Kerkblad van Protestantse wijkgemeente :

" De Ontmoeting "

Waarom dan toch?

In juli deed ik mee aan de werkweek voor Liturgie en Kerkmuziek. Die werkweek had dit jaar als thema
Waarom dan toch? Een vraag naar het waarom van vieren, kerkdiensten, liturgie. Waarom gaan we naar
de kerk? Waarom vieren we zoals wij dat doen? Hoe zit dat met het avondmaal? Waarom vieren we
überhaupt? Die vragen sloten prima aan bij datgene waar de werkgroep Liturgie van de Ontmoeting zich
de komende maanden mee gaat bezighouden: het vieren in de toekomst. Om die vragen niet alleen in
de werkgroep aan de orde te laten komen is in juli een korte serie vieringen gehouden met het thema:
De tent van de ontmoeting – een huis om te vieren.
Voor de werkweek voor Liturgie en Kerkmuziek was een reader samengesteld met artikelen over de
achtergrond van en ontwikkelingen in de liturgie. Is de liturgie voorbij de Liturgische Beweging die begin
vorige eeuw in Nederland begon en na de Tweede Wereldoorlog breed in protestantse kring vorm kreeg?
Een van de artikelen begon met de omschrijving van liturgie als “de meest verheven tijdverspilling”. Dat
stelde meteen het thema wel op scherp: waarom zouden wij onze tijd willen verspillen aan zoiets als
vieren, liturgie. Op die vraag kwamen verschillende reacties, argumenten:
liturgie is ontmoeting met het ‘heel andere’, God haalt ons erbij, maakt ons wakker;
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om de hoop levend te houden en inspiratie op te doen;
om jezelf terug te vinden in de drukte van het bestaan, dagelijkse
beslommeringen, even weg te zijn van de 24uurseconomie en zo
de tijd te markeren; vanwege het besef een plek te hebben in een
groter geheel; muziek, preek en zingen kunnen aanspreken, zij zijn
ook eigen aan een groep, gemeente; de ontmoeting met elkaar,
momenten van bij elkaar zijn te beleven; om je te spiegelen aan de
verhalen, boven jezelf uit te stijgen en jezelf te hervinden
om op scherp gezet te worden door wat een Ander/ander zegt;
ik wil liturgie vieren om niet cynisch te worden;
een uur nietsdoen kan zinvolle tijdsverspilling zijn.

Dag God
Bidden vind ik een moeilijke
zaak,
nog steeds, na heel veel
voorbeden
en schietgebedjes
die ik heb uitgesproken.
Mijn grootste drempel is het
begin.
Hoe moet je God begroeten in
je gebed
en hem vragen je gebed aan te
horen?
Dan wil ik de lichtheid en de
eenvoud
van een kindermond hebben
die duidelijk en zonder schroom
en schaamte zegt: ‘Dag, God.’
(Ann Wenske)

In juli stonden wij in 3 kerkdiensten stil bij verschillende kanten van
het vieren. in de eerste dienst ging het over de bewegelijkheid van
de ‘tent van de ontmoeting’ en de spiritualiteit die daarbij hoort.
Dus over het telkens weer opbreken van en weer opzetten van de
plaats waar je samenkomt. En daarbij wel ervaren dat God een God
is die met je meegaat, waarheen je ook gaat. In de tweede dienst
kwam de context van ons vieren aan de orde. Is Mokum, de plaats
waar wij leven heilige grond? Het is in ieder geval een plaats waar
vele volken en culturen aanwezig zijn. Aan de hand van de
buurtkrant GaSet is toen een virtuele wandeling door de buurt
gemaakt. De derde kerkdienst zaten wij rond de ‘Tafel van God’. En
hoorden verhalen over de eerste gemeente, veelkleurig en
veelvormig. Een gemeenschap waar iedereen bij kan horen, waar de
Schrift wordt uitgelegd, gebeden wordt en samen brood en wijn
worden gedeeld.
In de eerste van deze diensten hebben de aanwezige kerkgangers
een vragenlijst ingevuld. Die enquête is een poging om beter te
weten te komen waarom wij in de Ontmoeting vieren. Wat is daarbij
belangrijk en wat niet perse behouden hoeft te blijven. Het invullen
van die lijst (waarvoor dank!) is natuurlijk maar een
momentopname, maar een paar dingen vallen op. Belangrijk is het
samen zingen; mogelijkheid om te komen tot rust en inkeer; het
koffiedrinken na afloop; het kunnen vieren met mensen van
verschillende leeftijd en achtergrond en de stilte. De meningen zijn
verdeeld over het orgelspel en of elke week een preek gehouden
moet worden. Hetzelfde geldt de plaats van samenkomen, of dat nu
bij mensen thuis of in een zaaltje in plaats van in de kerkzaal is. De
uitspraak dat je net zo goed elders in NieuwWest of de stad kunt
vieren wordt door even veel mensen met ‘eens’ als met ‘oneens’ als
met ‘geen mening’ beantwoord.
Dit alles geeft de werkgroep Liturgie veel stof tot nadenken.
Gelukkig krijgen we (tijdelijk) uitbreiding met een paar meedenkers.
Daarnaast hebben enkele gemeenteleden aangegeven dat zij wel
eens willen praten met de werkgroep over het vieren in de
Ontmoeting. Dat is fijn; als wij echt met elkaar in gesprek komen
over dat waarom van het vieren, komen wij vast samen ook tot
goede voorstellen voor de toekomst.
Ditske Tanja
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Kindernevendienst Kerkdiensten in de Ontmoeting

Louis Couperusstraat 1 33

Voor de kiindernevendienst kunt
u contact opnemen met:
Christina de Koning
tel.: 06 25488549

S chriftlezingen

28 augustus
11de zondag van de zomer
Deuteronomium 24, 17 – 22
Lukas 14, 1 – 14
4 september
12de zondag van de zomer
Deuteronomium 30, 15 – 2
Lukas 14, 25 – 33
11 september
13de zondag van de zomer
Exodus 32, 7 – 14
Lukas 15, 1 – 10

ZONDAG.
10.00 uur

4 september 2016
H.A.
Mevr.ds.D.Tanja
1e collecte Mission House
2e collecte Eredienst

ZONDAG
10.00 uur

11 september 2016 .
Ds. Roel Dijk
1e collecte Wijkdiakonie
2e collecte (Landelijk) Jeugdwerk Prot.Kerk

ZONDAG

8 september 2016 Startzondag
“De Opgang”
Tussenmeer 68
Predikanten van de Wijkgemeenten"
1e collecte
2e collecte

10.30 uur

ZONDAG
10.00 uur

25 September 2016 .
Ds.N.B.Olde
1e collecte Wijkdiakonie
2e collecte Pastoraat

18 september Startzondag
1ste zondag van de herfst
Amos 8, 4 – 7
Lukas 16, 1 – 17
alternatief: Genesis 25, 19 – 34
25 september
vredeszondag
2de zondag van de herfst
Amos 6, 1 – 10
Lukas 16, 19 – 31
alternatief:Genesis 28, 10 – 22
2 oktober
Israëlzondag
3de zondag van de herfst
Habakuk 3, 1 – 19
Lukas 17, 1 – 10
alternatief:Genesis 29, 1 – 30
9 oktober
4 de zondag van de herfst
2 Koningen 17, 24 – 34
Lukas 17, 11 – 19
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Koers in Nieuw-West- hoe- staat het ervoor?
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Vanaf december 2015 is een werkgroep bezig na te denken over
Koers. Het uitgangspunt is om na denken hoe we in NieuwWest
elkaar kunnen ondersteunen en versterken in wat we doen. De
afgelopen maanden is in de werkgroep een inventarisatie gemaakt
van wat we zoal organiseren aan vieringen, bijeenkomsten en
activiteiten. Daarbij is steeds de vraag: wie organiseert het, voor
welke doelgroep (alleen de eigen gemeente of ook voor de buurt of
oecumenisch) en waar gebeurt het? Bij deze inventarisatie gaat het
niet alleen om de nu bestaande vieringen, bijeenkomsten en
activiteiten, maar ook om wat nog ontbreekt en wat wij graag de
komende jaren zouden zien ontstaan.
Dat levert al met al lange lijsten op. Lijsten waarvan het de
bedoeling is om te bekijken waar samen te doen of te combineren
valt. Waar wij bij elkaar aan kunnen schuiven, wat echt iets eigens
is en blijft, en wat beter aan anderen overgelaten kan worden.
Kortom hoe wij op alle werkvelden beter kunnen samenwerken. Op
een aantal werkvelden gebeurt dat al: NieuwWestenwind, diaconaal
opbouwwerk en Jongerenwerk. Maar er kan nog veel meer gedaan
worden. Een voorbeeld daarvan is de bijeenkomst voor diaconale en
pastorale bezoekers die begin juni in de Ark werd gehouden. Daar
kwamen ruim 20 vrijwilligers bijeen om met elkaar kennis te maken
en ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen kwamen in deze
bijeenkomst aan bod: aandachtig luisteren – het signaleren van
problemen – bidden en bijbellezen in het huisbezoek.
Behalve de werkgroep Koers NieuwWest komen inmiddels ook de
betaalde krachten; tienerwerkers, diaconale opbouwwerker en
bezoekwerker, pioniers en predikanten regelmatig bijeen. Wij
hebben allereerst nagedacht over de ‘personele bezetting’ in PKA
NieuwWest in de toekomst. Het zo goed mogelijk onze missie
(Gods liefde gestalte geven) uitvoeren vraagt meer dan nadenken
over hoeveel dominees we nodig hebben. Welke taken, functies zijn
echt nodig en welke kunnen wel door anderen (de stedelijke of
landelijke kerk, met tijdelijk ingehuurde krachten of anders)
ingevuld worden? In een behoorlijk spannend proces, vol kritische
vragen over en weer, met een open uitwisseling van standpunten en
ideeën, zijn wij erin geslaagd om een duidelijk plaatje voor het team
van de toekomst neer te zetten. En vanaf september gaan wij met
een maandelijks overleg het team verder uitbouwen: op weg naar
het team van de toekomst.
Behalve vergaderen (iets wat ik graag doe, vooral als het iets
oplevert) wordt er in het kader van Koers ook een en ander
georganiseerd. Op 13 juni was er in de Opgang een inspiratieavond

voor de medewerkers. Die avond begon met een maaltijd. Daarna
volgde een kort kennismakingsspel en keken wij, deels in groepen,
naar de film As & Vuur. Die film is door een werkgroepje van de
Protestantse Kerk Amsterdam gemaakt om het gesprek over
geloven en kerkzijn op gang te brengen. Dat gesprek kwam zeker
op gang (de tijd was te kort) en het bleek ook goed te zijn om dat
met mensen uit heel NieuwWest te doen. Je leert elkaar echt beter
kennen wanneer je samen eet en met elkaar in gesprek gaat.
Tot slot: aan het nieuwe seizoen gaan wij samen beginnen. Over die
gezamenlijke startzondag, 18 september 2016 10.30 uur in de
Opgang, leest u elders in dit blad meer.
Ditske Tanja

S tartzondag
Reserveer de datum: startzondag op 18 september in de Opgang
U bent van harte uitgenodigd voor de startzondag op zondag 18
september in de Opgang. Het seizoen van kerkelijke activiteiten
wordt dan ingeluid, en dat vieren we dit jaar als gezamenlijke
activiteit van de gemeenten in NieuwWest: de Ontmoeting, de
Opgang en Sloterkerk, de Regenbooggemeente en Nieuw
Westenwind.
Het thema van deze startzondag luidt “Deel je leven”. Dit thema zal
centraal staan in de gezamenlijke kerkdienst, maar ook daarna
komen uitwisseling en kennismaking met elkaars activiteiten aan
bod. Zo zal het een inspirerende bijeenkomst worden! Het
programma wordt afgesloten met een lunch en eindigt ca. 13:30
uur.
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Adres van de Opgang is : Tussenmeer 68
De Opgang is met de tram te bereiken: lijn 17 stopt er voor de
deur. Als u autovervoer nodig hebt, probeert u dat dan tevoren zelf
te regelen. Lukt dat niet, neemt u dan even contact op met Leny de
Pijper (email : l.e.depijperdelange@hccnet.nl ; tel. 020 6131382).
Startzondag: speciale oproep aan organisatoren van kerkelijke
activiteiten
Zoals u hierboven hebt gelezen, is het de bedoeling dat de
verschillende gemeenten in NieuwWest tijdens de startzondag
kennis maken met elkaars activiteiten. Daarom willen we een
collage samenstellen om te laten zien hoe mooi en breed het
aanbod is. Zo kunnen we zien wat er op verschillende plekken
gebeurt en wellicht ook worden geïnspireerd om eens aan elkaars
activiteiten deel te nemen!
Bent u een van de gemeenteleden die een bepaalde activiteit leidt of
organiseert? Dan wil ik u graag vragen om een bijdrage voor deze
collage aan te leveren. Die hoeft maar heel kort te zijn: een titel en
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een enkele zin om de activiteit kort te beschrijven, met bij voorkeur
daarbij ook een contactpersoon. En als het kan, een afbeelding of
een foto – want plaatjes zeggen vaak meer dan woorden!
U kunt uw bijdrage (liefst zo snel mogelijk) bij mij aanleveren –
persoonlijk, via email (zie boven) of per post (J.H. Doornstraat 17,
1063 EC Amsterdam).
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Namens de voorbereidingsgroep,
Leny de Pijper

Reïntegratie ds. Han Dijk

G ebruik je stem
voor vriendelijkheid,
je oren voor compassie,
je handen voor vrijgevigheid
en je hart voor liefde

In deze Markant leest u een persoonlijk stukje van ds. Han Dijk.
Gelukkig dat het beter met hem gaat en hij zich beter voelt. In de
achterliggende maanden hebben er verschillende gesprekken
plaatsgevonden met ds Dijk, ds. Julia van Rijn en mij als voorzitter
van de kerkenraad. Dat waren constructieve gesprekken met het
oog op de toekomst: hoe straks verder. Vanaf begin september
wordt die weg voorzichtig ingeslagen. Dat betekent dat ds. Dijk in
een dienst per maand voorgaat, diensten die niet al teveel overleg
met allerlei mensen en commissies vragen, zodat hij zich kan
richten op de dienst alleen. De eerste dienst waarin hij voorgaat zal
dan 2 oktober zijn, de Israëlzondag. Afhankelijk van hoe dat gaat
gaan we verder met een dienst per maand tot aan het nieuwe jaar.
Uiteraard wordt dat tussentijds geëvalueerd. Verder zal ds. Dijk
aangeven wat hij vooral in het kader van Stimulans de komende
jaren tot aan zijn emeritaat zou kunnen en willen doen. Zodra dat
bekend is zullen we samen met ds. Julia van Rijn en Bram Schriever
van het Kerkelijk Bureau dat lijstje bekijken, bezien wat wel en niet
mogelijk is, en tot een plan komen, waarin ds. Dijk met de
beschikbare energie nog enthousiast bezig kan zijn. Daarnaast
wordt bezien wat hij –naast Stimulans in de gemeente nog doen
kan. Mede afhankelijk hoe het fysiek en mentaal met ds. Dijk gaat,
moet dat in de komende maanden duidelijk worden, zodat per 1
januari 2017 ds. Dijk en de kerkenraad weten waar ze aan toe zijn.
Uiteraard heeft bovenstaande ook alles te maken met de taak van
ds. Ditske Tanja. Zij heeft haar handen vol om de lopende zaken
door te laten gaan, bij te springen waar nodig, enz. Dat heeft zij tot
dusver ook met de van haar bekende inzet gedaan. Maar dat kan
niet zo blijven. Op korte termijn zal er daarom met ds Julia van Rijn,
Bram Schriever en mij overleg zijn hoe we de zaken die zijn blijven
liggen in de komende tijd kunnen oppakken en wie dat moet gaan
doen. Ook dat wordt nog een behoorlijke uitdaging.
Namens het moderamen wilde ik u graag op de hoogte stellen van
een en ander. Tegelijk bevelen wij de beide predikanten en de
voortgang van de gemeente in uw voorbede aan.
ds. Chris van Andel
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Even bijpraten

Terugkeer in actieve werkzaamheid
Het voelt nog wat raar aan om deze titel nu op papier te zetten. Ik
sta op dit moment van schrijven nog zo zeer buiten die dagelijkse
werkzaamheid. Ik voel echter wel dat het de goede kant op gaat.
Deze week (ergens begin augustus) ben ik begonnen aan een tekst
die mogelijk moet maken dat er enige verschuivingen in mijn
predikantswerk zullen zijn over waar ik zin in heb en over wat nodig
is om te werken aan de toekomst van de wijkgemeente en in mijn
geval over de toekomst van STIMULANS.
De officiële verklaring over mijn terugkeer in actieve werkzaamheid
heeft onze voorzitter van de wijkkerkenraad, ds. Chris van Andel,
elders in deze MARKANT al geschreven. Van mijn kant deze keer
dan ook niet zoveel. Als het genoemde papier klaar is en hier en
daar besproken en als er conclusies voor het werk uit getrokken
zijn, kom ik hier op terug. Ook valt er later meer te zeggen over de
medische en mentale zaken die breder aan de orde zijn. Het was
zomer en dat betekende ook wachttijden bij verschillenden
waardoor op dat vlak na juni niet alles aan onderzoeken en
intakegesprekken al plaats kon vinden. Voor zover er te werken was
aan het verminderen van spanningsfactoren merk ik bij het werken
aan genoemd papier dat er veel al gebeurt, wanneer ik meer
aandacht mag besteden aan wat me positieve energie geeft in mijn
werk. In hoeverre bijvoorbeeld dat ook werkelijk bij zal dragen aan
beter slapen, zullen we merken. In die zin kun je niet zeggen: ik
ben er weer helemaal en het is goed dat het verlof voorbij is.
Een hartelijke groet
namens uw en jullie predikant,
Han Dijk.
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Afscheid

leerplekstagiaire
Marijke Gehrels
Vanaf september 2015 tot eind
juni 2016 heb ik in uw
gemeente
als
predikantin
opleiding aan de Protestantse
Theologische Universiteit een
leerplekstage mogen doen. Ik
heb een heel fijne tijd bij u
gehad. In de eerste plaats gaat
mijn dank uit naar jullie
inspirerende
predikant
ds.
Ditske Tanja, mijn leerplek
begeleider. Daarnaast hebben
vele gemeenteleden mij hulp en
gastvrijheid verleend, wat echt
geweldig was. Heel veel dank!
Wat een bijzondere gemeente
bent u! Het omzien naar elkaar,
de hechte groep en de onder
linge trouw heeft veel indruk op
me gemaakt. Wat een krachtige
mensen bent u, wat bevlogen
en betrokken, en wat worden
alle taken professioneel uit
gevoerd.
Op 19 juni mocht ik voorgaan
bij u in de dienst, waar ik
warme herinneringen aan heb.
Ik kan binnenkort mijn preek
consent aanvragen, waarna ik
voor zal mogen gaan in de
kerken van de Protestantse
Kerk in Nederland. Daar ben ik
heel blij om.
Ik wens u van harte Gods zegen
toe en hoop dat uw kerk en
gemeente nog lang een plek
mogen zijn om elkaar en God te
ontmoeten.
Hartelijke groet,
Marijke Gehrels
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u it de wijkkerkenraad
De laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie begon
met een ethisch gesprek. Het leiden van zo’n gesprek was een van
de opdrachten van leerplekstagiaire Marijke Gehrels. Marijke had
ervoor gekozen om een gesprek te voeren over de waarde van het
leven in de hoge ouderdom. Na de opening, met een deel van Psalm
139, konden de aanwezigen in gesprek over vragen als: ‘Wat
betekent het om hoogbejaard te zijn? Kom je wel eens in aanraking
met oudere mensen die aangeven levensmoe te zijn, niet meer
verder willen leven? Welke ethische noties spelen hierbij een rol en
welke dingen zijn voor jou zelf belangrijk?’ Het was heel fijn dat niet
alleen kerkenraadsleden, maar ook een aantal, door Marijke
uitgenodigde, gemeenteleden meededen met dit gesprek. Dat
maakte dit gesprek een bijzondere invulling van het gebruikelijke
bezinningsmoment.
Na het vertrek van de gasten was het eerste bespreekpunt de
jaarrekening 2015 van de wijkgemeente. Die rekening liet gelukkig
een veel lager tekort zien dan begroot was. Maar dat betekent niet
dat de (financiële) situatie van De Ontmoeting gezond is(zie ook de
cijfers in het vorige nummer van Markant). De kerkrentmeesters
zijn dan ook bezig om daar zoveel mogelijk aan te doen. Zo deden
zij mee met een belronde waarmee mensen die eerdere jaren aan
Kerkbalans meededen maar dit jaar nog niets hebben toegezegd,
worden opgebeld. Een poging om contact te leggen met meelevende
gemeenteleden en om meer inkomsten te verwerven.
Nadat de stand van zaken rondom Koers aan de orde waren
geweest (zie elders in dit blad) dachten de kerkenraadsleden na of
en wanneer wij in de toekomst meer samen willen vieren met de
Regenbooggemeente. Mogelijk sluit ook de wijkgemeente Osdorp
Sloten zich bij dit initiatief aan. De ideeën voor dat samen vieren
komen in september weer terug in de kerkenraad. Zij zullen ook in
de werkgroep Liturgie (die gaat nadenken over het vieren in de
toekomst in de Ontmoeting) meegenomen worden.
Verder was er een hartelijke uitnodiging van de Geraja Minahasa die
zondagmiddag in de Ontmoeting bijeen komt. Deze gemeente viert
op zondag 26 juni haar 15jarig bestaan met een feestelijke dienst
met veel muziek en een maaltijd na afloop. Verschillende
kerkenraadsleden waren van plan dat feest bij te wonen.

S timulans
Buurt – In – Zicht
“De scholen zijn weer begonnen” Spandoeken met deze tekst
vertellen dat het seizoen van de vakantie voorbij is. Een periode van
nieuwe activiteiten breekt aan: voor de leerlingen op school, voor
de vrouwen en mannen in hun werk. Ook de verschillende
buurtorganisaties en verenigingen steken weer met frisse moed van
wal.
De maand september staat vol met startzaterdagen en
startzondagen.
Het liefste geven we al die activiteiten en projecten een naam of
een motto mee.
Vandaar dat ik iets wil vertellen over de Vredesweek en over de
Week van de Eenzaamheid.
Vredesweek
Ik kan me haast niet meer herinneren dat er in de kerken geen
Vredesweek is gehouden. Zolang staat die week in de kerkelijke
agenda van eind september. Dit jaar van 18 tot en met 25
september. Namens de Ontmoeting ben ik betrokken bij het
organiseren van enkele bijeenkomsten die op een doordeweekse
avond plaats vinden. Bij een eerste bespreking waren ook ds Miekie
Meijburg en Lisa van den Berg aanwezig. We kwamen tot de
volgende ideeën.
Op maandag 19 september zal er een gezamenlijk Vesper worden
gehouden bij de Franciscanen in LaVerna, Derkinderenstraat 82.
Voor woensdag 21 september staat er een Filmavond op de rol,
vermoedelijk in de Ark, van Ollefenstraat 9.
Er was de vraag: kunnen we een Vredesmaaltijd houden die de
grenzen van kerken overschrijdt? Kunnen we zoiets gezamenlijk
doen met een moslimorganisatie in de buurt?
Welnu, dit kwam op mijn bordje terecht. Een paar gesprekken heb
ik inmiddels gevoerd. Waarschijnlijk komen we met een goed plan.
Dat zou dan zijn op vrijdagavond 23 september. Maar bij het
voorbereiden merk ik wel dat ‘de scholen nog niet zijn begonnen’.
Dus voor preciese gegevens moeten zowel ikzelf als ook u nog even
geduld oefenen.
Eenzaamheid
Na de ‘kerkelijke’ Vredesweek heeft de daaropvolgende week ook
een motto meegekregen.
Van 25 september tot 2 oktober is er de
‘week van de
Eenzaamheid’. Dat is een algemene burgerlijke week. Dus je kunt
zo maar ergens tegenkomen dat er juist in die week aandacht
gegeven wordt aan de eenzame medemens.
Ik hoorde dit toen ik begin augustus aanwezig was op een
bijeenkomst over dit ‘thema’ in de Honingraat. Ik verving daar Henk
Hoogendoorn die toen een paar weken met vacantie was.

Bedankje
Beste mensen,

Op maandag 18 juli j.l. heb ik
mijn arm gestoten. Het gevolg
was een paar flinke wonden.
Elke dag moesten deze wonden
verzorgd worden bij de huisarts
en in het weekend bij de
huisartsen post.
Op zondag 24 juli tijdens het
koffie drinken kreeg ik van Alie
van de Berg een bos rozen uit
de kerk als pleister op de
wonden en een kusje op de
zere arm.
Vooral dit laatste heeft goed
medegewerkt aan deze
genezing.
Waarvan akte en hartelijk dank
voor de rozen.
Jan Siderius.
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Het stadsdeel NieuwWest – en eigenlijk de hele stad Amsterdam –
komt tot de ontdekking dat er nogal veel bewoners zijn met weinig
sociale contacten en met te weinig aanspraak.
Vorig jaar is daarvoor een Coalitie tegen de eenzaamheid gevormd
waarin bijvoorbeeld de Protestantse Diaconie meedoet. Evenals
o.a. Burennetwerk, Zonnebloem, Humanitas, Rode Kruis.
Op initiatief van het Stadsdeel heeft de Honingraat/Eigenwijks in het
voorjaar een cursus verzorgd over ‘Wat is eenzaamheid? kun je er
iets tegen doen? “ Als volgende stap uit deze cursus is het plan
geboren dat
Humanitas (met veel ervaring op dit terrein) in
Slotermeer en Geuzenveld de komende maanden activiteiten gaat
ontplooien voor het leggen van contacten met eenzame mensen in
de wijken. In de ‘Week van de Eenzaamheid’ zal dit starten met
tafels van maaltijd en ontmoeting. U hoort hier nog meer over, in
Westerpost en Stadsblad.

Hebzucht

Het is september: we kunnen weer beginnen!
namens Stimulans Luuk Wieringa

Wie rijk wil zijn,
Moet niet zijn vermogen
vermeerderen
Maar zijn hebzucht
verminderen.
(Plato, Grieks filosoof,
347 v Chr)

(427

collectes juni en juli

1 e coll
05-jun1 6 KiA WD Guatemala (L) 95,80
1 2-jun1 6 Eigen wijk
36,30
1 2-jun1 6 HA-coll vluchtelingen 88,00
1 9-jun1 6 Wijkondersteuning (S) 90,1 0
26-jun1 6 Eigen wijk
91 ,60
03-jul-1 6 Eigen wijk
80,85
1 0-jul-1 6 Stichting Present (S) 55,77
1 0-jul-1 6 Extra-coll
vluchtelingenhulp lÁrbi
1 32,63
1 7-jul-1 6 Eigen wijk
64,1 5
24-jul-1 6 Koopvaardijpastoraat (S) 86,40
24-jul-1 6 HA-coll vluchtelingen 1 47,40
31 -jul-1 6 Straatpastoraat
66,55
____________
diaconie
kerk
totaal
10

1 .035,55
626,36
____________
1 .661 ,91
===========

2e coll
Kerkmuziek
Eredienst

70,89
37,30

Pastoraat
Jeugdwerk
Onderhoud Kerkgebouw
Kosten activiteiten kerkenraad
Tienerwerk
Toerusting en vorming
Onderhoud orgel

82,00
90,70
11 2.01
50,95
54,00
63,00

65,51
____________
626.36

Protestantse Wijkgemeente Amsterdam Osdorp Diaconie Sloten
Secretariaat: Arendonksingel 44, 1 066 KZ Amsterdam, tel: 020 6692574
Email: diaconie@osdorpsloten.nl

UITNODIGING BUSTOCHT: Woensdag 1 2 oktober 201 6
Ook dit najaar wordt door de diaconie van de Opgang en de Sloterkerk weer een bustocht
georganiseerd.
Graag nodigen wij u uit voor deze bustocht op woensdag 1 2 oktober 201 6.
De opstapplaats is om 1 2.45 uur bij De Opgang, Tussen Meer 68.
We willen graag om 1 3.00 uur vertrekken. Onderweg zullen we ergens stoppen voor koffie of thee
met gebak.
Via een mooie route hopen we om 1 8.00 uur weer bij De Opgang aan te komen. Hier zullen we met
elkaar een maaltijd gebruiken en de dag afsluiten.
De prijs voor deze geheel verzorgde middag bedraagt € 27,50 per persoon. U kunt zich aanmelden
door dit bedrag over te maken op bankrekening: NL 98 INGB 0004627290 t.n.v. Protestantse
Diaconie Amsterdam, Wijkgemeente Osdorp-Sloten. Onder vermelding van ‘Bustocht 1 2 oktober’.
Zou u het onderstaande strookje ingevuld in willen leveren bij mevrouw Slot, Witte Klok 3, 1 068 ED
Amsterdam. Als u vragen heeft kunt u haar bellen op telefoonnummer: 020 – 61 9 48 1 3.
Met vriendelijke groet,
Diaconie Protestantse
Wijkgemeente Osdorp Sloten.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B
Dhr/Mevr/FamBBBBBBBBBBBBBB TelefoonnummerBBBBBBBB
zal metBB.persoon/personen deelnemen aan de bustocht op 1 2 oktober 201 6.
Het bedrag voor de bustocht is overgemaakt op rekening van de diaconie.
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