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Profielschets Keizersgrachtkerk 
 

Profiel 

In de Keizersgrachtkerk komen mensen van alle leeftijden, van binnen én buiten Amsterdam, wel en 

niet protestants. Wel of niet gelovig. We houden niet zo zeer vast aan één geloofsleer, maar willen 

ons laten inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor 

elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.  

Het hart is nog steeds de kerkdienst op zondagmorgen om 10:30 uur. De diensten zijn voor een 

breed publiek toegankelijk, met teksten en liederen in eigentijdse taal, al kan deze soms ook te 

intellectueel zijn. Er wordt aandacht gegeven aan de kinderen, die net als ieder ander, welkom zijn bij 

de wekelijkse viering van brood en beker. 

De diensten worden altijd door een groep  gemeenteleden voorbereid. In die voorbereiding is veel 

aandacht voor zingeving en actuele maatschappelijke vragen. Deze voorbereidingsgroepen hebben 

mede een pastorale en lerende functie. 

Verschillende groepen maken ons gemeente-zijn en onze maatschappelijke betrokkenheid concreet. 

Bij dat laatste vervult in het bijzonder onze diaconie een actieve rol, met praktische hulp voor 

mensen van binnen en buiten de gemeente, waaronder vluchtelingen. We werken hierin samen met 

de stedelijke diaconie.  

Steeds vaker zijn er leden die hun betrokkenheid laten blijken in activiteiten door de week en die 

minder de vieringen bezoeken.  Meestal is de viering wel de plek waar je elkaar leert kennen en 

merkt of je onderdeel wilt zijn van onze gemeenschap. Maar hoe iedereen zijn/haar verbondenheid 

dan vormgeeft is verschillend. En dat kan.  

We zijn kerk in de grote stad Amsterdam met zijn grote-stadsproblemen; daklozen, vluchtelingen, 

vele culturen, toeristen en nu natuurlijk de effecten van covid-19. We zijn ons bewust van de 

buitenwereld. Op onze kleine schaal proberen we daar een rol in te spelen, vaak in samenwerking 

met anderen (waaronder andere kerken). 

We zijn een categorale gemeente. Dat wil zeggen dat een deel van de gemeenteleden in Amsterdam 

woont maar ook een deel komt van buiten de stad: van Kampen tot Kockengen. 

De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De PKA is op heel 

veel verschillende manieren aanwezig in Amsterdam om gestalte te geven aan Gods liefde. 

 

KGK 2030 

In januari 2020 zijn we als gemeente begonnen aan een proces van opnieuw dromen over wie we 

willen zijn als gemeente. Dit doen we via ‘waarderende gemeenteopbouw’ (boek van Jan 

Hendriksen). Er is een groep van 7 gemeenteleden, jong en oud, die het hele proces vormgeeft en 

begeleidt. Door corona heeft dat vertraging opgelopen. Fase 1 (verhalen vertellen), fase 2 

(bloeifactoren) en fase 3 (dromen) zijn geweest. De start van fase 4 vindt online plaats op zondag 7 

februari. 

 

In januari 2020 hebben op drie avonden in totaal 92 (oud)gemeenteleden hun verhalen gedeeld: Wat 

maakt de KGK voor jou bijzonder? Waarom was/ben je lid? Deze verhalen-van-waardering hebben 

geresulteerd in een heleboel bloeifactoren. Die hebben we samengevat tot 31 bloeifactoren. 

Iedereen kon 7 punten verdelen over de 31 bloeifactoren. Dat heeft 8 bloei-bevorderende-factoren 

opgeleverd die de meeste waardering kregen om mee te verhuizen naar de toekomst.  

De bloeifactoren die de meeste waardering hebben gekregen zijn: 

 



 
 

Op 5 september 2020 hebben we gedroomd over hoe de kerk  eruit zou zien als we al onze energie, 

aandacht en geld inzetten op deze 8 factoren en die nog meer ruimte zouden geven: dat wat er aan 

moois al is laten uitgroeien.  Die dromen zijn vertaald naar wensdoelen. 

Er zijn wensdoelen geformuleerd. De procesgroep heeft deze ondergebracht in 4 hoofdlijnen: 

Lijn A: Wensdoelen voor ontmoeting: ook buiten zondagse diensten. Anders bezig zijn. 

Lijn B: Wensdoelen voor de samenstelling van de gemeente: streven naar meer diversiteit.  

Lijn C: Wensdoelen voor muziek-  en kerkdienst vernieuwing.  

Lijn D: Wensdoelen voor vormen van engagement en maatschappelijke betrokkenheid.  

 

Deze wensdoelen met de achterliggende bloeifactoren staan uitgewerkt in een artikel op onze 

website: www.keizersgrachtkerk.nl. 

 

We willen deze 4 lijnen de komende 10 jaar verder uitwerken en uitvoeren. We zitten niet vast aan 

wat er is. Voor velen is de zondagse dienst heel belangrijk. Voor jongeren geldt dat minder. We zijn 

met elkaar op zoek naar  andere vormen van kerk zijn zonder de gemeenschap en het gevoel van 

verbinding met elkaar te verliezen. De Coronatijd liet ons zien dat we flexibel (kunnen) zijn. We 

startten met ZOOM-koffiedrinken, iemand nam het  initiatief voor een interne nieuwsbrief (LINK: Lief 

en leed Interne Nieuwsbrief Keizersgrachtkerk). En de kerkdiensten werden heel snel uitgezonden 

met beeld waarvoor een camera en technische set werden aangeschaft. En we experimenteren daar 

nu mee: een liturg kan ook vanuit huis liturg zijn en in de kerk en thuis op beeld te zien en te horen 

zijn. 

We willen pionieren om onszelf opnieuw uit te vinden. Daarbinnen blijft een belangrijk principe: De 

gemeente maakt de dienst uit. De predikant maakt onderdeel uit van de gemeente.  

 

De viering in de Keizersgrachtkerk 

Al meer dan 40 jaar worden de diensten in de Keizersgrachtkerk voorbereid door gemeenteleden in 

overleg met de predikanten ('uitleggers') die in de diensten de uitleg verzorgen. Het uitgangspunt dat 

gemeenteleden de dienst (uit) maken is een kenmerk en kernwaarde van de Keizersgrachtkerk. Ook 

het themarooster van alle diensten met maatschappelijke en bijbelthema’s wordt door de gemeente 

vormgegeven. De voorbereiding van kerkdiensten kent verschillende vormen, namelijk: 

• Een voorbereidingsgroep (2 à 3 maanden een vaste groep die bij elkaar komt en 3 diensten 

voorbereidt) 

• Een voorbereidingsteam (1 of 2 keer met iedereen bij elkaar en dan uiteen in kleinere 

groepen om 1 dienst verder uit te werken, wel rond 1 thema) 

• Het voorbereiden van een losse dienst 

Om mee te doen met een voorbereidingsgroep of -team is geen speciale kennis of kunde vereist. 

Iedereen is van harte welkom. De start van een groep of team wordt in de kerkdienst,  KIDS (kerkblad 

‘kerk in de stad’) en in het wekelijkse KG-krantje aangekondigd. 

 

In 2019 is er naast een coördinator en theologisch begeleider ook een muziekbegeleider toegevoegd 

aan de voorbereidingsgroepen. Zo proberen we de muziek al vanaf het begin aandacht te geven en 

gelijkwaardiger te laten zijn aan het woord.  

 

Alles rondom de diensten wordt gecoördineerd door de WMD (Werkgroep Morgen Diensten).  

1 De muziek en liederen in de KGK zijn wezenlijk voor het uitdrukken en ervaren van onze geloofsbeleving.

2 Jongeren geven op creatieve wijze de traditie opnieuw vorm.

3 Er is vrijheid van interpretatie van geloof en godsbeeld; ook de vrijheid om niet te geloven.

4 Wij vertellen oude verhalen uit de Bijbel opnieuw met betekenis voor ons leven van nu.

5 Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd zoals je bent.

6 Wij zijn een gemeenschap met een open sfeer waar iedereen zich gedragen, verbonden en thuis voelt.

6 Er is ruimte in de kerkdienst om persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid te delen, dat geeft herkenning en erkenning.

7 Wij helpen waar geen helper is.



Elke kerkdienst wordt op de maandag voorafgaand aan de zondag door de voorbereidingsgroep 

voorgelegd aan de MAG  (Maandag Avond Groep). Deze fungeert als ‘eerste hoordersgroep’. Vaak 

worden er nog goede suggesties gedaan voor teksten, voor liederen en dergelijke. Iedereen kan liturg 

zijn. Voor gemeenteleden die dat voor het eerst doen blijft het spannend en is zo’n eerste 

hoordersgroep prettig. De predikant heeft dan ook al een preekschets paraat.   

Op woensdag avond worden de liederen olv de muziekcoördinator ingestudeerd door de zanggroep 

die elke zondag in de dienst de gemeentezang ondersteunt. 

 

Pastoraat/diaconaat 

Pastoraat  

Pastoraat is omkijken naar elkaar, aandacht geven, luisteren naar een levensverhaal, meedenken 

over de context waarin iemand leeft en dat alles belichten vanuit het geloof en de verhalen over God 

en mensen in de Bijbel. Dit gebeurt zowel door de predikant als door gemeenteleden. 

Voorbereidingsgroepen werken als onderling pastoraat. Daarnaast is er het KGK netwerk. Het is 

bedoeld als een mogelijkheid om ‘naar elkaar om te zien’. Het netwerk is ingedeeld in 16 wijken 

(waarvan 3 ‘wijken’ buiten Amsterdam) met elk één of twee contactpersonen. 

Er is 1 x per maand ‘film op vrijdag’, een gemeentemaaltijd, en nog veel meer. 

 

Diaconaat 

We willen kerk zijn in het midden van de wereld. Traditioneel helpt de diaconie, binnen de 

samenleving, waar geen helper is. Praktische barmhartigheid – zo zou je het diaconale werk van de 

Keizersgrachtkerk goed kunnen typeren. In de Keizersgrachtkerk zetten veel mensen zich daarvoor in. 

Dat gaat lang niet allemaal via de diaconie. Amnestybrieven, Solidariteitsfonds, klimaat en geloof-

groep, inzet voor de voedselbank zijn mooie voorbeelden van diaconaal werk en diaconaal kerk-zijn. 

Hulp aan vluchtelingen is al sinds jaar en dag een belangrijke diaconale activiteit in onze gemeente. 

De laatste jaren richt de diaconie zich vooral op de meest kwetsbaren onder hen: de 

ongedocumenteerde asielzoekers uit de 21 groep We are here. 

In 2019 is een begin gemaakt met een diaconaal overleg van 8 binnenstadskerken – de 4 PKA-kerken, 

de Nicolaasparochie, De Lutherse Kerk op het Spui, de Waalse Kerk en de Chr. Geref. kerk in de 

Amstelkerk. We leren van elkaars werkwijze en proberen beter zicht te krijgen op de sociale 

problematiek in de binnenstad; samen zoeken we naar goede manieren om als kerk vindbaar te zijn 

voor mensen die hulp nodig hebben en misschien samen meer betekenisvol voor de binnenstad te 

zijn. Deze samenwerking moet nog meer handen en voeten krijgen. 

Allemaal activiteiten om onze zorgen te delen én God’s Koninkrijk op een aantal plekken dichterbij te 

brengen. 

 

Kinderen en  jongeren  

We hebben veel aanbod voor jongeren. Ook al lopen de aantallen terug. 

 

Er wordt elke zondag een kindernevendienst voor kinderen t/m 8 jaar (t/m groep 5) aangeboden. Er 

wordt steeds een thema gekozen aangedragen door de methode: Kom in de kring. Helaas komen er 

weinig kinderen. 

 

Voor kinderen in groep 6 t/m 8 is er elke 14 dagen een kindercatechese-bijeenkomst. Die start ook 

om half 11, net als de kerkdienst. Ze komen vlak vóór de tafelviering naar boven om aan te schuiven 

bij de morgendienst. Soms blijkt de tijd te kort en loopt het programma door tot het einde van de 

kerkdienst. 

Het begint met kletsen, theedrinken en koekjes. Daarna is het tijd om te spelen, praten en na te 

denken na over thema's die met jezelf, met kerk en geloof te maken hebben. Ook bereidt de groep 

elk jaar een kerkdienst voor.  

 



Elke eerste en derde zondag van de maand komt de tienergroep tijdens de kerkdienst in de eigen 

ruimte ‘Friendship’ bij elkaar. Met spel, gesprekken en activiteiten wordt steeds bij een ander thema 

stilgestaan. Geloof in het dagelijks leven, wat betekent geloven door de week? Hoe verhoudt zich dat 

tot de zondag? Hoe doen andere kerken dat en andere geloven? 

Elke zondag waarop we bij elkaar komen, staan er lekkere (gezonde en minder gezonde) dingen op 

tafel. 

Elke laatste vrijdag van de maand is er een spel- of filmavond. We beginnen om 18 uur met samen te 

eten, waarna we spelletjes spelen en/of een film kijken. De avonden zijn erg gezellig en 

laagdrempelig, om bijvoorbeeld nieuwe tieners mee te nemen. Rond 22 uur zijn de avonden officieel 

afgelopen, sommige tieners blijven echter wat langer. Om 23:45 uur proberen we de deur echt te 

sluiten. 

 

De jongerengroep komt ongeveer een keer in de drie weken bij elkaar. 

Tussen  2012 – 2017 organiseerde deze jongerengroep 22 x het muziekevenement Hart op de Tong 

(zie www.hartopdetong.com). HODT is een mix van muziek en inspiratie waarbij een artiest of band 

wordt uitgenodigd om een kijkje in hun ziel te geven. En dat waren niet de minste artiesten: check de 

video opnames op de website van bijvoorbeeld Typhoon, Giovanca, Spinvis, Wende, Tangerine, 

Roosbeef, ... 

Nu zijn ervoor de jongeren  avonden specifiek gericht op verdieping, zingeving en inspiratie. Zo wordt 

er bijvoorbeeld een video over een bepaald onderwerp getoond om vervolgens in te gaan op de 

mogelijke betekenis(-sen). De deelnemers dagen elkaar uit om dat wat er besproken is, 

daadwerkelijk in je eigen leven toe te passen. Bij de volgende bijeenkomst wordt dan gekeken wat 

voor impact dat heeft gehad... 

 

Gebouw 

We hebben een prachtig gebouw aan de gracht met een geweldige akoestiek. Velen maken van het 

gebouw gebruik. Zo is er op de eerste maandagavond van de maand ‘Stadsverlichting’, de pride 

kerkdienst op de zondag na de canal-parade komt vanuit de KGK en wordt mede door 

gemeenteleden voorbereid. Een vaste huurder is het orkest van de 18e eeuw.  

Het gebouw wordt veel en vaak verhuurd. Deze inkomsten zijn ook nodig om de begroting rond te 

krijgen. Er zijn veel gemeenteleden als vrijwilliger actief in de keuken en/of achter de bar. Zij vormen 

de STUK: steungroep kosterij. Onze koster-beheerder coördineert dit alles.  

 

Veilige kerk 

De PKA wil een veilige kerk zijn, wij willen een veilige wijkgemeente zijn. Wij werken met elkaar en 

anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich in woord en daad veilig en 

gerespecteerd voelt. 

In de wijkkerkenraad hebben wij sinds kort een Coördinator Vrijwilligersbeleid. Zij is voor onze wijk 

ook eerste aanspreekpunt als iemand zich onveilig voelt. 

 

 

De Keizersgrachtkerkgemeente in enkele cijfers: 

 

Leden: -belijdende leden: 163 

 -doopleden:   342 

               -betrokkenen:  204 

 

Vrijwilligers: ruim 100 

 

Leden wijkkerkenraad: 9 

 

Gemiddeld aantal  bezoekers op zondagmorgen: 90 



Kerstnachtdienst: 150 

Kerstochtenddienst met kerstmusical met veel kinderen buiten de gemeente : 250 

Paasochtenddienst met gemeenteorkest: 150 

Slotzondag met gemeenteorkest en startzondag: 150 

 

 

Deelnemers activiteiten: Zanggroep: 12-18 

    Voorbereidingsgroepen: 40 - 50 / jaar 

    Maandelijkse maaltijd: 30 / keer 

    Leerhuizen: 20 

    Maandelijkse filmmiddag: 30 

 

En verder 

Zie ook www.keizersgrachtkerk.nl en het jaarboekje 2020-2021. 

 

 

 

 


