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1. Naam Perspectief in ere hersteld
te

Bij het overgaan van papier naar digitaal, hadden Corrie en ik besloten om de wijkkrant voortaan
Maandbericht te noemen. Dat was wellicht iets te snel gedacht. Deze naam blijkt namelijk veel te
algemeen en roept ook niet de gewenste associatie op. Bovendien staan er ook berichten in de
'maandoverschrijdend' zijn. Vandaar dat we de naam Perspectief in ere herstellen. Want op
papier of digitaal, de blik op de toekomst blijft hetzelfde, nietwaar?

2. Geschiedenis van de Willem, deel 1
In drie afleveringen vertelt Jan Gaasterland hoe het geld voor de bouw van de Willem de
Zwijgerkerk begin vorige eeuw bij elkaar gebracht werd.
In 1923 komen dominee M.J.A. de Vrijer en zijn vrouw M.J. de Vrijer-Struijs vanuit Bloemendaal
naar Amsterdam. Al snel worden zij ingezet om gelden in te zamelen voor een nieuwe kerk die in in
Amsterdam-Zuid moest komen, de Willem de Zwijgerkerk. In het boek ‘Dertig Jaren Domineesche'
doet de domineesvrouw in 1938 verslag van deze geldinzamelingsactie.
De twee vriendinnen
Na het vertrek van Ds. Poot naar Haarlem werd dit aan mijn man overgedragen. Het kapitaal was
toen, als ik mij goed herinner, ongeveer f 20.000,- en het moest f 250.000,- worden. Mijn man zei zei
altijd: “Er is voor een zaak zooveel geld, als je geloof hebt.” Wat leer je je gemeenteleden in zoo'n
tijd liefkrijgen en vereeren. Als onze brievenbus kon vertellen van al die stille geefsters en gevers
dan zou men er iets van verstaan, hoe door de Gemeente de Kerk van Christus wordt gedragen in in
hart en gebeden. Een paar treffende voorbeelden wil ik u daar graag van verhalen.
Er waren twee vriendinnen, die ons iedere maand, jaar in jaar uit f 3,- in de brievenbus stopten en en
dan stond er op de enveloppe: “Eén uur loon”. Op een avond moest ik naar een zieke en terwijl een
tram er aankwam (ik kon vanaf de halte precies in ons portiek kijken) zag ik een heel oude juffrouw
met kapothoedje op, die zeer moeilijk liep, bij ons aanbellen en dacht ik: “Hoe jammer, dat ik haar ,nu
dat
even niet kan ontvangen, want zij heeft misschien zorgen”. Van mijn bezoek terugkomende vroeg ik
ons dienstmeisje, of die oude vrouw een boodschap achtergelaten had. Neen, zij had alleen een
brief afgegeven. Hoé verbaasd waren wij, toen er f 300,- uit dien brief kwam, waar alleen op stond:
“Met dank aan God. Voor de Willem de Zwijgerkerk”.
Volgende keer: Het oude dubbeltje.

3. Spreekuur ds. Roel knijff
De komende maand houd ik spreekuur in de Willem. Ik hoop dan van u te horen wat uw ideeën (en
zorgen) zijn over de toekomst van de Willem. Natuurlijk bent u ook welkom als u wilt delen wat voor
u belangrijk is in onze kerk.
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Dankzij al deze gesprekken hoop ik mij een beeld vormen van de verschillende mogelijkheden
Natuurlijk worden die vervolgens in de kerkenraad en samen met de gemeente besproken.
U bent van harte welkom op
Vr. 2 november 13.30 -14.30 uur
Do. 8 november 13.30 -14.30 uur
Do. 15 november 13.30 -14.30 uur
Vr. 23 november 13.30 -14.30 uur

Als u voor het spreekuur komt staat op de voordeur van de kerk aangegeven waar u mij kunt
treffen. Eerst waarschijnlijk ergens in de kerk, maar zodra de pastorie is ingericht zal ik daarnaar
verwijzen.
ds. Roel Knijff

4. Diensten in de Willem
Aanvang dienst 10:00 uur
NB. De dienst op Kerstnacht begint om 21.30 uur

November
4
ds. Julia van Rijn, gedachtenis van de overledenen
m.m.v. de zanggroep olv Jan Marten de Vries
11
ds. Roel Knijff
18
ds. Evert Jan van Katwijk, dienst van Schrift en Tafel.
m.m.v. de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries.
Bij aanvang van deze dienst kunt u een bijdrage voor de voedselbank
inleveren.
25
ds. Carel van der Meij
December
2

prof. dr. Eep Talstra, 1e advent

9

ds. Petra Barnard, 2e advent

16

ds. Cor Ofman, 3e advent, dienst van Schrift en Tafel.

23
24
25
30

Bij aanvang van deze dienst kunt u een bijdrage voor de voedselbank
inleveren.
ds. Eddy Reefhuis, 4e advent
drs. Hanna van Dorssen, Kerstnacht (21.30 uur)
m.m.v. de zanggroep o.l.v. Jan Marten de Vries.
ds. Roel Knijff, Kerstochtend
ds. Klaas Holwerda
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5. Agenda
Alle activeiten vinden plaats in de Willem de Zwijgerkerk, tenzij anders aangegeven.
donderdag 1 november
vrijdag 2 november
zaterdag 3 november
zondag 4 november
woensdag 7 november
donderdag 8 november
maandag 11 november
woensdag 14 november
donderdag 15 november

vrijdag 16 november
zondag 18 november
woensdag 21 november
donderdag 22 november
vrijdag 23 november
zaterdag 24 november
zondag 25 november
woensdag 28 november
donderdag 29 november
vrijdag 30 november
zondag 2 december
maandag 3 december

10.30 - 11.30 uur
17.45 uur
19.00 - 21.30 uur
16.30 - 20.30 uur
10.00 uur
16.30 uur
in de middag
10.00 - 12.00 uur
20.00 uur
10.30 - 11.30 uur
12.30 uur
in de middag
10.00 - 12.00 uur
10.30 - 11.30 uur
17.45 uur
20.00 uur
19.30 - 20.45 uur
in de middag
10.00 - 12.00 uur
15.00 -16.30
10.30 - 11.30 uur
18.30 uur
15.00 - 17.00
onbekend
10.00 - 12.00 uur
14.00 uur
10.30 - 11.30 uur
17.45 uur
18.00 - 21.00 uur
15.00 uur
15.30 uur

Kleine Bijbelkring
Eettafel (zie 8)
Kaarsjesavond
Hervormingsdag 2018, Proeflokaal De Prael (zie 12)
Opruimdag in de Willem
Preek van de Leek, Femke v.d. Laan, in de Singelkerk
Muziekgezelschap Thaila
Open Inloop
Vergadering diaconale werkgroep
Kleine Bijbelkring
Vrijwilligerslunch
Muziekgezelschap Thaila
Open Inloop
Kleine Bijbelkring
Eettafel (zie 8)
Kerkenraadsvergadering
Nacht van de bijbel (zie 11)
Feestelijke verkoop kunst Mary Koning
Open Inloop
De Bijbel kan me nog meer vertellen'
Kleine Bijbelkring
Theatervoorstelling 'Enkeltje Holandija'
Orgelconcert in Nassaukerk (zie 7)
Concert Alfons Diepenbrockorkest (zie 7)
Open Inloop
Workshop n.a.v. 'Enkeltje Holandija'
Kleine Bijbelkring
Eettafel (zie 8)
St Nicolaasviering, orthodoxe kerk (zie 6)
Cantatedienst met Niek Scholten (zie 7)
Viering Sinterklaas met kinderen schuldhulpverlening
PuurZuid, Vaartstraat 82

6. St. Nicolaasviering in de Orthodoxe kerk
Vorig jaar eindigde het Tegendraadse Reformatiejaar met een oecumenische viering in de RK
Nicolaasbasiliek tegenover het CS – na een optocht vanaf de Oude Kerk, gewijd aan Sint Nicolaas,
langs de schuilkerk Onze lieve Heer op Solder, ook een Klaaskerk.
Maar er is er nog eentje in Amsterdam: De Heilige Nicolaas van Myra, van de Russisch-Orthoxe
kerk, in de oude Tichelkerk, aan de kop van de Jordaan. En daar is op 30 november, om 18.00 uur
weer een oecumenische Nicolaasviering, een vesper in de Russisch-orthodoxe traditie met
gesprekken en maaltijd na. Bijzonder om mee te maken, een bijzondere kerk ook om te bezoeken.
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Sint Nicolaas is ons allen bekend als kindervriend. Op Sinterklaasavond blijkt dat nog steeds.
Maar weet u dat ons Sinterklaasfeest, dat teruggaat tot de 12e eeuw, gebaseerd is op de
wonderverhalen die verteld worden over bisschop Nicolaas van Myra, die rond 300 in Myra in
Klein-Azie heeft geleefd en die om de vele wonderen die aan hem worden toegeschreven van
de 6eeeuw als heilige wordt vereerd?

Maar

af de

Weet u dat Sint Nicolaas net als in veel andere havensteden als beschemheilige van Amsterdam
am
geldt? En weet u dat er in Amsterdam vier kerken gewijd zijn aan Sint Nicolaas? Dat zijn de Oude
ude
Kerk, de schuilkerk Onze Lieve Heer op Solder, de Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal
Station, maar ook de Russisch-Orthodoxe parochiekerk aan de Lijnbaansgracht.
In deze laatste kerk organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een (eerste) “Nicolaasviering”,
die mogelijk het begin wordt van een traditie om als christenen uit de lidkerken van de Raad en
n
daarbuiten - rond de dag van Sint Nicolaas en aan het begin van de Adventstijd - met elkaar
samen te komen voor een avondgebed en om elkaar te ontmoeten.Deze Nicolaasviering zien als
we
een voortzetting van de oecumenische vesper die vorig jaar ter afsluiting van het
Reformatiejubileum in de Nicolaasbasiliek werd gehouden. De avond begint met een vesper
(avondgebed) in de Russisch-Orthodoxe traditie, waarin bijzondere aandacht voor Nicolaas. Het
r Sint
koor van de parochie zal daarbij zingen.
Voor wie er bekend mee is, maar zeker voor wie er niet bekend mee is, een prachtige kans om te
genieten van deze bijzondere orthodoxe liturgische traditie. Na de vesper is er een korte meditatie.te
Daarna bent u allemaal welkom bij een maaltijd met soep en brood. Tijdens de maaltijd zal Jim
altijd
Forest iets meer vertellen over de persoon en verering van Nicolaas van Myra.
We sluiten de avond af met een gesprek in groepen. Daarin kunnen mensen uit al die
verschillende christelijke geloofsgemeenschappen met elkaar kennismaken en met elkaar delen
en
hoe u de viering hebt beleefd.
Wanneer: vrijdag 30 november 2018, vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur
Waar: Parochiekerk Heilige Nicolaas van Myra, Lijnbaansgracht 47, Amsterdam
Meer informatie: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

7. Muziek
24 november: Orgelconcert in de Nasseukerk
Jarenlang was het orgel er niet best aan toe in de Nassaukerk, maar nu, na de restauratie door de
firma Adema, klinkt het weer. Komt u zelf maar luisteren. Henk Kooiker laat het gerestaureerde
Valkx & Van Kouteren-orgel in de Amsterdamse School-kerk weer sprankelen.
Programma:
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Welkom

Over de restauratie
Hoe klinkt het? Concert door Henk Kooiker
met werk van Johann Sebastian Bach, Jean-Adam Guilain, Johannes Brahms en Piet Post
Ontmoeting en borrel na
Waar: Nassaukerk 24 november 2018, 15 – 17 uur
Wanneer: De Wittenkade 111, Amsterdam (tram 5, bus 21)
Toegang: gratis.
rk.

Georganiseerd door de orgelcommissie van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Nassaukerk.

25 november: concert Alfons Diepenbrockorkest
Op 25 november treedt op in de Willem het Alfons Diepenbrockorkest. Voor nadere informatie ziezie
de
aankondigingen t.z.t. in de kerk en op het mededelingenbord buiten voor de Willem de Zwijgerkerk.

2 december: Cantatedienst in de Willem

8. Eettafel
Op 1, 15 en 29 november is er weer Eettafel. Op 15 november (2edonderdag) eten we vegetarisch.
De maaltijd begint om 17.45 uur en kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn. Aanmelden bij Martin de
Koning: 020 - 6715328
6
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9. Pastorale commissie zwaait Tine Gerbscheid uit
Op 4 oktober nam Tine afscheid van de Pastorale Commissie van de Willem. Ze begon met haar
vrijwilligerswerk voor het pastoraat in 1981 toen de commissie werd opgericht door ds. Hoekert.
Het ging allemaal heel anders dan nu. De namen en adressen van de gemeenteleden waren te
vinden in een bakje met voor elk adres een kaartje. Doel van de commissie was meeleven en
omzien naar elkaar. Aan die missie is al die jaren niets veranderd. De commissie heeft Tine
uitgezwaaid met een vrolijke bos bloemen en haar bedankt voor die vele trouwe jaren waarin zeaar
rt.
zich heeft ingezet voor het pastoraat, de meeste jaren als voorzitster van de commissie.
te
Hanna van Dorssen

ze

10. Rosaliene Israël nieuwe scriba Protestantse Kerk Amsterdam

Vanaf 1 november is de 40-jarige predikant Rosaliene Israël de nieuwe scriba van de
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Als scriba van de 19 wijkkerken en 10 pioniersplekken is
ze secretaris van de algemene kerkenraad en begeleidt ze de predikanten en kerkelijk
werkers. Ook stuurt ze het vernieuwingsproces aan om te komen tot een toekomstbestendige
kerk die relevant is voor de stad. “We zijn onder de indruk van haar visie op het kerk zijn in
deze tijd en stad. Ze straalt energie en daadkracht uit. Rosaliene is de juiste vrouw op de juiste
plaats voor deze taak”, aldus Rijk van Ark, voorzitter van de PKA.
In de drukte van de stad en het alledaagse bestaan willen de wijkkerken en pioniersplekken
oases van inspiratie, rust, religie en zingeving bieden, met het evangelie van Jezus Christus
als bron basis. De scriba is hierin de spin in het web. Als predikant was dominee Israël
jarenlang betrokken bij de oecumenische leefgemeenschap Oudezijds 100 in het hartje van de
Wallen. Ze begeleidde ook andere christelijke leefgemeenschappen in de stad, in het bijzonder
op theologisch en spiritueel gebied. Daarnaast is ze bezig met een promotieonderzoek op dit
onderwerp aan de Protestantse Theologische Universiteit. Voorzitter Van Ark: “Rosaliene is
gericht op vernieuwing maar doet dat vanuit de eeuwenoude traditie van samenleven en
samen kerk zijn”.
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Rosaliene begon haar predikantschap als voorganger van de Protestantse Gemeente in
g,
Landsmeer. Ze studeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en was projectdocent
levensbeschouwing aan de Vrije Hogeschool in Driebergen. Veel van haar publicaties gaan over
nieuwe vormen van monastiek leven en een moderne manier om kloosterling te zijn in het midden
van de maatschappij.
Ds. Israël volgt ds. Julia van Rijn op die classispredikant voor de regio Zuid-Holland-Noord is
geworden. Rosaliene Israël is getrouwd en heeft drie kinderen.

r
den

11. Geloven via de kunst in 'Nacht van de Bijbel'

Het thema van Nacht van de Bijbel is dit jaar ‘Geloven via de kunst’.
De sprekers zijn journalist en auteur Yvonne Zonderop (van het boek Ongelofelijk), Katja Weitering
en Wessel Stoker. Niemand minder dan de beroemde jazz-zangeres Denise Jannah zal muzikale
medewerking aan deze avond verlenen. De Nacht van de Bijbel staat onder leiding van journalist
Wilfred Scholten en predikant van de Thomaskerk Evert Jan de Wijer.
Wanneer: 16 november, 19:30 - 20:45
Waar: Thomastheater in Thomaskerk, Pr Irenestraat 36, Amsterdam.
Toegang: €10
Meer info:
- www.thomasopen.nl,
- www.protestantsamsterdam.nl/event/nacht-bijbel-2018/

12. Hervormingsdag 2018 'Kracht wordt zichtbaarheid in zwakheid'
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Ooit sloeg hervormer Luther zijn stellingen op de deur van het instituut kerk. Vandaag is er geen
slotkapel of vesting meer te vinden. De laatste steunberen en franje zijn afgebrokkeld, terwijl
onzichtbare processen als data, algoritmes en modellen ons perspectief bepalen. Alles lijkt in
beweging; waar is onze zekerheid?
ing
Ooit begon Bas van der Graaf als dominee in een veilige dorpsgemeenschap, nu geeft hij leidingn
aan een vernieuwingsbeweging van pioniers in de stad. In persoonlijke kwetsbaarheid ontdekken
ze de hervormende kracht van het evangelie. Wat betekent dit voor de toekomst van de kerk?

Met persoonlijke verhalen van:
·
·
·
·

voormalig ‘bondscoach’ ir. Jan van der Graaf
jubilerend predikant en pioniersbegeleider Bas van der Graaf
‘stadskloosterdominee’ en scriba Rosaliene Israël
singer-songwriter Marle Thomson

·
·
·

Bijlmerdominee en activist Samuel Lee
oud-pionier en theoloog Inger van Nes
‘kwekend’ pionier Maarten Vogelaar

Locatie
nde
Proeflokaal de Prael, Nieuwe Hemweg 2, Amsterdam (Goed bereikbaar met bus 22 en voldoende
parkeerplaatsen.
Programma
16:30 uur inloop met live muziek
17:00 uur start programma (inclusief dinerbuffet)
20:30 uur borrel

Copyright © 2018 Willem de Zwijgerkerk, Alle rechten voorbehouden.
U heeft toestemming gegeven voor het ontvangen van het Maandbericht.
redactie@willemdezwijgerkerk.nl
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