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1. Nieuwjaar  
 

 
 
Een nieuw jaar helpt ons altijd weer het gevoel op te roepen, dat we met een schone 
lei opnieuw mogen beginnen. Een opgeruimd gevoel, al verandert er niet veel aan 
de werkelijkheid om ons heen. In onze familie wordt ook altijd met noordelijke 
nuchterheid geconstateerd dat we weer een jaar ouder zijn geworden. Als kind vond 
ik dat niet zo erg. Nu - ouder geworden - voelt dat wat anders. 
 
In onze gemeente zijn we er het afgelopen jaar intens mee bezig geweest; wat 
betekent het voor ons dat we allemaal ouder worden? En voor je het weet is dat de 
inkleuring van de komende tijd. Maar het is ook voor ons een nieuw jaar! We 
hebben onderzocht wat kansrijke mogelijkheden zijn en we zijn er klaar voor, met 
onze visie aan het werk te gaan. 
 
Natuurlijk staan we aan het begin. Maar met het doel voor ogen kunnen we koers 
bepalen. Nu ik meer op de achtergrond treed, zal de ondersteuning vooral komen 
van Martin de Jong. Hij heeft vaker veranderingen begeleid in kerkelijk 
Amsterdam en weet hoe de hazen lopen. Bovendien heeft de kerkenraad met 
ondersteuning van de klankbordgroep scherp voor ogen wat ons te doen staat. 
 
Dat maakt het mogelijk om zelf met een gerust hart mijn werkzaamheden over te 
dragen. Natuurlijk blijf ik betrokken bij de voortgang, al zal dat vanaf nu echt vanaf 
de zijlijn zijn. De volgende opdracht als interimpredikant wacht inmiddels; nu in 
Castricum. Daarmee ligt Amsterdam op mijn route. Later volgt nog wel een vorm 
van afscheid. Daarvoor zoeken we een goed moment. 
 
Bij dezen wil ik u allen en ook ieder persoonlijk van harte danken voor het 
vertrouwen dat ik mocht ontvangen. Ik heb met groot respect gezien hoeveel er in 
de Willem mogelijk is. Dat geeft mij het vertrouwen dat het met de voorgestelde 
impuls mogelijk is een nieuwe dynamiek rond de Willem op te roepen. Dan kan 
ouder worden samengaan met een verbreding van de mogelijkheden. 
 
Veel heil en zegen dit jaar, ds. Roel Knijff.   
 

 



2. Activiteitenagenda 
 
donderdag 2 januari 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

vrijdag 3 januari 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

zaterdag 4 januari 16.00 Bach-cantate met ds. Niek Scholten als liturg (zie 4) 

zondag 5 januari 11.00  Gelegenheid om elkaar een gezegend nieuw jaar toe te wensen  

maandag 6 januari 13.00  Bridgen 

woensdag 8 januari 10.00 - 12.00  Open Inloop 

donderdag 9 januari 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

   17.45  Eettafel (zie 6b) 

maandag 13 januari 13.00  Bridgen 

dinsdag 14 januari 20.00  Vergadering klankbordgroep 

 20.00 - 22.00 Leerhuis Zuid; joodse lezing/uitleg van het Uittochtverhaal 

woensdag 15 januari 10.00 - 12.00  Open Inloop 

 12.00 Warme lunch 

donderdag 16 januari 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 19.30  Kerkenraadsvergadering 

zondag 19 januari 10.00  Inzameling voor Voedselbank 

 10.00  Start Week van Gebed (zie 9) 

  Activiteiten in Amsterdam-Zuid worden later bekend gemaakt. 

maandag 20 januari 13.00  Bridgen 

woensdag 22 januari 10.00 - 12.00  Open Inloop 

donderdag 23 januari 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 17.45  Eettafel (zie 6b)  

vrijdag 24 januari 17.00 Nieuwjaarsontmoeting PKA, info locatie volgt 

zondag 26 januari 11.00  Brievenactie Amnesty International 

maandag 27 januari 13.00  Bridgen 

woensdag 29 januari 10.00 - 12.00  Open Inloop 

 12.00 Warme lunch 

donderdag 30 januari 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 10.00 Leesclub o.l.v. Betsy van der Stoel 
 
Alle activiteiten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk, tenzij in de verwijzing 
(tussen haakjes) anders aangegeven. 
 

 



3. Kerkdiensten in de Willem de Zwijgerkerk   
  
De diensten beginnen om 10.00 uur. 
  
De	diensten	beginnen	om	10.00	uur.	
	
januari	2020	
	
5	januari	 Epifanie	 	door	gemeenteleden	en	bijwoners	 	
12	januari	 2e	zondag	van	Epifanie	 	ds.	Cor	Ofman	
19	januari	 3e	zondag	van	Epifanie	 	ds.	Klaas	Holwerda,	dienst	van	Schrift	en	Tafel,	
																																																																																cantorij	olv.	Jan	Marten	de	Vries																																																																																	
26	januari	 4e	zondag	van	Epifanie	 	Anita	Winter	
	
februari	
	
2	februari	 5e	zondag	van	Epifanie	 ds.	Gerhard	Scholte	
9	februari	 6e	zondag	van	Epifanie	 ds.	Rien	Wattel	
16	februari	 7e	zondag	van	Epifanie	 ds.	André	Fox,	dienst	van	Schrift	en	Tafel,		
																																																																															cantorij	olv.	Jan	Marten	de	Vries	 	
23	februari	 8e	zondag	van	Epifanie	 drs.	Hanna	van	Dorssen

	
	
4. Bach Cantatedienst 
 



5. Epifanie 
 

 
Langzamerhand wordt het een traditie dat gemeenteleden van en rond de Willem op de 
eerste zondag van een nieuw kalenderjaar met elkaar een viering verzorgen. Die eerste 
zondag na Nieuwjaar heet ook zondag Epifanie. 
 
Het hoogfeest van Epifanie of Openbaring des Heren herdenkt drie belangrijke momenten uit het 
leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn 
doopsel in de Jordaan zijn Zoon noemde; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn 
veranderde.  
 
Deze keer heeft de Kleine Bijbelkring de inspiratie gevonden om vorm te geven aan 
een viering rond een verhaal uit het Evangelie van Mattheus. Namelijk dat over de 
magiërs uit het Oosten, die een ster hadden gezien en op weg waren gegaan om te 
ontdekken wat dat te betekenen had. 
 
Zondag 5 januari om 10.00 uur. Komt allen! 
 
Frans Schouwenaar

	
	
6.  Van het Diaconaat 
 
     6a. Uitstapje naar het museumplein 
 

      
 
     Ook in 2020 biedt het Cobra Café op het Museumplein weer de gelegenheid aan vele 
ouderen uit 



Amsterdam-Zuid om te komen genieten van een rondleiding door een van de 
kunstcollecties van een museum met aansluitend een (gratis) driegangendiner. Dit uitje 
is bestemd voor ouderen uit stadsdeel Amsterdam-Zuid die het verdienen om verwend 
te worden en die zin hebben in een leuk en gezellig uitstapje!   
 
Dit jaar zijn er twee mogelijkheden:	

• 13 januari met de Museumtram naar het Stedelijk Museum en het Cobra Café 
• 14 januari met de GroenGrijsbus vanaf de Willem naar Coster Diamonds en het Cobra 

Café. 

Voor het uitstapje van 13 januari bleek zoveel belangstelling dat het al is volgeboekt. 
Maar voor dat van 14 januari is er nog plek!    
 
Dinsdag 14 januari  
Het uitstapje begint om 14.00 uur en eindigt rond 20.00 uur. 
U wordt met de Groengrijsbus (luxe touringcar) opgehaald en terug gebracht bij de 
Willem de Zwijgerkerk. 
U krijgt een rondleiding bij Coster Diamonds en een 3-gangen diner in het Cobra Café 
plus een goodie bag!  
 
Programma 
14.00 uur: Verzamelen in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 
14.30 uur: Vertrek met Groengrijsbus (luxetouringcar) van de Willem de Zwijgerkerk 
14.45uur:  Aankomst Q-Park Museumplein  
15.00 uur: Start programma Coster Diamonds 
16.45 uur: Verzamelen en wandelen richting Cobra Café  
17.00 uur: Start gratis 3-gangen diner Cobra Café 
19.30 uur: Koffie + goodie bag en instappen bus Q-Park Museumplein 
20.00 uur: Iedereen wordt met de GroenGrijsbus weer afgezet bij de kerk 
  
Belangrijk: voor dit uitje dient u trap te kunnen lopen! 
Houdt er rekening mee, het is een lange dag en dat kan het wellicht vermoeiend zijn. 
Een rollator is geen probleem, u dient wel trap te kunnen lopen voor dit uitje. Het 
Cobra Café heeft helaas geen invalidentoilet, wij kunnen uitwijken naar het 
mindervalidentoilet van restaurant Rijks. 
  
Verzamelen vanaf 14.00 uur. Zorg dat u om uiterlijk 14.15 uur op de locatie 
bent, Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, zodat we allen om 14.30 uur in de bus 
zitten. 
  
U kunt zich aanmelden bij Frans Schouwenaar, tel. 06 81283076 
 
Laten we er samen een gezellige dag van maken! 
Namens de diaconale werkgroep, Frans Schouwenaar 
--------------------- 



     6b. Eettafel  
 

      
     De Eettafel start weer op donderdag 9 januari, de volgende is op 23 januari. We 
beginnen om 17.45 uur en de maaltijd kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn of sap. 
Opgeven op de dinsdag voorafgaand aan de Eettafel bij Martin de Koning: 020 – 
6715328.  

	
	
7.  Kerstcollecte 'Stap Verder' 
 

 
  
Opbrengst van de collectes in de kerstnacht en de kerstochtend in de Willem de 
Zwijgerkerk, die bestemd waren voor de hulp aan ongedocumenteerden in Amsterdam 
(zie: www.stapverder.info): 566,77 euro. 
  
Voor de mensen die hun portemonnee vergeten waren, of anderszins dit doel willen 
steunen, hier nog eens het hulpvaardige bankrekeningnummer: NL59 TRIO 0390 5076 
87 t.n.v. Stichting pastoraal diaconaal centrum Bijlmermeer ovv. Noodhulp. 
  
Alle gevers hartelijk dank! 
Dirk de Gier

 
 
8.  TiP! 
 
http://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter (Gerrit Visser). 



Deze link verwijst naar de online-versie van het zogenaamde Saint Albans psalter, een 
verlucht handschrift uit de eerste helft van de 12e eeuw, gemaakt in de abdij van Sint 
Albanus te Hertfordshire in Engeland, nu bewaard in de Dombibliotheek te 
Hildesheim/Duitsland. Vanaf Amsterdam ongeveer 400 km in ongeveer rechte lijn naar 
het Oosten. De Wijzen uit het Oosten die u hierboven zag bij punt 5, komen uit dit 
prachtig geïllusteerde en interessant becommentarieerde boek. 

 
 
9. Week van het Gebed 
 

 
 
De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen vindt dit jaar plaats van 19 
t/m 26 januari. ‘Buitengewoon’ is het thema van de week. Geïnspireerd door de 
buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt. De Week van 
Gebed daagt deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.  
 
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, 
algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 'Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de 
bevolking van Malta. In het boek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid 
opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland 
bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende 
gebedsweek worden wij daarin meegenomen.' 
 
Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het 
unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone 
vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn 
dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we 
de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren 
van eenheid.” 
 



Het programma voor activiteiten in Amsterdam-Zuid in het kader van deze week is nog 
niet klaar. Het plan is om een tocht te maken langs diverse geloofsgemeenschappen in 
Zuid. Nader bericht volgt. 
 
Zie ook: Week van het gebed voor de eenheid van de christenen 

 
 
10. Uit de buurt 
 
     10a. Vita Valerius 
 

      
 
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.  
 
Iedere woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur bent u van harte welkom aan de 
Valeriusstraat 180 voor een themabespreking. Hieronder volgt het programma voor 
zover bekend is, maar volg ook de website voor andere onderwerpen. 
  
De toegang is gratis. Om de 14 dagen wordt er een lunch aangeboden. Is er een 
onderwerp waar u graag meer over wilt horen? Neem contact op met de coördinator 
van VITA Valerius: 
 
Henny Luchies (bereikbaar op dinsdag en woensdag) 
020- 679 07 97 
info@vitavalerius.nl 
www.vitavalerius.nl 



 
De agenda voor januari: 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 8 januari, nieuwjaarswensen 
15 januari, we hebben nog geen onderwerp 
22 januari, Carla van der Heijden neemt ons mee in de wereld van nalatenschap 
29 januari, spreekt Herman Klein Tiessink over Clientenbelang 

 
 
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 
  
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: mw. J. Donkerlo 
redactie@willemdezwijgerkerk.nl 
	


