nl 

Amsterdam BUITENVELDERT: http://buitenveldert.buurzaamthuis.nl 

 

Maaltijden :www.uitgekookt.nl 

Goede kwaliteit, veel keuze (ook wat hoeveelheid betreft) via de mail. 

Worden thuisbezorgd en de betaling gaat automatisch en per maand. Je zit 

nergens aan vast, geen abonnement o.i.d., stopt als je niet meer bestelt. 

Andere mogelijkheid is www.thuisgekookt.nl 

 

Over corona: https://stichtingseniorenstudent.nl/coronahulp/  en 

https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/coronahulp 

 

Psychologenpraktijk iPractice start gratis hulplijn om mensen te helpen die 

angstig, gestrest of somber zijn vanwege de coronacrisis.  Het 

telefoonnummer van het Corona-loket is 020- 2444888  (gratis). Ook online is 

het loket bereikbaar voor educatie en vragen: www.ipratice.nl/corona 

 

Philadelphia is gestart met Hallo Thuis, een YouTube kanaal om goed de 

dag door te komen nu veel dagbesteding weg is gevallen. Zonder moeilijke 

woorden en lange ingewikkelde verhalen. Elke dag om 19.00 uur is er ook 

een speciaal journaal en samen zingen. 

 

Voor deelnemers of ambulante cliënten of bewoners van woonlocaties, maar 

ook jonge kinderen. Link 

 

Musea: 

Het Van Gogh Museum heeft verschillende online activiteiten: 

www.vangoghmuseum.nl 

En 12 online musea zijn te vinden via de link  

 

Documentaires: Idfa heeft 200 documentaires online gezet: 

 

Films: Filmhuis films bij Cinetree: De Actiecode is 'samenthuis' 

 

Filmnet is gratis toegevoegd op: Kpn kanaal 246 247 en 248, en Ziggo 

kanaal 101 en 104 

https://www.youtube.com/channel/UCHnixPuvtZCCq-NC_sByaRw
https://www.mentalfloss.com/article/75809/12-world-class-museums-you-can-visit-online
https://www.idfa.nl/en/info/watch-films-online
https://cinetree.nl/nu-op-cinetree


 

Luisterboeken: Via de app Luisterbieb kan er gratis naar luisterboeken 

geluisterd worden.  

 

Yoga gericht op ademhalen en ontspannen: ga naar het kanaal 

<Veerkrachtcentrale> op YouTube. 

 

Op ‘Afleiden van je gedachten en fitter worden’. Op 'Wat je doet is goed' en 

'Nederland is gek geworden, maar nu doen we iets anders'. Iedereen kan 

met de yoga challenge meedoen. 

 

Frans Schouwenaar, Diaconale werkgroep, tel. 06 - 81 28 30 76 

Terug naar boven  

 

 

7. Collecten 

 

 

 

Collecten voor zondag 5 april 

 

Eerste collecte: stedelijke Diakonie 

 

Sociale Kruidenier Amsterdam Noord 

De Sociale Kruidenier is een winkel en ontmoetingsplek voor 

Amsterdammers in armoede. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van 

de Voedselbank Amsterdam non-food en lang houdbare producten kopen 

tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun voedselpakket. Keuzevrijheid 

staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf welke producten zij behoefte aan 

hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar 

mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor of 

https://mailchi.mp/2f4fef8e1880/perspectief-april#Top


laagdrempelig financieel advies. Met deze integrale aanpak hoopt de 

Protestantse Diaconie Amsterdam mensen in armoede hun waardigheid 

terug te geven en hen te helpen hun leven weer op orde te krijgen. NL77 

INGB 0008 082 226 t.n.v. diakonie Willem de Zwijgerkerk, o.v.v. collecte 5 

april 

 

Tweede collecte: wijkkas van de Willem de Zwijgerkerk  

 

Toerusting en vorming 

Met deze collecte wordt aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van 

educatie en toerusting. Dit werk is gericht op ondersteuning van 

ambtsdragers en gemeenteleden en op het vervaardigen van materiaal voor 

kring-, cursus- en trainingswerk. 

 

NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. 

Willem de Zwijgerkerk, o.v.v. collecte 5 april 

 

 

 

8. Op gepaste afstand  

 

 

 

EEN GESCHENK 

Ze trokken God aan zijn mouw: 

'Dat geschenk van je, 

de liefde, 

wat was daar je bedoeling van?' 

 

Het regende 

en God verzonk in gepeins 

(maar eerst rukte hij zich nog los, 

hij hield niet van hun manieren) 

en al peinzend 



waadde hij door leven en door dood, 

door waanzin en nalatigheid, 

door waarheid en door angst, 

zag hoe zij frunnikten aan elkaars jas 

en daalde peinzend af 

langs de smalle trap van hun rede — 

 

'Ik heb het geweten', mompelde hij. 'Ik héb het geweten'. 

---------------------------------- 

© uit 'Kruis en munt' van Toon Tellegen 

 

Redactie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

Terug naar boven  
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