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Aan: gemeenteleden en betrokkenen van de Keizersgrachtkerk 
  
Amsterdam, 20 maart 2020 
 
Onderwerp: update 2 corona-virus en viering in de Keizersgrachtkerk – online kerkdienst 
 
Beste mensen, 
 
Allereerst: hoe gaat het met jullie? Het zijn intense dagen die veel van ieder van ons vragen: zorgen 
om gezondheid, minder sociale activiteiten, kinderen thuis in combinatie met thuiswerk en/of 
benauwdheid over de komende periode. Sterkte hierbij!  
 
Omdat de maatregelen inzake het coronavirus zijn aangescherpt heeft het moderamen, in overleg 
met de Werkgroep Morgendiensten (WMD), besloten dat de kerkdiensten in de Keizersgrachtkerk in 
ieder geval tot en met 6 april alleen online zijn te volgen voor gemeenteleden en andere 
geïnteresseerden via https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/zondag-in-de-kerk/48-kerkdienst-
live. U kunt daar ook de liturgie en het KG-krantje vinden. Natuurlijke kunt u ook later de kerkdienst 
naluisteren via https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/kerkdienst-gemist.  
 
De online kerkdienst wordt live vormgegeven door één liturg, voorganger, dirigent, de muzikant(en), 
enkele leden van de zanggroep en slechts in aanwezigheid van één ambtsdrager, 
vertegenwoordiging van het moderamen/de WMD en een geluidstechnicus. Er zal gepaste afstand 
worden gehouden. 
 
De viering van brood en beker is aangepast en zal voornamelijk “symbolisch” worden ingevuld met 
aandacht voor het delen in gedachtenis en de verbondenheid met elkaar en de wereld. Er is geen 
koffiedrinken na afloop.  
 
Voor uw bijdrage voor de collecten kunt u de GIVT-app gebruiken, of de Ideal button op de site. Wat 
via Ideal gegeven wordt zal verdeeld worden tussen diaconie en kerk (naar verhouding van eerdere 
collectes).  
 
Als u voorbeden wilt vragen voor iets of iemand, mail deze gerust naar 
mededelingen@keizersgrachtkerk.nl, graag uiterlijk zondagochtend 9.15 uur.  
 
Als er aanleiding is om de nu genomen maatregelen aan te scherpen, zullen wij u opnieuw via een 
mailing  informeren. Ook plaatsen wij een bericht in het KG-Krantje en de website. We baseren de 
maatregelen op de richtlijnen van de RIVM en de adviezen van de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk en de Protestantse Kerk Amsterdam. 
 
Activiteiten van onze gemeente gaan niet door of in digitale vorm: denk aan spelavonden en andere 
activiteiten van de tieners, jongeren en kinderen, leeshuizen, filmmiddag, dinsdagochtendgroep en 
gemeentemaaltijd van 25 maart. 
 
Voorbereidingsgroepen en vergaderingen (MAG, moderamen, wijkraad etc) komen niet in de kerk bij 
elkaar maar vinden via telefoon, skype of anderszins plaats.  
 
Niemand mag zich verplicht voelen te komen of een taak uit te oefenen. Als er hierdoor ‘gaten’ 
vallen, zoeken we naar een passende oplossing.  



 
Alle bovengenoemde zaken gelden vanaf vandaag vrijdag 20 maart tot en met maandag 6 april 2020, 
maar indien nodig langer.  
 
Ligt alles dan helemaal stil? 
 
Nee, gelukkig niet! Per telefoon, app, conference calls is er veel onderling contact. Zeker bij de 
mensen die de vieringen in de Veertigdagentijd en de Stille Week voorbereiden. Vanaf deze plek: 
inspiratie gewenst! 
 
Roos Fountain bereidt voor de tieners een programma voor dat online (samen) uit te voeren is. 
Robert Jan Nijland houdt dagelijks contact met de jongeren en kijkt hoe zingeving-per-app er uit kan 
zien. 
 
Het KGK2030-traject is een beetje aangepast. De bijeenkomst op 18 april gaat niet door. Maar we 
kunnen wel gewoon onze 7 punten voor 31 bloeifactoren verdelen! Echt doen, mail ze naar 
kgk2030@keizersgrachtkerk.nl 
 
En ook onze koster, Henk-Jan Bustraan, is op zijn post! 
 
Pastorale zorg 
We willen voorkomen dat de pastorale zorg stil komt te liggen, juist in deze ontwrichtende tijd. 
Gerhard is zoveel mogelijk overgeschakeld naar ‘telefonisch pastoraat’ en Robert Jan houdt contact 
met de jongeren. Behoefte aan contact? Neem contact met Gerhard en Robert Jan Nijland. Hanna 
van Dorssen (onze aandachtspastor) is ziek (geen corona). Ook hebben we de contactpersonen van 
het KGK-netwerk gevraagd om initiatief te nemen richting mensen in ‘hun’ wijk. Heeft u ergens hulp 
bij nodig, schroom niet hen te vragen.  
 
Of kun je zelf iets doen? Kaartje schrijven, bellen, boodschapjes doen, kinderen (of volwassenen) 
voorlezen via skype. Geef het door aan de contactpersoon van ‘jouw’ wijk van het KGK-netwerk (zie 
laatste pagina KIDS) of aan onze diaconie (contactpersoon Tineke Buitenhuis, zie de KIDS). Maar let 
alsjeblieft op: neem geen onverantwoorde risico’s. Social distancing is niet alleen voor uzelf 
belangrijk maar juist ook voor uw bekenden en onbekende derden. 
 
We vragen jullie om onze beslissingen te volgen. Voor opmerkingen of vragen kun je ons via 
wmd@keizersgrachtkerk.nl of info@keizersgrachtkerk.nl benaderen.   
 
Tot slot, we hopen van harte dat we de komende zondagen, wederom in verbondenheid (thuis en in 
de kerk) een goede viering mogen hebben en dat we doordeweeks met elkaar in contact weten te 
blijven. Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten (Erasmus). 
 
 
Namens het moderamen,     
Gerhard Scholte, Ineke Visser, Frits van den Boomgaard en Berendien Bos 
 
Namens de Werkgroep Morgendiensten, 
Reina Steenwijk, Martine Koedijk en Wilma Eusman 
 


