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COLOFON Oostbrieven is de bundeling van de nieuwsbrieven van de PKN wijkgemeenten in Amsterdam-
Oost en op IJburg. Op papier zijn exemplaren beschikbaar in de kerkdiensten op zondagochtend.  

 

Diaconaal Centrum Oost 
 

Activiteit Locatie Tijdstip en omschrijving 

Buurtmaaltijd 
opgeven niet 
nodig 

Elthetokerk: 
Binnenwaai: 
Muiderkerk: 

Maandag 18:00 uur 
Donderdag 17:30 uur 
Tweede woensdag van de maand 18:00 uur 

Voorafje Elthetokerk Elke tweede maandag van de maand, van 
16:30-17:30 uur. Vooraf aan de buurtmaaltijd 
gaan we met elkaar in gesprek over 
onderwerpen uit het dagelijks leven. 

Spelinloop Re-play Elthetokerk Maandag, woensdag, vrijdag 9:30-11:30 uur.  
Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders 
ontmoeten elkaar tijdens de spelinloop. 

Inloop 
koffieochtend 

Elthetokerk Woensdag, donderdag, vrijdag 9:30-12:00 uur 
Iedereen is welkom voor een kop koffie of 
thee en gezelschap. 

Spreekuur 
Buurthulp 

Elthetokerk Woensdag 9:30-12:00 uur. 
We staan klaar voor allerlei hulpvragen, van 
uzelf of vragen voor een ander. 

Huiskameravond Elthetokerk Vrijdag (oneven weken) 20:00-22:00 uur. 
De deur staat open voor iedereen die wil 
langskomen. We kijken film, doen een spel of 
iets anders leuks. 

Handwerkclub Elthetokerk Maandag 13:00-16:00 uur 
Handwerken voor gevorderden. 

Taalcafé Muiderkerk Vrijdag 11:00-13:00 uur. 
Door de ontmoeting met elkaar, en onder het 
genot van een kop koffie, oefenen we met de 
Nederlandse taal. 

Rommelmarkt Elthetokerk Elke laatste zaterdag van de maand  
12:00-15:00 uur 
Een rommelmarkt, met muziek, 
pannenkoeken en heel veel spullen.  

  



Wijs met grijs – 
themagesprekken 
over ouderdom 

 Dinsdag 20 maart en 19 juni gaan we met 
elkaar in gesprek over een onderwerp rond 
ouder worden.  

Voedselbank 
 
 
Sociale Kruidenier 

 
Elthetokerk: 
Muiderkerk: 
Binnenwaai: 

Inzameling van (houdbaar) voedsel: 
Laatste zondag van de maand. 
Iedere zondag. 
Iedere zondag. 

 
Een aantal diaconale activiteiten wordt georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking 
met de partnerorganisaties Buurthulp (spreekuur) en Stichting Tot Heil des Volks  
(Re-play). 

 

Zingen en bidden  
 

Activiteit Locatie Tijdstip en omschrijving 

Kerkdiensten/ 
vieringen 

Elthetokerk: 
 
Muiderkerk: 
Binnenwaai: 

Zondagochtend 10:00 uur. 
Donderdag 18:00 uur: viering Arabische kerk 
Zondagochtend 10:30 uur. 
Zondagochtend 11:00 uur. 

Avondgebed 
Vesper 

Elthetokerk: 
Muiderkerk: 

Elke werkdag 19:30-20:00 uur 
Tweede woensdag van de maand, in 
veertigdagentijd elke woensdag 20:00 uur. 
Een moment van stilte en bezinning 

Gebedskring Elthetokerk Zondag 19:30-21:00 uur. 
Samen bidden en bijbellezen. 

Muidercantorij Muiderkerk Elke woensdagavond 20:00 uur. 
Samen zingen en oefenen voor de dienst van 
Schrift en Tafel. 

Cantorij Binnenwaai Tweemaandelijks op dinsdag. 
Samen zingen en oefenen voor de kerkdienst 
op zondag. 

 

Cursussen en kringen  
 

Activiteit Locatie Tijdstip en omschrijving 

Binnenwaai Jam Binnenwaai Vanaf 29 april elke 6 weken zondagavond 19:30 
uur.  
Ontmoet jong en oud, als je van moderne 
praise- en worshipliederen houdt, onder leiding 
van een echte band.  



Bijbelcursus – 
Psalmen 
 

Muiderkerk Donderdagochtend, 10.30-12.00 uur,  
22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei. 
We lezen oude liederen over nu.  

De Bijbel Open Binnenwaai Tweemaandelijks 20:00 uur,  
vanaf 15 februari. 

Wijburg Binnenwaai  19 februari, 12 april en 28 mei,  
20:00-22:00 uur. 
Avonden van bezinning. Christenen van 
verschillende pluimage ontmoeten elkaar. 

Oecumenische 
leeskring 

Muiderkerk Donderdagavonden. 
De oecumene leeft. We lezen “Een gebroken 
Wereld heel maken” van Jonathan Sacks.  
Op elk moment kun je instromen en meelezen. 

Plusmiddagen – 
actuele thema’s 

Muiderkerk Doorgaans derde vrijdagmiddag van de maand, 
15:00-17:00 uur.  
Plus staat voor de meerwaarde die wij bieden 
én de leeftijd van de deelnemers 

Beeld en Zin Muiderkerk Doorgaans vierde vrijdagavond van de maand, 
19:30-21:30 uur.  
Thema: Geloof, Hoof en Liefde. Dat levert 
prachtige avonden op. 

Wijze 
woensdagen 

Elthetokerk Tweewekelijks vanaf 21 februari,  
20:00-21:30 uur. 
Gesprekken over bijbelgedeeltes: 
genezingsverhalen (vijf avonden) en het 
bijbelboek Openbaring (drie avonden).  

Zomercursus Muiderkerk Elke maandagavond in juni, 
van 20:00-22:00 uur. 
Thema: Rebible. Ontdekking van vergeten 
verhalen 

Inspiratieavond Elhetokerk 21 maart, 20:00 uur. 
Een inspirerende avond met verhalenverteller 
Pete Pronk.  

 

Jeugd 
 

Activiteit Locatie Tijdstip en omschrijving 

Rock Solid Binnenwaai Tweewekelijks op donderdag.  

Youth Alpha Club Binnenwaai Tweewekelijks op donderdag. 

 
  



En ook nog 
 

Activiteit Locatie Tijdstip en omschrijving 

Open kerk Muiderkerk Zaterdagmiddag 14:00-16:00 uur. 
Loop even binnen om een kaars aan te steken, 
of voor een gesprek. 

Korendag 
10e Korenfestival 

Muiderkerk  Zaterdag 21 april van 11.00 – 17.30 uur. 
18 koren met zangers van 8 tot 88, 
Van Bach tot Bacharach. 

Wijburg Binnenwaai 24 juni, vanaf 17:00 uur. 
Met muziek en samen eten 

 
 

Adressen 
 

 
 
Diaconaal Centrum 
Javastraat 118 (Elthetokerk) 
j.vellenga@diaconie.org  
 
 
 
 

 
De Binnenwaai 
Ed Pelsterpark 2 
www.debinnenwaai.nl  
info@debinnenwaai.nl  
 

 
Muiderkerk 
Linneausstraat 37 
www.muiderkerk.nl 
predikant@muiderkerk.nl  
 
 
 

 
Elthetokerk 
Javastraat 118 
www.elthetokerkamsterdam.nl  
predikant@elthetokerkamsterdam.nl 
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