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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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De lente staat voor de deur. Bomen en planten staan in bloei of zijn gevuld met knoppen 

die klaar staan om te ontpoppen. Hoofden en huizen worden ontdaan van alle winterstof. 

Rokjesdag komt er aan, maar de weergoden zijn het nog niet over eens wanneer dat zal 

zijn. 

Met de klimaatmars nog vers in ons geheugen blijken niet alleen de weergoden het weer 

niet meer herkennen. Duizenden Nederlanders gingen de straat op voor een schoner 

klimaat en ook onze kerk was er sterk vertegenwoordigd. In deze KidS een artikel over 

de klimaatmars van Petra Noordhuis, welke we met toestemming van het Nederlands 

Dagblad in ons blad mochten publiceren.  

In deze KidS ook een mooi een beklemmend gedicht van Hayarpi Tamrazyan, 

geschreven tijdens de donkere dagen van het kerkasiel en nu gepubliceerd in haar boek 

‘Aards verdriet & Hemelse vreugde.’ 

Onze vaste kopijleveranciers hebben weer veel mooie verhalen en artikelen aangeleverd 

(waarvoor dank!).  

Kortom, voor u ligt weer een mooie dikke KidS.  

 

Fijne Paasdagen! 

 

 
 

 
 

 

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. 330 verschijnt op zondag 12 mei (kopijdatum woensdag 2 mei 2019) 

KidS nr. 331 verschijnt op zondag 30 juni (kopijdatum woensdag 20 juni 2019) 

 

 

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 Erzsébet Oosterveld 

 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 



 
4 

 

 

Datum                  Thema                                                Uitleg  

 

7-4-2019 Ankerplaatsen op je levensreis Pete Pronk 

14-4-2019 Ankerplaatsen op je levensreis Cor Ofman 

18-4-2019 witte donderdag 19:30  Gerhard Scholte 

19-4-2019 goede vrijdag 20:00  Gerhard Scholte 

20-4-2019 witte zaterdag/paasavond 21:00 Gerhard Scholte 

21-4-2019 muziek (pasen) Jan Krans 

28-4-2019 Macht Janneke Stegeman 

5-5-2019 Macht Robert Jan 

12-5-2019 doopdienst Gerhard Scholte 

19-5-2019 onbekend en/of onbemind Jesse de Bruin 

 
 

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@protestantsamsterdam.nl 

 

 Kerkdiensten in de komende periode 

Bereikbaarheid pastoraal team 
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Hayarpi, bundel en verblijfsvergunning 
 

In de vorige KidS schreef ik over 

‘godsvertrouwen’, terwijl we nog midden 

in de spannende afwikkeling zaten van het 

Haagse Kerkasiel in  de Bethelkapel. Dat 

op 29 januari een nog vrij onverwachtse 

positieve afloop kreeg: een ruimer 

kinderpardon voor de 500+ kinderen die 

langer dan vijf jaar in ons land verbleven. 

Dat vertrouwen is niet beschaamd. 

Woensdag 30 januari werd het kerkasiel 

beëindigd en de 10e februari werd er in 

Den Haag een grootse dankdienst 

gehouden. Koude rillingen liepen over 

mijn rug toen we met een meer dan 

duizendkoppige menigte het strijdlied van 

Luther King aanhief: We shall overcome 

some day! 

In de Bethelkapel vond drie weken geleden 

een soort van reünie plaats,  op vrijdag 22 

maart, met de mensen van het eerste uur. 

Speciale aanleiding was de presentatie van 

de gedichtenbundel van Hayarpi 

Tamrazyan. Een feestelijk gebeuren, 

waarbij toch ook een aantal maal werd 

gerept van de grote onzekerheid waarin het 

gezin Tamrazyan nog steeds verkeerde. 

Slechts enkele dagen later, 27 maart, was 

het zover en kregen we het langverwachte 

bericht dat Hayarpi en het hele gezin 

Tamrazyan een verblijfsvergunning was 

toegezegd. 

Ik wil één van Hayarpi’s gedichten met u 

delen, geschreven in de benauwende 

dagen van het Kerkasiel in de Bethelkapel. 

: 

HIER, NIET HIER 

Ik heb het koud 

en warm tegelijk 

Ik huil  

en lach tegelijk 

Ik wil het wel  

en niet tegelijk 

Ik beweeg 

en niet tegelijk 

Ik spreek  

en zwijg tegelijk 

 

Ja, ik woon op de aarde 

maar niet met mijn gedachten 

Ik ben hier 

maar ik zweef nog 

Ik verdrink 

in een diepe zee van onrecht 

meegesleurd 

door een wind van onmacht 

Ik lijk wel niet te bestaan. 

 

(Uit: Aards verdriet & Hemelse vreugde, 

Hayarpi Tamrazyan) 

 

 

Kleine Kroniek  Gerhard Scholte 
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Lezing Frits de Lange 

Velen van u hebben inmiddels het 

kunstwerk in ons voorportaal gezien, 

Ocean Eden van Lynn Aldrich, dat een 

stervend koraalrif vol afvalproducten 

voorstelt. Het maakt deel uit van een 

kruisweg met kunstobjecten verspreid over 

de oude binnenstad, dat de naam ‘Stations 

of the cross’ meekreeg. Mijn studiegenoot 

en vriend Frits de Lange zal in dat kader in 

onze Keizersgrachtkerk een lezing houden, 

getiteld: ‘De Kruisweg als mini-

pelgrimage’. Frits neemt ons denkbeeldig 

mee langs de kruisweg en bespreekt deze 

vanuit de hernieuwde belangstelling voor 

pelgrimage.  

Datum: Dinsdagmiddag 16 april, van 

17.30 – 18.30 uur. Toegang: 7,50 Euro. 

 

Kleine vooruitblik op de Paaswake 

Elk jaar weer is het de vraag of we voor het 

verhaal van de Stille Weekdagen één 

evangelie gaan volgen, bijvoorbeeld dat 

van Johannes, of een mix van één of meer 

of alle vier de evangeliën. Dit jaar werd 

gekozen voor het unieke geluid van het 

Mattheüsevangelie. Een keus die voor de 

hand bleek te liggen, omdat we in de 

diensten van de Witte Donderdag en 

Goede Vrijdag de door Jan Rot hertaalde 

teksten van Bachs Mattheuspassion wilden 

lezen en zingen. Zoals u weet was er 

zodoende nog geen keuze gemaakt voor 

de Stille Zaterdag, omdat de 

MattheusPassion immers halt houdt bij 

Jezus’ graf : ‘Wir setzen uns in Traenn 

nieder’. En dat klinkt op de Goede Vrijdag.  

Ik vond het wel een uitdaging in de 

Paaswake  alleen het opstandingsverhaal 

van Mattheüs te laten klinken. Dat 

gebeurde bij mijn weten nooit eerder.   

Mattheus vertelt ogenschijnlijk heel strak 

en droog van het gebeuren op de derde 

dag. Zonder veel emotie of ongeloof – dat 

klinkt maar een keer! - wat Johannes en 

Lukas toch heel anders hebben aangepakt. 

Intrigerend is het, dat Mattheüs in zijn 

verhaal tot drie keer toe spreekt over de 

noodzaak naar Galilea te gaan, want daar 

wil Jezus zijn leerlingen ontmoeten. Ik zal 

in mijn overweging van die avond naar de 

diepere betekenis vragen van die 

opvallende herhaling. De vraag die zich 

vervolgens opdringt is deze: Hoe en waar 

kunnen wij in 2019 de opgestane 

ontmoeten? Toch niet door ook terug te 

keren naar Galilea?  

Elders in deze KidS vindt u een vooruitblik 

op de diensten van de Stille Week.   

Aanvangstijden: Witte Donderdag 18 april 

19.00-20.00 uur Goede Vrijdag, 19 april 

20.00 – 21.00 uur. Stille Zaterdag 

(Paaswake), 20 april 21.00 – 22.30 uur.  

 

Meivakantie 

Van vrijdag 26 april tot en met zondag 4 

mei leg ik mijn kerkelijke werkzaamheden 

even neer. Bij onze koster of iemand van 

het Moderamen kunt u vragen naar het 

telefoonnummer van de pastorale 

achterwacht.
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Coördinator Vrijwilligersbeleid 

U heeft het al in het KG-Krantje kunnen 

lezen, maar het is erg fijn ook hier te 

kunnen melden dat Ada Westeneng bereid 

is te voorzien in de vacature Coördinator 

Vrijwilligersbeleid.  

In de zomer van 2015 heeft de Wijkraad 

met de notitie ‘Vrijwilliger zijn in de 

Keizersgrachtkerkgemeente: dankbaar 

werk’ ons vrijwilligersbeleid vastgesteld. Ik 

schreef daar toen ook al over in 

de Kerk in de Stad. Onze 

vrijwilligers doen heel veel en 

daardoor zijn we een zeer 

actieve gemeente. Maar we 

moeten blij zijn dat 

vrijwilligerswerk vaak 

dankbaar werk is. Maar we 

moeten er met elkaar voor 

zorgen dat het 

vrijwilligerswerk, voor de 

vrijwilliger en de omgeving, 

ook leuk blijft! 

Eén van de maatregelen is dat 

we op zoek gingen naar een Coördinator 

Vrijwilligersbeleid. Deze coördinator is er 

niet om te helpen vacatures te vervullen. 

Vooral wordt beoogd een aanspreekpunt te 

zijn voor de vrijwilligers, taakbeschrijving 

en taakvervulling bespreekbaar te maken 

en mee te denken over mogelijkheden om 

door training onze vrijwilligers nog beter 

op hun taak toe te rusten. Uiteraard is de 

Coördinator Vrijwilligersbeleid daartoe 

ook lid van de Wijkraad. 

De afgelopen tijd was het niet gelukt de 

vacature in te vullen. Nu wordt de functie 

binnen de gemeente voor het eerst 

ingevuld. We moeten vast nog even 

uitzoeken hoe dit het beste gaat. We 

hebben daar in ieder geval een 

proefperiode voor afgesproken. 

 

Solidariteitsfonds 

In de afgelopen vergadering heeft de 

Wijkraad gesproken met een afvaardiging 

van het Solidariteitsfonds om zich bij te 

laten praten over het werk waar veel 

gemeenteleden bij zijn betrokken. Reiny 

van Twillert en Nico Brouwer 

kwamen en hadden als 

voorbereiding van de 

bespreking de Wijkraad een 

stuk toegestuurd waarin het 

werk van het Solidariteitsfonds 

wordt samengevat. 

Het Solidariteitsfonds 

ondersteunt  concrete 

kleinschalige projecten in het 

buitenland waarmee 

toekomstperspectief wordt 

geboden. Vaak werkt de 

aanvrager daarbij zelf mee aan 

de totstandkoming van het projectdoel. Al 

met al zijn er 11 à 12 projecten per jaar 

mogelijk van gemiddeld EUR 900,-. 

Gedurende het gesprek werd duidelijk dat 

het Solidariteitsfonds een geoliede 

organisatie is die op een prachtige manier 

een diaconale taak vervult. De financiële 

middelen voor dit werk worden verzameld 

met giften van donateurs (veelal 

gemeenteleden), de Sinterklaasmarkt eind 

november en de toiletactie op Koningsdag. 

De gegevens van het Solidariteitsfonds zijn 

te vinden in deze Kerk in de Stad en op 

onze website. Daar kunt meer informatie 

Uit de Wijkraad en Moderamen  Joost Koedijk 

 

We moeten er  

met elkaar voor 

zorgen dat het 

vrijwilligerswerk, 

voor de 

vrijwilliger en de 

omgeving, ook 

leuk blijft! 
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ophalen en zien hoe u kunt doneren – 

meer donateurs zijn immers altijd welkom.  

En als u op Koningsdag door de stad loopt 

weet dan dat u voor een kleine vergoeding 

gebruik kunt maken van onze schone 

toiletten en gelijk het Solidariteitsfonds 

financieel ondersteunt! 

 

Jongerenwerker – Kerk in de Toekomst 

(werktitel) 

Al enige jaren is tot grote tevredenheid 

Robert Jan Nijland onze jongerenwerker. 

Komende zomer zou zijn arbeidscontract 

aflopen. Omdat wij hem graag nog iets 

langer aan ons wilden binden is hem 

gevraagd of hij bereid was nog een jaar 

langer onze Jongerenwerker te blijven. 

Nadat een korte denkpauze heeft Robert 

Jan aangegeven dat hij onder voorwaarden 

bereid is om nog een jaar te blijven. De 

voorwaarde komt er op neer dat hij 

gedurende dat jaar de ruimte krijgt om het 

project ‘Kerk in de Toekomst (werktitel)’ uit 

te voeren. Dit project komt voort uit de 

observatie dat een aantal van de jongeren 

in de Keizersgrachtkerk in de kerk graag 

‘oud’ of ’volwassen’ wil worden maar zich 

ook realiseert dat de kerk gaat veranderen. 

Via bijeenkomsten en verschillende 

werkvormen wil Robert Jan met alle 

gemeenteleden nadenken over dit thema 

op een manier die de gemeente verbindt, 

bemoedigt en enthousiast maakt. 

De Wijkraad is blij met dit voorstel en het 

feit dat Robert Jan Nijland nog een jaar aan 

ons verbonden blijft. We verheugen ons op 

het project en hopen dat veel 

gemeenteleden mee gaan doen! We zullen 

er vast snel meer over horen. 

We moeten er wel vanuit gaan dat in de 

zomer van 2020 na afronding van dit 

project Robert Jan afscheid zal nemen als 

jongerenwerker in de Keizersgrachtkerk. 

 

Als u wilt reageren op bovenstaande of 

andere vragen heeft over het werk van de 

Wijkraad en het Moderamen dan bent u 

van harte welkom om contact met mij op 

te nemen! Mijn gegevens staan achter in 

deze Kerk in de Stad 

 

Verhuur en exploitatie 

We hebben de Kerkzaal, Tuinzaal en zalen 

in de Kerkstraat 107 weer een flink aantal 

keer kunnen verhuren. De Steungroep 

Kosterij heeft ondersteuning kunnen geven 

bij:   

 

ü Huub Oosterhuis, Tom Lowenthal, 

Kees Kok en Elte Rauch hebben drie 

zondagmiddagen bij ons het lied–oevre 

van Huub Oosterhuis verkent aan de 

hand van zijn onlangs verschenen 

bundel verzamelde liedteksten Stilte 

Zingen. Het waren zeer inspirerende 

bijeenkomsten met veel bezoekers, 

vooral vanuit de Ekklesia Amsterdam.   

 

Nieuws vanuit de kosterij Henk-Jan Bustraan  
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ü Orkest van de 18e Eeuw (repetitie en 

CD opname). Genoten weer van 

repetities van het Orkest bij ons in de 

Kerkzaal! Op het programma stond dit 

keer: CPE Bach en Mendelssohn. Na de 

repetities volgde er een tournee langs 

zalen in Nederland en België. Eén van 

de optredens (in Ede) werd live 

uitgezonden op Radio 4 (12 maart j.l). 

Vervolgens kwam het Orkest weer naar 

ons en werd van het repertoire een CD 

opgenomen. Onze Kerkzaal werd 

daartoe omgetoverd tot een ware 

opnamestudio.  

 

Heeft u interesse in een CD van deze 

opname bij ons? Meld u snel aan, 

op=op!  

 

ü Gemeente Amsterdam vergaderde bij 

ons in de Tuinzaal, met bewoners uit de 

Kerkstraat. De herinrichting van de 

Kerstraat werd besproken en inspraak 

van de bewoners is daarbij gewenst.  

 

ü De Tibetaans boeddhistische Lama 

Michel Rinpoche heeft een lezing 

gegeven op 29 maart met als titel: ‘How 

to cultivate a Healthy Mind”. Opening 

werd verzorgd door Glenn Helberg en 

muzikale ondersteuning (op onze 

Bechstein) kwam van Marian Slot. De 

zaal zat vol en men luisterde 

aandachtig naar deze inspirerende 

Lama.   

 

ü Verhuur aan vaste huurders: de 

Evangelische Roze Viering, NUUF 

(Netherlands Unitarian Universalist 

Fellowhip), AMC Opleiding 

psychiatrie, Arkin, het Drugspastoraat, 

Taakgroep Vluchtelingen en 

Stadsverlichting.   

 

Voor de gemeenteleden (of vrienden van) 

die van klussen houden:  

De beheergroep klust zeer regelmatig in de 

kerk. Led lampen 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 beschikbaar. 

Wellicht staat er een klusje bij van uw 

gading!   

 

StuK:  

De Steungroep Kosterij (StuK) 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’.   
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Dit voorjaar kunt u nog terecht in de bios-

coop van de Keizersgrachtkerk op vrijdag 

26 april en 17 mei. Op verzoek beginnen 

we een half uurtje eerder.  

Aanvangstijd film: 14.30 uur. Binnenlopen 

vanaf 14.00 uur. Na afloop napraten en 

borrel.  

De titels mogen in verband met rechten 

niet vermeld worden in dit blad, maar wor-

den bekend gemaakt bij de mededelingen 

in de kerk en via het KgK-krantje. Tevens is 

er een mailinglijst waar de informatie over 

de films en een introductie op de film 

wordt gedeeld. Wilt u die mails ook ont-

vangen? Stuur dan een berichtje naar 

hanna.vandorssen@gmail.com. 

Iedereen is welkom en opgeven is niet no-

dig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Film op vrijdag: 26 april en 17 mei Hanna van Dorssen 
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Save the Date – Uitje Contactkring 20 juni naar museum Kröller Müller 

  

Op donderdag 20 juni organiseert de 

Contactkring het jaarlijkse uitje. Dit keer 

gaan we naar het Kröller Müller museum 

op de Hoge Veluwe.  

 

In dit museum vind je de op één na 

grootste Van Goghverzameling ter wereld: 

bijna 90 schilderijen en ruim 180 

tekeningen. Daarnaast zijn er topstukken 

van moderne meesters als Claude Monet, 

Georges Seurat, Pablo Picasso en Piet 

Mondriaan. Naast schilderijen en 

tekeneningen heeft het museum ook een 

van Europa's grootste beeldentuinen met 

ruim 160 sculpturen van beeldbepalende 

kunstenaars. Van Aristide Maillol tot Jean 

Dubuffet, van Marta Pan tot Pierre Huyghe. 

Met mooi weer - en daar gaan we vanuit 

op 20 juni - is het heerlijk rondkijken daar. 

Dit jaar reizen we voor het eerst samen per 

bus, de Groengrijs bus en laten we de 

auto's thuis. Groengrijs staat voor jong en 

oud, maar ook voor duurzaamheid. 

 

Heenreis is om 9.30 uur vanaf een 

opstapplaats, die we nog moeten kiezen in 

overleg met de Groengrijs bus. Het wordt 

in ieder geval een plek die goed bereikbaar 

is. Terug vertrekken we naar Amsterdam 

om 15.00 uur en zijn dan rond 16.30 uur 

in de stad.  

Schrijf de datum alvast in je agenda. 

Opgeven kan ook al. Stuur een mailtje 

naar hanna.vandorssen@gmail.com of 

geef je op bij Agnes Vlaanderen op zondag 

  

 
Van Gogh, Molen De Oranjeboom, Dordrecht, 1881, Potlood, krijt op velijn papier, Kröller Müller museum 

Uitje Contactkring Kröller Müller Hanna van Dorssen  
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Muziek heeft het afgelopen jaar volop in de 

aandacht gestaan: gesprekken met 

dirigenten en musici, een Muziekdag voor 

de gemeente en zelfs hele diensten in het 

kader van muziek. Hopelijk bent u 

opnieuw geïnspireerd. 

Muziek is altijd belangrijk geweest in de 

Keizersgrachtkerk. Dit keer was de opzet 

van de Werkgroep Morgendiensten 

(WMD)  om het als integraal 

onderdeel mee te nemen bij de 

voorbereiding van de diensten. 

Niet eerst je over alle teksten 

buigen en dan uiteindelijk de 

liederen er nog bij zoeken, 

maar zorgen dat een dienst een 

samenhangend geheel is van 

woord, beeld en geluid.  

Dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan en precies daarom is de 

Muziekgroep in het leven 

geroepen. Die bestaat uit de 

dirigenten Diederick Koornstra 

en Wilna Wierenga en verder Anje van der 

Heide, Henk Scheffer, Ynke Scheffer, Fred 

Tuinder en Ineke Visser. Samen 

vertegenwoordigen ze de hele breedte van 

de muziek die wij in diensten gebruiken. 

Op de eerste vergadering van de 

Muziekgroep zijn zij met allerlei vragen 

aan de gang gegaan: welke vorm past bij 

welke inhoud of welke samenhang is er 

tussen vorm en inhoud? De uitkomst van 

deze vraag kan zijn dat een dienst naast 

woord en muziek ook beeld (film, toneel, 

dans, etc.) bevat. Dan krijg je verbinding 

tussen vorm, inhoud en ook verbinding 

tussen de vele talenten die bij ons 

aanwezig zijn. Maar hoe stimuleer je dat 

het beste? En hoe kunnen 

voorbereidingsgroepen hier mee aan de 

gang? 

De WMD denkt dat onze diensten nog 

beter kunnen worden als leden van de 

voorbereidingsgroep vanaf het begin 

aandacht hebben voor de vormgeving van 

woord, muziek en beeld samen. We 

hebben immers zoveel talent 

en dat willen we graag nog 

meer naar voren laten komen! 

Daarom zal de WMD ieder jaar 

een paar 

voorbereidingsgroepen 

plannen die mede worden 

begeleid door een 

muziekbegeleider (een lid van 

de Muziekgroep).  Zo kunnen 

we samen steeds vaker 

invulling geven aan de 

integrale vormgeving van onze 

diensten. 

Het is een gezamenlijke weg, het is niet de 

bedoeling dat de muziek en de liederen 

helemaal bij de muziekbegeleider 

geparkeerd worden. 

We hopen dat veel groepen hier 

enthousiast van worden, zodat we (nog 

meer) nieuwe vormen en stijlen kunnen 

meemaken.  En geef dan ook muzikanten 

en/of de zanggroep voldoende tijd om met 

ideeën verder te gaan en te oefenen. 

U kunt weer thema’s indienen voor het 

komend jaar, de gemeentevergadering is 

op 14 april. Ik hoop dat deze nieuwe 

mogelijkheden u nog meer inspireren!

Nieuwe Muziekgroep in de Keizersgracht Reina Steenwijk 

 

De 

Muziekgroep 

helpt bij het 

maken van een 

samenhangend 

geheel van 

woord, beeld 

en geluid  
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Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag 18 april is om 19.30 

uur een viering waarbij Dienen centraal 

staat. Wij volgen Jezus vanaf de zalving 

door Maria en voetwassing tot de gang 

naar Getsemane. De Mattheüs Passion is 

onze leidraad, met de muziek van Bach, 

maar veelal met de woorden van de 

hertaling van Jan Rot en bewerkingen van 

de voorbereidingsgroep. 

Om 20.30 uur kan in de Tuinzaal 

gezamenlijk de Passion, tv programma 

vanuit Dordrecht, worden bekeken. 

 

Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag 19 april komen wij om 

20.00 uur bij elkaar. Wij volgen Jezus 

vanaf Gethsemane tot de kruisiging.  Het 

thema is Leren: de ogen van Petrus, Pilatus, 

het volk en ook van Jezus worden 

geopend.  

Ook in deze viering is de Mattheüs Passion 

is op dezelfde wijze als op donderdag onze 

leidraad. In deze dienst delen we geen 

brood en beker. 

Stille Zaterdag 

De Stille Week sluiten wij op zaterdag 20 

april vanaf 21.00 uur af. We trekken de lijn 

door van het lijden  van de vieringen op 

Witte Donderdag en Goede Vrijdag met 

het laatste lied van de Mattheüs Passion 

naar de bevrijding van de Paasnacht.  

 

Het opstandingsevangelie van Mattheus 28 

spreekt tot drie keer over de noodzaak naar 

Galilea te gaan, want daar wil Jezus na zijn 

opstanding zijn leerlingen ontmoeten. We 

zoeken naar de diepere betekenis van die 

opvallende herhaling. We staan ook stil bij 

de boodschap van Jezus zoals de 

zaligsprekingen. In deze dienst delen we 

geen brood en beker. 

 

Na de dienst brengen we het licht van 

Pasen naar buiten en grijpen we vooruit op 

het feest van Pasen met een hapje en een 

drankje in de Tuinzaal. 

 

Namens de voorbereidingsgroep; van harte 

welkom!

Evenals voorgaande jaren, is het ook dit 

jaar mogelijk om samen met anderen, naar 

het programma van de EO The Passion te 

kijken. Dit groots opgezette project is een 

poging om het lijdensverhaal in 

hedendaagse taal en situaties te laten horen 

en zien, steeds vanuit een andere stad. Dit 

jaar vanuit Dordrecht. Op 18 april zal het 

programma van de EO geprojecteerd 

worden op een groot scherm in de 

Tuinzaal. De uitzending begint om 20.30 

uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Na 

afloop is er gelegenheid om na te praten en 

iets te drinken. 

 

Diensten in de Stille Week  Ineke Visser–Luirink 

 

Samen The Passion kijken  Albert Schalen 
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Mensen die nooit eerder hebben 

gedemonstreerd of dat jaren geleden voor 

het laatst hebben gedaan, kwamen zondag 

naar de Klimaatmars in Amsterdam. ‘Ik 

heb hierop gewacht.’ 

Amsterdam 

‘Mag ik wat vragen? Gaan jullie zo lopen?’, 

vraagt een winkelend meisje hoopvol aan 

een paar deelnemers van de Klimaatmars. 

Ze wil de Dam oversteken met 

haar vriendin, maar ziet het 

niet zo zitten om zich door de 

menigte te dringen. De demon-

stranten antwoorden dat ze 

bijna vertrekken. Ze kunnen 

zelf ook niet wachten. Ze staan 

al een uur in de stromende re-

gen. ‘Wat is jullie route? Jullie 

lopen toch niet door de winkel-

straten?’, vraagt het meisje nog 

even voor de zekerheid. Con-

sumentisme en ‘klimaatalar-

misme’ - zoals de zorg om klimaatverande-

ring spottend wordt genoemd - komen 

even mooi bij elkaar. 

Voor de kerkelijke deelnemers begin de 

dag om kwart voor twaalf. Wachtend bij de 

Dominicuskerk krijgen ze meteen een nat 

pak. Ze hoeven zich in elk geval geen zor-

gen meer te maken over de vraag of ze het 

droog houden vandaag. 

Als de deuren open gaan, stroomt de kerk 

snel vol. Er zijn veel ouderen, maar ook 

jongere mensen en kinderen. Drie meisjes 

gaan bij het altaar staan met een spandoek 

en laten zich fotograferen. ‘Het kost poen, 

maar we moeten wat doen’, is hun bood-

schap. 

De eerste toespraak is van Louis, een scho-

lier die onlangs meedeed aan de scholie-

renstaking voor het klimaat. ‘Goedemor-

gen stelletje klimaatdrammers!’, zegt de 

jongen brutaal. Hij heeft de 

lachers meteen op zijn hand. 

Hij is niet een scholier die de 

wereld rondvliegt, verzekert 

hij. ‘Mijn ouders slepen mij 

elke zomervakantie helemaal 

mee naar de Achterhoek, met 

de trein.’ Zo grapt hij nog 

even door. Hij krijgt maar één 

keer in de week vlees, een 

stukje kipfilet, zegt hij. En een 

klimaatmars lopen is niet 

moeilijk: ‘Je loopt gewoon 

achter degene aan die voor je loopt.’ 

Dat weet Gerda Altena ook. De laatste keer 

dat ze demonstreerde, was in de jaren 

tachtig, vertelt ze. ‘Voor de Argentijnse 

vrouwen.’ Ze is lid van een Groene Kerk in 

Culemborg en is met haar man naar Am-

sterdam gekomen. ‘Het roer moet echt 

om’, vindt ze. ‘Wij doen dit om de jonge-

ren te steunen. Het zal mijn tijd wel duren. 

We doen dit voor hen.’ 

 

Christenen bij de Klimaatmars: ‘De schepping 

schreeuwt, zij huilt’ 

 

Petra 
Noordhuis 

 

‘Wij doen dit om 

de jongeren te 

steunen. Het zal 

mijn tijd wel 

duren.  

We doen dit voor 

hen.’ 
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Leeuwerik en grutto 

Vlak achter haar zitten Ieb Rienstra en Al-

bert Koot, wandelmaatjes en Domincus-

kerkgangers. Zij maken zich niet alleen 

zorgen over de klimaatverandering, maar 

ook over het snelle uitsterven van diersoor-

ten. Tijdens hun wandelingen valt het op 

dat er minder insecten en vogels zijn, zegt 

Koot. ‘De leeuwerik en de grutto hoor ik 

bijna niet meer. God heeft alles zo mooi 

gemaakt. Het is vreselijk dat diersoorten 

uitsterven.’ 

Ieb Rienstra hoopt dat de politiek echt wat 

gaat doen. Het is de eerste keer dat ze de-

monstreert. ‘Ik heb hier op gewacht’, ver-

zucht ze. 

De kerkdienst duurt maar een kwartier. 

Psalm 104 wordt gelezen, een lied met de 

korte tekst ‘de wildernis zal bloeien als een 

roos’ wordt gezongen en René de Reuver, 

scriba van de Protestantse Kerk in Neder-

land bidt om Gods zegen. ‘Er komen stro-

men van regen, het zou mooi zijn als deze 

mars ook stromen van zegen krijgt’, zegt hij 

voor hij gaat bidden. ‘We hebben de aarde 

bewerkt, maar niet goed bewaard’, zegt hij 

in zijn gebed. ‘Heer, vergeef ons. Kyrie 

eleison.’ 

CO2, weg ermee 

Dat staat ook op een spandoek, waarachter 

de kerkelijke deelnemers aan de klimaat-

mars zich opstellen. Ze lopen over het Spui 

en proberen de Dam op te draaien, maar 

die staat al helemaal vol. Op het podium 

zijn sprekers en er is muziek, maar wie de 

Dam niet opkomt, krijgt daar niks van mee. 

Na een uur wachten in de regen is het zo-

ver. De Dam loopt langzaam leeg. Het is 

file-lopen: soms denk je dat je kunt gaan 

lopen, zet je een paar stappen, maar dan 

staat alles weer stil. 

Als de stoet eenmaal de Dam heeft verla-

ten, lopen de deelnemers lekker door. Er 

worden teksten geroepen als ‘waar is het 

draagvlak, hier is het draagvlak’ en ‘CO2, 

weg ermee’. Af en toe klinkt er een gejuich 

door de massa: dat begint meestal vooraan 

en glijdt door de stoet naar achteren, als 

een wave. Iedereen doet enthousiast mee: 

het is een oppepper voor de natgeregende 

mensen. 

Warmgestookt 

Bij het Museumplein aangekomen, is de 

demonstratie gauw over. Het is geen weer 

om te blijven hangen. Enkele tientallen 

mensen gaan nog naar het avondgebed in 

de Noorderkerk. In deze kerk die al warm 

gestookt is, worden ze eerst verwelkomd 

met koffie en koekjes. ‘Heerlijk, het voelt 

als een veldhospitaal’, zegt een van de de-

monstranten. 

Als iedereen binnen is, begint de dienst 

met het zingen van psalm 24 vers 1: ‘De 

aarde en haar volheid zijn / des Heren ko-

ninklijk domein.’ Daarna zingen ze het lied 

dat André Troost speciaal voor deze dag 

heeft gemaakt: ‘De aarde is vervuild, ver-

oordeeld tot de dood, de schepping 

schreeuwt, zij huilt, zij kreunt in barens-

nood’, luidt het eerste vers. 

Martine Vonk spreekt een column uit. Ze 

benadrukt dat iedereen schuldig is aan 
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klimaatverandering. Ook de kerk heeft ge-

faald in het goed beheren van de Schep-

ping. ‘Ook ons gedrag draagt bij aan te 

grote uitstoot van broeikasgassen’, zegt ze. 

Er is volgens haar bekering nodig van het 

niet willen weten en van de soms stiekeme 

gedachte: na ons de zondvloed. Het heeft 

volgens haar zin om wat te doen. ‘God zag 

na de Schepping dat het goed was en Hij 

laat niet los wat Hij begonnen is’, zegt ze. 

‘Aan ons om dit handen en voeten te ge-

ven. Leef het evangelie.’  

Volgens de organisatie kwamen er zondag 

zo’n 40.000 betogers naar de hoofdstad 

om hun stem te laten horen tijdens de 

Klimaatmars. Onder de demonstranten 

waren veel ouders met kinderen, die 

aandacht vroegen voor hun toekomst. De 

mars begon vanwege de drukte al voordat 

het officiële programma op de Dam was 

afgelopen. Onder anderen Claudia de Breij 

en Typhoon traden op en er waren 

toespraken van de initiatiefnemers van de 

scholierenstaking voor het klimaat. Volgens 

de organisatoren (Milieudefensie, de FNV, 

Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak 

en de Woonbond) is de grote opkomst in 

Amsterdam het bewijs dat mensen geen 

uitstel dulden van een doortastend 

klimaatbeleid van het kabinet. Dat moet 

‘stoppen met treuzelen en kiezen voor 

échte oplossingen’, aldus Milieudefensie. 

‘De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. 

Voor een veilige toekomst voor iedereen.’ 

 Bronvermelding Nederlands Dagblad - 

www.nd.nl 
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Op zondag 6 augustus 1922 preekte ds. Jan 

de Vries uit Tilburg in de avonddienst in de 

Keizersgrachtkerk. Jan de Vries (1879-

1952) stond in Tilburg sinds 1910. In 1914 

telde de Gereformeerde Kerk van Tilburg 

niet meer dan 150 zielen, op een bevolking 

van ruim 55.000 inwoners. De kleine 

gemeente kerkte in de Lange Nieuwstraat, 

in een eenvoudig lokaal uit 1874. 

Bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog werden in 

Tilburg en de omliggende 

dorpen niet minder dan 20.000 

militairen ingekwartierd, meest 

dienstplichtigen. De 

gereformeerde kerkeraad van 

Tilburg kreeg er plotseling de 

zorg bij voor honderden 

militairen.  

Ds. De Vries blikte later met 

dankbaarheid terug op zijn 

werk in de mobilisatietijd: “De 

Militairen Tehuizen werden 

middelpunten van het 

Christelijk samenleven onder 

de gemobiliseerde soldaten. Daar werd 

een rustige plek gevonden voor ’t schrijven 

van hun brieven, ’t lezen van hun 

dagbladen, daar werd gepraat, 

gedebatteerd, geschertst, daar vonden de 

vrienden elkaar immer weer, en elken 

avond werd een korte ‘aandacht’ 

gehouden, waarna de dag werd besloten 

met gebed en dankzegging.” 

Dankbaarheid was er ook onder de 

militairen, zoals de Amstelveense 

onderwijzer Jan van Keulen (1890-1967), 

die schreef: “Ja, Tilburg, dat was de oase in 

ons mobilisatieleven. Maar toch niet heel 

Tilburg. Immers, je was nog geen uur in de 

stad of je stond al heel, half of helemaal 

niet gedoft voor den overweg, dien je 

passeeren moest naar de Lange 

Nieuwstraat en Nijverstraat. Eenmaal de 

spoorbaan over, voelde je je pas weer 

mensch worden, ’tzij de pastorie, het 

schoolhuis of een andere woning van de 

Tilburgsche broederen zich 

gastvrij voor je opende, ’tzij je 

behoefte gevoelde je hart te 

ontlasten en de brievenbus op 

den hoek te belasten en je dus 

de bewaarschool of de 

hulpkerk prefereerde.” 

In de Amsterdamsche Kerkbode 

stond op 23 juli 1922 een 

oproep, ‘Aan de oud-

gemobiliseerden uit Brabant’. 

“Door Tilburg’s kleine kerk is 

een oproep geschied om hulp. 

Door den zegen Gods over die 

gemeente wordt het 

kerkgebouw te klein. Welk een voorrecht. 

Wij hebben dikwerf gezeten in dat kleine 

gebouwtje. Wij hebben er veel genoten. 

Wij hebben er destijds met onze koperen 

soldatenknoopen veel beschadigd aan de 

mooi geschilderde banken. Wij hebben er 

ontvangen steun en hulp en leiding in onze 

moeilijkste jaren. Gij zijt dat toch niet 

reeds vergeten? Welnu, dan is hier iets te 

doen voor u.” 

“Die kleine kring vraagt nu uw hulp ter 

vergrooting van het kerkgebouw, uw 

De Keizersgrachtkerk en haar oud- 

gemobiliseerden (82) 
 

Peter Dillingh 

 

‘Door den 

zegen Gods 

over die 

gemeente 

wordt het 

kerkgebouw te 

klein. Welk een 

voorrecht.’ 



 
18 

geldelijken steun. Gij weigert dien toch 

niet? Doch nu stel ik u voor, dien steun 

gezamenlijk te bieden. Zou in Amsterdam 

niet eens een flink bedrag voor dit doel 

bijeen kunnen komen?” 

Ondergetekende, ‘namens eenige oud-

gemobiliseerden uit Brabant’, was Pieter 

Johannes de Carpentier (1889-1970), 

boekhouder bij Goldschmeding, de piano- 

en orgelhandel.  

Drie weken later plaatsten Van Keulen en 

De Carpentier opnieuw een bericht: “Er 

kwamen, naar Ds. de Vries ons 

mededeelde, slechts enkele giften in en bij 

den tweeden ondergeteekende, behalve 

het in de vorige week verantwoorde 

bedrag, f 1,-, zegge één gulden en dat van 

een zieke. ’t Blijkt maar al te goed, dat 

dankbaarheid het moeielijkste is, wat van 

den mensch kan worden gevorderd.” 

Van Keulen en De Carpentier gaven niet 

op: “Er is echter nog gelegenheid de 

schade in te halen. Ds. de Vries preekt 

Zondag a.s. in Watergraafsmeer. Stuur dus 

voor dien tijd uw gaven even in en verblijdt 

hem en ons met de bewijzen uwer 

sympathie.” 

Het nieuwe kerkgebouw aan het 

Molenbochtplein in Tilburg werd op 

donderdag 29 november 1923 in gebruik 

genomen.  
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Eerst dacht ik dat dit stuk de titel 'gesprek 

met een dakloze' zou moeten geven, maar 

dat is niet correct. Daar kom ik straks op 

terug. 

 

Tijdens mijn vakantie in de Verenigde 

Staten kwam ik regelmatig daklozen tegen. 

En dat is interessant. Als je in Nederland 

een dakloze tegenkomt is het typisch een 

onaangepast persoon, die niet echt in de 

samenleving past. In de Verenigde Staten is 

dat anders. Je ziet daklozen 

van ieder type. Een typische 

verslaafde, een onaangepaste, 

maar ook heel gewone 

mensen. Heel gewone mensen 

die je ook ergens anders tegen 

zou kunnen komen. Ook 

mensen, zoals ikzelf. 

Ik wist niet zeker wat ik daar 

van moest vinden. Ik wilde 

eigenlijk best graag eens weten 

hoe mensen in zo'n situatie 

terecht komen. Want ja 

dakloos, ik heb wel een idee wat zo 

iemand doormaakt, ik speculeer over wat 

er aan de hand zou kunnen zijn, maar 

waarom zou ik het niet gewoon eens 

vragen aan iemand? 

I 

k liep in Boston en daar zat een jonge 

vrouw te bedelen. Ze keek zielig, droevig, 

terneergeslagen, ik kreeg direct 

medelijden. Ik gaf wat geld. Want dat doe 

ik af en toe. Ik vraag me altijd af of het 

nuttig is. Als ik niet geef, vraag ik me dat 

ook af. 

De volgende dag zag ik haar weer en ik 

besloot haar te vragen: zou je mij je 

verhaal eens willen vertellen? Ik vertelde 

haar eerst hoe verdrietig ik werd als ik een 

dakloze zag, omdat ik graag wil dat 

iedereen een veilige plek heeft en een 

manier om voor zichzelf te zorgen. Daarna 

vroeg ik haar. Ze begon direct te vertellen, 

het was een hartverscheurend verhaal, 

althans de beetjes die ze vertelde, en toen 

gebeurde het... Wat begon als een 

verdrietig verhaal over hoe je 

vast kunt lopen in het leven, 

werd een echt gesprek. Ze 

vroeg mij wie ik was en waar 

ik vandaan kwam. En we 

raakten in gesprek over wat 

ons dreef in het leven. En 

Lauren veranderde van zielige, 

verdrietige dakloze, in een 

leuke optimistische jonge 

vrouw met dromen, met 

ideeën hoe ze haar leven ging 

veranderen en wat ze nodig 

had. We konden af en toe samen lachen. 

Ze veranderde van een zielig hoopje mens 

met het label dakloze, in een echt mens. 

We kregen echt contact. En we gaven een 

afscheidsknuffel. 

 

En ze liet mij achter met pijnlijke vragen. 

Ik zit aan de goede kant van het leven met 

volop mogelijkheden, goede baan, goede 

vooruitzichten. Maar waarom zie ik het 

dan soms zo zwart? Lauren zit niet in 

goede omstandigheden, in een 

opvangcentrum, kan geen baan krijgen, 

Lauren Rudolf van der Heide 

 

Dakloos: ik 

wilde eigenlijk 

best graag eens 

weten hoe 

mensen in zo'n 

situatie terecht 

komen. 
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want ze heeft geen ID-kaart, want ze heeft 

geen vaste huisvesting. Maar ze is bezig 

met wat voor opleiding ze zou willen, ze 

wil een opleiding tot kraamhulp volgen en 

daar klonk duidelijk in door dat ze wil dat 

andere kinderen een betere toekomst 

hebben. Ik zit in veel betere 

omstandigheden en heb toch soms minder 

vertrouwen in de toekomst dan Lauren. Dat 

is vreselijk confronterend! 

 

Stel dat ik een Boston zou 

wonen. Wat zou ik dan doen? 

Nu kan ik niks doen behalve 

wat geld geven. Maar wat zou 

ik doen als ik daar zou 

wonen? Dit is een jonge 

vrouw die een beetje hulp 

nodig heeft, een beetje liefde, 

een beetje vriendelijkheid, 

iemand die zich om haar 

bekommert en haar steunt als 

dat nodig is. Als ik daar zou 

wonen, zou ik durven om die 

verantwoordelijkheid te 

nemen? Zou ik gewoon een 

vriendschap willen aangaan? Met een 

dakloze? 

 

Ik denk ook aan de mensen in Nederland 

die op mijn pad kwamen. Bijvoorbeeld de 

jongen die op Amsterdam Centraal Station 

aan mij vroeg: heb je wat geld voor mij, ik 

ben van huis weggelopen en ik weet nu 

even niet hoe ik verder moet. Tja, en dan 

denk je: wat moet ik hier mee? Gaat een 

beetje geld zijn probleem oplossen? Is het 

mijn verantwoordelijkheid? Is het verhaal 

echt waar? En nadat ik niet had geholpen, 

bleef ik toch nadenken (het is meer dan 20 

jaar geleden): waarom bood ik hem niet 

aan om met me mee te gaan, voor wat 

warmte en een maaltijd. En ik had even 

kunnen bellen met mensen die hem 

misschien zouden kunnen helpen. Ik had 

veel meer kunnen doen dan ik heb gedaan. 

 

Lauren heeft mij een belangrijke les 

geleerd. Veel te vaak loop ik langs een 

dakloze en denk ik, het is een 

dakloze. Ik vraag mij zelden af 

hoe iemand in die situatie 

terechtkomt, en wat die 

persoon nodig heeft. Lauren 

heeft mij geleerd dat zodra je 

het gesprek aangaat met een 

dakloze, de dakloze geen 

dakloze meer is maar een 

mens. Een mens met 

gevoelens, behoeften en 

idealen. Ik lees er vaak genoeg 

over, ik denk erover na, ik heb 

geen hart van steen. Maar dit 

gesprek was nodig om te leren 

wat er echt toe doet. Ik neem me voor om 

dit voortaan vaker te doen. Te vragen wat 

er bij iemand leeft. Want dat maakt ons tot 

mensen. Dat maakt het leven mooi. 

Ik denk dat het duidelijk is waarom de titel 

van het stuk Lauren is. Want het is Lauren 

die me deze les heeft geleerd en niet 'een 

dakloze die ik toevallig tegenkwam'. Dank 

je wel Lauren.  

 

Ik heb Lauren ontmoet in Boston op 4,5 en 

6 oktober 2018.

 

 

 

Lauren heeft mij 

geleerd dat  

zodra je het 

gesprek aangaat, 

de dakloze geen 

dakloze meer is 

maar  

een mens. 
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Voorbereidingsgroep die 25 april van start gaat.   

 

‘Maar u bent een god die zichzelf 

verborgen houdt, o God van Israel, 

bevrijder..’ Jes. 45: 15 

 

Vaak ervaren we God als een zwijgende 

god. Misschien wel het meest als je hem 

nodig hebt.  

Waar ben je God? Bent u er wel? Waarom 

hoor ik je niet? Waarom spreekt u niet? 

Deze vragen zijn in de loop van de tijd in 

vele woorden en talen geuit. Filosofen en 

theologen zochten naar een antwoord op 

het zwijgen van God. 

Toch wordt God in de bijbel als sprekend 

gepresenteerd. Waarom zwijgt God dan in 

onze dagen? Of zien we iets over het hoofd 

en wil God wel tot ons spreken maar weten 

weinig mensen nog hoe je Gods woorden 

kunt horen? Hoe werkt Gods ‘openbaring’ 

en hoe versta je die? 

 

We komen op donderdag 25 april om 

20.00 uur voor het eerst bij elkaar in de 

Kerkstraat 107. 

 

En werken toe naar 2 diensten op 16 juni 

en 23 juni. 

 

Opgave bij Elske Scholte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereidingsgroep Een zwijgende God? Elske Scholte 
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Op 15 februari was er weer een editie van 

het Hart op de Tong Open Podium. Enkele 

maanden geleden zijn de jongeren met 

aanhang van buitenaf begonnen met de 

voorbereidingen. Er is vergaderd over de 

artiesten, de promotie, de selectie, het 

verloop van de avond zelf, wie er zou 

presenteren, het geluid en alles wat er komt 

kijken bij zo’n open podium. 15 februari 

was natuurlijk een dag na Valentijnsdag, 

dus het thema was snel gekozen: Over 

Haat en Liefde.  

We hadden een propvol programma vol 

met geweldige acts. Van solomuzikanten 

tot cabaret en van muziekduo’s tot poëzie: 

Hart op de Tong-veteranen Lennart de 

Geus en Melissa de Rijke, cabaretduo 

Zoekende Zonen met o.a. Aren Scholte, en 

muziek duo Ivar en Anna met onze eigen 

pianovirtuoos Anna Steinebach. Stuk voor 

stuk waren het mooie optredens die 

allemaal helemaal aansloten op het 

thema.  

De Zoekende Zonen deden een cabaretact 

over een bizarre begrafenis. Zij lieten op 

geestige wijze zien hoe je afscheid kan 

nemen van een geliefde en wat die persoon 

daar zelf misschien van zou vinden. 

Lennart de Geus noemde zijn liedkeuze 

‘dramatisch’ en zong een prachtige 

dramatische ballade. Melissa de Rijke zong 

twee liedjes, waarvan zij een lied zelf 

geschreven had over een vriend die was 

overleden. Een prachtig lied en de emotie 

was tot in je tenen te voelen. Het was een 

beladen lied dat zij met een onwijs mooie 

stem heeft weten over te brengen op het 

publiek. Ivar, een vriend van Anna, schrijft 

Hart op de Tong, Open Podium 

 

Ynke Scheffer 
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prachtige poëtische Nederlandstalige 

liedjes op gitaar en samen met Anna op de 

piano hebben zij deze liedjes ten gehore 

gebracht. En wie had ooit gedacht dat 

Anna zulke mooie tweede stemmen kon 

zingen?! Als zij ooit ergens weer optreden 

móet je erbij zijn en als ze ooit een album 

opnemen móet je hem kopen. Singwriting 

van de bovenste plank, zonder twijfel.  

De presentatie was in handen van Fieke 

Tuinder en Ynke Scheffer. Met leuke 

anekdotes, sterke introducties en rake 

vragen hebben zij het publiek met verve 

door de avond geloodst. Wat was dit een 

mooie avond. Hopelijk tot de volgende! 
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Het Amsterdams Volks-, Salon- & 

Amusementsorkest, speelt op 

zondagmiddag 19 mei in de 

Keizersgrachtkerk op het jaarlijkse 

benefietconcert voor het Stoelenproject. 

Dit orkest, ook wel kortweg 'Het 

Salonorkest' genoemd, bestaat al bijna 50 

jaar. Ooit begonnen op de zolder van de 

Amsterdamse huishoudschool met muziek 

die iemand van zijn opa uit het City-orkest 

had geërfd, spelen ze nu nog steeds 

heerlijke salonmuziek uit de 20ste eeuw 

van over de hele wereld. Van Somebody 

loves me (1924) en Ain't misbehavin' 

(1929) via Remember my forgotten man 

(1933) en Cruising down the river (1945) 

naar Donde estabas tu (1950), Barracão de 

Zinco (1953) en Buona sera signorina 

(1956). Vrolijke en gevoelige nummers, 

instrumentaal en met zang, 

luisterliedjes en swingende nummers.  

Het orkest bestaat uit 16 musici, onder 

wie gemeentelid Herman Schalk, 

percussie. Herman speelt sinds twee 

jaar bij dit orkest: "Het is een heel 

gezellig orkest en heerlijk om deze 

muziek samen te spelen. Meestal 

spelen we op feesten of evenementen 

buiten zoals de Pure Markt in het 

Amstelpark. Dat we nu in de 

Keizersgrachtkerk met z'n mooie 

akoestiek gaan spelen vinden we best 

speciaal. Met aandachtig luisterend 

publiek! Daar gaan we natuurlijk extra 

ons best voor doen. We verheugen ons 

op een mooi concert met ook nog eens een 

mooi doel." 

De opbrengst van het concert gaat, zoals 

elk jaar, naar het Stoelenproject, een 

laagdrempelige avond- en nachtopvang 

voor daklozen. Leden van de 

Keizersgrachtkerk verzorgen met enige 

regelmaat een warme maaltijd voor de 

bezoekers. Naar aanleiding van de 

opbrengst van vorige edities kregen wij te 

horen dat zij hiermee wat uitgebreider en 

meer gevarieerde maaltijden op tafel 

konden zetten.  

 

Zondag 19 mei, 14.00 – 16.00 uur. 

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage voor 

het Stoelenproject. Zie ook 

www.hetsalonorkest.nl  en 

www.stoelenproject.nl

Amsterdams Volks-, Salon- & Amusementsorkest  Aja Leeman 
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‘De Onzichtbare Hand’ van Bas van Bavel, 2018 

Het deel van het nationaal inkomen dat 

aan de werkenden van de bevolking wordt 

gegeven, vermindert. Maar zelden wordt 

dat in een groter geheel geplaatst. Het boek 

'De Onzichtbare Hand' van Van Bavel laat 

zien dat het eerder gebeurde 

in de vrije markten van het 

Irak rond de 10e eeuw en de 

Nederlanden rond de 16e 

eeuw.  

 

Vaak wordt gedacht dat een 

vrije markt de democratie 

bevordert, maar het is 

andersom. Voor een begin 

van een goede marktwerking 

is een vorm van machtsdeling 

nodig en redelijk gelijk 

verdeeld inkomen en 

vermogen. De welvaart groeit fantastisch: 

een goed economisch systeem. Maar na 

verloop van een eeuw weet een kleine 

groep veel inkomen en vermogen te 

verzamelen. De macht schuift langzaam in 

richting van deze rijken en met een 

geschikt gekozen verhaal wordt 

sluipenderwijs de wetgeving zodanig 

aangepast dat hun vermogen en macht 

steeds groter en steeds meer onaantastbaar 

wordt. Met het verlenen van financiële 

diensten wordt meer geld verdiend dan 

met het maken van tastbare producten 

zoals eten, meubels en huizen. (de 

boodschap van Picketty in 2014). De eeuw 

daarna zakt de productie weer in en 

ontstaat armoede bij grote groepen van de 

bevolking. 

 

Het aanpassen van de wet, 

zoals het plan van de 

afschaffing van de 

dividendbelasting en het 

verhogen van het laagste 

btw-tarief dat het meest de 

lagere inkomens treft, staat 

in een traditie. Het gebeurde 

eerder, natuurlijk in een 

andere vorm maar met 

hetzelfde effect: 

verschuiving van inkomen 

naar een rijke 'elite'. Wie het 

verschijnsel in grote omvang 

wil zien: kijk de film Fahrenheit 11/9 van 

Michael Moore. Klinkt somber, maar als 

we dat inzien kunnen we er misschien ook 

wat tegen doen. 

 

Wanneer je de ‘De Onzichtbare Hand’ 

leest, kom je dingen tegen uit Harari's 

'Homo Deus' (dat je ook zou moeten 

lezen). Als je hierna ‘De Levens Van Jan 

Six’ leest van Geert Mak en de krant van 

nu, kom je in de Nederlanden van de 17e 

eeuw en in het nu allerlei voorbeelden 

tegen die het verhaal van Van Bavel 

illustreren.

 

Dit moet je gelezen hebben Gerard van Breevoort 



 
26 

 

De werkgroepmorgendiensten is op zoek 

naar typers 

Er is een klein groepje gemeenteleden die 

om de beurt op maandagavond of dinsdag 

de liturgie ('het boekje") in elkaar zetten. Dit 

groepje heeft hoognodig uitbreiding nodig. 

Dus mocht je handig zijn met de computer 

(Word, internet) en het leuk vinden om een 

praktische bijdrage te leveren aan de 

zondagse dienst, dan is dit misschien een 

mooie taak. Het ‘typen’ (het is overigens 

meer plakken en knippen) kost je één tot 

twee uur per keer. Het is handig als je op 

dinsdag tijd beschikbaar hebt. Interesse? 

Meld je dan aan bij Reina Steenwijk of 

Martine Koedijk 

(wmd@keizersgrachtkerk.nl) 

Nieuwe thema's voor diensten 

en gemeentevergadering op zondag 14 

april 2019 

 

Op zondag 14 april is er na de dienst en het 

koffiedrinken de jaarlijkse  gemeente-

vergadering. De mogelijke thema's van 

diensten voor seizoen 2019-2020 worden 

dan gezamenlijk besproken en ook praat de 

Wijkraad ons bij over de financiële cijfers 

over 2018 en de begroting 2019. We starten 

de vergadering om circa 12:30 uur met de 

presentatie van de Wijkraad, daarna volgt 

een brainstorm over mogelijke thema's aan 

verschillende tafels (onderverdeeld in bijbel, 

actualiteit/maatschappij en overige thema's; 

herkenbaar aan de A4tjes) en ook worden de 

door gemeenteleden van tevoren 

ingebrachte thema's toegelicht. 

De vergadering duurt tot ongeveer 14.00 

uur. Iedereen is van harte uitgenodigd!  

 

Het gemeenteorkest speelt weer met Pasen 

Op paasmorgen 21 april speelt weer 

ons gemeenteorkest. Jong of oud, ervaren of 

pas beginnend muzikant: iedereen mag 

meedoen! We verwachten alle orkestleden 

voor een repetitie op zaterdag 20 april in de 

kerk. Opgave bij Fred Tuinder 

(svdhft@zonnet.nl).

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berichten van de WerkgroepMorgenDiensten Martine Koedijk 
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In het afgelopen jaar deden 18 instellingen een beroep op het Solidariteitsfonds. Wij waren 

in staat alle aanvragen te honoreren. Onderwerpen zoals onderwijs, waterbehandeling, 

zaaigoed, aankoop van landbouwgrond, gezondheidszorg, waterputten, kleding, studie-

materiaal was globaal het werkterrein. Het werk werd mogelijk gemaakt door gulle gevers 

en activiteiten door de werkgroep zelf ontwikkeld. Met een blij gevoel kunnen we zeggen: 

we hebben een steentje verlegd in de rivier. Je ontdekt dat mensen wereldwijd hun verant-

woordelijkheid nemen om te voorzien in hun dagelijks bestaan. Wij als het Solidariteits-

fonds kunnen door onze financiële bijdrage iets voor hen betekenen. De werkgroep beoor-

deelt de aanvragen twee keer per jaar in het eerste en het derde kwartaal van het lopend 

jaar. De volgende projecten hebben wij gesteund: 

 

1. Bangladesh, kinderhuis Dutch Shalom in Dhaka. Een aanvraag voor de aankoop van 

nieuw inventaris €700. 

 

2.  Mozambique, in het Noordelijke deel dun bevolkt. Er is behoefte aan zaaigoed en 

training van boeren. Er zijn problemen met klimaatsverandering waardoor voedsel 

schaarste ontstaat. Door een nieuwe methodiek is het mogelijk het probleem aan te 

pakken. Toegekend bedrag € 900. 

 

3. Ghana, aanvrager is stichting Bokemei werkzaam in het onderwijs. Op hun verzoek 

hebben wij €900 geïnvesteerd in de aankoop van een schoolbus, zodat kinderen die 

ver van school wonen dagelijks kunnen worden opgehaald en thuisgebracht.  

 

4.  Ghana, een schoolproject. Verzoek om inventaris van een kleuterschool te vernieu-

wen, €900. 

 

5.  Ghana, het bamboeproject. De werkgroep die zich bezighoudt met de aanplant van 

bamboestekjes deed een beroep op het fonds om hen financieel te steunen zodat zij 

een waterput konden graven. Zij gebruiken het water om de stekjes te bevloeien en 

hierdoor de onvruchtbare grond weer vruchtbaar te maken en de oprukkende woes-

tijn terug te dringen, bijdrage € 1200. 

 

6. Zimbabwe, dit land kent een lange droge periode. Voor akkerbouw en moestuinen 

heeft men in de droge periode water nodig, om het water uit de opvang te transpor-

teren heeft men behoefte aan een waterpomp. Beschikbaar gesteld € 900. 

Jaaroverzicht 2018 van het Solidariteitsfonds 

 

Simon Bal 



 
28 

 

7. Zambia, kinderdorp Palabana heeft voor de landbouwopleiding gereedschappen no-

dig. Om de aankoop te realiseren hebben wij € 900,- beschikbaar gesteld. 

 

8. Zambia, stichting Jacana zet zich in om mensen met de SMART aanpak een oplei-

ding te geven in de landbouw, zodat zij na de opleiding hun gezinnen kunnen voor-

zien van voedsel en verkoop van landbouwproducten. Om dit te realiseren is er 

behoefte aan een waterpomp, wij hebben € 900,- beschikbaar gesteld. 

 

9.  Nederland, migrantenkerk in de Bijlmer heeft behoefte aan leermateriaal om men-

sen te leren hoe zij hun ontwikkelingen in Nederland kunnen stimuleren wij steunen 

deze aanvraag met € 900,-. 

 

10. Indonesië, een schoolproject in Pangandaran heeft een aanvraag ingediend om kle-

dingstoffen aan te kopen zodat uniformen kunnen worden gemaakt voor de school-

gaande kinderen die uit zeer arme gezinnen komen. Voor de aankoop € 900,- be-

schikbaar gesteld. 

 

11. Congo, de stichting IFELPIC behartigt de belangen van boerinnen om in het dage-

lijks onderhoud van hun gezinnen te voorzien door de verkoop van producten. Om 

dit te realiseren is er behoefte aan uitbreiding van grondgebied. Voor deze aankoop 

kunnen wij € 900,- beschikbaar stellen. 

 

12. Mali, een schoolproject wat door de stichting Ma Tim Ba wordt beheerd. De vraag 

is om de aankoop mogelijk te maken van zonnepanelen zodat de waterpomp elek-

trisch kan worden aangedreven. Hierdoor kan de oude dieselpomp buiten werking 

worden gesteld, zodat aankoop van dure dieselolie overbodig wordt. Wij vonden 

het een goed plan en stelden € 900,- beschikbaar. 

 

13. Zuid-Soedan, door de vele oorlogsvoeringen raakt de infrastructuur zwaar bescha-

digd en op veel plaatsen is het elektriciteit net buiten werking geraakt, het verpom-

pen van drinkwater is haast onmogelijk. Mensen gebruiken besmet water met grote 

gevolgen van dien. De Presbyteriaan Church in Zuid- Soedan heeft verzocht om 

financiële steun zodat zij waterfilters kunnen aankopen en mensen geen verontrei-

nigd drinkwater behoeven te drinken. Voor de aankoop van die filters hebben wij 

€ 900,-  beschikbaar gesteld. 
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14. Burkino Faso, project Maternelle de Crousin doet aan na schoolse opvang. Zij 

diende een verzoek is om hen financieel te steunen zodat zij spelmateriaal konden 

aankopen. Beschikbaar gesteld een bedrag van € 900,-. 

 

15. Malawi, stichting MEd change heeft behoefte aan kleine medische hulpmiddelen. 

Beschikbaar gesteld een bedrag van € 300,-. 

 

16. Nicaragua, Stichting El Arbol werkzaam in de stad Chinandega beheert een gezond-

heidspost, de toiletvoorziening moet worden verbeterd, hiervoor is € 900,- nodig. 

Genoemd bedrag wordt beschikbaar gesteld. 

 

17. Mexico, project Nuestros Pequenos Hermanos dat zich inzet voor getraumatiseerde 

kinderen doet het verzoek om het mogelijk te maken dat zij creatief materiaal kun-

nen aankopen, dit project hebben wij met € 900,- gesteund. 

 

18. Benin, weeshuis La Solidarité, in de stad Dogbo gelegen in het zuiden van Benin, 

40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Levensverwachting 58 jaar. 

Verzoek: de gemeenschap heeft een waterput gegraven tot 75 meter diep, het aan-

wezige water moet worden opgepompt. De aanleg en aankoop van een pomp kost 

€ 900,- Dit bedrag hebben wij toegezegd. 

 

Het was een boeiend jaar met veel aanvragen en toezeggingen. We hopen dat wij in 

staat worden gesteld om dit in de komende tijd te herhalen. 

 

Financieel overzicht 

Saldo op 1 januari 2018   € 14.609.69 

Donateurs en giften   €   8.306.40 

Actie Koningsdag   €   1.005.24 

Sinterklaasmarkt    €   2.136.60 

Totaal     €  26.057.93 

 

Projecten 2018       € 16.196.00 

Bankkosten       €       160.06 

Saldo op 31 december 2018    €   9.701.87 

Totaal 31 december 2018    €  26.057.93 

 

Nog een opmerking over het saldo. 

De meeste giften komen in het laatste kwartaal tot stand. 
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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. 
 



 
31 

 

Agenda   
 

Lukas Leeshuis-woe 

Joh. Verhulststr.15-2hg 

 

Woe 17 april 20.00 

Woe 15 mei 20.00 

Woe 29 mei 20.00 

Woe 12 juni 20.00 

Bijbelleeshuis-za 

Kerkstraat 107 – zaal 5 

 

Zat 18 mei 10.00 

Zat 1 juni 10.00 

Zat 15 juni 10.00 

 

 

 

Gesprek op dinsdag 

Locatie: mail gscholte@dds.nl 

 

Di 9 april 

Di 23 april 

Di 7 mei 

Di 21 mei 

Di 4 juni 

 

Wijkraadsvergadering 

Kerkstraat 107 

 

Do 11 april 20.00 

Do 23 juni 20.00 

 

 

 

 

Film op Vrijdag 

Tuinzaal 

 

Vr 26 april 14.30 

Vr 17 mei 14.30 

 

 

 

Vrouwengroep 

 

Do 11 april 20.00 

Do 16 mei 20.00 

Do 27 juni 20.00 

 

 

Tieners 

Kerkstraat 107, Friendship 

 

Zo 14 april 10.30 

Zo 21 april 10.30 

Vr 26 april 18.00 film 

Zo 5 mei 10.30 

Zo 19 mei 10.30 

Vr 31 mei 18.00 Spelavond 

 

Kindercatechese 

KGK: Tuinzaal 

 

Zo 14 april 10.30 

Zo 21 april 10.30 

Zo 5 mei 10.30 

Zo 19 mei 10.30 

 

Maandelijkse maaltijd 

Tuinzaal 

 

woe 17 april  18.30 (VERZET) 

woe 29 mei  18.30 

 

 

Overig 

MAG – Elke maandagavond – 20.00u – Kerkstraat 107: zaal 9 

Zanggroep (repetitie) – Elke woensdag – 20.00u – Kerkzaal KGK 

 

Zo 14 april: Gemeentevergadering 

Di 16 april: Lezing Frits de Lange, 17.30 – 18.30 uur. Toegang: 7,50 Euro, zie pag. 4 

zo 19 mei: Benefietconcert Stoelenproject, zie pagina 24. 

 


