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Colofon 
 

'Kerk in de Stad' is het gemeenteblad van de Keizersgrachtkerkgemeente. Het verschijnt 7 keer per 
jaar. Kopij voor dit blad kunt u via e-mail, (tot negen dagen vóór de verschijningsdatum) aanleveren bij 
één van de redactieleden of via het e-mailadres redactie.kids@keizersgrachtkerk.nl 
 
Dit blad wordt toegezonden aan alle adressen die in het adressenbestand van de KgK-gemeente zijn 
opgenomen. Als u lid wilt worden van onze gemeente, of 'abonnee' wilt worden van Kerk in de Stad, 
kunt u dat doen door het foldertje te gebruiken dat achterin de kerk ligt. 
 
KidS is ook te lezen op de internetpagina van de Keizersgrachtkerk: www.keizersgrachtkerk.nl 
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Hoewel de herfst officieel al lang begonnen is en de pepernoten weer in de 
winkel liggen, hadden we afgelopen weken nog te maken met zomerse 
temperaturen. Op weg naar de supermarkt passeerde ik buurtgenoten in korte 
broeken en slippers. Zelf wilde ik nog van het mooie najaarsweer genieten door 
een lange boswandeling te maken en de herfstgeuren en -kleuren eens goed op te 
snuiven. Mijn winterjas kon ik thuis laten.  
 
Maar de kalender is onverbiddelijk, zo blijkt ook wel weer uit deze KidS. Hoe 
zacht de temperaturen ook blijven, de feestdagen komen er aan en de nodige 
voorbereidingen worden weer getroffen. Op zaterdag en zondag 10 en 11 
november vindt weer de jaarlijkse Sinterklaasmarkt plaats (zie pagina 21), 
waarvoor u mooie en nuttige spullen voor de verkoop kunt inleveren.  
De kinderen kunnen weer repeteren voor de Kerstmusical (zie pagina 13) en er 
wordt dit jaar ook een Kerststal gemaakt, met als thema Doe als God, word 
mens!’ (pag. 20). Niet alleen de feestdagen zelf, maar ook de voorbereidingen 
ervan zijn een tijd van gezelligheid! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kerk in de Stad verschijnt 7 keer per jaar.  
Kopij kunt u steeds tot negen dagen vóór de verschijningsdatum inleveren per mail. 
 
De eerstvolgende KidS’en: 
KidS nr. 327 verschijnt op zondag 9 december (kopijdatum woensdag 30 nov 2018) 
KidS nr. 328 wordt nog bekend gemaakt! 
 
 
 
Inleveren zondagse mededelingen  
 

Behalve dit gemeenteblad Kerk in de Stad verschijnt wekelijks het Kg-krantje, op 
zondagmorgen ingevouwen in de liturgie, waarin mededelingen/berichten kunnen 
worden opgenomen. Kopij hiervoor kan worden ingeleverd tot vrijdagavond 22.00 uur 
bij  Joost Koedijk (tel. 020 610 88 85) of per e-mail via: krantje@keizersgrachtkerk.nl 
 
 
 
 
 

 Van de redactie Henriette Sanders 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 
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Datum                  Thema                                                Uitleg  
 

4-11-2018 Ziel en zaligheid Pete Pronk 

11-11-2018 Heel-kundig Jean Jacques Suurmond 

18-11-2018 Heel-kundig Gerhard Scholte 

25-11-2018 Heel-kundig Gerhard Scholte 

2-12-2018 Doe als God, word mens Gerhard Scholte 

9-12-2018 Doe als God, word mens Sietske van der Hoek 

16-12-2018 Doe als God, word mens Riekje van Osnabrugge 
 
 
 
 
 
 

Predikant: 
 Gerhard Scholte, mob. 06.40486034 
  gscholte@dds.nl 

- werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 
- telefonisch spreekuur: maandag- en woensdagochtend, 9.00-10.30 uur. 
 

Ouderenpastor: 
    Hanna van Dorssen, mob. 06.43142786 
     hanna.vandorssen@gmail.com 
 
Jongerenpastor: 

Robert Jan Nijland, mob. 06.81538193     
Robertjan.nijland@prostestantsamsterdam.nl  

 Kerkdiensten in de komende periode 

Bereikbaarheid pastoraal team 
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De inleverdatum voor deze Kerk in de 
Stad was net voor een 
wijkraadsvergadering. Daarom een 
voorbeschouwing (geschreven in 
samenwerking met scriba Berendien 
Bos) op een agendapunt dat wij als u 
dit leest al hebben besproken. 
Daarnaast goed nieuws uit onze 
diaconie! 
 
Sociale veiligheid in de kerk 
We willen graag dat iedereen zich 
veilig voelt in de 
Keizersgrachtkerkgemeente. Veilig om 
te zijn wie wij zijn. Veilig om ons 
geloof te beleven. Maar ook om nare 
en vervelende dingen bespreekbaar te 
maken. Vervelende dingen die ons 
persoonlijk zijn overkomen of die we 
signaleren. 
Maar soms gaat het ook binnen de kerk 
wel eens anders dan we willen. Dat is 
vervelend. Het liefst lossen we dat 
samen op. 
Maar soms is dat niet genoeg of niet 
(meer) mogelijk. In dat geval kunt u 
terecht bij de vertrouwenspersoon van 
de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), 
mevrouw Hannie Kraan. U kunt bij 
haar terecht als u iets heeft gezien of 
meegemaakt dat volgens u ongepast of 
grensoverschrijdend is. Ook als u denkt 
dat u zelf zoiets heeft gedaan, kunt u 
contact met haar opnemen. 
Mevrouw Hannie Kraan werkt 
onafhankelijk van de kerk en heeft 
ruim 30 jaar ervaring als 
vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar 
via mobiel: 06-38909170 en email: 
hanniekraan@kracoconsult.com. 
Dat er een vertrouwenspersoon is, is 
nieuw en is onderdeel van het beleid 

rond sociale veiligheid dat de 
Algemene Kerkenraad van de PKA in 
januari 2018 met elkaar heeft 
vastgesteld. Behalve de 
vertrouwenspersoon is ook een 
gedragscode opgesteld. Ook komt er 
materiaal beschikbaar om het in de 
gemeente te bespreken. De Wijkraad 
besprak het beleid in de 
wijkraadvergadering van 18 oktober 
2018. Vastgesteld moet worden wie 
aanspreekpunt voor dit onderwerp in 
de gemeente is. Het voorlopige 
aanspreekpunt is het Moderamen. Het 
aanspreekpunt dient overigens niet als 
‘meldpunt’. 
Informatie over ‘veiligheid in de kerk’ 
met allerlei ‘veelgestelde vragen’ zoals 
‘wat is ongepast gedrag? ’wat gebeurt 
er als ik de vertrouwenspersoon 
benader?’ en ‘hoe dien ik een klacht 
in’? is te vinden via 
www.keizersgrachtkerk.nl/ 
500-sociale-veiligheid. 
 
Tineke Buitenhuis nieuwe diaken 
Van het voorjaar is er door Anna 
Verbeek en Tineke Buitenhuis een 
aanzet gemaakt voor een diaconaal 
programma voor onze gemeente. Het 
verheugt me te kunnen melden dat 
Tineke besloten heeft de diaconie te 
gaan versterken. Zij zal daarbij ook de 
afgevaardigde vanuit de diaconie naar 
de Wijkraad worden. Over de precieze 
datum van Tineke’s bevestiging tot 
ambtsdrager wordt u nog nader 
geïnformeerd. 
Dit betekent ook dat de Wijkraad na 
vele jaren afscheid gaat nemen van 
Gerard van Breevoort. Gerard heeft 
zeker 12 jaar trouw de diaconie in de 

Uit de Wijkraad en Moderamen  Joost Koedijk 
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wijkraad vertegenwoordigd. We zullen 
het afscheid niet ongemerkt laten 
passeren. Gerard, ook op deze plek, 
dank je wel! 
Als u meer wil weten van het werk van 
Wijkraad en Moderamen dan kunt u 

contact met mij opnemen. Mijn 
gegevens staan achter in deze “Kerk in 
de Stad”. 
 
I.v.m. de vakantie van Gerhard 
Scholte, dit keer geen Kleine Kroniek. 

 

Verhuur en exploitatie 
De Kerkzaal, Tuinzaal en zalen in de 
Kerkstraat 107 zijn weer veel verhuurd. 
De Steungroep Kosterij heeft 
ondersteuning gegeven bij de verhuur 
aan:   
 
ü Donut-D-day: een bomvolle 

Kerkzaal, Tuinzaal, keuken en tuin 
op zaterdag 15 september. Zo’n 350 
bezoekers en tientallen vermaarde 
sprekers. Een inspiratie-event over 
milieu, monetaire hervorming en 
heelwording (verbinding hoofd, hart 
en intuïtie). Herman Wijffels vatte 
de dag samen in een slotwoord: 
‘Het kapitalistische systeem, de 
basis van het huidige 
maatschappelijke bestel, loopt ten 

einde. Planet First!  Als we een 
toekomst willen geven aan onze 
kinderen en kleinkinderen, dan 
hebben we onze hele 
maatschappelijke en economische 
orde in te stellen op het voeden, 
onderhouden en uitbreiden van het 
natuurlijke kapitaal. Alleen dan 
kunnen we een toekomst aan het 
leven geven.’ Impressies en foto’s 
zijn te zien op http://donutdday.nl/    
Wat mooi dat de Keizersgrachtkerk 
dit event heeft mogen faciliteren! 
Na afloop werden we overladen 
met positieve reacties. Mooie 
contacten aan de dag 
overgehouden. Bijvoorbeeld 
cateraar ‘Deshima’ (veganistisch). 
http://www.macrobiotics.nl  

 

 
 

 Nieuws vanuit de kosterij Henk-Jan Bustraan   
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ü Lezing Jacoba van Tongeren 
(georganiseerd door PKA): vrijdag 
14 september verzorgde  Paul van 
Tongeren, neef van verzetsvrouw 
Jacoba, een lezing. Ook Désanne 
van Brederode (Syrische Comite) en 
Annette van Kouwenhoven (City 
Rights Amsterdam) gaven een lezing 
naar de actuele situatie van verzet 
en streven naar wereldvrede. 

 
ü Locatie voor crew van een 

filmopname: de crew (en figuranten) 
van een BBC serie (‘Killing Eve’) was 
bij ons te gast op zaterdag 22 
september. Niet om opnames te 
maken binnen onze kerk, maar om 
geschminkt te worden en om te 
eten. Opnames vonden plaats op de 
Herengracht en in het Rijks 
Museum.  

 
ü Zaterdagavond 6 oktober vierde het 

Leger des Heils bij ons het 70 jarig 
bestaan van de Goodwillcentra in 
Amsterdam met een dankdienst. De 
dienst in de Kerkzaal was groots en 
zeer goed bezocht! De kerkzaal was 
omgetoverd in een zee van 
bloemen en TV- schermen. Zelfs op 
de preekstoel stond een groot 
scherm waarop iedereen naar 
filmpjes en presentaties kon kijken. 
Muzikale begeleiding werd 
verzorgd door de Brassband van het 
Leger des Heils (50 bandleden) en 
het koor “Charis Music” (18 
vocalisten). De receptie na afloop in 
de Tuinzaal was ook erg goed 
bezocht. Cateraar 50/50 (van het 
Leger des Heils) verzorgde de 
versnaperingen.   

 

ü Het Orkest van de Achttiende Eeuw 
heeft op 9,10 en 11 oktober weer 
gerepeteerd bij ons, samen met het 
koor Cappella Amsterdam: “Die 
Jahreszeiten” van Joseph Hayden.  
Veel enthousiaste ‘Stuk’ers’ hebben 
de orkestleden weer kunnen 
oppeppen tijdens de pauzes met 
koffie, thee, spa rood en 
speculaasjes. 

 
ü Kamerkoor “Airone” gaf op 14 

oktober een mooi concert met 
Franstalige liederen o.a. van Gabriel 
Fauré. Pianist Bart van Sambeek was 
na afloop vol lof over onze 
Bechstein vleugel: “perfect 
gerestaureerd, een genot om te 
mogen bespelen!”  

 
ü Onze zalen zijn tevens verhuurd 

geweest aan vaste huurders: de 
Evangelische Roze Viering, NUUF 
(Netherlands Unitarian Universalist 
Fellowhip), AMC (Opleiding 
psychiatrie), Arkin, het 
Drugspastoraat, Taakgroep 
Vluchtelingen en Stadsverlichting 
en de Bezoekgroep 
Detentiecentrum Schiphol.   

 
Kosterdag 
Donderdag 18 september waren (voor 
het eerst?) koster/beheerders bij elkaar 
van een groot aantal PKA kerken voor 
een kennismaking en kennis-
uitwisseling. De Keizersgrachtkerk 
faciliteerde de bijeenkomst, die werd 
geleid en was georganiseerd door PKA 
(P&O): Linda van Utrecht en Suzanne 
Stoelinga. 
 
Naast kennisuitwisseling zijn 
onderwerpen besproken als 
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brandveiligheid, BHV, AED (iedere 
PKA kerk krijgt een AED) en 
privacywetgeving.  
 
Een aangeklede borrel na afloop 
(hapjes verzorgd door Paul Stolk) 
leverde fijne gesprekken op. Wordt 
vervolgd: Willem de Zwijgerkerk, in 
2019! Er zal op korte termijn al een 
WhatsApp-groep starten, waarbij 

koster/beheerders elkaar snel kunnen 
raadplegen, informeren en vragen 
kunnen stellen aan elkaar.  
Aanwezig waren: Willem de 
Zwijgerkerk, Thomaskerk, Nassaukerk, 
Noorderkerk, Nieuwendammerkerk, 
Westerkerk, Regenbooggemeente, 
Binnenwaai, Oranjekerk en de 
Keizersgrachtkerk.  

 

 
 
 
StuK  
De Steungroep Kosterij is altijd op zoek 
naar enthousiaste medewerkers tijdens 
bijeenkomsten. Vindt u het leuk om 
bezoekers te voorzien van een kopje 
koffie, thee of een drankje? U bent van 
harte uitgenodigd om een keer mee te 
helpen achter de bar.  
 
Interesse? Meld u aan op de 
Keizersgrachtkerk-website. Op de 
homepage vindt u informatie onder het 
kopje: ‘vele handen: helpen bij Stuk 
activiteiten’.   

 
Voor de gemeenteleden (of vrienden 
van) die van klussen houden  
De beheergroep klust zeer regelmatig 
in de kerk. Ledlampen aanbrengen, 
schuren/schilderen, reparaties van 
kerkbanken et cetera. Heeft u twee 
rechter (klus)handen? Kom’s helpen bij 
een mooie activiteit in de Kerkzaal: 
alle banken nalopen: houtwerk, 
scharnieren, schroeven in de grond 
vervangen.   
 
We hebben een klussenlijst hangen bij 
het kantoor van de koster. Wellicht 
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staat er een klusje bij van uw gading? 
Of misschien heeft u suggesties?   
 
Tot slot vragen we uw aandacht voor 
een bijzonder (benefiet) concert op 
zaterdag 17 november 2018 in de 

Kerkzaal: Stadsverlichting voert dan 
haar jaarlijkse concert uit, onder 
andere met klankschalen. Dit jaar 
verwelkomen we special guests ‘Fred 
klarinet, Henk bas, Anna piano.’  

 
 
 

 

 
 
Film op Vrijdag - let op andere datum! 
 
Vanwege de opbouw van de 
Sinterklaasmarkt op vrijdag 9 
november verhuizen we met Film op 
Vrijdag naar de week daarop: vrijdag 
16 november. Vanaf 14.30 uur inloop, 
om 15.00 uur start de film. Meer over 
de film die gedraaid gaat worden via 
de mededelingen in de kerk en het 
KGK krantje. 
  
 

Contactkring zoekt nieuwe leden 
 
De Contactkring organiseert elk jaar 
vijf zomermorgens, een kerstmorgen en 
het uitje. Agnes Vlaanderen heeft een 
handig overzichtje van de taken en 
werkwijze. Ze stuurt dat graag toe als 
je geinteresseerd bent. Je kunt kiezen 
met welk van de activiteiten je aan de 
slag zou willen, na een gezamenlijke 
brainstorm. Per jaar kost het je ca. 6 
uur.  

 

    Film op vrijdag 16 november Hanna van Dorssen 
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Op 28 mei 2018 zijn er nieuwe regels 
voor privacy van kracht geworden in 
de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Deze 
verordening zorgt ervoor dat in de hele 
EU dezelfde privacywetgeving geldt. 
Ook in de kerk hebben we daar mee te 
maken, omdat onze diensten en dus 
ook de voorbeden, digitaal te volgen 
zijn en worden bewaard. De 
Keizersgrachtkerk heeft daarom een 
privacy statement gemaakt, dat u kunt 
nalezen op onze site. In dat privacy 
statement is het volgende opgenomen:  
 
Tijdens een kerkdienst worden in 
gebed of anderszins namen van leden 
van de gemeente genoemd. De 
kerkdienst is ook publiekelijk te volgen 
via  internet. De gemeente noemt de 
naam en voornamen en (indien van 
toepassing) gegevens rondom ziekte en 
gezondheid. De gemeente verzamelt 
deze gegevens op basis van haar 
gerechtvaardigde activiteiten, te weten 
haar gerechtvaardigd belang om een 
gemeenschap te zijn waarin leden naar 
elkaar omzien en hen op te dragen aan 
God.  

 
In ons statement staat dus dat wij 
persoonsgegevens (waaronder voor- en 
achternaam en “gegevens over ziekte 
en gezondheid”) noemen in onze 
gebeden. Dat is een belangrijk 
onderdeel van het gemeente zijn. De 
werkgroep morgendiensten heeft 
gesproken over hoe we omgaan met 
deze gegevens. Daaruit kwamen de 
volgende punten naar voren.  

Om het gemeentezijn vorm te geven is 
het goed dat gemeenteleden 
voorbeden kunnen aanvragen voor 
zichzelf of voor anderen, zowel vooraf 
(telefonisch of via mail) als op zondag 
via het voorbedenboek. Het is aan de 
aanvrager om daarbij al dan niet de 
reden aan te geven waarom voorbeden 
worden aangevraagd. Vaak is vooraf 
geen overleg is geweest met degene 
waarvoor voorbeden worden 
aangevraagd. Dit laatste vraagt extra 
zorgvuldigheid. 
Daarom wil de werkgroep 
morgendiensten extra aandacht vragen 
voor:  

• Het zo goed als mogelijk 
inschatten of degene waarvoor 
voorbeden wordt gevraagd dit 
ook fijn zal vinden in algemene 
zin: wil degene wel dat haar/zijn 
naam genoemd wordt in de 
voorbeden?  

• Het zorgvuldig formuleren van 
de reden van de voorbeden en 
hierbij meer algemene 
omschrijvingen te gebruiken. Te 
gedetailleerde beschrijvingen 
over de situatie kunnen de 
privacy immers snel schaden, 
zeker bij gegevens over de 
gezondheid. 

• Om te overwegen alleen de 
voornaam en relatieomschrijving 
te noemen van degene voor wie 
voorbeden wordt gevraagd. Het 
is van belang dat de mensen in 
de kerk weten om wie het gaat, 
maar daarvoor hoeft niet altijd de 
voor- en achternaam worden 

Privacy en Voorbeden 
              
 

Martine Koedijk en Reina Steenwijk 
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genoemd. Uiteraard kunt u uw 
eigen naam wel volledig laten 
noemen en ook bij mensen die 
zijn overleden is het noemen van 
voor- en achternaam zeker 
gepast. 

Een aantal voorbeelden om een beeld 
te geven:   

• Voor een dierbare vriend van 
Jannie Plezier die is opgenomen 
in het ziekenhuis. 

• Voor Klaaske die gevallen is en 
nu gebonden is aan huis. 

• Danken wij voor het leven van 
Erik de Jong, oom van Peter en 
Theo, die afgelopen donderdag 
overleden is. En bidden wij voor 
zijn kinderen en kleinkinderen. 

• Voor al degenen in de gemeente 
die deze week een operatie 
moeten ondergaan. 

• Voor mijn collega Dien en haar 
gezin nu haar man en hun vader 
uitbehandeld is. 

• Danken wij voor Trijn die een 
gezond (klein)kind heeft 
gekregen.  

We hopen zo dat we op deze manier 
én blijvend vormgeven aan 
gemeentezijn én rekening houden met 
elkaars privacy. U kunt bij vragen altijd 
contact opnemen met Reina Steenwijk 
of Martine Koedijk (gegevens zie 
achterin KidS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 

 
Enkele weken geleden had onze lift 
weer kuren en dat is voor een aantal 
gemeenteleden, dat hierop is 
aangewezen,  erg vervelend.  De 
problemen van begin 2017 zijn 
overigens verminderd door het 
plaatsen van een verwarmingselement, 
maar dit jaar hadden we te maken met 
een zeer warme zomer en het koelen 
met water leverde weer 
vochtproblemen op. Een deel van de 
nieuwe problemen is daaruit te 
verklaren. 
Koster Henk-Jan Bustraan heeft direct 
na dat weekend weer contact 
opgenomen met Otis. Die dinsdag is er 
een servicemonteur langs geweest en 
op woensdag hebben Henk-Jan en ik 
een gesprek gehad met een technisch 
adviseur.  
Uit het gesprek met de technisch 
adviseur kwam het volgende: we gaan 
uit van deze lift die nog niet vanwege 
ouderdom of slijtage toe is aan 
vervanging. De plaatsing van de lift 
buiten het gebouw geeft wel een 
grotere kans op storingen door het 
weer (temperatuur en vocht).  
Vervanging door een ander lift is echter 
zeer ingrijpend en kostbaar. De 

liftschacht moet dan bouwkundig 
worden aangepast en ook de huidige 
constructie met twee deuren op één 
zijde en een derde deur (gang) op 90% 
ten opzichte van de andere twee 
deuren is eigenlijk alleen bij dit type 
lift mogelijk.   
Net vandaag (16 oktober) hebben we 
een reactie van Otis gehad en daarover 
heb ik nog telefonisch contact gehad 
met de technisch adviseur. Uit 
bestudering van de storingsrapporten 
van afgelopen jaar komen zij,  na 
overleg met hun technici,  tot het 
advies van een gefaseerde aanpak, 
waarbij zij aangeven dat ze 
verwachten dat de storingen opgelost 
worden door de ruimte tussen de 
sloffen en de leiders (de eerder 
genoemde contactpunten) te 
verruimen.  
Mocht dit toch niet tot het gewenste 
resultaat leiden, dat zullen we ons in 
de Beheercommissie en het 
Moderamen beraden op volgende 
stappen, maar we gaan eerst deze 
laatste oplossing proberen. Voor nu is 
dit de stand van zaken. 
Harry Visser — Voorzitter 
beheercommissie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lift Harry Visser 
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Kerstmusical 2018, Eerste Kerstdag in 
onze kerk! 
We gaan weer zingen, dansen, acteren, 
een film maken en nog veel meer! 
Vanaf 5 jaar t/m de brugklas mag je 
meedoen (uitzonderingen zijn te 
bespreken).  
Er zal steeds op zondag na de dienst 
geoefend worden, we starten dan om 
12.15 uur. We beginnen met het 
bespreken van het idee dat wij hebben, 
de mogelijke rollen en jullie wensen 
op zondag 4 november. Op 11 

november horen jullie dan je rol en 
beginnen we met oefenen. Alle verdere 
zondagen in november en december 
tot/met zondag 23 december repeteren 
we. Op maandag 24 december om 10 
uur is dan de generale repetitie. 
Er hebben zich al een aantal kinderen 
opgegeven, maar er kunnen nog veel 
meer meedoen: graag zo snel mogelijk 
opgeven bij Ineke Visser. 
En mochten er nog mensen willen 
meehelpen in de begeleiding: graag!  

 

 
 
De voorbereidingen zijn gestart! 
 

 

Kerstmusical 2018  Ineke Visser 

Cursus Janneke Stegeman   
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De bijbel, bevrijding en onze blinde 
vlekken  
 
Als student theologie leerde ik over 
contextuele manieren om de bijbel te 
lezen. Dat ging meestal over andere 
mensen: er was Latijns-Amerikaanse 
bevrijdingstheologie, er was zwarte 
theologie. Gelukkig was er ook 
feministische theologie: dat ging zeker 
ook over mij. Alleen was die alweer 
naar de marge teruggedrongen. 
Evengoed scherpte het mijn blik: ik 
merkte dat de stem van mannen het 
luidst klinkt, in de bijbel en ook in de 
uitleg ervan en in de geschiedenis van 
de kerk.  

Je context - dat wil zeggen: alles wat 
jou vormt en bepaalt, zoals de plek 
waar je opgroeit, de taal die je spreekt, 
je gender, je seksuele voorkeur, je 
plaats in de maatschappij, of je genoeg 
geld hebt of niet - doet er toe, zeker 
ook in geloof. Ik ging me meer verdie-
pen hoe ik gevormd ben en wat mijn 
positie is. Ik deed ontdekkingen, bij-
voorbeeld over witheid. Ik merkte dat 
theologie daarvan spannender werd en 
mijn geloof levendiger.  En ik leerde 
veel van  mensen die andere ervarin-
gen en posities hebben dan ik en voor-
al van stemmen uit de marge. Dat was 
bevrijdend. 

In deze cursus gaan we samen op 
zoek, naar onze blinde vlekken en naar 
wat ons raakt. De focus is op de bijbel, 
hoe we die lezen en hoe we onszelf 
daarin terugvinden (of niet). We ver-
diepen ons in o.a. bevrijdingstheologie, 

onbetamelijke theologie en in de ge-
schiedenis van Nederlands protestants 
bijbellezen.   

We lezen teksten uit de bijbel en ook 
bijvoorbeeld van Nederlandse 
verdedigers en tegenstanders van 
slavernij, van Martin Luther King en 
Marcella Althaus Reid ('onbetamelijke 
theologie'). We kijken naar fragmenten 
van o.a. James Baldwin, politici zoals 
Buma en naar Jenny Douwes en Jerry 
Afriyie bij Twan Huys.  
We beginnen steeds met een mini-
college, daarna bespreken we een tekst 
en/of een filmfragment en tot slot is er 
ruimte voor gesprek en uitwisseling.  
 
Data:  

- 1 november, thema: contextuele 
theologie - wat is dat en wat is 
eigenlijk onze context?,   

- 15 november, thema: waar komt 
de Nederlander vandaan?: over 
christelijke normen en de joods-
christelijke traditie 

- 29 november: thema: 
christendom en kolonialisme: 
zijn we er los van? 

- 13 december: het woord is vlees 
geworden: ons (gelovige) 
lichaam  

- 20 december: kijken in de ziel: 
wat is eigenlijk geloven?  

 
Tijd: 19.30-21.15 
Opgave bij Janneke Stegeman,  
www.jannekestegeman.com.  
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Op 25 augustus 1903 stond er een 
opmerkelijk bericht in het 
Dordrechtsch Nieuwsblad: “De 
koopman J. Pelleboer Wz. uit Kampen, 
die geregeld wekelijks Amsterdam 
bezoekt om met boter, kaas en eieren 
te venten, was Woensdag te 
Amsterdam even een woning 
binnengegaan, waarna hij, buiten 
gekomen, ontdekte dat zijn kar 
verdwenen was. ’t Mooie weer had 
hem verlokt zijn jas uit te trekken en in 
de kar te leggen, zoodat hij ook zonder 
dit kleedingstuk met de nachtboot naar 
hier vertrok. De kar met eenige ledige 
boterpotjes, is door de Amsterdamsche 
politie onbeheerd gevonden.” 
Jan Pelleboer (1847-1937) was 
geboren tussen Kampen en Zwolle, op 
een boerderij aan de Oude Wetering in 
de polder Mastenbroek. In Kampen 
trouwde hij in 1872 met Jennigje van 
Bruggen (1849-1898). Hij vestigde zich 
als landbouwer in Dalfsen en vanaf 
1879 op het Kampereiland. Ze kregen 
dertien kinderen, van wie er acht 
volwassen werden.  
1898 was een jaar van groot verdriet. 
Op 3 maart overleed Jennigje, nog 
maar 48 jaar oud. In december werd 
Jan Pelleboer failliet verklaard. In 
februari 1899 werd de boedel 
verkocht. Eerst werden 100.000 halve 
kilogrammen Kampereilander hooi 
verkocht, drie pinken en een stierkalf 
en twee weken later de rest van het vee 
(een aftands zwart merriepaard, 25 
koeien, 15 kalveren, twee drachtige 
varkens), het wagenpark (waaronder 
een sjees), alle landbouw- en 
melkgereedschap en de rest van de 
inboedel. 

Jan Pelleboer maakte een nieuwe start 
als koopman in boter, kaas en eieren. 
In 1903 hertrouwde hij met de 
weduwe Jentje van der Linde. Zijn 
zoon Roelof Albert en haar zoon 
Marinus Hendrikus Naberman kwamen 
in april 1906 naar Amsterdam en 
gingen wonen in de 
Spaarndammerstraat. Drie maanden 
later vestigden Jan en Jentje Pelleboer 
zich op de De Wittenkade: ‘winkelier 
in boter & eieren’ vermeldt het 
bevolkingsregister. Binnen twee jaar 
verhuisden ze terug naar Kampen. 
Janna van Rijn (1888-1971) was 
geboren in Vijfhuizen in de 
Haarlemmermeer. Ze was achttien, 
toen ze als dienstbode in Amsterdam-
Zuid ging werken. Ze werd 
‘bellenmeisje’ bij de weduwe Voûte in 
de Paulus Potterstraat. (Villa Paulus 
Potterstraat 2 is tegenwoordig 
onderdeel van Coster Diamonds.) In de 
Paulus Potterstraat moet het geweest 
zijn, dat Roelof Pelleboer met boter, 
kaas en eieren aan de deur kwam. Hun 
kleindochter Sya kan er nog over 
vertellen! 
Op 7 augustus 1913 trouwden ze in de 
gereformeerde kerk van Halfweg. Ze 
kregen vier kinderen, twee zoons en 
twee dochters. Hun tweede zoon Jan 
Pelleboer (1915-1990) en zijn vrouw 
Gon Pelleboer-Schaafsma (1916-2009) 
zijn in de Keizersgrachtkerk 
welbekend. Dit alles naar aanleiding 
van een gesprek onder de koffie vóór 
de dienst over een bellenmeisje! 
 
Peter Dillingh 

De Keizersgrachtkerk in boter, kaas en eieren (79) 
 

Peter Dillingh 



 
16 

Hoe nu verder? Een avond met alle 
Groene Kerken in Amsterdam 
 
De Dominicus Klimaatgroep heeft het 
initiatief genomen om op 22 november 
met zo veel mogelijk ‘groene’ mensen 
bij elkaar te komen. 
Doel is om gezamenlijk op te trekken 
en krachten te bundelen. En om te 
besluiten wat nu als eerste moet 
worden aangepakt. 
Tom Kroon van de Dominicus  heeft de 
acht officiële Groene Kerken in 
Amsterdam 
aangeschreven 
(Bethelkerk, 
Oudkatholieke Parochie, 
Hoop voor Noord, 
Keizersgrachtkerk, 
Evangelisch-Lutherse 
gemeente, Dominicus, 
Regina Coeli uit 
Beverwijk en Klooster 
Casella uit Hilversum). 
 
Een hele hartelijke uitnodiging voor 
deze avond: 22 november om 20.00 
uur in de Dominicus! (Je komt binnen 
via bel ‘pastorie’).  
 
Palmolie 
Sinds enige tijd wordt door 
satellietbeelden duidelijk dat er een 
enorme ontbossing plaatsvindt in het 
regenwoud op verschillende plekken 
op de aarde (o.a. Indonesië, Brazilië en 
Afrika). Dit alles voor de palmolie-
productie.  
Palmolie is een fantastisch product. 
Het heeft een hoge kwaliteit en wordt 

gebruikt in veel voedingsproducten 
(nutella, koekjes, ijs, chocola), maar 
ook in shampoo, cosmetica en zelfs 
diesel). Hoe fijn palmolie ook is, de 
winning heeft ingrijpende gevolgen. 
Enorme stukken oerwoud (zo groot als 
sommige Europese landen) worden 
gekapt en de mensen die er wonen met 
geweld verdreven.  
Als een plantage is aangelegd, kan men 
pas na 5 jaar de palmolie-noten ervan 
oogsten. Na 25 jaar is de boom ‘op’. 
Daarna moet de grond 25 jaar braak 

blijven liggen om tot rust 
te komen. Altijd is de 
grond verziekt door 

chemische 
bestrijdingsmiddelen. Het 
oerwoud is voor altijd 
verdwenen.  
 
Gebleken is dat met name 
drie grote Nederlandse 

banken: ING, de Rabobank en ABN- 
AMRO grote investeringen hebben in 
deze palmolie-industrie.  
Milieudefensie is daarom een actie 
gestart. Wethouders financiën van 
Nederlandse gemeenten worden 
gevraagd om hun huisbanken te 
verzoeken niet langer mee te werken 
aan investeringen in de 
palmolieproductie. Alle gemeenten in 
Nederland worden door Milieudefensie 
benaderd. Een enorme klus. 
 
Wil je meedoen aan dit initiatief of je 
eigen bank benaderen met een verzoek 
om zich terug te trekken? www. 
Milieudefensie.nl/regenwoud. 

Groene Blaadjes Elske Scholte 
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Inzamelen voor de KGK Sints 
Solidariteitsmarkt 
 
Het Solidariteitsfonds organiseert weer 
de Jaarlijkse KGK Sint Markt voor het 
goede doel, projecten in Afrika, Azië 
en Latijns Amerika, op zaterdag 10 en 
zondag 11 november.  
 
Een nieuw leven voor uw spullen                                    
We willen weer veel verkopen zowel 
voor jong als oud. Maar daarvoor 
hebben we uw steun nodig. U heeft 
vast veel in de kast staan wat niet meer 
gebruikt wordt en dat is fijn voor ons.  
 

• Het is wel belangrijk dat de 
artikelen er goed uit zien 

• Naast speelgoed en kinderdingen 
mag je/u ook andere mooie 
verkoopbare spullen mee 

nemen! Want het is voor jong en 
oud. 

• Geen kleding en schoenen, wel 
eigen creaties (jam, koek, taart, 
zelf gemaaktje kadootjes etc) 

Iedereen kan en mag weer aan mee 
doen. Heb je een idee voor leuke geld-
wervende activiteiten? Laat je talenten 
zien! We hebben marktverkopers 
nodig, en wij kunnen je spullen goed 
gebruiken.  
 
Vraag familie, buren en vrienden of ze 
wat voor ons hebben. Inleveren van 
je/uw spullen kan in de 
Keizersgrachtkerk, bij de koster Henk-
Jan, telefoon 6266868. Zegt het voort! 
 
Alvast bedankt namens het 
Solidariteitsfonds 
 
 

 

 

Inzamelen Sints Solidariteitsmarkt  
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In de Tuinzaal hangen van oktober t/m 
december werken van Manola Sint 
Jago, geboren en getogen op het 
zonnige eilandje Aruba en al ruim 35 
jaar met heel veel plezier wonend in 
Nederland, waarvan het grootste deel 
in Amsterdam. Door een ernstige en 
inmiddels chronische ziekte is zij al op 
haar 15e naar Nederland verhuisd, 
omdat ze op Aruba helaas niet verder 
medisch geholpen kon worden.  
 
Hieronder Manola 
aan het woord;  
‘Het bezig zijn 
met tekenen, 
schilderen, 
boetseren en 
sieraden maken, 
hebben mijn leven 
letterlijk inhoud en 
structuur gegeven. 
Naast het veel ziek 
zijn, haal ik heel 
veel plezier uit deze activiteiten en 
daarbij kan ik andere mensen er mee 
inspireren. Mensen worden heel blij als 
ze mijn werk zien en worden daar ook 
vaak door geraakt. Ik hou van kleur en 
maak daar ook veelvuldig gebruik van 
in mijn kunstwerken zowel op doek, 
papier als op hout. Ik maak ook veel 
gebruik van verschillende technieken 
en materialen in mijn kunstwerken. 
Mijn tropische achtergrond loopt als 
een rode draad door mijn kunstwerken. 
Bij elk doek of handbeschilderde 
houten vaas komt de tropen weer naar 
boven, hoor ik vaak mensen zeggen 
over mijn werk.  

Zelf probeer ik met mijn schilderijen 
een verhaal te vertellen aan de kijkers 
over wie ik ben en waar en hoe ik ben 
opgegroeid. Ik leef nu in een prachtig 
land dat eigenlijk totaal anders is dan 
waar ik ben geboren en getogen, maar 
de zon, de kleuren en de lach van 
Aruba zal ik altijd in mijn hart dragen 
en uitdragen aan anderen door middel 
van mijn kunstwerken.  
 

Ik heb ondanks mijn 
lichamelijke en 
deels visuele 
beperking al aardig 
wat exposities achter 
de rug binnen 
Amsterdam, maar 
ook daar buiten. 
Mijn grote wens was 
om een keer mijn 
werk in een kerk te 
mogen exposeren en 
het liefst een kerk in 

Amsterdam.  
Deze wens is met deze expositie in de 
Keizersgrachtkerk verwezenlijkt en ik 
ben hier heel dankbaar voor. Verder 
wens ik alle bezoekers van de 
Keizergrachtkerk heel veel plezier met 
mijn expositie.’ 
 
Met vriendelijke groet. 
Manola Sint Jago 
www.manolasintjago.exto.nl 
 
Voor informatie: Agnes Vlaanderen-
Jansen  
Jan Boudewijn   

 

Kunst in de Kerk - Manola Agnes Vlaanderen 
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Op 1 oktober overleed Frans Teders, 
echtgenoot van José van Raaphorst, 
broer van Albert. Vader voor Sophie en 
Tom. Frans werd 60 jaar.  ‘Rustig en 
betrouwbaar’ stond er boven zijn kaart. 
Ik leerde Frans en José persoonlijk 
beter kennen, nadat zij in december de 
negatieve uitslag van een onderzoek te 
horen hadden gekregen, verpletterend 
nieuws beter gezegd, dat als een 
donderslag bij heldere 
hemel kwam. Hoe moeilijk 
is het dan om hoop te 
houden?! Terugkijkend is 
Frans en José ook 
nauwelijks ruimte gelaten 
om het allemaal goed te 
verwerken, de 
achteruitgang haalde de 
hoop steeds  sneller in. 
José is al een aantal jaar lid 
van de Zanggroep. Frans 
kwam af en toe mee naar 
de kerk en was van plan vaker te 
komen. Zij waren al ruim twintig jaar 
elkaars geliefden en hadden dat juist 
vorig jaar met een prachtig 
huwelijksfeest beklonken. 
Frans had een bouwtechnische functie 
bij de gemeente Amsterdam. Dat 
bouwtechnische kwam al in zijn jeugd 
tot uiting, al met zijn legoblokjes testte 
hij vernuftige mechaniekjes uit. 
Samen met José maakte Frans lange 
wandeltochten, in stilte genietend van 
de wilde natuur.  
Heel goed was het om te merken dat er 
in de afgelopen moeizame maanden 

vrienden om hen heen stonden die ze 
al heel lang kenden, soms vanaf de 
vroegste jeugd! Steun ondervonden ze 
ook van mede-zanggroepleden. Heel 
veel steun kwam er ook van mensen 
van ‘Markant’. 
Rond de herdenkingsdienst op 
zaterdag 6 oktober klonken popsongs 
die Frans’ levensweg op de een of 
andere manier hebben 

gemarkeerd.  Zo ook het 
Duitse ‘Haus am See’, een 
lied over grootse 
toekomstidealen, die niet 
altijd bewaarheid worden. 
Daarin klinkt de regel: 
‘Gott hat einen harten 
linken Haken’. Vrij 
vertaald: God kan als een 
bokser hard uithalen met 
zijn linker.  Het deed me 
denken aan de zo heel 
hevige worsteling met het 

lot van kanker. We lazen bij het 
afscheid samen over Jakobs worsteling 
met God. En diens eenzaamheid 
tijdens dat gevecht. En vooral over het 
intense vragen om een zegen.   
Aan het eind van ons samenzijn 
zongen we: 
‘Om warmte gaan wij een leven, gaan 
wij over de zee, 
om iemand gaan wij een leven met 
licht en donker mee…’ 
Met deernis staan wij rondom José en 
haar kinderen. 
De naam van Frans Teders zij ons tot 
zegen. 

 
 
 

 In Memoriam  
 

Gerhard Scholte 

 
‘Gott hat einen 

harten linken 

Haken’. Vrij 

vertaald: God kan 

als een bokser 

hard uithalen met 

zijn linker. 
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Half september gingen 11 gemeentele-
den een weekend naar het klooster in 
Huissen om een begin te maken aan het 
Adventsproject. Met enkel de zin 'Doe 
als God, word mens' als inhoudelijk 
thema en materialen die we hadden 
meegenomen of aldaar gezocht gingen 
we aan het werk en lieten we bijna van-
uit het niets onze creativiteit stromen. 
Wat we toen hebben gemaakt en be-
dacht vormt het uitgangspunt voor het 
verder bouwen aan de Kerststal voor de 
Advent en de Kersttijd. 
Het doel van het project is zoveel moge-
lijk mensen te betrekken bij het vormge-
ven van de Kerststal en (als je dat wilt) 
de Adventdiensten. 
Inmiddels zijn er twee zaterdagen achter 
de rug en gaan veel onderdelen steeds 
meer vorm krijgen. Mensen die een dag-
je meededen waren zeer enthousiast. 

Het is heerlijk om een dagje lekker met 
je handen bezig te zijn en tegelijk ande-
ren te ontmoeten.  
Wil je nog meedoen? Dat kan! Er komen 
nog 2 zaterdagen namelijk 3 en 17 no-
vember. Het is van 11.00 tot 16.00u. Je 
hoeft er niet de hele dag te zijn, maar 
het begin van de dag meemaken is 
vooral voor 3 november wel handig. 
Dan gaan we aan de slag met video en 
geluidsopnames.  
Neem een lunch mee om te delen dan 
zorgen wij voor drinken. Vrienden, ken-
nissen, buren zijn ook welkom! 
We hopen dat deze dagen vol inspire-
rende en creatieve ontmoetingen zullen 
zijn.  
Voor meer informatie: Ellen Haagsma, 
coördinator.  
 

 

 

Kerststal ‘DOE ALS GOD, WORD MENS!’ 
 

Ellen Haagsma 
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zaterdag 10 november: 13.00 tot 15.30  
zondag 11 november: 12.00 tot 14.00  

Keizersgracht 566 
 

 

 
 

Oh kom er eens kijken en kopen! 
• Lekkere soep en broodjes met kroket! 
• koffie en thee met cake en veel lekkers 
• Markt met prachtige mooie spullen voor jong en oud!!!!  
• Speelgoed voor alle leeftijden 
• Boeken/ muziek voor groot en klein 
• Rad van avontuur en loterij 
• Leuke activiteiten/ verkoop potjes met peren! 

 
Heel veel gezelligheid!!! 

  
Doel: steun met de opbrengst, fantastische initiatieven in Azie; Afrika en Latijns 
Amerika via het KGK- Solidariteitsfonds. 
 

Van harte welkom! 

 
 
Website: www.Keizersgrachtkerk.nl  Klik door naar het Solidariteitsfonds. 

 

Sints Solidariteitsmarkt  
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In de afgelopen periode waren wij be-
trokken bij een 17 tal aanvragen die be-
trekking hadden op het gebied van 
landbouw, onderwijs, huisvesting, wa-
tervoorzieningen, het tegengaan van het 
verdere oprukken van de woestijn, het 
opzetten van winkeltjes, schoolkleding, 
gezondheidszorg. 
Waar speelde zich dit af? Veelal in het 
werelddeel Afrika, in landen zoals Zam-
bia, Ghana, Mali, Burkina Faso, Zuid-
Soedan, Tanzania, Congo, Zuid-Afrika, 
Mozambique, Benin. Verder in Zuid-
Amerika: Mexico, Brazilië, Nicaraqua 
en in het Verre Oosten: Indonesië, Ban-
gladesh. 
Wat opvalt, is de grote betrokkenheid 
van de plaatselijke bevolking die zich 
garant stelt om met elkaar het project tot 
een succes te brengen. 
Vaak heeft men te kampen met weers-
omstandigheden van grote droogte 
waardoor de oogst op het land verbrandt 
en overstromingen waardoor het zaai-
goed verdwijnt. Daarnaast is er de op-
rukkende woestijn. 
De projecten zijn kleinschalige pro-
jecten die door vrijwilligers worden op-
gestart. Oplossingen zijn de eenvoudige 
waterpomp handmatig aangedreven, het 
graven van waterputten en het aanleg-
gen van waterreservoirs. 
Op het gebied van scholing zijn er niet 
alleen de theoretische vakken maar is er 
ook het leren van een ambacht. Elektri-
citeit is op veel plaatsen niet aanwezig 
en de moeders en dochters leren via 
handmatig aangedreven naaimachines 
het confectie vak. 

Grootmoeders zijn actief betrokken bij 
het opvangen van hun kleinkinderen, ze 
letten erop dat de kinderen naar school 
gaan en zij zorgen zoveel mogelijk voor 
hun maaltijden en onderdak. 
Er komt huisvesting door kinderhuizen, 
hoe eenvoudig ook. Ze hebben een dak 
boven het hoofd en een bed, er is eten 
en de kinderen kunnen naar school. 
Er wordt geholpen met het opzetten van 
moestuinen om in het dagelijks leven te 
voorzien en, bij meer opbrengsten, zor-
gen voor een beter inkomen. 
In gebieden met veel kinderen zonder 
ouders, heb je te maken met trauma 
verwerking. Hoe doe je dat? Steeds er 
zijn mensen die zich daarvoor inzetten 
door het rollenspel en kunstzinnige acti-
viteiten. 
Met al de genoemde activiteiten komen 
wij als werkgroep het ‘Solidariteitsfonds 
KGK’ daadwerkelijk in aanraking en 
kunnen wij door steun van u als dona-
teur voor de aanvragers een lichtpuntje 
betekenen. 
Naast de financiële bijdragen van dona-
teurs voeren wij vanuit de werkgroep 
activiteiten uit die gericht zijn op het 
versterken van de geldelijke middelen te 
denken aan de actie ‘Nette Toilette’ en 
de jaarlijkse ‘Solidariteit Sint Nicolaas-
markt.’ Ook zijn wij op onze website te 
vinden onder Keizersgrachtkerk. 
Dit jaar hebben wij ruim € 15.500.00 
aan hulp en ondersteuning kunnen uit-
geven. 
Daarvoor zijn wij al onze ondersteuners 
dankbaar! 

 
 

  Nieuws vanuit het Solidariteitsfonds 
 

Simon Bal 
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Uitzwaaien van Wim Bots 
In de laatst gehouden ver-
gadering van het Solidari-
teitsfonds hebben wij van 
Wim Bots als werkzaam lid 
van de werkgroep Solidari-
teitsfonds afscheid geno-
men. 
Wim vond dat het nu tijd 
was gekomen om het stokje 
aan een jonger persoon 
door te geven. 
Als lid van de werkgroep heeft hij zich 
jarenlang ingezet voor het Solidariteits-
fonds. 
Hij was altijd betrokken bij rechtvaar-
digheid en de macht van het grote kapi-
taal waardoor ontwrichting in de samen-
leving dreigde. 
Met veel energie en kennis hield hij ons 
dat voor! 
Bij de activiteiten van het 
Fonds altijd paraat en op 
Koningsdag het aantrek-
kingspunt door zijn char-
mante opmerkingen. 
Wij willen Wim bedanken 
voor zijn inzet! 
 
Peertjes Dag 
Zaterdag 13 oktober was 
het dan zover, de door Jan-
nie en Albert Schalen ge-

plukte 45 kg peren wer-
den van schil ontdaan op 
smaak en op sap gebracht 
en daarna gekookt. 
Het schilteam bestond uit 
de volgende personen: 
Dineke, Wim, Wil, Mar-
cel, Albert, Janacy, Saar-
ke, Nico, Nellie. 
Ze schilden en sneden 
alsof hun leven ervan af-
hing. Daarna koken en 

keuren, tussentijds werden de ingelever-
de potten ontdaan van etiketten en ge-
wassen. 
Tjada verzorgde de inwendige mens. 
Voordat het vullen van de potjes kon 
beginnen kreeg Nico advies van Albert 
hoe de gesteriliseerde potjes uit het ko-
kende water gehaald moesten worden. 

Saarke en Nellie vulden 
de potjes en Tjada ver-
zorgde de etiketten. 
Tjada en Nellie maakten 
een mooi, verkoopbaar 
product. 
Ruim 85 potten 1e klas 
peren op sap! Klaar voor 
de verkoop. 
Henk-Jan bedankt voor 
het gebruik van de keuken 
en de verkoopprimeur. 
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VERTROUWEN is het thema van de 
diensten op de 2e, 3e en 4e zondag van 
Februari 2019. 
 
Wie voelt er voor om in de 
voorbereidingsgroep na te denken over 
hoe wij al of niet er in slagen onze 
onzekerheid en angsten te overwinnen?  
 
Waarom is het zo moeilijk elkaar te 
vertrouwen? 
Hoe worden we zelf eigenlijk 
betrouwbaar?  
Wat betekent het om vertrouwd te 
worden? 
Welke informatiebronnen zijn nog te 
vertrouwen in deze tijd van ‘Nepnieuws’ 
en ‘Alternatieve feiten’? 
Kunnen we nog wel vertrouwen op onze 
Moeder Aarde dat zij ons in leven blijft 
houden? 
 
Waaruit putten wij kracht, wat geeft ons 
nog moed en vertrouwen? 
Zijn er voorbeelden voor ons te vinden? 
In de Bijbel of daarbuiten? 
 

Bovenstaande vragen komen mogelijk 
ter sprake in de voorbereidingsgroep 
VERTROUWEN. 
Als ze bij jou ook wel eens opkomen en 
je wilt wel meezoeken naar antwoorden 
meld je dan aan voor deze groep! 
Meedoen in een voorbereidingsgroep 
schept geen enkele verplichting om als 
liturg dienst te doen. Vaak worden de 
goede gesprekken tijdens de 
bijeenkomsten als een verrijking 
ervaren. 
 
Voorgangers in de diensten zullen zijn 
Gerhard Scholte, Daan Savert en 
Margrietha Reinders 
Theologische begeleider is Daan Savert. 
Coördinatoren van de groep zijn Daan 
Schut en Juut Goede- Bruins Slot. 
 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 
15 november, ’s middags of ’s avonds 
afhankelijk van de samenstelling van de 
groep. 
 
Geef je op bij Daan Schut  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vertrouwen   Juut Goede-Bruins Slot 
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Het is in onze kerk een goede gewoonte op Kerstavond, voorafgaand aan de 
Kerstnachtdienst, een maaltijd te organiseren. 
 
Voor het bereiden van deze feestelijke maaltijd zijn wij op zoek naar één of 
meerdere koks. 
 
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Albert Schalen.  
 
 
 

 
 
 
De zondagmorgendienst én de muzikale 
invulling daarvan, staan zo centraal in 
onze gemeente dat ze een eigen dag 
verdienen! Daarom organiseert de 
werkgroep morgendiensten zaterdag 24 
november 2018 de Dag van de 
Morgendienst vol inspiratie voor alle 
gemeenteleden van de 
Keizersgrachtkerk. We doen nieuwe 
ideeën en energie op hoe je de 

verbinding legt tussen muziek en woord 
in de dienst, al zoekend en zingend. 
Maar bovenal wordt het een leuke en 
gezellige gezamenlijke dag. We starten 
om 10:00 uur en eindigen rond 16:00 
uur, uiteraard onderbroken door een 
lekkere lunch.  
Het ochtendprogramma wordt verzorgd 
door Christiaan Verbeek, een jonge 
componist. Hij verbindt zijn muziek met 

 Koks gezocht voor de kerstmaaltijd   Albert Schalen 

 Samen muzikaal de dienst maken    
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tekst, theater en film en heeft een 
Gouden Kalf gekregen voor beste 
filmmuziek bij de film Helium. In de 
middag gaat u twee workshops volgen. 
Eén gegeven door Jannelieke Schmidt en 
één door Maarten Bos met begeleiding 

op de gitaar door Tijmen de Koning. Zij 
laten u ervaren dat u meer kunt dan u 
misschien wel denkt. Geef je snel op via 
wmd@keizersgrachtkerk.nl 
(Meer informatie in de vorige KidS!)  
 

 
 

 
 
 
Verhuisd 

Joop van der Schee 
Cornelia Rang 
 
 
Bedankt  
 
Myrthe van Winzum 
Carolijn, Bendoe 

 

Catrien Meijers  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichten uit de gemeente  

 Gift geven aan de gemeente?  

 

 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een eigen kas. Hiermee betalen we o.a. 
onkosten voor diensten en diverse activiteiten. Als u een eenmalige gift wilt 
geven aan de wijkkas kan dat op het volgende rekeningnummer:  
NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente — Kgk. 
 
Wilt u het werk van de diaconie van de Keizersgrachtkerk steunen, gebruik 
dan de aparte rekening van de diaconie:  
NL 25 INGB 0000 870727 t.n.v. Diaconie Keizersgrachtkerk Amsterdam.  
 
De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk 
Amsterdam (PKA). Een gift aan de PKA kan via: NL 51 INGB 0004605050 
t.n.v. Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam. 
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Lukas Leeshuis-woe 
Joh. Verhulststr.15-2hg 
 
Woe 31 okt 20.00 
Woe 14 nov 20.00 
Woe 28 nov 20.00 
Woe 12 dec 20.00 

Bijbelleeshuis-za 
Kerkstraat 107 — zaal 5 
 
Zat  3 nov 10.00 
Zat  17 nov 10.00 
Zat  1 dec 10.00 
Zat  15 dec 10.00 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wijkraadsvergadering 
Kerkstraat 107 
 
Do 29 nov 20.00 
 
 
 
 

Film op Vrijdag 
 
Vr 16 nov 14.30 
Vr 14 dec 14.30 
 
 
 

Vrouwengroep 
 
Do 29 nov 20.00 
Do 10 jan 2019 20.00 
 
(geen vaste locatie, neem 
contact op met Jos Hesterman. 

Tieners 
Kerkstraat 107, Friendship 
 
Zo 4 nov 10.30 
Zo 18 nov 10.30 
Vr 28 nov spelavond 
Zo 2 dec 10.30 
zo 16 dec 10.30 
 

Kindercatechese 
KGK: Tuinzaal 
 
Zo 4 nov 10.30 
Zo 18 nov 10.30 
Zo 2 dec 10.30 
zo 16 dec 10.30 

Maandelijkse maaltijd 
Tuinzaal 
 
woe 31okt  18.30 
woe 28 nov 18.30 
woe 24 dec  18.30 
 
 

Overig 
MAG — Elke maandagavond — 20.00u — Kerkstraat 107: zaal 9 
Zanggroep (repetitie) — Elke woensdag — 20.00u — Kerkzaal KGK 
 
 
Za en Zo 10 en 11 november: Sinterklaasmarkt, zie pagina’s 17 en 21.  
Vr 16 nov: Film op vrijdag  
Za 24 nov: Dag van de Morgendienst, pag. 22 

 Agenda   


