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1. Tussenstap 
 

 
 
Het laatste wat we als gemeente deelden was tijdens het gemeentegesprek op 
zondag 27 oktober. We omarmden samen het idee dat we in de Willem verder 
willen gaan op drie pijlers: onze kerkelijke gemeente, het diaconale werk en de 
leefgemeenschap. En we bespraken met elkaar dat voor alle drie de pijlers 
ondersteuning nodig is, ook al in de opbouwfase.  
 
Natuurlijk moet er ook nog veel duidelijk worden als het gaat om de gebouwen, de 
investeringen en het beheer. Maar alles wat we daarvoor gaan doen, hangt weer 
samen met de visie die we hebben op het gebruik. Nu we daarover een 
vastomlijnder idee hebben, kunnen we ook verder met de het onderzoeken van de 
mogelijkheden. 
 
Het meest spannende tijdens het gemeentegesprek was de vraag hoe we de 
ondersteuning met medewerkers vorm kunnen geven. Voor de diaconale pijler 
kunnen we weer samenwerken met de diaconie, zoals dat al begonnen is met de 
diaconaal opbouwwerker Dorien Keus. Maar met de keuze voor een pastor en een 
kwartiermaker treden we buiten het vertrouwde spoor.  
 
We zijn het er over eens dat het voor de Willem goed is wanneer we aan een 
theoloog denken. Niet aan een dominee die vooral ervaring heeft in de vertrouwde 
structuur van de kerk. Het zou fijn zijn als we iemand vinden die al breed om zich 
heen gekeken heeft en zelf ook persoonlijk geïnteresseerd is in het vormgeven van 
het idee dat ons hier in de Willem voor ogen staat. 
 
Voor de voortgang speelt verder dat wij hier in de wijk niet alleen over de 
uitvoering van onze plannen gaan; we maken deel uit van de Protestantse Kerk van 
Amsterdam en hebben hier dan te maken met het moderamen van de Algemene 
Kerkenraad en de directie van de Centrale Diaconie. Dat betekent dat we met onze 
plannen ook afhankelijk zijn van hun instemming. En eigenlijk hopen we op meer: 
dat ze enthousiast zijn en ons bij dit alles willen ondersteunen. 
 
De tussenstand is nu dat er vele gesprekken zijn gevoerd. Daaruit blijkt dat er veel 
en meer uitleg nodig is. Wij hadden verwacht dat ze wel wat gewend zijn: er 
gebeuren elders in de stad ook spannende dingen. Toch moeten we ook toegeven 



dat ons plan van andere orde is; we doorkruisen de structuur van de kerk en we 
willen echt investeren in onze gebouwen. Dat is best verstrekkend.  
 
We kunnen natuurlijk ook niet anders dan meebewegen met onze gesprekspartners. 
Dat betekent wel dat we meer tijd nodig hebben. Bij de presentatie hebben we 
eerlijk aangegeven dat het hoog gegrepen was, nu al mensen aan te trekken. We 
moeten dus even een tussenstap zetten. Gelukkig is Hanna van Dorssen bereid om 
in die tijd voor meer uren in de Willem als pastor te komen werken. 
 
Als klankbordgroep en kerkenraad gaan wij alle zeilen bijzetten om ons idee beter 
voor het voetlicht te brengen. En ondertussen werken we aan de onderbouwing. 
Zodat we ons idee samen met participanten die ons willen steunen, een fase verder 
weer kunnen voorleggen aan u, aan de Algemene Kerkenraad en aan de Diaconie.  
 
Omdat in deze vooral sprake is van verdere onderbouwing, zal mijn bijdrage niet 
meer nodig zijn in de vaste vorm zoals tot nu toe. Dat betekent niet dat ik al uit 
beeld ben; vanaf nu zal ik beschikbaar zijn op verzoek. Vanuit het stedelijke is ons 
toegezegd dat er andere ondersteuning mogelijk is, die meer toegespitst is op het 
indienen van de plannen.  
 
Zo staan we op de wende van het jaar voor een nieuwe fase. Die lijkt misschien nog 
niet concreet als het gaat om de praktische veranderingen die we direct zien. Maar 
wat ik zelf indrukwekkend vind, is de verandering die ik proef als het gaat om de 
verwachtingen die we hebben. Het voelt alsof we echt een adventstijd doorlopen: 
we wachten op de geboorte van iets nieuws. Dat zie je niet. Dat groeit.  
 
Tot in de kerstnacht. 
ds. Roel Knijff.  

 
 
2. Van de Kerkenraad  
 
     2a. Einde contract ds. Roel Knijff 
 

        
 



Een tijd van komen en van gaan is eigen aan het leven van een interim 
predikant. Na het vertrek van Niek Scholten is Roel Knijff in september 2018 
begonnen om samen met ons te zoeken naar wegen om als wijkgemeente door te 
kunnen gaan en te vernieuwen.  
 
Hij heeft vele gesprekken gevoerd, geluisterd en met een enthousiaste 
opgewektheid samengewerkt met de kerkenraad, de klankbordgroep en vele 
anderen. De tot stand gekomen toekomstvisie is eind oktober 2019 omarmd door de 
gemeente. 
 
De concretisering vraagt nog enige tijd. Gesprekken met de stedelijke kerkenraad 
en diaconie staan nog op het programma. Per 31 december 2019 loopt het reguliere 
contract met Roel af. Maar daarna is hij nog niet helemaal weg. Op oproepbasis 
blijft hij gelukkig nog beschikbaar als gesprekspartner, adviseur, informant etc.  
 
Wanneer zijn werkzaamheden voor de gemeente helemaal zullen zijn beëindigd, 
zal er in de gemeente een afscheid van hem zijn. In de Kerstnachtdienst zal hij nog 
bij ons voorgaan. 
 
Voor nu hartelijk dank Roel, voor wat je in, voor en met onze gemeente hebt 
gedaan. 
Alle goeds en Gods zegen op weg naar een volgende opdracht. 
 
Namens kerkenraad en klankbordgroep, 
 
Bea Stoker-Klein 
Frans Schouwenaar 

 
 
3. Activiteitenagenda 
  
Alle activiteiten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk, tenzij anders 
aangegeven. 
 
maandag 2 december   13.00     Bridgen 

woensdag 4 december            10.00 - 12.00    Open Inloop 

donderdag 5 december   10.30 - 11.30    Kleine Bijbelkring 

   17.45     Eettafel (zie 6c) 

zondag 8 december 11.00  Kerstkaartverkoop Amnesty International (zie 6b) 

 14.00 - 16.00  Danspaleis in de Willem (zie 6a) 

maandag 9 december 13.00  Bridgen 

woensdag 11 december 10.00 - 12.00  Open Inloop 

 12.00  Warme lunch 



 18.00 - 21.00  Dialoogdiner 'Vertrouwen in de buurt' (zie 9a) 

  Cordaan Olympisch Kwartier,  
Amstelveenseweg 308 – hoek Afroditekade 

donderdag 12 december 10.30 - 11.30  Kleine Bijbelkring 

 12.00 - 14.00  Kerstlunch voor 75-plussers (zie 5a) 

zondag 15 december 10.00 Inzameling voor Voedselbank 

 11.00  Verkoop kerststukjes t.b.v. Holland-Gambian Foundation 

 16.00  Orgelmuziek bij de Kerstboom met Jo van Beusekom (zie 7) 

maandag 16 december 13.00  Bridgen 

woensdag 18 december 10.00 - 12.00  Open Inloop 

donderdag 19 december 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring 

 17.45  Eettafel (zie 6c) 

zondag 22 december 20.00  Orgelconcert door Jo van Beusekom (zie7)  

  La Nativité du Seigneur', Olivier Messiaen (1935),  
met Glühwein. 

maandag 23 december 13.00  Geen bridgen 

woensdag 25 december 10.00 - 12.00 Geen Open Inloop, maar Kerstfeest 

donderdag 26 december 10.30 - 11.30 Kleine Bijbelkring ? 

vrijdag 27 december 17.00 - 19.30  
 
Muzikale maaltijd i.s.m. Huis van de Wijk Olympus en  
Buurtbuik (zie 6d) 

maandag 30 december 13.00 Geen bridgen 
 

          
4. Dienstenrooster 
  
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur in de Willem de Zwijgerkerk, tenzij anders 
aangegeven. 
  
December 2019  
 
1 december       ds. Roel Knijff                     1e zondag van Advent 
8 december       prof dr. Eep Talstra             2e zondag van Advent 
15 december     ds. Wilken Veen                  3e zondag van Advent, Dienst van Schrift 
           en Tafel met zanggroep o.l.v. Jan Marten 
                                                                    de Vries 
22 december     drs. Hanna van Dorssen      4e zondag van Advent 
24 december     ds. Roel Knijff                    Kerstnacht, 21:30 uur, met zanggroep en 
           Itzel Medecigo, mezzosopraan, o.l.v. Jan 
           Marten de Vries   
 



25 december     ds. Cor Ofman                    Kerstdag 
29 december     ds. Carel van der Meij        Zondag na Kerst 
31 december     ds. E.J. de Wijer                 Oudjaar vesper, Thomaskerk, 17.00 uur     
 
Januari 2020 
  
5 januari            door gemeenteleden          Epifanie 
12 januari          ds. Cor Ofman                  2e zondag van Epifanie 
19 januari          ds. Klaas Holwerda          3e zondag van Epifanie, Dienst van Schrift 
          en Tafel, met zanggroep o.l.v. Jan Marten 
                                                                   de Vries        
26 januari          Anita Winter                    4e zondag van Epifanie 

 
  
5. Van het patoraat 
 
          5a. Kerstlunch voor 75-plussers 
 

 
Op donderdag 12 december organiseert de pastorale commissie een kerstlunch. 
Vanaf 12.00 uur is er koffie en thee. Daarna zingen we o.l.v. Jo van Beusekom 
bekende advents- en kerstliederen.  Tot slot de lunch. Rond 14.00 uur is het 
programma afgelopen. Opgeven bij Marijke Bilderbeek, 020 67 97 449 
of hgm.bilderbeek@kpnmail.nl. 
  
Hanna van Dorssen 

 



6. Van het diaconaat 
 
           6a. Danspaleis in de Willem 
 
          Op zondagmiddag 8 december is er in de Willem de Zwijgerkerk opnieuw 
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 is een initiatief van Odensehuis, Cordaan / Olympisch Kwartier, GGZ in de 
Wijk en de Willem de Zwijgerkerk. Een mooie gelegenheid om buurtgenoten eens 
op een andere manier te leren kennen, in een 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 gerust uw kennissen en buren uit.  
 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur. 
Locatie: Olympiaweg 14 
Toegang: gratis 
 
Namens de diaconale werkgroep Willem de Zwijgerkerk,  
Frans Schouwenaar

 
          



       6b. Amnesty International 
  

          
         
        In plaats van eerder genoemde datum van 22 december is de jaarlijkse 
kerstkaartverkoop 
van Amnesty op zondag 8 december. De kaarten zijn bedoeld voor gevangenen en 
nu dus niet een brief voor nationale overheden. U kunt zelf een keuze maken uit 
diverse kaarten. 
  
Stans Friele 
Diaconale werkgroep 

 
 
        6c. Eettafel   
 

       
 
          De Eettafel is deze maand op 5 december en op 19 december.  We beginnen om 17.45 
uur en de maaltijd kost euro, inclusief een glaasje wijn of sap. Opgeven op de dinsdag 
voorafgaand aan de Eettafel bij Martin de Koning: 020 – 6715328.  
  
Marian Hessel 

 
 
          6d. Muzikale maaltijd in de Willem de Zwijgerkerk 
 
          In samenwerking met onze overburen, Huis van de Wijk Olympus, en 
Buurtbuik organiseren we op vrijdag 27 december een feestelijke bijeenkomst met 
muziek en een maaltijd. 
 



 
 
Datum: 27 december 
Locatie: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 (tegenover Huis van de Wijk 
Olympus) 
Tijd: 17.00-19.30 uur 
Eigen bijdrage voor de maaltijd: 2 euro 
Aanmelden via: hvdw.olympus@soozamsterdam.nl, 020 6796825 of  aan de balie van 
het Huis van de Wijk  
 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, die gastvrouw/-heer willen zijn. Lijkt het u 
leuk om mee te helpen? 
Meld u aan bij Frans Schouwenaar, tel. 06 81283076 
  
Voor degenen die er tegen op zien om in het donker de straat op te gaan proberen 
we begeleiders te vinden om hen op te halen en thuis te brengen. 
  
Frans Schouwenaar, diaconale werkgroep. 

 
 
          6e. Toelichting bij kerstcollectes     
 
          'Stap Verder' is een initiatief van zes lokale kerken in Amsterdam-Zuidoost 
(protestants, luthers, r.k., Evangelische Broedergemeente, PERKI (Indonesische 
kerk) en de Ghanese Presbyterian Church) en de Sociëteit Afrikaanse Missiën  
(SMA). Het motto van Stap Verder is: Mensen tot hun recht laten komen. Dat geldt 
in het bijzonder voor ongedocumenteerden, die op het pastoraal-diaconaal 
spreekuur komen.  
 



De (acht) spreekuurmedewerkers komen uit Nederland, Suriname, de Antillen én 
Afrika, en hebben ervaring met ‘interculturele communicatie’. Er is ook 
maandelijks een gratis juridisch spreekuur. Daarnaast wordt door zo’n 20 docenten 
Nederlandse taalles gegeven aan zo’n 200 cursisten. 
  
Het werkmotto van Stap Verder is ‘samen denken, doen en dokken’.  
Dat laatste geldt in het bijzonder voor het helpen in acute noodsituaties die we in de 
spreekuren signaleren. Als u ons wilt steunen dan kan dat door advies, meedoen als 
vrijwilliger, uw gebed of een gift. 
 
Uw bijdrage is van harte welkom op IBAN nummer NL59 TRIO 0390 5076 87 
t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer o.v.v. ‘Noodhulp’. 
 
En natuurlijk ook in de collectezak in de Kerstnacht en op 1e Kerstdag. 
 

 
 
Namens ds. Cor Ofman (onze voorganger op het Kerstfeest in de Willem de 
Zwijgerkerk en volop betrokken bij dit initiatief) en de Diaconale werkgroep, Frans 
Schouwenaar.  

 
 
7. Orgelmuziek bij de kerstboom 
 
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
       



Als op zondag 15 december om 16.00 de schemering valt over Kerstboom en 
kerkzaal van de Willem, laat organist Jo van Beusekom ons romantische Gerrit van 
Leeuwen-orgel klinken in een goed in het gehoor liggend, gevarieerd programma 
van muziek gericht op het naderend Kerstfeest. Om 16.45 of daaromtrent kunt U 
desgewenst weer huiswaarts keren, vanwege zondag Laetare echter is het waardig 
en juist nadien met de organist  eventueel alvast een Kerst-glaasje te heffen. 
 
Op zondag 22 december, en wel als de duisternis gevallen is, zet organist Jo van 
Beusekom voor de zestiende keer achtereen een muzikale Kerstboom op. Vanaf 
20.15 klinken een klein uur lang de mysterieuze 9 Meditaties voor orgel over het 
Kerst-gebeuren van de befaamde Franse componist Olivier Messiaen. Na deze 
hartverwarmende "La Nativité du Seigneur" is er voor de inwendige mens onder 
meer een glaasje Glühwein. 
 
Voor de twee concerten bent U allen van harte welkom, de toegang is vrij.  

 
 
8.  TiP! 
  
In de nieuwe rubriek TiP! plaatst de redactie links naar sites/blogs/podcasts die 
links- of rechtsom te maken hebben met / informatie geven over / wegwijs maken 
op het gebied van Kerk & cultuur. 
  
Als u, lezer, op uw surf-reizen door het grote web iets interessants tegenkwam, of 
uit uw archief iets moois op te delven hebt wat u graag met de andere Perspectief-
lezers deelt, stuur uw link dan naar de redactie voor plaatsing in de volgende 
maand-editie. Als u wilt sluit u een kort commentaartje bij en, wat aardig is voor 
voor de herkenning/ontmoeting, ook uw naam. Maar de link alleen is ook prima. 
  
Om mee te beginnen een TiP! van Bea Stoker: 
https://www.hetgoedeleven.nl/artikelen/469-apocalyptisch-decor-voor-de-biennale 
 
De redactie 

 
 
9. Uit de buurt 
  
          9a. Dialoogdiner 'Vertrouwen in de buurt' 

             Een avond in het teken van december. Gezelligheid, samen eten en praten aan de 
hand van een thema. Vrijwilligers van Dialoog in Actie leiden de gesprekken. We praten over 
vragen als: hoe komen we van ik naar wij? Hebben we vertrouwen in de buurt, in elkaar en in 
de toekomst? Hoe houden we vertrouwen, ondanks alle negatieve berichten in de media? 
Georganiseerd door Cordaan en Dialoog in Actie, Moskee ‘De Vrede’ en Willem de 
Zwijgerkerk. 



 

Wanneer: woensdagavond 11 december, van 18.00 - 21.00 uur 
Waar: Cordaan / Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308.  
Aanmelden: bij Joke Jongejan, Dialoog in Actie, telefoonnummer 06-137 85 908, e-
mail: j.jongejan@dialooginactie.nl  of bij Linda Corlu-Kuipers, e-mail: lcorlu@cordaan.nl 
 
Voor de maaltijd is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

 
 
          9b. Vita Valerius 
 

           
 
Iedere woensdagochtend bent u welkom bij VITA Valerius voor een 
themabespreking op het gebied van gezondheid en welzijn. 
 
De thema's worden willekeurig gekozen naar de behoefte van buurtgenoten. 
Ervaart u gezondheidsklachten en wilt u meer informatie over bepaalde 
aandoeningen of ziektes? 
 



Laat het ons weten dan zorgen wij voor een professionele spreker met de nodige 
kennis over uw onderwerp. 
Wij hebben diverse onderwerpen op de rol staan zoals diabetes, slaapproblemen, 
eenzaamheid bij feestdagen, omgaan met pijn en de nieuwe donor registratie.  
 
Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zijn we gesloten. De toegang is gratis en op 11 
dec. bieden wij een gratis lunch aan. We starten om 10.30 uur met koffie en het 
informatieve moment is van 11.00 tot 12.00 uur. 
  
Henny Luchies, coördinator VITA Valerius (Kuria), werkdagen dinsdag en 
woensdag,  
020 6790797 en info@vitavalerius.nl  
www.vitavalerius.nl 

 
 
          9c. Hey Superbuur 
 

          
      
Ben je een actieve buurtbewoner? Dan maak je vast vanalles mee in de buurt. Van 
mooie ontmoetingen tot moeilijke gesprekken en vervelende gebeurtenissen.  
 
Om jou en andere bewoners hierin te ondersteunen, organiseren we vanaf januari 
2020 een aantal bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de 
lastige gebeurtenissen waar je mee te maken krijgt en leren we van elkaars 
positieve ervaringen. Dit verloopt volgens de intervisiemethode; deze methode 
wordt uitgelegd tijdens de bijeenkomsten. 
 
In januari 2020 start ik met een intervisiegroep voor actieve buurtbewoners in Oud-
Zuid. Dorien is vorig seizoen een eerste groep gestart en het stadsdeel heeft nu geld 
vrijgemaakt om het initiatief een vervolg te geven. Vanuit de Protestantse en 
Lutherse Diaconie pakken we dit nu gezamenlijk op. 

Kom je ook? We leren enorm graag van je ervaring. 

- Willem de Zwijgerkerk · Olympiaweg 14 
Op woensdag 15 & 19 januari en 12 & 26 februari van 14:00 tot 16:00 uur 



 
- Maarten Luther Kerk · Dintelstraat 123  
Op donderdag 16 & 30 januari en 13 & 27 februari van 10:00 tot 11:30 uur 
 
Aanmelden en meer info: ditta@buurthulpwest.nl · 06 1390 8673 

Ditta Westerbeke 
Kwartiermaker Amsterdam Buurthulp West 

 
 
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 
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 



  
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 
dhr. G. Visser 
redactie@willemdezwijgerkerk.nl 
 
Opmaak Perspectief 
Mw. J. Donkerlo 
info@donkerlo.nl 
 
	


