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1. Afscheid Perspectief en welkom Maandbericht
Met de verandering van ons wijkblad Perspectief naar Maandbericht - van blad
naar digitaal - is even wennen voor ons, ouderen en heel ouden. Een blad in je
hand geeft toch meer verbondenheid dan een computerbericht. Een blad is
tastbaar en een computer geeft afstand. Computeren is de laatste jaren steeds
meer “moeten” geworden en dat is moeilijk en maakt dat je je aan de kant voelt
staan als je er geen hebt, of er niet goed mee om kan gaan. Of noem het maar
onmacht voor vele contacten, want brief is mail geworden.
Maar gelukkig liggen in de kerk enkele exemplaren van het Maandbericht voor
diegenen die geen computer hebben. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat
deze ook bij die mensen terecht komt, die niet in staat zijn het mee te nemen na
de dienst. Wat ook anders is, is de wisseling van verzorging van de copy, van
Corrie naar Janneke.
Corrie, als gemeentelid wil ik dit zeggen: bedankt voor alle teksten, verhalen,
foto’s en programma’s die we dank zij jou hebben kunnen lezen. Je hebt het heel
wat jaren gedaan. Je was zo’n vertrouwd persoon.
Janneke, welkom, je wordt ons vast ook vertrouwd! En sterkte met het
verzamelen en uitwerken van de nieuwe kopij.
Een hartelijke groet,
Yvonne Reijers

2. Ontdekkingsreis en spreekuur
Het begon met een mooie viering helemaal aan het begin van de maand. De
eerste gesprekken hadden we eigenlijk al voor de zomer. Toen stonden we nog
voor het besluit of we met elkaar in zee zouden gaan. Maar het werd echt met de
verbintenis tijdens de genoemde viering. Ik wil graag iedereen die daar bij was,
bedanken voor de hartelijke ontvangst.
Daarna begon de kennismaking. Wat mij betreft is dat altijd een heerlijk deel van
een opdracht: met heel veel mensen praten en vooral luisteren. Niemand heeft er
iets aan als ik daarvoor niet voldoende tijd neem. Pas dankzij heel veel opgetelde
indrukken kan ik mij een goed beeld vormen van alles dat in de Willem
samenkomt.
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Natuurlijk zal ik zelf ook het initiatief nemen om mensen op te zoeken. Van
verschillende kanten geven mensen namen aan mij door van degenen waarmee
ik zou kunnen gaan praten. Maar ik wil graag iedereen de gelegenheid geven om
van uw kant het initiatief te nemen voor een gesprek. Daarvoor kunt u mij altijd
aanspreken.
Als ik dit schrijf zijn we nog druk bezig om de pastorie weer zo in te richten dat er
mensen ontvangen kunnen worden. Zodra het kan, zal ik daar een spreekuur
houden. U mag tijdens het spreekuur langskomen zonder het tevoren te melden.
Met het kleine risico dat er al iemand anders is. Als u dat wilt voorkomen, kunt u
beter een afspraak maken.
Voor zover het mogelijk is probeer ik mee te maken wat er in de gemeente
gebeurt. Vanaf komende maand hoop ik zelf ook regelmatig voor te gaan in de
vieringen. De kans dat we elkaar tegenkomen wordt daarmee steeds groter. De
komende tijd zal ik mogelijk al wat eerste indrukken met u delen. Verhalenderwijs.
En daarmee een illustratie van mijn ontdekkingsreis. Wordt vervolgd.
ds. Roel Knijff.

3. Terugblik op een diaconale zomer
Als diaconale werkgroep hebben we ons gerealiseerd dat in de zomer veel
mensen, die meedoen aan onze activiteiten, niet op vakantie gaan. Voor een deel
omdat ze dat fysiek niet meer goed kunnen, voor een deel ook omdat ze daar de
middelen niet voor hebben. Dorien, onze diaconaal opbouwwerker, kwam met het
idee om naast de Open Inloop op woensdagmorgen en de Kleine Bijbelkring op
donderdag ook de eettafel de hele zomer te laten doorgaan. Maar om dat te doen
was het wel belangrijk om vrijwilligers te vinden die wilden koken. Want we
gunden de vrijwilligers, die gedurende het winterseizoen koken, ook graag even
vrijaf.
Het is gelukt om voor de drie zomermaanden andere vrijwilligers bereid te vinden
om te koken. Snel bleek dat dit idee een schot in de roos was. Alle zes keren
zaten de tafels vol. Tijdens werkzaamheden in de kerk konden we uitwijken naar
Cordaan / Olympisch Kwartier en het Odensehuis.
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Daarnaast hebben we samen met andere organisaties in de buurt activiteiten
ondernomen. Zo waren er op maandagmorgen natuur- en buurtwandelingen
samen met bezoekers van het Odensehuis. Cordaan / OK organiseerde een
bezoek aan het Scheepvaartmuseum en een themawandeling langs sporen van
de Tweede Wereldoorlog in Zuid. Het Odensehuis bracht mensen aan het tekenen
in het Beatrixpark.
Ter afsluiting van deze Zomer in Zuid hebben we met een grote groep
buurtgenoten liedjes gezongen in de tuin van de kerk, en later ook in de kerk
omdat dat beter klonk. Onder begeleiding van een paar muzikanten werd een popup koor gevormd. Langs de Olympiaweg klonken ‘Aan de Amsterdamse grachten’
en ‘Mama Mia’. Dat laatste zelfs tweestemmig.
En, zoals al sinds enkele jaren, zijn we er ook een dagje met de bus op uit
geweest. Dit keer door de IJsselmeerpolders naar De Orchideeën Hoeve in
Luttelgeest. Deelnemers waren mensen uit kerk en buurt en cliënten van de
schuldhulpverlening van PuurZuid. Voor al die mensen die niet op vakantie gingen
was er dus veel te doen in de buurt.
Veel dank aan alle organisaties en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Namens de diaconale werkgroep, Frans Schouwenaar

4. Diensten in de Willem de Zwijgerkerk
Oktober
7
14
21

28

drs. Hanna van Dorssen, m.m.v. Karel Eijkman
ds. Roel Knijff
ds. Klaas Holwerda, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de zanggroep
olv Jan Marten de Vries. Bij aanvang van deze dienst kunt u een bijdrage
voor de voedselbank inleveren.
NB Op deze dag is de marathon van Amsterdam en ligt de kerk weer op
een eilandje.
ds. Wilken Veen
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November
4
11
18

25

ds. Julia van Rijn, gedachtenis der overledenen
m.m.v. de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries
ds. Roel Knijff
ds. Evert Jan van Katwijk. Dienst van Schrift en Tafel, mmv de zanggroep
olv Jan Marten de Vries. Bij aanvang van deze dienst kunt u een bijdrage
voor de voedselbank inleveren.
ds. Carel van der Meij

5. Agenda
maandag 1 oktober
woensdag 3 oktober
donderdag 4 oktober
vrijdag 5 oktober
zondag 7 oktober
maandag 8 oktober
woensdag 10 oktober
donderdag 11 oktober
maandag 15 oktober
woensdag 17 oktober
donderdag 18 oktober

maandag 22 oktober
woensdag 24 oktober
donderdag 25 oktober
zondag 28 oktober
maandag 29 oktober
woensdag 31 oktober
donderdag 1 november
vrijdag 2 november
zaterdag 3 november
zondag 4 november
vrijdag 8 november
maandag 11 november
zondag 18 november
vrijdag 23 november

10.00 - 12.30 uur
13.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.30 - 11.30 uur
17.45 uur
10.30 - 13.00 uur
10.00
12.00
10.00 - 12.30 uur
13.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.30 - 11.30 uur
10.00 - 12.30 uur
13.00 uur
10.00 - 12.00 uur
15.00 - 16.30 uur
10.30 - 11.30 uur
17.45 uur
20.00 uur
10.00 - 12.30 uur
13.00 uur
10.00 - 12.00 uur
15.15 - 17.30
10.30 - 11.30 uur
10.00 uur
10.00 - 12.30 uur
13.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.30 - 11.30 uur
19.00 uur
in de middag
in de middag
18.30 uur

Maandagmorgensoos
Bridgen
Open Inloop
Kleine Bijbelkring
Eettafel (zie 6)
Betere Weerstand (zie 8)
Dienst met Psalmen (zie 9)
Opening expo Herfst Tulpen
Maandagmorgensoos
Bridgen
Open Inloop
Kleine Bijbelkring
Maandagmorgensoos
Bridgen
Open Inloop
'De bijbel kan me nog meer vertellen'
Kleine Bijbelkring
Eettafel: vegetarisch (zie 6)
Kerkenraadsvergadering
Maandagmorgensoos
Bridgen
Open Inloop
Filosofische kring
Kleine Bijbelkring
Schrijfactie Amnesty International
Maandagmorgensoos
Bridgen
Open Inloop
Kleine Bijbelkring
Herdenking van overledenen
Opruimdag (zie 10)
Muziekgezelschap Thalia (zie 7)
Vrijwilligerslunch (zie 11)
Muziekgezelschap Thalia (zie 7)
Feestelijke verkoop kunst (zie 13)
Theater 'Enkteltje Hollandia' (zie 14)
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6. De eettafel
Eettafel vindt plaats twee keer per maand
De maaltijd begint om 17.45 uur.
Kosten 6 euro, inclusief een glaasje sap of wijn.
Aanmelden bij Martin de Koning: 020 - 6715328

7. Muziek
Op 4 en 11 november is er in de middag een optreden van het muziekgezelschap
Thalia. Voor nadere informatie zie de aankondigingen t.z.t. in de kerk en op het
mededelingenbord buiten voor de kerk.

8. Symposium 'Betere Weerstand'
Naar aanleiding van het verschijnen van deel 5C van het Verzameld Werk van dr.
K.H. Miskotte: Uit de dagboeken 1938-1940, organiseert de Dr. K.H.Miskotte
Stichting een minisymposium. Het symposium heet Betere Weerstand en vindt
plaats op vrijdagmorgen 5 oktober 2018 in de Willem de Zwijgerkerk.
De titel Betere Weerstand is ontleend aan de illegale brochure waaraan Miskotte
in het oorlogsjaar 1941 meeschreef. Zijn groeiende inzichten over de dodelijke
dreiging van het nationaalsocialisme ('het nieuwe heidendom') worden in het
nieuwe deel van zijn dagboeken op indringende wijze gedocumenteerd. Ze
vormen de inspiratiebron voor twee referaten: van dr. Léon Hanssen, biograaf
van Menno ter Braak en kenner van het interbellum, en prof. dr. Chris Doude van
Troostwijk, ﬁlosoof en theoloog en kenner van Miskottes inhoudelijke opstelling
tegenover het nieuwe heidendom. Daarnaast zullen Willem van der Meiden en
Wilken Veen vertellen over het jarenlange project om deze
dagboekaantekeningen toegankelijk te maken voor een breder publiek.
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Van 1943-1945 hield Miskotte in de Willem de Zwijgerkerk na afloop van de
‘gewone dienst’ van 10.00 uur, speciale diensten voor ‘buitenkerkelijken’ die
volgens een brief van een jongeman uit januari 1944 ‘bestormd werd door
buitenkerkelijken’.
In zijn in 2016 verschenen biografie Miskotte, theoloog in de branding, schrijft
Herman de Liagre Böhl over Miskottes optreden in de diensten: ‘Daarbij was het
aardig om te weten dat de kansel een nogal massief houten gevaarte was, met
achter de preekstoel ruimte om te ijsberen. Hij deed dat graag tijdens het preken
en liep dan orerend heen en weer, hetgeen op de bezoekers een nonchalante,
maar ook een grappige indruk maakte.'
U kunt zich opgeven voor dit symposium door een e-mail te sturen naar de
secretaris van de stichting: zinvol@online.nl o.v.v. ‘aanmelding symposium 5
oktober’ met uw adresgegevens.
De kosten bedragen 10 euro, inclusief eenvoudige lunch. U kunt dat bedrag
tevoren overmaken op IBAN NL71INGB0001692944, t.n.v. de Dr. K.H. Miskotte
Stichting te Overveen. U kunt ook ter plekke contant betalen (pinnen is niet
mogelijk). Het boek is tijdens het symposium verkrijgbaar.
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9. Psalmen - Tijdloze levensliederen
Het Bijbelboek ‘Psalmen’ is misschien wel het Bijbelboek dat het meest wordt
gebruikt en waaruit vaak wordt geciteerd. De liederen hebben ontelbare mensen
door de eeuwen heen vergezeld op hun levensweg in goede en kwade dagen.
Psalmen bejubelen de schoonheid van de schepping, maar schreeuwen ook hun
afschuw uit over alle haat en onrecht in de wereld. Er wordt in psalmen geklaagd
en geprezen, getwijfeld en geloofd, gevloekt, geraasd, zachtjes gefluisterd en lief
gehad. De verscheidenheid is enorm.
Schrijver en dichter Karel Eykman heeft ze alle 150 naar de tegenwoordige tijd
vertaald. Hij woont niet ver van de Willem in het Olympisch Kwartier. Op zondag 7
oktober leest hij een aantal van zijn heel verschillende psalmen voor afgewisseld
met muziek en gezongen psalmen. Hanna van Dorssen is de voorganger.

10. Wij ruimen op!
De kerk is een grote ruimte en nodigt uit om veel spullen achter te laten. Op den
duur gaat dat leiden tot te veel spullen. Dat moment is nu gekomen. We gaan
daarom rigoureus opruimen. Op 3 november a.s. gaan vrijwilligers (o.a. leden van
de commissie van beheer en ondergetekende) met een stofkam door het gebouw
en alles wat we tegenkomen en niet of onvoldoende gebruikt wordt, gaat naar de
vuilstort. Indien er spullen zijn die u lief zijn, of u weet er een betere bestemming
voor, dan heeft u tot 31 oktober 2018 de tijd die in veiligheid te brengen.
Vrijwilligers die bereid zijn om op zaterdag 3 november om 10.00 uur te komen
helpen, zijn van harte welkom.
Even vooraf bij mij melden:
Telefoon 020 6622700
E-mail beheerwdz@gmail.com
Ad van Wijngaarden Koster/beheerder.
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11. Vrijwilligerslunch
De Willem kan niet zonder de vele vrijwilligers. Om dat te belonen wordt op
Donderdag 8 november om 12.30 uur aan alle vrijwilligers een lunch
aangeboden.
Wie mag zich vrijwilliger noemen? Dat is ruim. Hebt u een postzegel geplakt voor
de kerk, hebt u bloemen geschikt, hebt u geholpen met koffie-schenken,
enzovoort? Dan bent u vrijwilliger en van harte uitgenodigd.
Om te weten hoeveel boterhammen ik moet smeren en koeien moet melken voor
een glaasje melk, even aanmelden:
Telefoon 020 6622700
E-mail beheerwdz@gmail.com
Ad van Wijngaarden Koster/beheerder

12. Preek van de Leek
Weduwe oud-burgemeester vertelt over de liefde
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FEMKE VAN DER LAAN OPENT DE SERIE PREEK VAN DE LEEK 2018
Met een preek over de liefde opent journalist Femke van der Laan, weduwe
van Eberhard van der Laan, op zondagmiddag 4 november de serie Preek
van de Leek 2018. De zondagen erop is het de beurt aan oud-NOSnieuwslezer Noraly Beyer en radio 538-dj Wietze de Jager om als leken de
preekstoel te beklimmen van de Doopsgezinde Kerk aan het Singel in
Amsterdam.
Voor de Preek van de Leek worden personen gevraagd die in de samenleving van
zich hebben laten horen: van theater tot politiek, van dichtkunst tot muziek. Of ze
nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit. Vanaf de kansel leiden ze
een eredienst met alle liturgische handelingen die daarbij horen: van votum en
groet tot het zingen van liederen, verkondiging, gebed en de zegen. Met de
inbreng van hun persoonlijke ervaringen en het kiezen van een Bijbeltekst kunnen
ze een stempel drukken op de dienst, maar het samen vieren in de protestantse
traditie blijft centraal staan.
Na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan kreeg Femke van der
Laan (40) een column in Het Parool, waarin ze wekelijks beschrijft wat het verlies
van haar echtgenoot betekent voor haar en hun drie kinderen van 14, 11 en 10
jaar. Femke is freelance journaliste en naar eigen zeggen ‘spiritueel’ ingesteld.
‘Eberhard zit in onze haarvaten, elke dag en altijd’, zei ze in Kerk in Mokum, het
blad van de Protestantse Kerk Amsterdam. Haar echtgenoot Eberhard hield in
2011 overigens de Preek van de Leek over de barmhartige Samaritaan.
Preek van de Leek is een initiatief van Doopsgezind Amsterdam en de
Protestantse Kerk Amsterdam. Voor de samenstelling en voorbereiding van de
nieuwe editie tekenden de Amsterdamse predikanten Henk Leegte, Bas van der
Graaf en Johan Visser. Zij begeleiden de drie leken op weg naar de kerkdiensten
die ze naar eigen voorkeuren kunnen invullen.
Waar Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 1017 AW Amsterdam
Tijd 17.00 – 18.00 uur, borrel na aﬂoop, deur open 16.30 uur
Info preekvandeleek.amsterdam
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13. Feestelijke veiling nagelaten kunst Mary Koning

Houdt u van kunst aan de muur en/of van jazz? Komt dan op 18 november naar
de Willem. Vanaf 12 uur gaat dan het leeuwendeel van de kunstwerken van Mary
Koning onder de hamer van onze Ad van Wijngaarden. Voorafgaand aan de
veiling is een optreden van het René van Helsdingen Trio. Zij spelen ondermeer
het prachtige jazzy ‘Tulips’. ‘Tulips’ is op muziekvideo te zien en te horen via: you
tube mary koning, waarin 13 schilderijen en haar levensverhaal zijn verwerkt.
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Vier jaar hield ik mij bezig met het ontsluiten van de 500 nagelaten kunstwerken
van Mary Koning (1912-1998). Dat was genieten. Mary’s schilderijen waren
overal: op zolder, in het trappenhuis en onder de bank. Ik leerde haar beter
kennen, niet zozeer als moeder, maar als de vrouw die zij was - met emoties,
gedachten, haar verdriet en haar grote passie: schilderen. Zo kwam haar milde
kant boven. Een karaktervol en kleurrijk mens, robuust ogend, maar met een
gevoelig hart.
Mary kreeg mooie aandacht en bij de twintig exposities die ik organiseerde,
ontmoette ik fantastische, lieve, artistieke en gevoelige mensen. De Willem de
Zwijgerkerk stelde de kerk open en gaf mij een warm welkom. Ook kreeg ik mooie
hulp van vrijwilligers, onder andere via VCA, Vrijwilligerscentrale Amsterdam. En,
heel belangrijk, veel nieuwe eigenaren vonden de weg naar Mary’s kunst.
Dus kunstminnaars: nu is het moment om nog een betaalbaar kunstwerkje te
bemachtigen. Kom ook, want OP=OP!
Informatie: Marianne Ziekemeyer, 06 10920720

14. Theater ‘Enkeltje Holandija’
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In het nieuwe seizoen beginnen we iets nieuws. We laten een theaterstuk
opvoeren in de kerk. Margriet kwam met het idee. Ze kent een jonge
theatermaker, Nick Teunissen, en ze had een solovoorstelling van hem gezien. Ze
vertelde er enthousiast over en bood via Nick enkele leden van de kerkenraad de
gelegenheid te gaan kijken. Ook zij raakten geboeid door het stuk. Waarover ging
dat dan?
Een jonge man uit de Flevopolder ontmoet een man die de oorlog heeft ontvlucht
die in de jaren 90 in Joegoslavië (Bosnië) woedde. Ze krijgen een relatie die
voorspoedig verloopt. Op enig moment echter komen de ingrijpende ervaringen
die deze Bosniër tijdens die oorlog heeft meegemaakt naar boven. Nooit eerder
hadden zij daarover gesproken! Dan volgt een verhaal over iemand die trauma’s
heeft opgelopen, maar deze weg probeert te drukken. Hoe er toch openheid
ontstaat en die ervaringen aan het licht komen, is de kern van het stuk.
Waarom zo’n stuk in de kerk laten opvoeren? U weet dat organisaties uit onze
wijk in het voorjaar een project georganiseerd hebben in aanloop naar de 4-mei
herdenking. Kinderen van de Eloutschool en jongeren van het jongerenwerk
hebben mensen geïnterviewd die de Tweede Wereldoorlog in onze buurt of elders
hebben meegemaakt. Ook mensen uit onze gemeente.
Tijdens die interviews kwamen soms heftige verhalen naar voren. Een man, die
als jongen van 6 in de Amazonenstraat woonde, heeft jarenlang niet kunnen
praten over wat hij heeft meegemaakt. De Duitsers sloegen, terwijl hij in bed lag,
zijn slaapkamerraam stuk en kwamen daardoor naar binnen. Ze namen zijn vader
mee. Die werd later op de Apollolaan doodgeschoten. Hij zei tegen de kinderen:
“Het lijkt soms wel goed je angsten te verstoppen, maar dat kun je niet blijven
doen. Als je iets ergs meemaakt, praat er dan over. Het is goed om je verhaal te
vertellen. Zorg dat je vrienden hebt. Zorg dat je jezelf vrij voelt. Ik heb zelf
daarvoor goede hulp gehad.”
Met zijn advies over de verwerking van heftige gebeurtenissen hebben we
besloten om, samen met de organisaties uit de buurt, het stuk in november in
onze kerk te laten opvoeren.
Noteer alvast vrijdag 23 november in uw agenda, 18.30 uur in de Willem.
En geef het door aan anderen.

Frans Schouwenaar
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