Maandbericht februari 2018
Overdenking
‘De stem van de Ene breekt ceders,
de Ene breekt
de ceders van de Libanon’, Psalm 29, 5
Sinds ik in uw midden ben, ga ik één voor één de psalmen na. Zo wilde het geval dat deze
psalm ter tafel lag terwijl een woedende Westerstorm - zie, ik schrijf het reeds met
hoofdletter - ons maatschappelijk leven even ontwrichtte en beheerste.
De tijd dat natuurverschijnselen als manifestaties van het goddelijke werden gezien, zijn
reeds lang vervlogen, al ontkomen wij nog steeds niet aan een oude huiver als wij het
stormgeweld gadeslaan. In technische overmoed noemen wij het nu code Rood en code
Geel. Maar aan dit soort termen voelt u zelf ook wel dat het welbeschouwd onze macht te
boven gaat.
Wat bezielt dan dat kleine slavenvolk om het dreunen van de watervloeden, het breken van
de ceders van de Libanon en het schudden van de woestijn en de godseiken niet over te
laten aan de machten van de chaos, maar zomaar toe te schrijven en in handen te geven
van hun kleine mensengod?
Geleerden die het weten kunnen merken korzelig op dat deze psalm waarschijnlijk een
adaptatie is van oude, Kanaänitische poëzie waarin hooguit de naam van een oude god,
Baäl of Marduk, is overgebeiteld door een nieuwe: die van die vreemde onbekende. Zoals
een kerk nog wel eens ooit een oude tempel wil blijken te zijn. Maar het is warempel wel
meer dan dat. Het is polemiek uit naam der humaniteit. De chaosmachten zullen ons niet
klein krijgen. De zee zal ons niet overspoelen. De dood zal van wijken weten. Wij zullen ons
niet neerleggen bij de loop van de dingen en ze al zeker niet voor goddelijk verslijten. Wij
zijn geen speelbal van het lot en goden die ons daartoe aanzetten, moesten hun plaats
maar eens afstaan aan de Heer die zich over dat alles meester heeft gemaakt.
De gemeente die zich in dat spoor bevindt, is tegendraads. Zij slaat sombere stemmen die
anders zeggen in de wind. Daarin staat zij sterk. Zo sterk als een eenzame fietser,
kromgebogen over zijn stuur, tegen de wind.
Evert Jan de Wijer

Uit de kerkenraad
Een korte kennismaking met Kees den Blanken
Kees den Blanken werd 64 jaar geleden geboren in Woerden. Op 21 januari jl. werd hij
bevestigd als ouderling- kerkrentmeester. Sinds 3 jaar woont hij met zijn echtgenote Nicole
Visée weer in Amsterdam en hoort hij de klokken van de Thomaskerk. In de tachtiger jaren
hoorde hij de klokken van de Wester, en nadien klokken in Eindhoven, Brussel, Haren en
Arnhem. Nu de kinderen het huis uit zijn – en alle drie ook in Amsterdam wonen – en het fijne
huis in Arnhem te groot geworden was genieten ze weer van Amsterdam. Abonnementen op
Concertgebouw en Opera hier waren er ook al toen er nog in Arnhem werd gewoond, dus stad
en cultuur zijn goed bekend. Maar de Thomaskerk en haar gemeenschap zijn een nieuwe, fijne
ontdekking. “Eeuwige waarden in tijdelijke vormen. Oude verhalen in moderniteit. Mensen,
vermoedens, daden en hopen. Dichters, denkers, duwers en doeners. In glanzen van licht over
golven van steen en vloeren van zand. Voedselpakketten voor daklozen. Biddend en gelovend
dat beter kan. En koffie toe. Voor allen” schreef Kees in de brochure voor de actie Kerkbalans.
“Ik wil me graag inzetten om gemeenschap en huis voor velen vol zin en betekenis te kunnen
laten zijn” besluit hij deze korte kennismaking.
______________________________________________________________________________

Van de Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2018: ‘Geef voor je kerk’
Eind januari is de post van Actie Kerkbalans weer op uw deurmat gevallen in de vorm van een
brief, een flyer en een serviceformulier. Met deze actie vragen
wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze wijkkerk te
doneren. Uw bijdrage gaat niet in een grote stedelijke pot
maar is volledig bestemd voor onze wijkkerk. Al die bijdragen
vormen de financiële basis onder het werk van onze kerk.
Doet u weer mee?
Wij krijgen als kerk geen subsidie om ons gemeenteleven
vorm te geven, de kosten dragen wij zelf, als gemeenteleden
samen. Ook in het nieuwe jaar willen we van betekenis zijn:
voor onze gemeenteleden, voor de buurt, voor mensen die op
zoek zijn naar inhoud en zingeving. Die willen we beter bereiken. In de flyer bij de brief
vertellen een paar van onze leden wat zij in onze kerk vinden. Uw bijdrage wordt o.a. besteed
aan pastoraat en erediensten.
Voor velen is het onduidelijk wat de kerk nu concreet van hen vraagt om bij te dragen. Daarom
geeft de flyer informatie over de richtlijn die wij hanteren voor de jaarlijkse bijdrage. Maar wij
kunnen natuurlijk niet in uw ‘portemonnee’ kijken. Daarom geldt: ook kleine bijdragen zijn van
harte welkom en helpen mee. Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Actie Kerkbalans 2018’. Mogen wij ook dit jaar
op u rekenen?
Goed om te weten: de bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar als het totaal van de
giften hoger is dan 1% van uw belastbaar inkomen. Als u van uw bijdrage een periodieke
schenking maakt, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 50 procent. Interesse? Kijk dan
op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans of bel met de financiële afdeling van het
kerkelijk bureau via tel. (020) 53 53 700. Hartelijke dank voor uw betrokkenheid en steun!

Kerkdiensten, aanvang 10.30 uur
4 februari

Ds. W. Klouwen

11 februari

Ds. E.J. de Wijer

18 februari

Ds. E.J. de Wijer

25 februari

Ds. A. van Ligten, boekentafel

4 maart
Ds. E.J. de Wijer
______________________________________________________________________________

Agenda
1 februari
6 februari
7 februari
14 februari
20 februari
21 februari
23 februari
28 februari

17.00 uur
12.30 uur
14.00 uur
15.00 uur
14.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
14.00 uur

TienerThomas
ThomasLunchconcert
Meelezen op woensdag
ThomasThee
Meelezen op woensdag
ThomasLunchconcert
ThomasThee
ThomasFilm
Meelezen op woensdag

___________________________________________________________________
Wereldgebedsdag 2018
Ieder jaar komt hij terug, een vaste dag, de eerste vrijdag in maart. Dan wordt er over de hele
wereld gebeden, zoals christen vrouwen uit een afgesproken land dat hebben voorgesteld. Dit
jaar komt de liturgie uit Suriname, met als titel: “en God zag dat het goed was…” Zij
benadrukken daarin twee dingen, nl. :
-met hoeveel verschillende bevolkingsgroepen er geleefd wordt in Suriname;
-en hoe dankbaar ze zijn voor hun overvloedige mooie natuur. Een voorbeeld voor ons.
En we doen daarom van harte mee in dit gebed, ook hier in Amsterdam. Die dag organiseren
we ons gebed op 11 plaatsen door de stad heen en op verschillende tijden. Op die manier delen
we die ene dag in die wereldwijde keten van gebed en verbreken die niet.
In Amsterdam Zuid is de bijeenkomst in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 op
vrijdagmiddag 2 maart a.s. om 15.00 uur.
Voor de overige plaatsen kunt u terecht op de website van de Wereldgebedsdag.
Als u thuis de liturgie wilt meebidden kunt u een boekje opvragen bij
mw. ds. A. van Blommestein, tel. 020-6718840, of mailen naar : vanblommestein@hetnet.nl
______________________________________________________________________________

Activiteiten
Stiltekapel
De Stiltekapel biedt middenin de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke
woensdag open van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

ThomasThee
Op de woensdagmiddag in de even weken bent u van 15.00 tot 16.30 uur van harte uitgenodigd
bij de ThomasThee in de hal van de kerk. Onder het genot van een kopje thee is er alle tijd om
over verschillende onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.
Deze maand wordt de ThomasThee gehouden op 7 en 21 februari.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

ThomasFilm
Carnage (2011), regie Roman Polanski
De ouders van Bruno en Ferdinand, twee elfjarige jongens,
komen op een avond samen om een uit de hand gelopen ruzie
tussen de twee vrienden op een volwassen manier op te
lossen.
Naarmate de avond vordert loopt het gesprek uit de hand en
ontstaat er grote chaos met verhitte discussies, prijsgegeven
geheimen, ongepast gedrag en hilarische voorvallen.
In deze film komt in wisselende samenstellingen het menselijk
tekort ter sprake. Hoe wij elkaar misschien wel fundamenteel
niet begrijpen en verkeerd verstaan. Komt er ooit een einde
aan? Dat is de vraag. Gelukkig kan de gemeente het hopen niet
laten.
Vrijdag 23 februari 2018 om 19.30 uur in het ThomasTheater
Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje

ThomasBoek
Verwacht in maart bij ThomasBoek: “Wormen en engelen” van Maarten van der Graaff.
Als gebruikelijk, leidt dominee Evert Jan de Wijer de thematiek in waarna er ruim gelegenheid is
tot onderling gesprek. Het boek hoeft beslist niet vooraf gelezen te zijn. Van harte welkom!
Donderdag 8 maart 2018 om 20.00 uur, toegang € 5,= incl. koffie/thee.

ThomasTheater
Verwacht in maart in het ThomasTheater:
Een alternatief paasverhaal met Patrick Verheij & Friends
Songs of and inspired by Leonard Cohen
"Passing Thru"
Meer informatie volgt binnenkort.
_______________________________________________________________________________

ThomasOpen presenteert:
Lunchconcerten
6 februari – Domenica strijktrio
Tony Rous, viool; Susan Rous-Woelderink, altviool;
Irene van den Heuvel, violoncello
20 februari - Het Grachtentrio
Sherezade Jurado Navarro, fluit; Carlos Delgrado, altviool;
Julian Steven Cárdenas, harp
U bent welkom vanaf 12.00 uur. Er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.
De concerten vangen aan om 12.30 uur en duren een half uur.
______________________________________________________________________________

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie
DE BERGREDE VOOR KINDEREN
Karel Eykman (1936) gaat door met de grote woorden uit de bijbel in verhalen voor kinderen
uit te beelden. Na de Psalmen en de Tien Geboden is nu de Bergrede aan de beurt.
Zaterdag 3, 10, 17 en 24 februari, 10.30 uur Thomaskerk
DE SCHOOOL VAN MIISKOTTE
In de “School van Miskotte” lezen we dit verder uit de bundel Mystiek en Bevinding, het laatst
verschenen deel van Miskottes Verzameld Werk.
De bijeenkomsten worden geleid door Wilken Veen en Evert-Jan de Wijer.
Dinsdag 13, 27 februari en 13 maart, 20.00 uur Thomaskerk
TEKSTEN VOOR TOESCHOUWERS
Februari vervalt.
______________________________________________________________________________

Colofon
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.thomaskerk.nl
Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30
Email: predikant@thomaskerk.nl
Telefonisch spreekuur:
dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur
Inloopspreekuur in de predikantskamer:
iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur
Pastorale nood:
telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar
Voorzitter kerkenraad: Jan Piek tel. 020-661 10 00
Koster: Roelf Koning
tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk
tel. 020-644 88 11

