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1.  Voortgang 
 

       
 
Zondag 27 november hadden we na de viering weer een gemeentegesprek over de toekomst 
van de Willem de Zwijgerkerk. Het voorgestelde profiel van de Willem hebben we tegen het 
licht gehouden en dat levert een beeld op waar we nog aan moeten wennen. We zien drie 
pijlers die naast elkaar staan en die gezamenlijk de Willem dragen: de kerk, de diaconie en de 
leefgemeenschap.  
 
De kerk klinkt het meest vertrouwd, maar net als voor de andere pijlers geldt ook daarvoor dat 
we hopen dat onze gemeente een impuls kan krijgen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we 
dichter aansluiten bij onze eigen beleving, bij de vragen waarmee we rondlopen, bij de taal en 
de liederen die ons raken; en beelden die misschien nog meer oproepen dan het gesproken 
woord.  
 
Als het gaat om de diaconale beweging in en rond de Willem zijn we inmiddels wel wat 
gewend. Toch zal het diaconale werk meer profiel krijgen als het een eigen pijler is. Daarmee 
wordt dit werk gelijkwaardig aan de kerk en de leefgemeenschap en zal dus meer herkenbaar 
haar eigen ruimte innemen. Maar natuurlijk kunnen wij daarmee als kerkleden ook weer ons 
voordeel doen.  
 
De communiteit of leefgemeenschap is voor ons misschien wel het meest spannend. We 
kunnen ons daar nog geen duidelijk beeld van vormen, omdat het niet aansluit bij wat we al 
kennen. Ons idee van een dagelijks gebed, dat toegankelijk is voor ieder die wil deelnemen, 
zal in de persoon van een kwartiermaker een eigen ondersteuning krijgen. We denken daarbij 
zeker aan een theoloog.  
 
Door alle drie onder het dak van de Willem samen te brengen, verwachten wij dat er voor 
ieder een meerwaarde kan ontstaan: de een kan de ander van dienst zijn. Maar het zal nog een 
spannende weg worden voor het allemaal zover is; wij gaan hier niet alleen over, dus we 
zullen met vele betrokken partijen moeten samenwerken. We houden u zeker op de hoogte 
van alle stappen die nu komen. 
 
ds. Roel Knijff 
 
 



2. Activiteitenagenda 
  
Alle activiteiten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk, tenzij in de verwijzing anders 
aangegeven. 
   

zaterdag 2 november 13.30 - 16.00  Theatergezelschap Veder speelt “Laat je niet klein krijgen” (zie 4) 

 19.00 - 21.00  Kaarsjesavond 

maandag 4 november 13.00  Bridgen 

woensdag 6 november 10.00 - 12.00  Open Inloop 

donderdag 7 november 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

 17.45 Eettafel (zie 5) 

maandag 11 november 13.00 Bridgen 

woensdag 13 november 10.00 - 12.00 Open Inloop 

 12.00 Warme lunch 

donderdag 14 november 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

zondag 17 november 10.00  Inzameling voor Voedselbank 

maandag 18 november 13.00 Bridgen 

 19.30 Kerkenraadsvergadering 

woensdag 20 november 10.00 - 12.00 Open Inloop 

donderdag 21 november 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 17.45 Eettafel (zie 5) 

zondag 24 november 11.00  Brievenactie Amnesty International 

maandag 25 november 13.00  Bridgen 

woensdag 27 november 10.00 - 12.00 Open Inloop 

 12.00  Warme lunch 

 20.00 vergadering Diaconale werkgroep 

donderdag 28 november 10.00 - 12.00 Leesclub  

 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

maandag 2 december 13.00 Bridgen 

zondag 8 december 14.00 - 16.00 Optreden Danspaleis 

   
 

          
 
 
 



3. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk 
  
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.  
  
November 
03 nov                    20e zondag na Trinitatis           ds. Anne-Meta Kobes, met strijkkwartet en  
                               (Allerzielen)                              zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries  
10 nov                    1e van de voleinding                 Anita Winter       
17 nov                    2 e van de voleinding                ds. David van der Meulen, dienst van 
                                                                                 Schrift en Tafel, m.m.v. de zanggroep o.l.v. 
                                                                                 Jan Marten de Vries             
                                                                                 Inzameling voor Voedselbank 
24 nov                    3e van de voleinding                 ds. Diane Vonk   
  
December 
01 dec                     1e zondag van de Advent 
                                Ad te Domine, levavi               ds. Roel Knijff 
08 dec                     2e zondag van de Advent  
                                Populus Sion                           prof.dr. Eep Talstra 
15 dec                     3e zondag van de Advent  
                               Gaudete                                    ds. Wilken Veen 
22 dec                     4e zondag van de Advent  
                                Rorate coeli                             drs. Hanna van Dorssen 
24 dec   21.30         Kerstnacht 
                                Dixit Dominus                         ds. Roel Knijff, m.m.v. de zanggroep o.l.v. 
                                                                                Jan Marten de Vries  
                                                                                Brievenactie Amnesty International 
25 dec                     Kerstdag                                  ds. Cor Ofman     
29 dec                     Zondag na Kerst                      ds. Carel van der Meij      
31 dec   17.00        Vesper oudjaar                         Gezamenlijke dienst in de Thomaskerk! 
  
Januari 
05 jan                      Epifanie                                   Dienst van en door gemeenteleden 
 

 
 
4. Van de Diaconie  
 
         4.1 Babbeltrucs  
 
In de afgelopen weken is verschillende keren in het nieuws geweest dat ouderen zijn opgelicht 
door mensen die met zogenaamde babbeltrucs binnengekomen waren. Laten we ons niet bang 
laten maken, maar ons voorbereiden op zulke situaties.  
 
Dat kan zaterdagmiddag 2 november. Dan treedt de theatergroep Veder op met een stuk “Laat 
je niet klein krijgen”. In dat stuk worden gebeurtenissen uitgespeeld die zich kunnen 
voordoen Het is een interactief stuk. U kunt dus ook aan het woord komen. Na afloop zijn er 
stands met vertegenwoordigers van organisaties, die met u mee kunnen denken over de 
vragen die u heeft en u adviseren. 
 



Wanneer: zaterdagmiddag 2 november 
Locatie: Willem de Zwijgerkerk. 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur.  

Het programma ziet er als volgt uit:   
• 13.30-14.00 uur inloop met een drankje (koffie/thee of een advocaatje).   
• 14.00-15.00 uur theatergroep Veder   
• 15.00-15.15 uur korte nabespreking. Alle relevante diensten/aanbieders PuurZuid, 
Odensehuis, politie e.a. stellen 
                            zich voor.   
• 15.15-15.30 uur drankje en gelegenheid om de relevante diensten/aanbieders te spreken.   
 
Frans Schouwenaar, Diaconale werkgroep 

 

         4.2 Dankwoord Dorien 
 

            
 
Het was een mooi gezicht op woensdag 11 september: buurtbewoners, gemeenteleden van 
alle drie de wijkgemeenten in Zuid, sociaal werkers, ambtenaren, predikanten. Iedereen zat 
aan tafel, genoot van het eten en men vertelde elkaar verhalen. Precies zoals ik mij mijn 
afscheid gehoopt had. Bedankt voor alle mooie woorden die gesproken en gezongen zijn. We 
komen elkaar zeker nog tegen, tot ziens! 
  
Dorien Keus 
 
  
         4.3 Op bezoek bij een leefgemeenschap Slotervaart 
 
In de plannen over de toekomst van de gemeente valt vaak het woord ‘leefgemeenschap’. Of 
‘woongemeenschap’ of ‘communiteit’. Maar wat is dat nou eigenlijk? 
 
Om een idee te krijgen, gaan we bij een leefgemeenschap op bezoek. Naast de 
Regenbooggemeente (voorheen De Ark) zit de leefgemeenschap Slotervaart. De bewoners 
nodigen ons uit voor hun BuurMaaltijd en avondgebed op woensdag 13 november. Inloop 
voor de maaltijd is om 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) en het gebed is aansluitend om 
20.00 uur. De kosten zijn tussen de €2,50 en €7,50 naar draagkracht.  
 



            
 
Wil je mee, geef je dan op voor woensdag 6 november bij Dorien (dorienkeus@gmail.com). 
Meer informatie over de leefgemeenschap staat op https://leefgemeenschapslotervaart.nl. 
 
Dorien Keus 

 
  
5. De Eettafel 
 
De Eettafel is deze maand op 7 november en 21 november. 
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.  
 

 
 
6. Uit de buurt 
 
         6.1 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 voor een 
themabespreking. 
 
Locatie: Valeriusstraat 180.  
Toegang: Gratis. NB. Om de 14 dagen wordt er een lunch aangeboden 
Agenda: 

• Op 6 november spreekt Fysiotherapeute Anne Luckerath over onze conditie. Hoe 
zorgen we ervoor dat we fit genoeg blijven? 

• Op 13 november gaan we in gesprek met artsen van het revalidatiecentrum READE 
over onze hersenfuncties. 

• Op 20 november geeft Dorine Klautz voorlichting over financieel misbruik. 
• Op 27 november plannen we een programma in over diabetes. Is het te voorkomen? 

Is er een onderwerp waar u graag meer over wilt horen? 
Neem contact op met de coördinator van VITA Valerius, Henny Luchies: 020- 679 07 
97, bereikbaar op dinsdag en woensdag. 
 
info@vitavalerius.nl 
www.vitavalerius.nl 
 

 
 
7. Nacht van de Bijbel 
 

      
 
Op vrijdagavond 15 november vindt van 19.30-23.00 in het Thomastheater de Nacht van de  
Bijbel plaats. Vier literaire auteurs - Vonne van der Meer, Arie Storm, Jamal Ouariachi en 
Anke Kranendonk - gaan met presentator Wilfred Scholten en predikant Evert Jan de Wijer in 
gesprek over de Bijbel. Dit levert verrassende en intieme gesprekken op over grote 
onderwerpen. Oude en nieuwe verhalen blijken meer verwant dan we vaak denken. 
 
Wanneer: 15 november, 19.30-23.00 
Waar: Thomastheater, Prinses Irenestraat 36 
Tickets: €10,- 
Meer informatie: thomasopen.nl 
 
 



8. Nicolaasvesper in de Oude Kerk op 1 december 
 

     
 
Op zondag 1 december organiseert de Raad van Kerken Amsterdam opnieuw een 
oecumenische “Nicolaasviering”, dichtbij de feestdag van de Heilige Nicolaas, aan het begin 
van de Adventsperiode. Sint Nicolaas is de stadspatroon van Amsterdam. In deze viering 
willen wij zichtbaar en ervaarbaar maken, dat wij als kerken in deze stad en voor deze stad 
samen staan en samen werken en vieren.   
 
Na eerdere vieringen in de Rooms-Katolieke Nicolaasbasiliek en de Russisch-Orthodoxe 
Kerk “Heilige Nikolaas van Myra”, zal de viering dit keer plaatsvinden in de oudste 
Nicolaaskerk van de stad, de Protestantse Oude Kerk aan het Oudekerksplein. De vesper 
wordt vormgegeven in samenwerking met de oecumenische Werkgroep Getijden van de Oude 
Kerk. Deze verzorgt de wekelijkse vesper in de Oude Kerk.   
 
De vesper zal het karakter hebben van een Evensong. In de lezingen en liederen 
wordt  verwezen naar het leven en de betekenis van de Heilige Nicolaas. Er is inbreng vanuit 
verschillende kerkelijke tradities.  
 
De vesper begint om 19.00 uur. Maar u bent vanaf 18.00 uur welkom. Om 18.30 uur kunt u 
deelnemen aan een rondleiding door de Oude Kerk. Voor de rondleiding en na de vesper is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
Aan de vesper zal een oecumenisch projectkoor meewerken, o.l.v Herman Mussche, de cantor 
van de Oude Kerk. Iedereen met een goede stem en zin om eens in de prachtige Oude Kerk te 
zingen kan meezingen in dit koor. We zingen muziek uit de rijke muzikale traditie van de 
Oude Kerk, maar ook o.a. een Russisch ‘Onze Vader’. 
 
Dit projectkoor repeteert één keer vooraf, op zaterdag 30 november, van 10.30 – 12. 30 uur, 
in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 (bij het Spui). Aanmelden voor het gelegenheidskoor 
bij de cantor: herman@hermanmussche.nl. Bij aanmelding ontvangt u de muziek digitaal.  
 

 



 
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 
  
Predikant 
dhr. ds. R.H. Knijff (ad interim) 
06-54 33 12 44 
ds.knijff@kpnplanet.nl 
  
Kerkenraad 
voorzitter: mw. mr. B.A. Stoker-Klein  
06-30 56 10 17 
bastoker@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 
  
Diaconie 
dhr. D.A. de Gier 
06-41 00 24 48 
da.degier@gmail.com 
penningmeester: dhr. R. Steenbeek 
rommertsteenbeek@planet.nl 
  
Diaconale 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 kerkkoor: mw. C. de Gier-de Vries 
06-24 92 90 01 
c.degierdevries@gmail.com 
  
Redactie Perspectief 
mw. J. Donkerlo / dhr. G. Visser 
redactie@willemdezwijgerkerk.nl 
 
 
	


