


Programma 14 september 20181e Jacoba van Tongerenlezing 

Vanaf drie uur inloop met muziek

Om half vier welkom door ds. Gerhard Scholte, predikant van de Keizersgracht-

kerk en gespreksleider

Rijk van Ark, voorzitter Protestantse Kerk Amsterdam, opent de 1e Jacoba van            

Tongerenlezing

Paul van Tongeren introduceert zijn tante: verleden, heden en toekomst waaron-

der vertoning van twee korte fillmpjes over ‘De Bonnenkoningin’

muziek

Jacoba van Tongerenlezing door Désanne van Brederode

muziek

reacties

co-referent Annette Kouwenhoven

reacties

Welkom bij de 1e Jacoba van Tongerenlezing die de Protestantse Kerk Amsterdam 

(PKA) instelde in 2017.  Om de twee jaar wil deze kerk een vrouw uit de christelijke 

traditie uit Amsterdam, die in verzet komt tegen onrecht, een podium bieden.

Zo willen we recht doen aan het werk dat Jacoba van Tongeren als verzetsleider van 

groep 2000 gedurende de oorlogsjaren verrichtte voor vele duizenden mensen in 

het land met steun van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Amsterdam.  

Haar verhaal en dat van Groep 2000 staat beschreven in ‘Jacoba van Tongeren en 

de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945)’, door Paul van Tongeren 

en Trudy Admiraal (2015).

Vandaag spreekt filosofe en auteur Désanne van Brederode deze eerste lezing uit. 

Désanne is al een aantal jaren bestuurslid bij het Syrische Comité.

Annette Kouwenhoven, spil bij Amsterdam City Rights houdt een co-referaat over 

haar werk voor de rechten van ongedocumenteerden in Amsterdam.

Paul van Tongeren, neef van Jacoba, zal haar introduceren en ons informeren over 

alle activiteiten  rond ‘Jacoba’ die de komende tijd plaatsvinden. Veel is ook te lezen 

op de website jacobavantongeren.nl

Ithaka, de muziekgroep van de Keizersgrachtkerk, verzorgt de muziek.

Na afloop is er in de tuinzaal beneden gelegenheid om na te praten onder het genot 

van een hapje en een drankje.

Ook kunt u daar de hele film zien (35 minuten)

 Bonkaarten in de Tweede Wereldoorlog



Protestantse Kerk Amsterdam 

Nieuwe Keizersgracht 1 A

1018 DR Amsterdam 

Werkgroepleden Jacoba van Tongerenlezing: 

Paul van Tongeren, Paul van Oosten, Wilfred Scholten, Harm Snel, 

Wilken Veen, Gerhard Scholte, Job Nel, Eveline Bersma

De lezing wordt mogelijk gemaakt door de Ruusscherstichting van  

de Waalse Kerk Amsterdam

Ontwerper affiche: Kees Voordouw

Vormgeving: Studio Edens

Zeventig jaar na afloop verschijnt het 

indrukwekkende verhaal van een sterke 

vrouw die, gesteund door haar geloof, 

met onvoorstelbare moed en uithou-

dingsvermogen een vitale en tot nu toe 

vrijwel onbekende rol in het Amsterdam-

se verzet heeft gespeeld en zo velen het 

leven heeft gered. 

Job Cohen voorzitter Amsterdams 4 en 5 

mei comite.

www.jacobavantongeren.nl


