Maandbericht oktober 2018
Overdenking
‘Nooit heb ik, toen ik jong was,
ook niet toen ik oud werd,
een rechtvaardige zien verlaten,
of zijn zaad
zien bedelen om brood.’ Psalm 37: 25
Zodra de psalm de leutigheid krijgt om haar beginzinnen op alfabetische volgorde te zetten,
ontstaat mijn argwaan. Alsof het leven zelf een ABC’tje is! Het heeft de oubolligheid van het
intermezzo op familiefeestjes - ‘de A is van…, de B is van …’ - dat we ook altijd even moeten
uitzitten.
De psalm schurkt hier tegen de wijsheid van Spreuken aan, waarvan er nogal wat op wandtegeltjes
niet zouden misstaan. Het viert het aangeharkte bestaan. De evidenties vieren hoogtij. Hoogmoed
komt voor de val en de kruik gaat net zo lang ten onder tot die barst.
Het is precies tegenover deze evidenties dat de aangevochten Job protesteert. Zijn vrienden
houden hem het soort wijsheden van psalm 37 voor. Een rechtvaardig mens lijdt toch niet? De
boosdoener wordt toch weggevaagd zoals ceders vallen? Hoog en fel haalt Job uit. In zijn leven is
het niet zo gegaan. De boosdoener staat sterk. De rechtvaardige vervloekt de dag dat hij was
geboren.
Een kerkganger kwam naar mij toe. De dienst was mooi geweest, daar niet van. Maar dat ‘De Heer
niet loslaat wat zijn hand begon’, daarvan had hij de laatste tijd bitter weinig gemerkt.
Deze psalm is in de mond gelegd van koning David. Ik stel me zo voor op zijn oude dag. Hij heeft
een allesbehalve aangeharkt leven geleid. Het was beslist geen ABC’tje. De kou is blijvend in zijn
botten getrokken en buiten voltrekken zich Shakespeariaanse koningsdrama’s. Zijn leven was geen
geordend bestaan maar hij hoopt erop. Hij spreekt het ABC uit van verlangen en vertrouwen. Ooit
komt het goed.
Evert Jan de Wijer

Uit de kerkenraad
De ambtstermijn van onze diaken mevrouw Michelle Stukart is nog niet verstreken. Maar zij is
verhuisd naar een andere stad en heeft aangegeven dat zij de kerkenraad gaat verlaten. Wij
danken haar zeer voor haar inzet voor onze gemeente, in het bijzonder de diaconie. Wij wensen
Michelle, haar man Bob en zoon Luuk het allerbeste toe.
In de dienst van 28 oktober zullen we officieel afscheid van haar nemen als diaken.
________________________________________________________________________________

Diaconie
Stichting Bootvluchteling en de Sociale Kruidenier
Tijdens de gemeentelunch op 16 september hebben wij het eindbedrag van €3.854,06 voor het
diaconale doel van afgelopen seizoen, de Stichting Bootvluchteling, bekend gemaakt. Dit geld is
opgehaald met de maandelijkse extra collectes en met de giften die specifiek voor dit doel aan de
diaconie zijn overgemaakt. Allen hartelijk dank!
Tijdens diezelfde gemeentelunch heeft Jessie Verhave, projectleider bij de Sociale Kruidenier, een
toelichting gegeven op het diaconale doel van komend seizoen. De Sociale Kruidenier is een
initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Het is een winkel en ontmoetingsplek voor
Amsterdammers in armoede. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank
Amsterdam non-food en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op
hun voedselpakket. Keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij
behoefte hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen terecht
kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor of laagdrempelig financieel advies. Op gezette
tijden zullen wij u meer over de Sociale Kruidenier informeren.
Gastvrouwen of -heren
Voor de ThomasThee zoeken we gastvrouwen of –heren die een paar keer per jaar willen
meehelpen op de woensdagmiddag. Er zijn altijd twee mensen ingedeeld om de gasten van thee
met wat lekkers te voorzien, een gespreksonderwerp te introduceren en achteraf op te ruimen.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich melden bij Heleen Struijs (voorzitter Diaconie).
Verkoop kaarten voor ‘We Are Here’
Onder de naam 'We Are Here' vraagt een groep ongedocumenteerde vluchtelingen om aandacht
voor hun bestaan. Er is in Nederland een steeds grotere groep mensen zonder verblijfsvergunning.
Soms kozen zij zelf voor illegaliteit, vaak kwamen ze er ongewild in terecht. Bijvoorbeeld omdat
hun land van herkomst hen niet accepteert als inwoner. In de ‘Vluchtmaat’ woont een groep
vrouwen zonder papieren en werkt een groep creatieve ondernemers.
Om in hun onderhoud te voorzien, verzinnen de bewoners van de ‘Vluchtmaat’ verschillende
dingen. Zo is er een huiskamerrestaurant. Ook hebben ze een kaart laten drukken, die in
verschillende Amsterdamse kerken verkocht wordt. Zo ook op 21 oktober aanstaande in de
Thomaskerk. De kaarten kosten €2 per stuk.
De tekst op de kaart is Ethiopisch en betekent 'Kom, eet met ons'. De kaarten zijn dan ook meteen
een uitnodiging om eens in het huiskamerrestaurant te komen eten.
Op http://www.vluchtmaat.nl vindt u daarover meer informatie.
________________________________________________________________________________

KleineThomas en BabyThomas
Met ingang van oktober wordt de Kleine Thomas (voor kinderen van de basisschoolleeftijd) en de
BabyThomas (voor de kleinere kinderen) alleen nog maar gehouden op de eerste en derde zondag
van de maand, en op feestdagen. Op deze manier willen we proberen om zoveel mogelijk
kinderen op dezelfde zondag bij elkaar te brengen, zodat zij samen een leuke eigen nevendienst
kunnen hebben.

Kerkdiensten
7 oktober
10.30 uur
Ds. A. van Ligten
14 oktober
10.30 uur
Mw. Ds. D. van Loo
21 oktober
10.30 uur
Ds. E.J. de Wijer, boekentafel
28 oktober
10.30 uur
Ds. E.J. de Wijer (wintertijd)
________________________________________________________________________________

Agenda
3 oktober
9 oktober
17 oktober

15.00 uur
ThomasThee
12.30 uur
ThomasLunchconcert
14.00 uur
Meelezen op woensdag
15.00 uur
ThomasThee
23 oktober
12.30 uur
ThomasLunchconcert
24 oktober
14.00 uur
Meelezen op woensdag
26 oktober
19.30 uur
ThomasFilm
31 oktober
15.00 uur
ThomasThee
________________________________________________________________________________

Activiteiten
Stiltekapel
De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. U bent welkom om
even bij te komen, te bidden of een kaarsje aan te steken. De kapel is elke woensdag geopend van
12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

ThomasThee
Op de woensdagen 3 oktober, 17 oktober en 31 oktober bent u van 15.00 tot 16.30 uur van harte
welkom in de hal van de Thomaskerk. Onder het genot van een kopje thee kunnen we met elkaar
van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

ThomasFilm
First Reformed (2017), regie Paul Schrader
In oktober kijken wij naar de laatste film van regisseur Paul Schrader,
First Reformed (2017). Het vertelt het verhaal van de dutch reformed
predikant Ernst Toller die in ernstig conflict met zijn verleden leeft.
Een incident doet zijn vragen aan het leven weer op scherp staan: hoe
zit het met schuld? Kan God vergeven? Is het mensen mogelijk om op
te staan en uit de doem van schuld en lot weg te gaan?
Zie voor een behartenswaardig essay over het werk van Schrader en
deze film in het bijzonder:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/10/wanhoop-en-hoop-zijn-infirst-reformed-onscheidbaar-a1612750
Vrijdag 26 oktober 2018, 19.30 uur in het ThomasTheater.
Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.
________________________________________________________________________________

Vast voor uw agenda:
Zaterdag 3 november 16.00 uur in ‘De Thomas’
Presentatie van het nieuwe boek van Alex van Ligten, Bij liefde hoort een gezicht. Alex van Ligten
schreef een boek waarin hij de teksten van liederen, die (naast de psalmen) in de Bijbel
voorkomen, nieuwe woorden en vormen gaf. Evert Jan de Wijer gaat met hem in gesprek over het
boek. Met medewerking van Henri Heuvelmans, piano.
In verband met de logistiek graag opgeven via een bericht naar info@denyl.nl of via
telefoon 06-40202689.

Donderdag 8 november 20.00 uur
Bij ThomasBoek bespreken we in november het befaamde boek van Murat Isik, Wees onzichtbaar!
Het relaas van een volwassenwording in de Bijlmer onder de knoet van een tirannieke vader.
Als gebruikelijk, leidt ds. Evert Jan de Wijer de thematiek in, waarna er ruim gelegenheid is tot
onderling gesprek. Het boek hoeft beslist niet vooraf gelezen te zijn.

De Nacht van de Bijbel
Op vrijdag 16 november aanstaande zal de Nacht van de Bijbel gehouden worden in ‘De Thomas’
te Amsterdam. Dit jaar zal de journalist Yvonne Zonderop de hoofdgast zijn, die met haar boek
Ongelofelijk, Over de verrassende terugkeer van religie, een verrassende bijdrage heeft
geschreven over de rol van religie in de samenleving. Niemand minder dan de beroemde
jazz-zangeres Denise Jannah zal muzikale medewerking aan deze avond verlenen.
________________________________________________________________________________

ThomasOpen presenteert:
Lunchconcerten
9 oktober
23 oktober

Mosa Brass, Koper kwintet
Vivezza trio
Angelique Heemsbergen, piano; Nicole van Jaarsveld, klarinet;
Inger van Vliet, viool

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
-Dichten is dichtmaken
Drie ochtenden over de dichter Gerrit Kouwenaar, één van de vooraanstaande ‘Vijftigers’.
Inleider: Wessel ten Boom
Zaterdag 8 en 22 september, 6 oktober 10.30 uur Thomaskerk
-Agamben lezen: wat er overblijft van Auschwitz
Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer
Dinsdag 2 en 16 oktober 20.00 uur Thomaskerk
-Hoe kan het gesprek over het conflict tussen Israël en de Palestijnen
weer op gang komen?
Hanna Luden, directeur van het CIDI, geeft een voorzet en gaat met u in gesprek.
Dinsdag 9 oktober 20.00 uur Thomaskerk

Barths appèl aan de politiek
Dick Boer behandelt Der Christ in der Gesellschaft op dinsdag 23 oktober 20.00 uur Thomaskerk
Wilken Veen over Theologische Existenz heute! op dinsdag 4 december 20.00 uur Thomaskerk
-Kerk en dekolonisatie: Indonesië 1945-1949
Dr. Hans van de Wal, emeritus predikant en schrijver van het boek Tot op het bot verdeeld op
dinsdag 30 oktober 20.00 uur Thomaskerk
Dr. Philip Quarles van Ufford, ontwikkelingssocioloog en schrijver van Als uw leerlingen tussen de
volken op dinsdag 6 november 20.00 uur Thomaskerk
-Teksten voor toeschouwers
Onder leiding van theateronderzoeker Christine Boer lezen deelnemers teksten van
theaterproducties die in de komende maanden op de Amsterdamse planken komen.
‘Het Hout’ van Jeroen Brouwers door Internationaal Theater Amsterdam, regie Michiel van Erp.
Maandag 29 oktober 10.30 uur Thomaskerk
‘The Fountainhead’ van Ayn Rand door Internationaal Theater Amsterdam, regie Ivo van Hove.
Maandag 26 november 10.30 uur Thomaskerk
________________________________________________________________________________

Symposium ‘Betere Weerstand’
Naar aanleiding van het verschijnen van deel 5c van het Verzameld Werk van K. H. Miskotte:
Uit de dagboeken 1938-1940, augustus 2018, organiseert de Dr. K. H. Miskotte Stichting een
minisymposium ‘Betere Weerstand’ in de Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam. De titel is
ontleend aan de illegale brochure waaraan Miskotte meeschreef in het oorlogsjaar 1941.
Aanmelden graag via zinvol@online.nl
Vrijdag 5 oktober 2018 10.30 tot 13.00 uur incl. lunch, Willem de Zwijgerkerk, Amsterdam
________________________________________________________________________________

Nieuwe 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. Op zondag 11 november is
het de beurt aan oud-NOS-nieuwslezer Noraly Beyer en zondag 18 november beklimt radio 538-dj
Wietze de Jager de preekstoel van de Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, Amsterdam.
Aanvang 17.00 uur - kerk open om 16.30 uur.
________________________________________________________________________________

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

