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Van de redactie

Henriette Sanders

Dit nummer volgt kort op de Paasdagen en de deadline viel midden in de meivakantie.
Vandaar dat Gerhard Scholte zijn Kleine Kroniek voor dit nummer niet kon schrijven. De
Paasdagen en de dagen daar rondom waren intensief, en de vakantie was hard nodig om
bij te komen. En dat wordt nog maar eens bevestigd door Joost Koedijk die nu op de plek
van de Kleine Kroniek staat: hij beschrijft hoe uitgebreid het takenpakket van de predikant
van de Keizersgrachtkerk momenteel is.
De Paasdagen waren voor Robert-Jan Nijland juist een periode om te bezinnen door zijn
telefoon eens helemaal uit te zetten: een digitale detox! Het bracht rust en aandacht voor
de juiste dingen. Lees meer op pagina 9.
Wilma Eusman herdenkt in dit nummer Theo Beusink en vertelt over een bijzondere ontmoeting bij zijn uitvaart op pagina 14.
Tot slot: in verband met de vakantie van de redactie zal de laatste KidS van het seizoen
niet op de Slotzondag zijn, maar twee weken later komen.

Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad
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. 331 verschijnt op zondag 14 juli (kopijdatum woensdag 3 juli 2019)
KidS nr. 332 verschijnt op zondag 1 sept (kopijdatum woensdag 21 aug 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
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Kerkdiensten in de komende periode
Datum

Thema

Uitleg

19-5-2019

onbekend en/of onbemind

Jesse de Bruin

26-5-2019

onbekend en/of onbemind

Gerhard Scholte

2-6-2019

onbekend en/of onbemind

Bara van Pelt

9-6-2019

groeiruimte (pinksteren)

Gerhard Scholte

16-6-2019

een zwijgende god!?

Jan Krans

23-6-2019

een zwijgende god!?

Gerhard Scholte

30-6-2019

slotzondag

Gerhard Scholte

7-7-2019

Gedichten

Esther van der Panne

14-7-2019

Gedichten

Geeske Hovingh

Bereikbaarheid pastoraal team
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
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Uit de Wijkraad en Moderamen
Deze maand een korte bijdrage op deze
plek. Een belangrijk agendapunt, de voorlopige jaarrekening 2018, zal elders door
onze penningmeester worden toegelicht.
Blijft over een kort verslag van de bespreking in de Wijkraad van het werkplan van
onze predikant Gerhard Scholte.
Nu spreken we zo om de twee jaar over het
werkplan. De vorige keer hebben we daarbij kritisch gekeken hoe de vele werkzaamheden beter in de beschikbare tijd zouden
passen. Onder meer door iets minder
preekbeurten blijkt dat enigszins gelukt.
Vooral dat nu veel minder vaak de dag na
de preek al de volgende preekschets in de
Maandag Avond Groep wordt besproken
geeft verlichting.
Nu is het zeker niet zo dat predikant in de
Keizersgracht een rustige baan is geworden. Naast de uitgebreide, en deels niet
planbare, werkzaamheden in het Pastoraat, vergaderingen binnen onze gemeente
en de PKA, en het voorbereiden van preken
inclusief overleg met voorbereidingsgroepen wordt er nog tal van activiteiten ondernomen. Zo zijn er twee Bijbelleeshuizen
die om de week bijeen komen en elk ruim
15 personen trekken. Omdat er ook mensen van buiten de gemeente komen is er
zelfs sprake van een Missionaire activiteit.
Naast de Bijbelleeshuizen is er op dinsdagmorgen ook nog een Gesprekskring. De
deelnemers aan deze Gesprekskring

Joost Koedijk

verwelkomen overigens graag enkele
nieuwe leden!
Gerhard speelt ook een belangrijke rol in
de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad
van Kerken. Deze Taakgroep zet zich in
voor het lot van Vluchtelingen in onze stad
en ons land, zowel met praktische hulp als
ook door in overleg te treden met overheden en politici. Gerhard legt na de zomer
het voorzitterschap van de Taakgroep neer.
Wel blijft de voorzitter van het Gelagkameroverleg. Een overleg waarin veel betrokken partijen inclusief bestuurders van
onze stad overleggen over de problemen
rond Vluchtelingen en Illegalen in onze
stad.
Naast al dit werk zijn er nog ideeën voor
nieuwe projecten en activiteiten. Daarover
vast later meer.
De bespreking van het werkplan werd afgesloten met een vooruitblik naar 2021. In
dat jaar is Gerhard Scholte 25 jaar als predikant aan onze gemeente verbonden. Het
is ook het jaar waarin hij naar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het spreekt
voor zich dat de Wijkraad zich komend
seizoen op beide gebeurtenissen gaat voorbereiden.
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 contactgegevens staan
achter in deze Kerk in de Stad.

.
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Nieuws vanuit de kosterij
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 Orkest van de 18e Eeuw. Genoten weer
van repetities van het Orkest bij ons in
de Kerkzaal, samen met het koor
Cappella
Amsterdam.
Op
het
programma stond dit keer: Johannes
Passion BWV 245 van Johann Sebastian
Bach. Mooie repetities, onder leiding
van Daniel Reuss. Het orkest en koor
sloten hun tournee af in Eisenach, de
geboorteplaats van Bach. Het concert
vond plaats in de Georgenkirche, de
kerk waar Bach is gedoopt (1685).
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 werd gevraagd.
ü Trouwerij:
een
kerkelijke
huwelijksinzegening door pastor Wilna
Wierenga.
Multireligieus,
internationaal en feestelijk afgesloten in
de Tuinzaal met een hapje en een
drankje. Wilna bracht rituelen uit
Hindoeïsme en de Russisch Orthodoxe
kerk bij elkaar tot een feestelijke
plechtigheid waarin een zegen over dit
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Henk-Jan Bustraan
huwelijk werd gevraagd. Het was
opmerkelijk hoeveel rituelen uit de
verschillende tradities werden herkend.
Het stel (uit India en Oekraïne,
woonachtig in Dubai) en hun familie,
dat speciaal voor de gelegenheid naar
Amsterdam was gekomen, was zeer
verguld met de Dienst en de service van
de KgK...
ü Art Stations of the Cross: in aanvulling
op het kunstwerk (statie 4) dat bij ons in
het portaal heeft gestaan en veel bekijks
heeft gehad, zijn er twee activiteiten
geweest binnen dit project: een Choral
Evensongs (een Vesper in Engelse stijl,
met het Vocaal Theologenensemble) en
een lezing van Frits de Lange over
pelgrimage naar het hart van religie)
ü Verhuur aan (vaste) huurders: de
Evangelische Roze Viering, NUUF
(Netherlands Unitarian Universalist
Fellowhip),
AMC
Opleiding
psychiatrie,
Arkin
(zowel
een
symposium in de Kerkzaal als diverse
lezingen in de Tuinzaal), Jellinek,
Mentrum (Dankdienst in de Kerkzaal
voor een collega die zeer geliefd was
binnen Arkin), het Drugspastoraat,
Taakgroep
Vluchtelingen
en
Stadsverlichting.

Film op vrijdag: 17 mei
Op vrijdag 17 mei kunt u weer naar de film
in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk.
Benieuwd naar meer informatie over de
film en een korte beschrijving van wat we
gaan zien? Stuur dan een berichtje naar
hanna.vandorssen@gmail.com. Dan komt
u op de mailinglijst. In verband met

Hanna van Dorssen
rechten kunnen titels en informatie over de
inhoud niet worden gepubliceerd in de
Kids. Aanvang film: 14.30 uur. Na afloop
napraten en borrel. Iedereen is welkom.
Opgave niet nodig.
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VoorleesExpress Amsterdam zoekt VoorleesHelden
Te veel kinderen in Amsterdam groeien op
in een omgeving waar voorgelezen worden geen vanzelfsprekendheid is. Zij lopen
het risico om de basisschool met een
(taal)achterstand te beginnen. Een achterstand die ze daarna niet of nauwelijks meer
inlopen. Jaarlijks maken meer dan 650 Amsterdammers wekelijks tijd vrij om kinderen voor te lezen en te kijken op welke
manier taal (door de ouders) thuis nog
meer aangeboden kan worden. En de resultaten liegen er niet om. Uit onderzoeken
naar het effect van de VoorleesExpress
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blijkt: voorlezen werkt. Om laaggeletterdheid in de toekomst te voorkomen, moeten
we investeren in jonge kinderen en hun
taalontwikkeling. Op dit moment wachten
helaas nog heel veel gezinnen in op een
voorlezer. Als voorleesvrijwilliger ga je 20
keer, op een vaste middag of avond naar
keuze, een uurtje bij een gezin bij jou in de
buurt langs. Enthousiast geworden? Zie
voor meer informatie: www.voorleesexpressamsterdam.nl of neem contact op via
020-3059276 en amsterdam@voorleesexpress.nl.

Digitale detox
‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u
weet het als ik zit of sta, u doorziet van
verre mijn gedachte. Ga ik op weg of rust
ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen
bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong, of u, God,
kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u ligt constant in mijn
hand.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen. Klom ik op
naar de hemel – u tref ik daar aan. Lag ik
neer in het dodenrijk – u bent daar.
Hoe rijk zijn uw gedachten, Samsung Galaxy s 7 Edge, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
Doorgrond mij, sociale media, en ken
mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie
of ik geen verkeerde weg ga, en leidt mij
over de weg die eeuwig is.’
(deel van Psalm 139, met lichte aanpassingen)
Het filmpje bereikte meer dan 10.000 mensen via facebook (aldus de statistieken van
Facebook zelf). Het filmpje waarin ik vertel
veel te veel tijd met op mijn telefoon door
te brengen (zo’n 5 tot 10 uur per dag). Ik
zou in de week voor Pasen mijn schermen
(telefoon, tablet, Playstation, Netflix, etc.)
niet gebruiken. Andere mensen werden
uitgedaagd hetzelfde te doen! Een schermloze vasten-week. Er deden 16 mensen

Robert Jan Nijland
mee, de mensen die ik daarvan sprak gaven allemaal aan het als bevrijding te ervaren.
Bevrijding en confrontatie gaan misschien
wel altijd hand in hand. Geconfronteerd
worden met de machten die je in de greep
houden, de confrontatie met de onderdrukker of de energiezuiger. De grootste ontdekking van de week is dat ik een grote afgod dien – die vervloekte telefoon. Het is
zoals psalm 139 beschrijft; Mijn telefoon
kent mij, het doorgrondt mij (door te bedenken welke websites ik wil zien, welke
posts op Facebook of Instagram ik leuk
vind, welke reclame voor mij aantrekkelijk
is), Googlemaps houdt bij waar ik loop en
binnenga, hoelang ik daar blijf en of ik wel
genoeg stappen zet. Mijn telefoon weet alles van me, hoeveel geld ik op de bank
heb, waar ik dat geld aan uitgeef, welke
websites ik bezoek, hoe ik de liefde verklaar aan mijn echtgenoot, wat mijn verlangen en dromen zijn, hoe mijn agenda
eruitziet, van welke artiesten ik houd, misschien zelfs wat mijn zonden zijn.
Via mijn telefoon spreek ik meer mensen
op een dag dan dat ik in het echt spreek.
Het is het eerste wat ik ’s ochtends pak en
het laatste wat ik bekijk voor het slapen
(zelfs tijdens de nacht word ik wakker en
kijk even of ik niks gemist heb). Ik ben aanzienlijk meer tijd bezig met die telefoon,
met het zenden van berichten die ik belangrijk vind en de angst om iets te missen
wat een ander deelt, dan dat ik besteed aan
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God, gebed, mijn eigen gedachten, liefde
en rechtvaardigheid.
Een week zonder schermen is dan ook bevrijdend. Ik ontdekte hoeveel uur er in een
dag zit, hoe productief je kunt zijn, hoeveel
er te lezen valt. Ik ontdekte dat geconfronteerd worden met je eigen gedachten, zonder afleiding van muziek en beeld, je echt
een leuker mens maakt (doordat ik echt de
tijd nam mijn eigen gedrag en gedachten te
onderzoeken). Ik ontdekte hoe vroeg je uit
je bed kunt komen zonder eerst je sociale
media te checken. Ik ontdekte hoe vaak je
vermoeidheid verbloemd door afleiding te
zoeken. Ik ontdekte dat de mensen die op
het treinstation of in de trein lachten altijd
mensen waren die met elkaar in gesprek
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waren – nooit zij die op hen telefoon keken. Ik ontdekte dat het huis veel schoner
kan zijn – doordat schoonmaken een
nieuwe afleiding werd. Ik ontdekte hoe
verslaafd ik ben terwijl ik als Christen vrij
wil leven.
Ik ontdekte ook dat ik dingen miste. Het
contact met de jongeren van mijn werk
gaat makkelijk via Whatsapp – bijna dagelijks even kort contact. Ik miste het nieuws
dat de Notre Dam was afgebrand of een
aanslag werd gepleegd in Sri Lanka. Ik ontdekte dat ik vrij wil zijn als Christen om me
te richten op dat wat belangrijk is. Mensen,
rechtvaardigheid, liefde en de kerk. Dat de
telefoon daar soms in kan helpen, maar
vaak alleen maar een grote afleiding is.

Nieuws uit de Vluchtmaat
De Ethiopiërs staan sinds een half jaar voor
een dilemma. Er is in Ethiopië een nieuwe
president die democratisering belooft en
een aantal politieke gevangenen heeft vrijgelaten. En verboden organisaties waar de
meeste Ethiopische vluchtelingen in De
Vluchtmaat lid van zijn, zijn niet langer
verboden. Maar politie en geheime dienst
maken nog de dienst uit. En er zijn na de
jarenlange onderdrukking sluimerende
conflicten ontwaakt en er is geweld tussen
volken met dodelijke slachtoffers. Er was
een moordaanslag op de president die hij
weliswaar heeft overleefd, maar gaat hij
het redden. Ga je terug met die risico's?

De Kookgroep gaat door
Van september tot mei is er maandelijks
gekookt voor de daklozen die bezoekers
zijn van de opvang het Stoelenproject.
De inkoop is alle keren betaald uit de opbrengst van het jaarlijkse benefietconcert.
Die was zo verheugend groot, dat de maaltijden uitgebreider en gevarieerder waren
dan voorheen.
De vrijwilligersgroep die zorgt voor de inkoop van de ingrediënten, het schoonmaken van groenten, het schillen van aardappelen èn de afwas en het reinigen van de
keuken, heeft ook nu weer voortreffelijk
gewerkt. Bijkomend voordeel voor de

Gerard van Breevoort
Voor allen geldt dat de gemeente Amsterdam heeft toegezegd bij de komende opvang coaching te organiseren om mensen
te helpen bij het vinden van een toekomstperspectief en de zaak van de hopeloze gevallen goed te willen bestuderen: 'er kennis van te willen opbouwen'. En ze mogen
daarbij blijven wonen in De Vluchtmaat.
Voor het eerst is een overheid - weliswaar
een lokale, maar toch! - geïnteresseerd in
het lot van mensen die niet terug kunnen,
maar ook geen verblijfsstatus kregen. Dat
geeft hoop.
Goed nieuws, m.n. voor de Eritreëers!

Dineke Klijnsmit
vrijwilligers zijn de vaak zeer boeiende gesprekken tijdens de voorbereidingen.
In september, de maand waarin de opvang
weer geopend is gaan we weer verder.
Op deze bescheiden wijze is de KgK In de
stad, opnieuw VOOR de stad.
Hopelijk zullen weer velen die het aanstaande benefietconcert op 19 mei bijwonen, genieten van de muziek en weer een
gulle vrijwillige bijdrage geven. Het benefietconcert wordt door het Amsterdams
Volks- Salon- en Amusementsorkest.
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De Keizersgrachtkerk en de synode van Sneek (83)

Peter Dillingh

“Gereformeerde jeugd gaat Synode kritisch rassenvraagstuk of over de ontwikkelingsbegeleiden” kopte Trouw op 16 april 1969. hulp, als er wat gezegd werd hielden de
“Een werkgroep van jonge gereformeerden broeders zich altijd angstvallig binnen de
in Amsterdam meent dat de generale sy- bestaande kaders. Ze waren blijkbaar
node van de gereformeerde kerken ‘al 25 doodsbenauwd voor een omstreden posijaar vrijblijvend heeft gezwegen over actu- tiekeuze, ze borduurden liever veilig voort
ele mondiale vraagstukken’. De werkgroep op vertrouwde standpunten.”
wil daartegen protesteren door middel van “Maar wij willen dat aan al die synodale
een demonstratief begeleiden van de syno- vanzelfsprekendheden eens een eind
dale vergaderingen.”
komt, en dat ze op de synode ook eens in
In café Keyzer naast het
de gaten krijgen dat je vraagConcertgebouw sprak Bert Klei
“De generale sy- tekens, zeg maar: evangelische vraagtekens kunt zetten
met twee van de initiatiefnenode heeft al 25 achter heel wat traditionele
mers, Erik Andriessen en Rob
meningen. Bovendien, als de
Rutgers. “Het is allemaal heel
jaar vrijblijvend
degelijk begonnen. Op een gekerk zwijgt (en de onduidelijkheden van de synode komeente-avond van de gereforgezwegen
meerde kerk te Amsterdam, in
men daar op neer) stem je
over
actuele
daarmee ook in met al dateen zaal onder de Keizersgrachtkerk. Wijkdominee E.
mondiale vraag- gene wat in de samenleving
niet deugt, en dat gebeurt dan
Pijlman zat de bijeenkomst
stukken”
voor, waarop het oorlogsvraagnamens ons. […] Wij hebben
gekozen voor, laten we ’t
stuk aan de orde kwam en iemand vroeg: heeft onze synode daarover noemen: buitenparlementaire actie. We
eigenlijk wel eens wat zinnigs gezegd? Nu mogen erbij zitten als de synode publiek
heeft niet iedereen alle synodale uitspra- vergadert, maar we mogen niet spreken.
ken op een rijtje in z’n hoofd en daarom Dan doen we dat als er geen zitting is, bij
besloten tien jonge mensen er de acta van de koffie, tussen de middag of ’s avonds.
de synoden op na te lezen. Ze vonden het Dan spreken we de synodeleden aan in de
weinig opwekkende lectuur want, zeiden wandelgangen, we willen ze op de huid
ze tegen elkaar en tegen hun dominee, de zitten, zodat ze niet vrijblijvend kunnen
gereformeerde synode heeft zich altijd bij- wandelen in de Lunterse bossen.”
zonder onduidelijk opgesteld als actuele De actie ging van start onder de naam ‘Syproblemen in de omgeving waren. Of het noodkreet’. Precies vijftig jaar geleden, op
nu gaat over de kwestie van oorlog of 12 mei 1969, werd de eerste hearing gevrede, over de oecumene, over het houden in de Noorderkerk in Sneek, waar
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de synode dat jaar officieel geopend werd.
Wie heeft er nog herinneringen aan Synoodkreet?

Excursie Kröller-Müller donderdag 20 juni

Agnes Vlaanderen

Op donderdag 20 juni vertrekken we om 9.30 uur met de grijsgroene bus vanaf het Amstelstation en zijn rond 16.30 uur daar weer terug. Ontvangst met koffie en thee, bezoek
aan de tentoonstelling en gezamenlijke lunch in het museumcafé.
Voor meer informatie zie ook keizersgrachtkerk.nl.
Museumjaarkaart? Graag opgeven én meenemen! Eigen (vrijwillige) bijdrage: € 10,00
Iedereen is welkom!

Aanmelden graag voor 11 juni bij:
Hanna van Dorssen
Agnes Vlaanderen Jansen
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“Zonder onderbroek kun je niet bidden.”

Wilma Eusman

Theo Beusink 1932-2019
Op 22 april 2019 overleed Theo Beusink.
Padre Theo voor de vele Spaanstaligen die
bij het door Theo opgerichte Casa Migrante
aanklopten.
Theo behoorde tot de eerste leden van de
Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van
Kerken. De Keizersgrachtkerk was gevraagd om, in de persoon van Hans Pietersma, het voorzitterschap op zich te nemen. De KGK was er goed vertegenwoordigd in die beginjaren met Bram Grandia,
Freek van Andel en ondergetekende. Hans
had het moeilijk in de vergaderingen die
meestal niet verder kwamen dan het bespreken van de notulen omdat de actualiteit het geschreven verslag had achterhaald.
Maar dan kwam Theo in de rondvraag met:
“Meneer de voorzitter.” Zijn bril vloog op
zijn hoofd. Er volgde een gloedvol betoog
waarom niet alleen vluchtelingen onze
aandacht nodig hadden, maar ook de travestieten uit Midden-Amerika, die zich
prostitueerden op de wallen, gevluchte Cubanen en wie al niet. Theo zag de mensen,
zag hun nood en bracht hun situatie onder
de aandacht waar hij maar dacht gehoor
met actie te kunnen vinden.
Zo ook die keer toen het ging over Colombiaanse vrouwen die cocaïne smokkelden
naar Nederland, op Schiphol gepakt werden en hier een straf moesten uitzitten.
Deze vrouwen hadden geen netwerk in
Nederland, waren totaal berooid en hadden geen geld voor eerste levensbehoeften
die ook in een gevangenis nodig zijn. Theo
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was dan wel een priester, maar hij wist dat
geestelijke bijstand soms even moet wachten en zei: “Zonder onderbroek kun je niet
bidden”.
29 april was de uitvaartdienst in een bomvolle Sint Nicolaaskerk. De mis was een
fantastische mix van klassiek rooms-katholiek, Spaanstalige liederen, gitaar- en panfluitmuziek en (twee) Huub Oosterhuisliederen. De teksten waren afwisselend in het
Spaans en het Nederlands, met af en toe
wat Latijn. Theo werd uitgedragen met het
Ave Maria.
Ik was naar de Nicolaas gegaan om iets af
te ronden. Theo en ik mochten elkaar wel.
Mijn deelname aan de Taakgroep en de
doelgroep ligt al lang achter mij. Zo ook
mijn werk als asiel- en vreemdelingenrechtadvocaat.
In de overvolle kerk, tussen die honderden
mensen, vind ik nog twee lege stoelen. Ik
ga zitten. Een man voor mij draait zich om,
kijkt mij aan en vraagt: “Bent u het echt,
mevrouw Eusman?” Hij komt naast mij zitten. Ik herken zijn stem, maar niet zijn gezicht. Zijn naam verheldert alles, want ik
heb de laatste dagen juist aan hem en zijn
familie gedacht. De familie was uitgeprocedeerd, maar woonde nog wel in Nederland. Deze man was toen 17 en zat met
zijn vader in de auto. Zij kregen een verschrikkelijk ongeluk geheel buiten de
schuld van zijn vader om. Zijn vader

overleefde dit ongeluk niet. Hij wel. Hij
werd in één klap volwassen.
Padre Theo verzorgde de uitvaart. De enige
keer dat ik Theo in vol ornaat als priester
aan het werk heb gezien.
Theo heeft hem veel geholpen in die tijd.
Het gaat nu goed met hem. Hij laat mij de
foto van zijn vrouw en hun twee studerende kinderen zien.
Ook laat hij mij, op zijn telefoon, de foto
van het wrak zien, afgedrukt in De Telegraaf: “Daar brengen ze mijn vader weg”.

Hij vergroot de datum van het krantenartikel: een datum in 1989.
We zitten de hele mis naast elkaar, beiden
getroffen door onze ontmoeting op dit moment.
Jammer dat we dit niet meer aan Theo kunnen vertellen.
Offe… is deze ontmoeting een knipoog
van Theo?
Offe… een knipoog van Diegene naar wie
hij genoemd is?

Theo Beusink (foto uit Religion Digital)
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Pop-kerkdienst Paradiso bij boekpresentatie
Pop-kerkdienst in Paradiso bij boekpresentatie ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’.
Popdominees Jan Andries de Boer, Piet van
Die en Fred Omvlee werken al jarenlang
met popmuziek in de kerk. Jan Andries de
Boer organiseert rockdiensten rond U2 en
Bløf, Piet van Die rond Johnny Cash en
Fred Omvlee rond Elvis Presley en de
Top2000. Voor het boek ‘Van Elvis-viering
tot U2-dienst’ bundelden zij hun krachten
en inzichten. In dit boek gaan de auteurs
dieper in op de religieuze inhoud van popmuziek en de waarde daarvan voor de
kerk. Het boek bevat een kleine theologie
van de popmuziek en veel verdieping over
de genoemde artiesten. Er blijken ook veel
andere artiesten te zijn van wie de muziek
een plek kan krijgen in kerkdiensten.
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Zondagochtend 2 juni 2019 presenteren
zij het boek in poptempel Paradiso met een
unieke pop-kerkdienst rondom Johnny
Cash, Elvis Presley en Bløf, met als thema:
Thuiskomen. De bezoeker wordt meegenomen door het mooiste van de Bijbel en
de popmuziek rond dit thema. De nummers worden gespeeld door de bands
Cashflow3 en TeBoven. Aan het eind van
deze dienst wordt het boek gepresenteerd
en is er gelegenheid het te laten signeren.
Informatie over het boek: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/van-elvis-vieringtot-u2-dienst/
Zondag 2 juni, 11.00 uur
Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Toegang: 2,50 / 15,00 inclusief boek

Waar zijn we in Godsnaam mee bezig?

Robert Jan Nijland

Terugblik Goede week en Pasen
Met de jongeren proberen we elke maand
een thema te bespreken of te ervaren bij In
Godsnaam. Afgelopen keer spraken we met
elkaar over de Goede week en Pasen. Wat
gebeurde er daar nou allemaal? Welk verhaal herdenken we elk jaar weer
en wat doet dat met ons in het
Op dat
hier en nu?

zullen blijven). Eén brief waarin we schreven over onze schuld, schaamte & spijt en
één brief waarin we onze hoop opschreven.
Beide brieven zijn in aparte enveloppen gestopt.
Buiten namen we plaats bij wat
kaarsen en luisterden we naar
moment het verhaal van de Goede week
en Pasen. Over hoe een man Jein het verhaal
Samen ontdekten we dat we geruzalem binnenkwam op een
staken we onze ezel. Iedereen was vol hoop,
zamenlijk het (chronologische)
verhaal best goed kennen. We
deze man zou het verschil gaan
enveloppes met
vullen elkaar aan met verhalen
maken. Deze man zou bevrijdie we kennen omdat we ze
ding brengen. Deze man werd
hoop in de
vroeger hoorden, we ze herkenechter schuldig bevonden, hij
brand…
nen van de Passion of omdat er
kreeg het zwaar te voorduren en
op school over geleerd hebben.
werd aan het kruis gehangen.
We spraken met elkaar over de
De hoop die binnenkwam,
betekenis van Kruis en het lege graf en hoe werd aan het kruis genageld. Op dat moer in kerken verschillend naar gekeken ment in het verhaal staken we onze envelopwordt.
pes met hoop in de brand…
1. Jezus dood en opstanding als overwinning Maar toen werd het Pasen en mochten we
van het kwaad en de dood.
onze enveloppes met schuld, schaamte &
2. Jezus dood als offer voor onze zonde
spijt openen. Het bleek dat in die envelop3. Jezus dood als moreel voorbeeld.
pes de brieven van hoop zaten. Daarmee
Alle drie de beelden geven antwoorden, brak Pasen even door in het hier en nu. Almaar roepen ook vragen op.
tijd overwint hoop altijd overwint het van
schaamte, schuld en spijt. Altijd zijn er
Als opdracht schreven we allemaal twee nieuwe kansen om op te staan.
brieven aan onszelf (die ook voor onszelf
.
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Theologische vorming voor geïnteresseerden
De afgelopen 3 jaar hebben Sya Pelleboer
en ik Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) gevolgd. Deze cursus bestaat
uit meerdere vakken, die door verschillende
docenten gegeven worden. Sya heeft alle
vakken gevolgd. Ik heb vanaf het tweede
jaar alleen die vakken gevolgd die ik interessant vond. Deze betaal je dan per les.
Met name de vakken Oude Testament (Andre Fox) en Nieuwe Testament (Jos de Heer)
vond ik erg boeiend. Beide theologen laten
je op een manier naar de bijbel kijken die je
inzicht geeft, zowel in de grote lijn van de
bijbelverhalen als en in de tekst op detail niveau. Ook het vak Contextuele Theologie
laat je met een nieuwe invalshoek naar de
bijbel kijken. Je bent bij deze vakken vooral
aan het luisteren.
Bij Pastoraat (Riekje van Osnabrugge) deden
we regelmatig opdrachten in tweetallen.
Door het vak Diaconaat (toen van Herman
Noordegraaf) ben ik gemotiveerd geworden
om diaken te worden. Dit zijn een paar
voorbeelden van lessen die ik gevolgd heb.
Daarnaast waren ook de lessen wereldgodsdiensten interessant en hebben deze lessen
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Tineke Buitenhuis

ons anders naar onder andere de islam en
het boeddhisme laten kijken.
Sya heeft ook de vakken ethiek, filosofie, geloofsleer en jodendom gevolgd. Door de
grootte en de van de groep en het verschillende beginniveaus van de cursisten was het
helaas moeilijk om uitgebreid met elkaar
van gedachten te wisselen. Dat gebeurde
wel in de pauze.
De meeste cursisten zijn van protestantse afkomst, maar niet allemaal. Alle jaargroepen
zitten bij elkaar en na drie jaar heb je het
hele curriculum gehad.
Door de nieuwe kijk op de bijbel die ik heb
gekregen kan ik zeggen dat mijn geloof verdiept is. En dat is meer dan ik verwacht had!
Meer informatie over Theologische Vorming
voor Geïnteresseerden vind je op de website
www.tvg-amsterdam.nl en aan het prikbord
in de gang.
Tineke Buitenhuis,
ook namens Sya Pelleboer

Benefietconcert voor het Stoelenproject
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Dromen
In september (8-15 en 22) zijn er drie diensten over dromen.
Dromen inspireren mij persoonlijk. Wat ik
droom neem ik vaak mee de dag in. Wat
zegt deze droom me? Waarom droom ik dit
eigenlijk?
Welke kant van mezelf kom ik tegen? Welke
waarschuwing zit erin? Of welke belofte?
Dromen die in de bijbel voorkomen hebben
grote impact op de voortgang van het verhaal.
Denk aan de droom van Jacob, waarin hij
worstelt, de voorspellende dromen van de
farao in Egypte, de droom van Jozef om te
vluchten, maar ook de visoenen die in
Openbaringen beschreven worden.

Nicolien van Halem
Wat kunnen we er nu nog mee? Met deze
dromen, maar ook met onze eigen dromen.
Dromen als wensen? Dagdromen, nachtmerries? Of dromen als beeld van de ziel,
zoals bij Jacob.
In de voorbereidingsgroep gaan we een aantal dromen uit de bijbel te ontleden, maar
ook onze eigen dromen kunnen onderwerp
van gesprek zijn. Iemand die veel met dromen en met verhalen uit de bijbel werkt is
Herma Meulenkamp, begeleider bij ITIP
School voor leven en werk. Voor de voorbereidingsgroep, maar ook voor andere geïnteresseerden houdt zij op 24 juni een lezing
over dit thema, in de tuinzaal.

Planning
Lezing Herma Meulenkamp: 24 juni
3 bijeenkomsten voor de vakantie: 26/6, 4/7 en 11/7: verdieping
3 bijeenkomsten na de vakantie: 20/8, 3/9 en 10/9: voorbereiding van de diensten
Begin oktober de evaluatie, in overleg
Als dit krantje uitkomt ben ik nog op reis, maar ik lees mijn mail zeker, dus meld je rustig
per mail aan.
Ik kijk ernaar uit!
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DROMEN
IN DE BIJBEL

LEZING
DOOR
HERMA
MEULENKAMP
Dromen in de bijbel
hebben grote impact
op de levens van de
bijbelse figuren. Denk
aan de droom van Jacob,
waarin hij worstelt, de
voorspellende dromen
van de farao in Egypte,
de droom van Jozef
om met Maria en Jezus
te vluchten, maar
ook de visoenen uit
Openbaringen.
Wat kunnen we er nu nog
mee? Met deze dromen,
maar ook met onze eigen
dromen. Dromen als
wensen? Dagdromen,
nachtmerries? Of dromen
als beeld van de ziel, zoals
bij Jacob.

uit de bijbel werkt is
Herma Meulenkamp,
begeleider bij ITIP School
voor leven en werk.
Voor de
voorbereidingsgroep,
maar ook voor andere
geïnteresseerden, houdt
zij op 24 juni van 20 -22
uur in de tuinzaal van
de Keizersgrachtkerk
(Keizersgracht 566,
Amsterdam) een lezing
over dit thema.
Inloop vanaf 19.30 uur met
koffie en thee.
Graag aanmelden via
n.vanhalem@xs4all.nl

Iemand die veel met
dromen en met verhalen
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De diaconie in 2018

Gerard van Breevoort

Hieronder vinden jullie een overzicht van de diaconale projecten en van de uitgaven en
inkomsten van de diaconie van de Keizersgrachtkerk in het jaar 2018. Dit jaaroverzicht is
ook besproken in de Wijkraad.
1. De Vluchtmaat: Steun aan opvang van ongedocumenteerden, bv reisgeld naar advocaten of ziekenhuis, groente, medische kosten, gezinshereniging.
2. Kinderen in Ethiopië: de diaconie geeft een bijdrage aan het schoolgeld voor de kinderen van enkele mensen in De Vluchtmaat.
3. KG-project: giften aan vluchtelingen zonder papieren voor hun hulp bij activiteiten,
via de koster vergoed met toestemming van de diaconie .
4. Individuele hulp gegeven in de kerk betreft zowel leden van de KGK als anderen, bv
extra leefgeld en geld voor medische hulpmiddelen.
5. Stoelenproject:
a. Koken: een groep van ongeveer 7 mensen verzorgt circa 8 keer per jaar een
warme maaltijd voor de ongeveer 50 slapers in de opvang.
b. Benefietconcert: om de maaltijden te betalen wordt jaarlijks een benefietconcert
georganiseerd dat tussen 500 en 1000€ opbrengt.
c. Zuivelproject: wekelijks brengen enkele gemeenteleden melk naar het Stoelenproject, betaald door de KGK-diaconie. Ongeveer 350€ per jaar
6. Voedselbank: In de gang en zondags bij de wereldwinkel staat de doos waarin u houdbaar voedsel kan leggen t.b.v. de Voedselbank Amsterdam-Centrum en -Oud-West.
Financieel overzicht 2018 diaconie KGK
ingekomen
leenpot terugbetaald
400
gerichte giften voor projecten en personen 3.105
ongerichte giften
3.084
collecten wijkdiaconie
4.680
KG-project
3.192
Totaal:
14.918
uitgegeven
leenpot
KG-project
Vluchtmaat
Kinderen in Ethiopië
Individuele hulp binnen KGK
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1.890
2.515
16.459
802
2.549

collecten wijkdiaconie
Totaal:

3.348
29.821

Bij de uitgaven overlappen sommige posten elkaar, bijv. een bedrag bij de leenpot kan uitgegeven zijn aan iemand van de Vluchtmaat. De collecten wijkdiaconie hebben meestal
een doel buiten onze eigen projecten; ze werden verdubbeld overgemaakt naar die doelen. Doelen: Jeanette Noelhuis, Kruispost, wereldhuis, Kerk in het Midden Oosten, St.Kantlijn, SIVMO, VPSG, Zusterwerk, Regenboog, St.Noodzaak, Vluchtmaat, gezinshereniging,
She Decides. NB: diaconale collecten voor doelen die stedelijk en landelijk zijn vastgesteld lopen niet via onze bankrekening en staan hier niet bij.
Bankrekeningen
We proberen over te stappen naar een mens- en milieuvriendelijke bank. Omdat de ASN
geen betaalrekeningen aan kerken aanbiedt, is dat de Triodosbank. Maar het is een ingewikkeld en langdurig proces dat al ongeveer een jaar duurt.
Bij de ASN heeft de KGK-diaconie een spaarrekening en bij de ING een betaalrekening.
Saldi:
bank
1-1-2018
31-12-2018
ASN
42.257
25.301
ING
3.013
4.185
totaal
45.270
29.486
Het saldo op de spaarrekening is deels opgebouwd in het verleden en deels afkomstig van
een legaat. Het saldo zakt snel, rond 15.000 per jaar. De diaconie gaat daarom de uitgaven aanpassen – in juni zullen we jullie daarover informeren.
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Berichten uit de gemeente
Lieve KgK-ers,
Velen van jullie hebben met mij en Lies
meegeleefd en dat vaak ook laten merken.
En dat helpt! Vlak voor het Paasweekend
hoorde ik dat ik, op Goede Vrijdag!, geopereerd kon worden.
Ik had al ruim twee jaar erge last van ‘etalagebenen’, vaatvernauwing (claudicatio intermittens). intensieve looptherapie die ik al
die tijd kreeg, hielp onvoldoende. De laatste
maanden ging het nog achteruit. Ook de

Kunst in de Keizersgrachtkerk

KgK werd steeds moeilijker bereikbaar voor
mij.
Er bleef maar één weg open, een operatie:
dotteren en een stent.
Als ik dit schrijf, nu tien dagen verder, is het
resultaat (letterlijk) niet te geloven!
Jullie zullen begrijpen; ik ben erg blij!
Heel veel dank voor al jullie meeleven en
aandacht.
Veel liefs van Jaap Jonker

Agnes Vlaanderen

In de Tuinzaal hangen van mei t/m augustus werken van de kunstenaarsfamilie Elizaveta,
Madina en Sabina Mezhidova (zie de coverfoto). De familie komt uit Moskou en woont
sinds zeven jaar in Amsterdam. Samen werken ze met verschillende materialen, zoals acryl,
olie, aquarel, plasticine, glas en keramiek. En schilderen schilderijen, portretten en maken
unieke mozaïeken.
Zie ook de website met hun kunstwerken:
https://www.artmajeur.com/madinasabinafilms
Voor informatie:
Agnes Vlaanderen-Jansen
Jan Boudewijn
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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.
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Agenda
Lukas Leeshuis-woe
Joh. Verhulststr.15-2hg

Bijbelleeshuis-za
Kerkstraat 107 – zaal 5

Gesprek op dinsdag
Locatie: mail gscholte@dds.nl

Woe 29 mei 20.00
Woe 12 juni 20.00
Woe 26 juni 20.00

Zat 18 mei 10.00
Zat 1 juni 10.00
Zat 15 juni 10.00
Zat 29 juni 10.00

Di 21 mei
Di 4 juni
Di 18 juni

Wijkraadsvergadering
Kerkstraat 107

Film op Vrijdag
Tuinzaal

Vrouwengroep
mail joshesterman@gmail.com

Do 23 juni 20.00

Vr 17 mei 14.30

Do 27 juni 20.00

Tieners
Kerkstraat 107, Friendship

Kindercatechese
KGK: Tuinzaal

Maandelijkse maaltijd
Tuinzaal

Zo 19 mei 10.30
Vr 31 mei 18.00 Spelavond
Zo 2 juni 10.30
Vr 7 juni 18.00 C-Tower
Zo 16 juni 10.30
Vr 28 juni 18.00 spelavond
Zo 30 juni 10.30

Zo 19 mei 10.30
Zo 2 juni 10.30
Zo 16 juni 10.30
Zo 30 juni 10.30

woe 29 mei 18.30
woe 26 juni 18.30

Overig
MAG – Elke maandagavond – 20.00u – Kerkstraat 107: zaal 9
Zanggroep (repetitie) – Elke woensdag – 20.00u – Kerkzaal KGK
Vrij 17 mei: Film op Vrijdag, zie pagina 7
Zo 19 mei: Benefietconcert Stoelenproject, zie pagina 19.
Do 20 juni: Uitje Contactkring naar Kroller Muller, opgeven voor 11 juni, zie pagina 13
Ma 24 juni: Lezing Herma Meulekamp, 20.00-22.00, Tuinzaal, zie pagina 21
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