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KERKDIENSTEN
Kerkgebouw: De Ontmoeting,
Schoolstraat 10. 
 
Zondag 1 mei 2022
10:00 uur: Ds. T.C. Wielsma
uit Uithoorn 
Organist: Paul Germans
 
Zondag 8 mei 2022
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer
uit Diemen/Duivendrecht 
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Zondag 15 mei 2022
10:00 uur: Mw. Drs. E.E. Aarsen-
Schiering uit Amsterdam Zuidoost
Organist: Jan Ootjers
 
Zondag 22 mei 2022
10:00 uur: Ds. L. Rasser
uit Amsterdam
Organist: Paul Germans
 
Donderdag 26 mei 2022
Oecumenische Dienst Hemelvaart
≈ 10:30 uur: Han Hartog en Paul
Germans
 
Zondag 29 mei 2022
10:00 uur: Ds.W.H. Brouwer
uit Diemen/Duivendrecht
Organist: Jan Ootjers
 
BELUISTEREN KERKDIENSTEN
VIA STUDIO DMN
Heeft u problemen om uw radio op
de juiste zender te zetten voor onze
zondagse digitale kerkdiensten of
werkt uw radio niet meer omdat het
analoog is en thans alleen digitaal
te beluisteren is, dan kunt u de hulp
inroepen van Hans Holleman en/
of Martijn Groot die zich bereid
hebben verklaard om u hiermee te
helpen. U kunt hun bereiken via
telefoonnummer van de kerk dat
op achterzijde van blad Binding
staat.

MOZES, ELIA EN JEZUS
Met de Paasmorgendienst werd de periode van de veertigdagentijd tot
en met Pasen afgesloten en hing de wand van het liturgisch centrum
weer vol met schilderijen van de schildersgroep rondom het thema Elia.
Vanwege corona heeft iedereen geheel op eigen kracht geschilderd
waarbij de gesprekken soms wel gemist werden. Mooi dat het toch
gelukt is en ik hoop dat we volgend jaar weer als groep bij elkaar kunnen
komen om in gesprek te raken over wat we willen uitbeelden. Als dank
voor de leden van de schildergroep draag ik onderstaande gedachten
bij het laatste Bijbelverhaal over Elia aan hen op.
 
Mozes, Elia en Jezus zijn in de Bijbel op allerlei manieren met elkaar
verbonden. In de evangeliën vinden we veel uitgesproken en verborgen
verwijzingen naar Mozes en Elia.
Samen treffen we hen aan in het verhaal van de Verheerlijking op de
Berg, waarover Marcus, Matteüs en Lucas vertellen. In een visioen, een
droombeeld, waarvan drie leerlingen van Jezus getuige zijn, spreken
Mozes en Elia met Jezus “over zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem
zou voltooien.” (Lucas 9, 31, NBV 21)) Mozes en Elia staan voor de Wet
(Thora) en de Profeten: Jezus gaat de weg van de Wet en de Profeten
om die in Jeruzalem te voltooien.
(‘Wet’ is de gebruikelijke vertaling, maar klinkt nogal star en streng: we
moeten ‘Thora toch vooral lezen als ‘wegwijzer’: door middel van de
Thora wijst God ons de weg.)
 
Mozes is degene die de Thora van God ontvangt op de berg Sinaï en
leert aan het volk. Elia is degene die als profeet het volk bij de Thora
probeert te houden. Jezus is degene die de Thora universeel maakt,
door het belang van de cultuur- plaats en tijdgebonden geboden te
relativeren en het accent te leggen op de Thora als gids om te kunnen
leven in gerechtigheid en vrede. Dat universele was altijd al een kenmerk
geweest van de Thora: dat zien we aan de tien geboden die voor
mensen van alle tijden en plaatsen betekenis kunnen hebben. Zo was
de Thora altijd al bedoeld: als een gids voor ware menselijkheid, naar
Gods beeld.
 
Er zijn veel verschillen, maar ook terugkomende thema’s en motieven in
de verhalen over Mozes, Elia en Jezus. Eén zo’n motief is dat van hen
geen graf gevonden wordt op aarde. Van hen wordt alleen Jezus be
graven, maar op de derde dag is het graf leeg. Later verlaat Jezus de
aarde door zijn hemelvaart. In de tijd tussen zijn opstanding en zijn he
melvaart verschijnt Jezus wel een aantal keren aan zijn leerlingen, maar
blijft ongrijpbaar. Ook Elia kent een hemelvaart en van Mozes wordt
geen spoor teruggevonden als hij gestorven is op de berg Nebo, nadat
hij het land van de belofte gezien heeft, maar niet zal binnengaan.
 
Wat is de betekenis van de afwezigheid van een lichaam en van een
graf in deze verhalen? Aan de ene kant wordt hiermee hun nabijheid
tot God tot uitdrukking gebracht.
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VAN DAG TOT DAG IN mei
 zo.   1 Jeremia 32:26-44
 ma.   2 Johannes 21:1-14
 di.   3 Johannes 21:15-25   
 wo.   4 Psalm 55:1-16
 do.   5 Psalm 55:17-24
 vr.   6 Jeremia 33:1-13
 za.   7 Jeremia 33:14-26
 zo.   8 Psalm 77
 ma.   9 Jeremia 34:1-7
 di. 10 Jeremia 34:8-22
 wo. 11 Jeremia 35:1-11
 do. 12 Jeremia 35:12-19
 vr. 13 Jeremia 36:1-13
 za. 14 Jeremia 36:14-26
 zo. 15 Jeremia 36:27-32
 ma. 16 Psalm 93
 di. 17 Jeremia 37:1-10
 wo. 18 Jeremia 37:11-21
 do. 19 Jeremia 38:1-13
 vr. 20 Jeremia 38:14-28
 za. 21 Psalm 129
 zo. 22 Jeremia 39:1-10
 ma. 23 Jeremia 39:11-18
 di. 24 Jeremia 40:1-6
 wo. 25 Jeremia 40:7-16
 do. 26 Psalm 57
 vr. 27 Jeremia 41:1-10
 za. 28 Jeremia 41:11-18
 zo. 29 Jeremia 42:1-12
 ma. 30 Jeremia 42:13-22
 di. 31 Jeremia 43:1-13

Die nabijheid blijkt op bijzondere momenten in hun leven: Mozes op de
Sinaï, waar hij met God spreekt, nadat er een geweldig onweer is losge
barsten op de berg en God hem de Thora geeft en Mozes zijn gezicht
moet bedekken omdat de glans van het goddelijk licht op zijn gezicht
te sterk is voor het volk. Elia op de Horeb (= Sinaï), waar Elia, opnieuw
na een onweer, God ontmoet in het zachte fluisteren van de Geest. Jezus
is dicht bij God, tijdens zijn hele reis op aarde en in het bijzonder bij zijn
doop in de Jordaan, als een stem uit de hemel klinkt: “Jij bent mijn ge
liefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’ (Marcus 1, 11, NBV21); in Gethsé
mané, in de gestalte van een troostende engel; en na zijn roep aan het
kruis ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ (Psalm 22, 1): als
er een einde komt aan drie uur duisternis en er een aardbeving volgt.
Het zijn allemaal voorbeelden van de nabijheid van God bij Mozes, Elia
en Jezus, waarbij het volk en wij op afstand blijven.
 
Aan de andere kant gaat het over het voorkomen van persoonsverering.
Geen mausoleum, geen heilige plaats, geen persoonlijkheidscultus.
Ook al heeft men later gemeend te weten waar Jezus is begraven: de
gene die het in de Middeleeuwen nodig vond om op die plaats een kerk
te bouwen, heeft het niet begrepen. Mozes, Elia en Jezus mogen niet
vastgehouden worden of tussen vier muren of in een beeld gevangen
worden.
 
Dit wordt bij Elia en Jezus ook duidelijk in de momenten voor hun hemel
vaart. Elia doet er alles aan om Elisa van zich af te schudden, maar Elisa
wil niet van hem wijken. Elia stijgt in een stormwind, in een wagen van
vuur met paarden ervoor, eveneens van vuur, naar de hemel, totdat
Elisa hem niet meer ziet. Even eerder heeft Elisa aan Elia gevraagd om
een “dubbel deel van zijn geest”. Elisa wil Elia opvolgen: het dubbele
deel verwijst naar het dubbele deel dat een eerstgeborene volgens de
Thora van de erfenis krijgt. Elia kan dit niet garanderen, maar het zal
gebeuren als Elisa hem naar de hemel ziet gaan. Elia bepaalt dus niet
zijn opvolger, dat doet God. God heeft hem op de Horeb de opdracht
gegeven om Elisa als opvolger te vragen. Toen wierp Elia zijn mantel over
hem heen, als uitnodiging om hem op te volgen, maar zei er nadrukke
lijk bij dat Elisa ‘nee’ kon zeggen.
 
Jezus zoekt zijn leerlingen, tot wie we ook de vrouwen bij het graf en de
Emmaüsgangers moeten rekenen, voor zijn hemelvaart wel op, maar
houdt daarbij afstand. “Houd me niet vast” zegt Jezus tegen Maria, in
de tuin van de opstanding. Als de Emmaüsgangers Jezus herkennen bij
het breken van het brood, is Jezus op hetzelfde moment verdwenen.
 
In al deze situaties zien we een spanningsveld tussen ‘loslaten’ en ‘ver
bonden blijven’. Loslaten is nodig: Elisa en de profeten moeten zelfstan
dig verder in de geest van Elia. De leerlingen gaan zelfstandig verder in
de geest van Jezus: van leerlingen worden zij ‘apostelen’. Maar ‘zelfstan
dig’ betekent niet ‘geheel op zichzelf’: ze blijven verbonden met wie hen
zijn voorgegaan: Elisa met Elia en de apostelen met Jezus.
 
De spanning tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid en tussen vrijheid
en gebondenheid kennen we allemaal, meer of minder bewust. Als we
opgroeien maken we ons langzaam los van onze ouders. Over de rela
ties die we later aangaan kunnen we zeggen dat de verbondenheid
met elkaar even belangrijk is als het bewaren van onze eigenheid. In
het geloof is het niet anders, maar de beleving van die spanning kan
heel verschillend zijn.
We kunnen het gevoel hebben in alles volledig afhankelijk te zijn van
God of we kunnen ons helemaal richten op wat we zelf kunnen doen
en laten op grond van ons geloof. Tussen die uitersten zit veel ruimte:
het ene hoeft het andere niet uit te sluiten.
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VANUIT DE KERKENRAAD
In april 2022 was er weer een fysieke kerkenraadsver
gadering te samen met college van kerkrentmeesters
en werden onder andere de navolgende onderwer
pen besproken t.w.:
Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van Tom
Salomons, dat toch nog onverwacht kwam en het
verdriet dat zowel zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen
en overige familie treft maar ook het gemis dat wij
zullen moeten aanvaarden nu Tom geen deel meer
kan uitmaken als penningmeester van het college
van kerkrentmeesters.
Het zal moeilijk worden om een opvolger voor Tom te
vinden, maar we hopen dat we hierin toch zullen
slagen.
Verder was Jan Meijerink aanwezig van de Evangeli
sche Gemeente Diemen om de kerkenraad bij te
praten over wat hun plannen zijn als zij, op termijn,
het kerkgebouw zouden kunnen kopen van onze
kerkgemeenschap. Een aantal vragen vanuit de
kerkenraad maar ook door gemeenteleden inge
bracht op het laatste gemeenteberaad werden door
Jan Meijerink beantwoord. Afgesproken is dat Jan
Meijerink op zaterdag 7 mei a.s. aanwezig zal zijn op
het gemeenteberaad om nadere toelichting te geven
wat hun plannen zijn bij aankoop van ons kerkge
bouw en wat de plannen zijn van onze kerkenraad
hieromtrent.
Daarna zijn een aantal zaken besproken zoals evalu
atie van de gehouden kerkdiensten en natuurlijk de
intrededienst van ds. Wim Brouwer.
De paascyclus werd besproken met alvast dank aan
de personen die mooie schilderijen en collages
hebben gemaakt in kader van de 40 dagen tijd,
project Elia, wat niet makkelijk moet zijn geweest
naast de lijdenstijd van Jezus Christus. Alom bewon
dering hiervoor.
De gezamenlijke kerkenraadsvergadering met PG
Duivendrecht is niet doorgegaan vanwege het over
lijden van Tom en werd verschoven naar een nog
nader te bepalen datum.
Zoals al eerder vermeld is ook gesproken over de
agenda voor het gemeenteberaad van zaterdag 7
mei a.s. waarover u meer leest in deze uitgave van
blad Binding.
De kerkrentmeesters vertelden over de komende
activiteiten zoals bazar in april, bingo-middag in mei
en de tuinbarbecue in juli.
De verhuizing van ds. Wim Brouwer is voltooid en ds.
Wim Brouwer geniet thans van de rust op de 2e etage
van de voormalige pastorie. Hoewel hij  nog wel moet
wennen aan de kerkklok van de R.K. Parochie die
regelmatig klinkt.
Rondom pastoraat werden de overledenen en zieken
besproken en komen er ook weer bijeenkomsten voor
contactpersonen. Eerst die van Diemen-zuid o.l.v.
Paul Germans op woensdag 20 april.
Het oecumenisch beraad is bezig met voorbereidin
gen voor de gezamenlijke dienst op Hemelvaart van
26 mei en een gezamenlijke dienst begin juli 2022.
De kerkenraad.

VERVOLG
Daarbij hangt ons ‘afhankelijkheidsgevoel’ en ons ‘
zelfstandigheidsgevoel’ mede af van de situatie
waarin we leven.
 
Elisa en de leerlingen van Jezus gaan uiteindelijk
zelfstandig hun weg. Maar de herinnering aan Elia en
aan Jezus zullen hun leven blijvend hebben bepaald.
Het moment dat Elisa Elia naar de hemel zag gaan
en hij zijn mantel overnam, en het moment dat de
Emmaüsgangers zagen hoe Jezus het brood brak:
deze momenten moeten beslissend geweest zijn voor
hun verdere leven.
 
Het kan goed zijn om er eens bij stil te staan welke
momenten, ervaringen en ontmoetingen in ons leven
van betekenis zijn geweest voor ons geloof. Ik hoop
dat dergelijke ervaringen u en mij blijven dragen in
ons leven, ook als God ver weg lijkt en als alles ons
tegen lijkt te zitten. Ik hoop dat we dergelijke ervarin
gen met ons meedragen als de mantel van Elia. In
het verhaal van Elia en Elisa symboliseert de mantel
de verbondenheid tussen hen beiden. De mantel
symboliseert dat de wijsheid en de liefde van God
door de tijd heen gedeeld wordt en wordt doorgege
ven en dat we daardoor van generatie op generatie
met elkaar verbonden zijn en ook met God zelf als de
bron van ons bestaan. Daarbij is de mantel ook een
teken van bescherming, een hoopvol teken dat we
bij alles gedragen worden door Gods liefde.
 
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
Zo als een mantel om mij heen geslagen,
Zo is mijn God. 
 
(Lied 221, tekst Huub Oosterhuis)
 
ds. Wim Brouwer

INTREDEDIENST
Het is voor mijn gevoel een mooie dienst geworden,
de intrededienst van 3 april. Met dank aan collega
ds. Otto Sondorp en aan allen die voor en achter de
schermen aan deze dienst meewerkten en aan allen
die aanwezig waren of thuis meeluisterden. Dank ook
aan de aanwezige vertegenwoordigers van de
Rooms-katholieke parochie en de Evangelische Ge
meente Diemen. En ook vast dank aan degenen die
geholpen hebben met het in orde brengen van de
nieuwe werkruimte en de verhuizing ernaar toe. Ik
hoop op verdere goede samenwerking en op een
mooie en goede tijd in de gemeente.
 
ds. Wim Brouwer
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IN MEMORIAM TOM SALOMONS
Tom is in 2009 toegetreden tot ons college van kerk
rentmeesters, met als taak het bijhouden van de
administratie van de Vaste Vrijwillige Bijdragen.
Eind december 2015 heeft hij tevens de taak op zich
genomen om penningmeester te zijn van het college
na vertrek van de vorige penningmeester.
Deze taken heeft hij met verve vervuld zelfs nog tijdens
zijn ziekte begin 2022.

VANUIT DE GEMEENTE 
Op 27 maart 2022 is op 96 jarige leeftijd overleden
ons gewaardeerd gemeentelid Jan van Beek.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 4
april  op De Nieuwe Ooster te Amsterdam.
 
Op 5 april 2022 is op 71 jarige leeftijd ,toch onver
wacht, overleden ons gewaardeerd gemeentelid en
tevens penningmeester van het college van kerkrent
meesters, Thomas Hendrik Salomons, roepnaam
Tom.
De dankdienst, met ds. Wim Brouwer als voorganger,
werd onder grote belangstelling gehouden op 13
april in De Ontmoeting. Daarna werd Tom begraven
op natuurbegraafplaats Zomerlanden te Heinen
oord.
Onze gedachten gaan uit naar fam. Van Beek en
fam. Salomons en wensen hen heel veel sterkte en
Gods troost toe bij het verwerken van het verlies van
hun dierbaren. Jan van Beek en Tom Salomons zijn
bijgeschreven in het boek van overledenen van onze
gemeente.
 
Enkele gemeenteleden hebben een operatie onder
gaan of hebben lichamelijke ongemakken en wij
wensen hen dan ook een spoedig herstel toe of de
kracht om toch om te gaan met hun ongemakken.

UITNODIGING GEMEENTEBERAAD ZATER
DAG 7 MEI 2022
Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Ge
meente Diemen
Hierbij nodigen wij u uit voor een gemeenteberaad
op zaterdag 7 mei a.s. om 14.00 uur in kerk De
Ontmoeting, Schoolstraat 8 te Diemen.
In dit gemeenteberaad zullen onder andere aan de
orde komen, de eventuele verkoop van ons kerkge
bouw op termijn. Voor dit punt zal tevens aanwezig
zijn Jan Meijerink namens de Evangelische Gemeen
te Diemen. Verder zal ook gesproken worden over hoe
wij in de toekomst verder kunnen gaan als gemeente.
Nadere toelichting hoort u tijdens dit gemeentebe
raad.
Wij hopen dat velen dit gemeenteberaad willen bij
wonen want het gaat om de toekomst op korte en
langere termijn van onze gemeente in Diemen.
 
Kerkenraad van
de Protestantse Gemeente Diemen

Daarnaast was Tom ook een voortreffelijke kok tijdens
de vrijwilligersmiddagen van onze kerk en hield hij ook
nog regelmatig ons gazon in de tuin bij met grasmaai
en.
 
Hij was zeer betrokken bij onze kerk en zelfs in zijn
vakantie met Erna vorig jaar dacht hij aan de kerk
toen zij op een parkeerplaats werden gerold van di
verse documenten en nam meteen contact met mij
op om de rekeningen van de kerk te waarborgen.
Zelf heb ik en ook onze overige collegeleden  zeer
prettig met Tom kunnen samenwerken en hij  bood
ook aan, als hij dit najaar naar Leiden zou verhuizen
en Diemen zou verlaten om penningmeester te blijven
van onze kerk, nu het moeilijk is om een opvolger te
vinden.
Helaas heeft dit alles geen vervolg kunnen krijgen en
zijn wij als kerkgemeenschap in Diemen zeer bedroefd
door het toch wel plotseling overlijden van Tom.
Het zal ook voor ons een moeilijke periode worden
zonder Tom maar we zijn hem dankbaar voor al het
werk wat hij gedaan heeft voor onze kerkgemeen
schap.
 
We wensen Erna, Frederike, Annelies, Koert, partners,
kleinkinderen en overige familie en bekenden heel
veel sterkte en Gods kracht toe om dit verlies te ver
werken.
Tom nogmaals bedankt en Rust Zacht.
 
Jan Elbers

COLLECTEBONNEN
Door de ziekte en thans
overlijden van onze pen
ningmeester, Tom Salo
mons, kan het zijn dat u
geld heeft overgemaakt,
afgelopen maanden, op
de rekening voor collecte
bonnen t.w. NL94ING
B0000101924 t.n.v. Coll.
Van Beheer Geref. Kerk,
maar dat u nog geen col
lectebonnen heeft ontvan
gen.
Als dit zo is dan verzoeken wij u contact op te nemen
met Gert Sasbrink, telnr. 6950013, die dan u alsnog
zal voorzien van de gevraagde collectebonnen.
Verder zal voorlopig het genoemde bankrekening
nummer verdwijnen op achterzijde van blad Binding
en vervangen worden door het centrale bankreke
ningnummer van de kerk t.w. NL71INGB0009517449 t.
n.v. Protestante Gemeente Diemen.
U kunt dan hierop uw collectebonnen aanvragen en
betalen en worden deze z.s.m. bij u bezorgd.
 
Namens college van kerkrentmeesters,
Jan Elbers
boekhouder.
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BEDANKT
De afgelopen maand is er veel werk verzet door de
liturgische schildersgroep onder leiding van Corrie
Amsing en ds. Wim Brouwer voor de 40 - dagen tijd
tot en met Pasen.
Tevens heeft Wilfred van der Wateren de lay-out ver
zorgd van de Paaskaart 2022
Ook hebben we kunnen genieten, en nog steeds ,van
de mooie plaatjes op de zondagse liturgie
die wordt verzorgd door Peter Sneekes.
Allen die hieraan hebben medegewerkt heel hartelijk
dank hiervoor.
 
De kerkenraad.

COLLECTEN
Nu er weer volledig fysieke kerkdiensten worden ge
houden kan er ook weer gecollecteerd worden voor
diaconie, kerk en bijzondere landelijke doelen mid
dels de collectezak.
Echter u wordt verzocht om zelf, na afloop van de
dienst, uw gaven te deponeren in de desbetreffende
collectezakken in het collecterek, dat staat bij de
uitgang van de kerkzaal.
Zwarte collectezak is voor de kerkdiensten
Groene collectezak is voor de diaconie
Rode collectezak is voor de uitgangscollecte;
 
Ook kunt u natuurlijk uw gaven blijven geven via uw
eigen bankrekening zoals velen dat de afgelopen
maanden hebben gedaan en mooie opbrengsten
heeft opgeleverd voor zowel kerk als diaconie. Met
name als er geen fysieke diensten gehouden kunnen
worden.
 
U stort geld op de rekeningen van de diaconie en/of
kerk o.v.v. ‘Gemiste collecten’;
De rekeningnummers vindt u op de achterzijde van
blad Binding, maar vermeld ik ook hieronder:
 
NL54 INGB 0003935599 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Diemen 
NL71 INGB 0009517449 t.n.v.
Kerk Protestantse Gemeente Diemen
NL75 INGB 0004000599 t.n.v.
Pastoraat Protestantse Gemeente Diemen;(ook eigen
jeugd)
 
De landelijke collecte voor de diaconie in de maand
mei betreft: Kerk in actie, Noodhulp Nigeria, op 8 mei,
Binnenlands diaconaat op 15 mei,
De landelijke collecte voor kerk betreft: Missionair
Werk  op 22 mei en Jong Protestant op 29 mei;
De plaatselijke collecte voor kerk betreft  onderhoud
gebouwen op 1mei;
 
 
Jan Elbers

KERKDIENSTEN 
Nu er verdergaande versoepelingen zijn aangekon
digd van overheidswege kunnen we ook weer gewo
ne kerkdiensten gaan houden waarbij geen restrictie
is voor het aantal bezoekers van ons kerkgebouw. Wel
houden we enkele maatregelen in stand om nieuwe
besmettingen te voorkomen t.w.:
Blijf thuis bij klachten
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en advies
om elkaar geen hand te geven;
Houdt daar waar mogelijk zoveel mogelijk afstand
zowel in de kerkzaal als in de Schuilplaatszaal.

HEMELVAARTSDAG 
Donderdag 26 mei 2022 gaan we Oecumenisch  “
dauwtrappen”.
We verzamelen om 08.45 uur op het kerkplein van de
St. Petrus Banden
We vertrekken om 09.00 uur voor een bezinnende
wandeling van ruim een uur. Deze is rolstoeltoegan
kelijk.
Aansluitend is er een korte viering in de tuin of in de
Ontmoeting, rond 10.30 uur.
Rolstoelen en scootmobielen kunnen daar komen via
de ingang achter “Elsina”
 

BAZAAR 2022 WEER SUCCESVOL
De gehouden bazaar in april was weer gezellig en
ondanks dat het dit jaar niet zo druk bezocht was,
werd er toch redelijk goed verkocht.
Het rad van Avontuur draaide op volle toeren en ook
het enveloppenspel was zeer in trek en alle 400 enve
loppen werden verkocht.
Uiteindelijk was het resultaat in 6 uur tijd het mooie
bedrag van € 1.800 , de opbrengst zal geheel worden
besteed via kerkelijke instanties aan Hulp voor de
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Allen die aan die mooie resultaat hebben bijgedra
gen heel hartelijk dank! Het was weer fijn om, na een
lange tijd dat het niet mogelijk was vanwege corona,
samen te zijn op een andere manier van kerk zijn met
elkaar.
Nogmaals bedankt en wellicht volgend jaar weer een
bazaar of iets dergelijks.

 
Commissie Fondsenwerving 
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BINGO MIDDAG MET MAALTIJD ZATERDAG
21 MEI 2022
De commissie fondsenwerving organiseert na ruim 2
jaar weer een gezellige middag op zaterdag 21 mei
 vanaf 15.00 uur tot ongeveer  20.30 uur in De
Ontmoeting, Schoolstraat 8 te Diemen.
Er worden die middag/avond 2 ronden bingo ge
speeld met leuke prijzen o.l.v. Paul Germans en rond
18.00 uur is er een warme maaltijd.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon voor de
maaltijd. Kinderen tot 13 jaar gratis.
De bingo velletjes kosten € 0,50 per stuk.
Koffie en thee zijn geheel gratis en voor drankjes kunt
u consumptiebonnen kopen a € 1,00 per stuk.
U mag de bedragen overmaken op rekening van de
kerk o.v.v. BINGOMIDDAG of contant op de dag zelf.
Wel dient u zich aan te melden voor 15 mei a.s. via
de intekenlijst bij de Oude Kerkzaal of bel  Tiny Groot
telnr. 69 97 079.
U komt toch ook!!!!!!!!!!!
 
Commissie Fondsenwerving.

ALZHEIMER CAFÉ
Donderdag 12 mei – Dementie en Pijn
Vanavond neemt Helen Korving, promo
vendus bij de VU, ons mee in haar onder
zoek over pijnbeleving bij mensen met
dementie. Mensen met dementie kunnen

in een later stadium van de ziekte te maken krijgen
met uitingsbeperkingen: zij kunnen verbaal niet goed
meer aangeven wat ze voelen. Dit kan veel frustraties
opleveren, helemaal wanneer er sprake is van pijn.
Helen Korving onderzoekt hoe je pijn kunt meten bij
mensen met een uitingsbeperking zodat zij vervol
gens  op de juiste manier behandelt kunnen worden.
 
Waar?        Grand Café Frankendael, Middenweg 116
Hoe laat?  De deur opent op 19.30, we starten om
                  20.00 en om 21.30 sluiten we af.
Toegang?  Is gratis, inclusief koffie of thee
Contact?   Femke Schuiling van Dynamo –
                   06 38 77 75 78
                   fschuiling@dynamo-amsterdam.nl

BINGO-MIDDAG IN DE DIEM
Op elke laatste woensdagmiddag van de maand
wordt er een bingo-middag georganiseerd in het
verzorgingshuis de Diem, Arent Krijtsstraat 48 in
Diemen
Naast de bewoners is iedereen hartelijk welkom, de
kosten bedragen € 2,50  voor drie ronden bingo.
Om 14.00 u. is de inloop en de start is om 14.30 u. en
er zijn leuke kleine prijzen te winnen!
De eerstvolgende gezellige bingo-middag is op
woensdagmiddag 25 mei.
 
Paul en Ans Germans

FILM: HOMECOMING (1945)
6 mei 2022 - 20:00 - 22:00
In deze Hongaarse film uit
2017 van Ferenc Török zien
we hoe op een hete zomer
dag in 1945 een orthodox-
joodse vader en zoon arri
veren in een Hongaars
provinciedorpje. Terwijl de
inwoners zich voorberei
den op een huwelijk huren

vader en zoon een paardenkar waarin ze zwijgzaam
twee houten kratten laten vervoeren. Er ontstaat on
rust. Wat bevindt zich in de kisten en wat komen de
mannen doen? De dorpsbewoners gaan gebukt
onder een collectief schuldbesef en door hun komst
komen donkere geheimen en herinneringen boven
drijven. Is het familie van joodse dorpsgenoten die
werden gedeporteerd en komen ze hun eigendom
men opeisen? Geleidelijk stijgt de paniek in het dorp,
en niet zonder reden. De bescheiden plot van dit
oorlogsdrama, gefilmd in prachtig zwart-wit, ontvouwt
zich als een western, compleet met veel grimmige
blikken, dreigende muziek en een uitgekiende span
ningsopbouw.
Na afloop van de film is er onder het genot van een
drankje een nagesprek.
 
Datum:   vrijdag 6 mei, 20.00 uur
Plaats:    De Kleine Kerk
Leiding:  Martijn Nolte en Wim Brouwer
Entree:    Vrijwillige bijdrage

TAFELEN IN DE ONTMOETING.
Met de aanvang van het
corona-tijdperk zijn veel
kerkelijke activiteiten  ge
stopt, nu echter de voor
schriften langzamerhand
versoepelen willen we ook
het Tafelen in de Ontmoe
ting nieuw leven inblazen,

onvoorziene omstandigheden daargelaten.
Graag willen we starten op woensdag 11 mei,
daartoe willen we eerst de belangstelling peilen. Wij
verzoeken u uw belangstelling kenbaar te maken,
telefonisch via onderstaande telefoonnummers of via
een intekenlijst die in de kerk zal worden neergelegd.
Nog even ter herinnering: Bij voldoende belangstel
ling beginnen we zo rond 17:00 uur met een hapje en
een drankje, daarna diner met als afsluiting een
toetje en koffie. De kosten bedragen € 5,- per persoon.
 
Hartelijke groet namens Tafelen in de Ontmoeting:
 
Annet Groenveld             tel. 06 30 67 22 66
Dineke Groen                   tel. 020-69 05 793
Gert Sasbrink                    tel. 06 15 36 24 40
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COLLECTEOPBRENGSTEN

Diaconie:    Kerk:  
Zending   48,15  Kerk Algemeen   239,05
Oekraïne   432,82  Pastoraat    30,00
Rwanda   30,70  Verjaardag fonds   50,00
Diaconie       
algemeen   91,80    

Voor de maand maart 2022 waren die opbrengsten
als volgt:

 
Alle gevers heel hartelijk dank!

VAN DE DIACONIE
Collecte van 1 mei 2022
 
Onderhoud gebouwen 
 
Collecte van 8 mei 2022

Collecte Kerk in Actie 2022 - Noodhulp (Nigeria)
Noodhulp en werken aan vrede Nigeria, Mala moest
toekijken bij executies. Fa
tima’s kinderen zijn ver
moord. Het dorp van Pas
tor Mark werd in brand ge
stoken door de terroristen 
van Boko Haram. Zo
heeft iedereen een trau
ma in Noordoost-Nige
ria, waar de afgelopen
tien jaar 20.000 mensen
zijn vermoord en 4.000 ont
voerd.
1,8 miljoen christenen en
moslims zijn voor dit ge
weld op de vlucht in eigen
land. De meeste vluchtelingen wonen in dorpen van
mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een
enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Ni
geriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie
voedselhulp, water, sanitaire voorzieningen en hulp
om trauma’s te verwerken. Christenen
en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn
geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten
in de strijd tegen armoede en terrorisme
 
Collecte van 15 mei 2022

Collecte Kerk in Actie 2022 - Diaconaat
(Nederland)
Op adem komen in jeugddorp De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis
geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In
jeugddorp De Glind vin
den deze kinderen een
veilig thuis. Ze wonen bij
gewone gezinnen, in 28
gezinshuizen die verspreid
staan over het verder ge
wone dorp. De ouders
hebben een opleiding om
kwetsbare kinderen de
juiste verzorging en opvoe
ding te geven. Daarnaast
krijgen ze ondersteuning
bij hun ontwikkeling en
traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen
als zwemles, naar school gaan en buiten spelen,
maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken
aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paard
rijden, muziekles, schilderen en judo.
 
 

Collecte van 22 mei 2022
 
Missionair Werk  
Oog voor kinderen in pioniersplekken
Pioniersplek Het Badhuis wil een huiskamer en ont
moetingsplek voor de wijk
zijn. Ook voor kinderen en
jongeren. Voor hen is er in
de Kidsclub en BadhuisFo
rYouth alle ruimte voor ge
zelligheid, leuke activitei
ten en goede gesprekken.
Ze kunnen op verschillen
de momenten in de week
chillen met hun vrienden
en vriendinnen, spelen
met de spelcomputer
en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bij
belclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een
verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast
alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pi
oniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke ge
sprekken over levensvragen en zingeving.
 
Collecte van 29 mei 2022
 
Collecte Jong Protestant 2022
 
Diaconaat: ook voor jongeren
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen?
Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de
Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvor
men ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennis
maken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief.
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en
een diaken op welke manieren ze van betekenis
kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat
ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimu
leert hen ook om diaconaal actief te blijven.
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