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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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Van de redactie

Erzsebet Oosterveld

Voor u ligt de laatste KidS van dit seizoen. Een dikke KidS met terugblikken op een
mooi en vol seizoen in de Keizersgrachtkerk. Gerhard Scholte geeft een uitgebreide terugblik op het seizoen met citaten van verschillende voorgangers. Mirjam Koedijk,
Neeltje de Haan, Aja Leemans en nog vele anderen schreven mooie verslagen over de
activiteiten die de laatste maanden door en/of voor leden van de Keizergrachtgemeente
waren georganiseerd. Het voorwoord is te kort om iedereen te kunnen opnoemen.
Er wordt uiteraard niet alleen teruggekeken, er staat ons immers ook weer veel te wachten. Om te beginnen zijn er de Zomerdiensten met als thema “Gedichten”. De gedichten zijn van zeer uiteenlopende aard, waardoor het verrassende en inspirerende diensten beloven te worden. Ook de Zomermorgens zijn er weer met diverse activiteiten. In
deze KidS vindt u oproepen van de Werkgroep Morgendiensten en de Muziekgroep om
ook komend seizoen weer een mooi en vol seizoen te maken.
Een hele mooie zomer gewenst en tot de startzondag op 1 september!

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. 332 verschijnt op zondag 1 sept (kopijdatum woensdag 21 aug 2019)
KidS nr. 333 verschijnt op zondag 26 okt (kopijdatum woensdag 16 okt 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 per e-mail
via: krantje@keizersgrachtkerk.nl

3

Kerkdiensten in de komende periode
Datum

Thema

Uitleg

14-7-2019

Gedichten

Geeske Hovingh

21-7-2019

Gedichten

Nico Brouwer

28-7-2019

Gedichten

Bram Grandia

4-8-2019

Pride 12:00 uur!

Sybrand van Dijk

11-8-2019

Gedichten

Hanna van Dorssen

18-8-2019

Gedichten

Gerhard Scholte

25-8-2019

Gedichten

Henk Enserink

1-9-2019

startzondag

Gerhard Scholte

8-9-2019

dromen

Sietske van der Hoek

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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Kleine Kroniek
Terugkijken
Aan het eind van dit seizoen ben ik dankbaar gestemd over de veelvoud aan vruchten die we konden plukken van al wat
groeide en bloeide in en rondom de Keizersgrachtkerk: uitdagende en veelzeggende diensten, vele evenementen en acties, diaconale inzet, leeshuizen, voorbereidingsgroepen, bestuursactiviteiten, muzikale ondersteuning en bijdragen, met
nieuwe en nieuw-geschreven liederen en
melodieën, de bijeenkomsten rond film, of
kerst en Pasen, de betrokkenheid van jong
en oud, zorg voor onze gebouwen, de tuin
en de kunst, en zorg voor de communicatie
en noem maar op... (want ik vergeet natuurlijk de helft!) . Last but not least de
warme gemeenschap waarmee wij elkaar
en nieuwkomers telkens weer verrassen.
Twee zaken wil ik speciaal noemen: De
hele speciale muziekdag eind november
vorig jaar verzorgd door de WMD en de
inzet van de groep Klimaat&Geloof voor
de Klimaatmars van februari dit jaar.
Reden tot dankbaarheid is er ook
voor de hele gemeente, voor alle vrijwillige
en soms betaalde werkzaamheden, die met
zo veel uithoudingsvermogen, inspiratie en
creativiteit geleverd zijn. En dan denk ik
speciaal aan degenen die dit jaar hun activiteit hebben neergelegd.
Dankbaar ben ik heel persoonlijk voor het
feit dat ik mijn vijf-en-zestigste verjaardag
in jullie midden kon vieren (zondag 9 juni).
Ik ontving van allerlei kanten felicitaties!

Gerhard Scholte

Kortom, alle reden voor dank aan de
EEUWIGE, omdat samen-kerk-zijn echt
iets te betekenen heeft voor onszelf en
onze stad.
Preekcitaten
We hebben een bijzonder rijk seizoen achter de rug, waar op tal van terreinen veel
werk is verzet, met de nodige inspirerende
ervaringen. Tijdens de Slotzondag, 30 juni,
hebben we een achttal bijzondere citaten
voorgelezen, uit de preken van een aantal
voorgangers bij ons in de Keizersgrachtkerk. Het geeft een goede inkijk in de verschillende thema’s die aan bod zijn gekomen.
Ik had alle voorgangers van het seizoen gevraagd of zij hun ‘uitleg’ aan ons wilden
toesturen. Vijftien van hen reageerden en
daarvan maakte ik een citatenlint, aangevuld met een citaat van mijzelf, zestien in
totaal dus. U kunt het Citatenlint lezen
vanaf pagina 19 in deze Kids!
Programma Ongedocumenteerden Amsterdam
Juni 2018 vertelde ik over het Nieuw Amsterdams Model voor ongedocumenteerde
mensen (NAMO), opgesteld onder mijn
voorzitterschap door het GKO (Gelagkameroverleg Ongedocumenteerden in Amsterdam).
Dat plan is vorig jaar door de nieuwe coalitie van Amsterdam op hoofdpunten aanvaard en het is inmiddels uitgewerkt tot het
plan ‘Programma Ongedocumenteerden
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Amsterdam’ (POA) dat voor vijfhonderd
mensen 24/7-opvang en begeleiding moet
gaan zorgen, om aan toekomstperspectief
te werken.
We zijn inmiddels ruim een jaar verder en
het POA is afgelopen maandag ( 1 juli ) met
enig tromgeroffel van start gegaan. Het
grote probleem in Amsterdam is echter dat
het tot nu toe veel moeite kost om gebouwen te vinden die voor de kleinschalige
uitvoering van het nieuwe plan geschikt
zijn. Bij de opening van het POA kwam gelijk een forse teleurstelling: de eerste
nieuwe locaties zullen pas open gaan in januari 2021. Wel zal gestart worden met allerlei vormen van begeleiding – o.a. juridisch, medisch, en gericht op persoonlijke
en beroepsmatige ontwikkeling – en de bestaande opvanglocaties worden langer
opengehouden. Dus 24/7 opvang mag nog
verre van ideaal zijn, maar het is wel een
feit in onze stad. Tegelijk blijft de licht toegenomen stroom vluchtelingen naar onze
stad voor problemen zorgen, want velen
van hen komen maar al te vaak op straat
terecht.
Huwelijk in Tweevoud
Zaterdag zes juli jongstleden vonden in
onze kring twee bruiloften plaats!
Jan Krans en Joanne Plaisier trouwden in
Loosdrecht.
En Guido en Etha Attema trouwden in de
Krijtberg in Amsterdam.
Vreselijk jammer dat onze vakantie op de
vijfde juli al begon, waardoor we de feestvreugde niet konden meemaken.
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We wensen Jan&Joanne en Guido&Etha
alle geluk en zegen.
Nieuwe begindata Leeshuizen en Gespreksgroep
In het Zaterdagleeshuis staat de doorlopende lezing van het Lukas-evangelie centraal.
In het Woensdagleeshuis starten we met
het lezen van de profeet Jeremia. Wie
graag een keer komt meelezen, kan dat
zonder enige voorwaarde doen, voorkennis is niet vereist. (meer informatie kunt u
vinden in het nieuwe Jaarboekje 20192020)
*Jeremia-Leeshuis op de Woensdagavond:
Woensdag 4 september (20.00 -22.00 uur)
* Lukas-leeshuis op de Zaterdagmorgen:
Zaterdag 7 september (10.30 -12.30 uur)
* ‘Gesprek op de Dinsdag’ 10 september.
(10.30 -12.30 uur)
Zomervakantie
Vijf weken lang laat ik het werk rond onze
gemeente even liggen. Zomervakantietijd!
Ik ben heel blij dat collega Cor Ofman bereid is om pastoraal de achterwacht waar
te nemen. Wilt u een beroep doen op dit
vakantiepastoraat (‘alleen voor dringende
zaken’), dan verwijs ik u naar de kosterij
(020-6266868) of naar één van de leden
van het Moderamen (zie adresgegevens in
de KidS). Maandag 12 augustus hoop ik
weer op mijn post te zijn!
U allemaal wens ik een mooie zomer toe,
vol van de nodige rust en afwisseling.

Uit de Wijkraad en Moderamen
Ondanks de wat latere verschijning van de
Kerk in de Stad heeft de wijkraad sinds het
vorige nummer niet vergaderd. In de vergaderingen op donderdag 11 juli en 29 augustus bereidt de wijkraad zich met name
voor op het komende seizoen. Daarover
kunt u vast na de zomer in de volgende
Kerk in de Stad en het nieuwe Jaarboekje
lezen.
Dat geeft mij de gelegenheid om, langs de
lijnen van wat ik daarover zei in de dienst
op slotzondag 30 juni, stil te staan bij het
bedanken van de vrijwilligers die ook het
afgelopen jaar het werk van onze gemeente mogelijk maakten. Ik stelde het op
prijs dat nog een keer te kunnen doen. Met
de twee wijkraadsvergadering in juli en augustus nog voor de boeg is immers ook het
einde van mijn termijn in zicht. En dat na
ruim acht jaar.
Ik heb het vrijwilligerswerk als uw voorzitter in het algemeen als zeer plezierig ervaren. Er zijn weinig expliciete verwachtingen en u laat goed uw waardering voor ook
deze vrijwilliger blijken. Doordat er ook
weinig conflicten zijn die u met elkaar uitvecht is het werk als voorzitter ook goed te
doen. Slechts een enkele maal kwam de
eindigheid van de mogelijkheden die een
voorzitter heeft in zicht.
Nu zijn we samen de gemeente aan de Keizersgracht. Niet omdat we al dan niet een
goed bestuur hebben, maar om de dingen
die we samen doen en beleven. Plekken
waar we elkaar ontmoeten. En het mag duidelijk zijn: al die plekken tezamen zijn als
voorzitter niet te organiseren. We zijn voor

Joost Koedijk
al onze activiteiten afhankelijk van onze
vrijwilligers, afhankelijk van elkaar.
Als voorzitter kun je zo af en toe wel een
activiteit bezoeken. Zo bleek afgelopen
winter tijdens de Kerstochtend voor belangstellenden, waar ik was om jarenlang
coördinator Dineke Kleinsmit te bedanken,
de hele tuinzaal vol te zitten. En je kunt een
enkele nieuwe activiteit starten. Zo hoop ik
dat de Vrijheidsmaaltijd nog jaren op onze
agenda zal prijken-ik vind het op een Nationale feestdag een mooie verbinding met
onze stad.
Wat ik geleerd heb de afgelopen acht jaar
is dat je niet alleen samen gemeente bent
tijdens de kerkdiensten en activiteiten.
Ook in het samen organiseren en doen van
vrijwilligerswerk ontmoeten wij elkaar en
zijn we de gemeente waarin wij er zijn
voor elkaar, voor de mensen in onze stad
en in de wereld.
Vrijwilligers doen hun werk altijd maar
voor een beperkte periode, soms kort, soms
wat langer en soms heel lang. Dat betekent
dat we ons vrijwilligersbestand moeten onderhouden. Dat onderhoud is goed voor
ons. Het bevordert enige doorstroming en
geeft anderen de kans om die (leuke) klus
op te pakken. En even voor de duidelijkheid – u hoeft niet te wachten tot u voor
een vrijwilligersfunctie wordt gevraagd.
Meldt u gerust aan bij scriba Berendien
Bos, de mensen van de werkgroep Morgendiensten, de beheergroep of de Stuk als u
ook een bijdrage wil leveren. Hun contactgegevens staan ook dit keer weer achterin
deze Kerk in de Stad. En als u niet zo
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precies weet waar uw bijdrage uit kan bestaan dan help ik graag bemiddelen.
Op slotzondag reikten wij bloemen uit aan
vrijwilligers die dit jaar gestopt zijn. Ik wil
graag wel benadrukken dat er geen enkele
reden is voor somberheid. Er zijn ook dit
jaar mensen die een functie hebben opgepakt. Om, zonder
ook maar enigszins volledig te
willen zijn, een
enkele te noemen: Frits van de
Boomgaard
is
onze nieuwe penningmeester, Ada
Westeneng
is
onze Vrijwilligers
coördinator en Tineke Buitenhuis
in de diaconie.
Nog steeds draait
het werk van
onze gemeente
om ruim meer
dan 100 individuele vrijwilligers!
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Ik wil al de vrijwilligers die al dit werk van
de gemeente hebben uitgevoerd ook in
deze Kerk in de Stad hartelijk bedanken. Ik
hoop dat jullie het werk zinvol vonden en
het met plezier hebben kunnen uitvoeren.
En jullie hebben het mede mogelijk gemaakt dat ik de afgelopen acht jaar met
plezier
jullie
voorzitter
heb
kunnen
zijn.
Dank jullie wel!
Tot slot, als u
meer wil weten
over het werk van
de wijkraad en
moderamen kunt
u contact met mij
opnemen. Mijn
gegevens
staan
achterin
deze
Kerk in de Stad.

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. Twee maal
zelfs, in de afgelopen periode, bij drie
verschillende producties. Een opera van
Cimarosa, in samenwerking met het
Nationale Opera en Ballet. Een CD
opname (Clarinet). En een stuk van
Robert Schumann (symphony no. 1 en
2). Met medewerking van top-cellist
Jean-Guihen Queyras en dirigent
Gustavo Gimeno. Nieuw in de
dienstverlening van ons aan het Orkest:
MasterChef John bereidt maaltijden
voor in onze keuken voor de
Orkestleden. Wordt zeer gewaardeerd!
ü Koor Cappella Amsterdam heeft op een
zondagmiddag
een
masterclass
gegeven in de Kerkzaal, voor sponsoren
en vrienden van het koor, onder leiding
van dirigent Daniel Reuss. Na afloop
een hapje en drankje in de tuin en
Tuinzaal.
ü Nog meer klassieke muziek: een CD
opname van Ensemble Hermes, met
dirigent Jeroen Spitteler. Opnames
onder andere voor de website van
Biddenonderweg.org onder leiding van
Guido Attema.
ü Symposium van WeFuture.org, over
duurzaamheid. Met input van onze KgK

Henk-Jan Bustraan
Klimaatgroep
en
met
muzikale
medewerking
van
duo
Anna
(Steinebach) en Ivar.
ü UvA, European studies: symposium.
Sprekers onder andere de Ambassadeur
van
Albanie
en
diverse
EU
parlementsleden.
ü In de categorie ‘buren’ zijn
gastheer/vrouw geweest voor:

we

o Italiaans Cultureel Instituut: mooi
concert in de Kerkzaal en goed
bezocht ook, van Camerata
Ducale, onder leiding van Guido
Rimonda.
o Spiegelgrachtconcert
van
restaurant Pasta e Basta (Nieuwe
Spiegelgracht 8) op pontons in de
gracht voor onze deur. We waren
locatie voor hen voor opslag van
goederen en hebben nette
toiletten geleverd aan de VIP
gasten van het buitenconcert.
o Franse boekwinkel Le Temps
Retrouvé, Keizersgracht 529:
afspraken gemaakt over een
lezing op 20 september bij ons
van de wereldberoemde Franse
schrijver Laurent Gaudé. Komt
allen! (On parle français pendant
l'événement…))
ü Verhuur aan (vaste) huurders: de
Evangelische Roze Viering, NUUF
(Netherlands Unitarian Universalist
Fellowhip),
AMC
Opleiding
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psychiatrie, Arkin, het Drugspastoraat,
Taakgroep
Vluchtelingen
en
Stadsverlichting.

opgeslagen, laat u het ons dan weten?
Startzondag wordt een nieuwe, opgeruimde start...

Schoonmaakdag
Afgelopen 29 juni hebben Beelke, Klaas,
Laura, Paul V, Catrien, Jan, Justine, Harry,
Dirk en 6 Dispuut Atlas vrijwilligers fantastisch schoongemaakt tijdens schoonmaakdag. Tuinzaal aangepakt, rode stoelen
schoongemaakt en gerepareerd, Kerkzaal
(alle verdiepingen) afgestoft en de zalen in
de Kerkstraat weer opgefrist. Hartelijk
dank!

BHV en EHBO
Gerda en Henk-Jan zijn weer helemaal bijgeschoold tijdens een herhalingscursus gefaciliteerd door PKA, voor wat betreft Bedrijfshulpverlening en EHBO. Hoog tijd
voor een ontruimingsoefening…..
We gaan dit plannen en vervolgens uitvoeren, vlak na een Dienst (datum: geheim..)).
Wie ervaring heeft met BHV en mee wil
helpen met een ontruimingsactie: geef
maar door!
De gemeenteleden die hebben aangegeven over AED en EHBO ervaring te beschikken en oproepbaar zijn voor support
zullen we separaat benaderen.
Ook mensen zonder EHBO ervaring kunnen hulp bieden in geval van een ontruiming van de Kerkzaal en of Tuinzaal.
Want: één BHV’er, is géén BHV’er.

Ontspullen
De Beheergroep wil deze zomer gaan beginnen met het opruimen (ontspullen) van
de 1e en 2e gaanderij, het archief in de kelder van de Kerkstraat en andere ruimtes. Er
staat veel ongebruikt materiaal van allerlei
activiteiten uit het verleden. Houten knutselwerken, fotolijsten, prullaria. Als u erg
gehecht bent aan materiaal dat staat

Film op vrijdag start weer op 6 september
Film op Vrijdag start dit najaar op vrijdag 6
september. Zin in een goede film met stof
tot napraten gevolgd door een vrijdagmiddagborrel? Dat kan allemaal in de Tuinzaal
van de Keizersgrachtkerk. Aanvang 14.30
uur. Deuren open vanaf 14.15 uur met koffie en thee.
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Hanna van Dorssen

Vanwege auteursrechten mogen er in de
KidS geen titels of korte introductieteksten
over de film worden opgenomen, maar via
de mail kan dat wel. Geef je daarvoor op
bij Hanna van Dorssen via hanna.vandorssen@gmail.com.

Jongerenweekend
Op 17 juni was het eindelijk zover, het
langverwachte jongerenweekend kon eindelijk van start! Met twee auto’s vertrokken
we richting De Haan in België, waar we
een leuk appartementje hadden gehuurd
dichtbij de zee. We kwamen eind van de
middag aan. Nadat we onze spullen naar
boven hadden gebracht (en er een fles rosé
op de stoep was stukgevallen) zijn er direct
een paar van ons boodschappen gaan
doen. Het avondeten werd verzorgd door
Fieke, de lekkere pasta met tomatensaus
(en ketchup) ging er goed in. Daarna besloten we uit te waaien op het strand. Na een
beetje over het strand gelopen, sommigen
gerend, te hebben, vonden we een beschut
plekje waar we konden zitten. Hier hebben
we, onder het genot van wat snacks, elkaar
bijgepraat over hoe het met ons gaat en

Mirjam Koedijk
hebben we gekletst over het leven. Op de
terugweg werd in een avondwinkel nog
snel wat bier aangeschaft en kon de avond
beginnen. We hebben niet 30 seconds gespeeld maar wel een versie van truth or
dare waarbij we de vragen en dares niet
zelf hoefden te verzinnen, maar waarbij we
die uit een boekje konden halen. Dit was
erg leuk, omdat er allemaal vragen in staan
waar je normaal zelf niet op zou komen en
je op deze manier elkaar nog beter leert
kennen. We zijn die avond laat naar bed
gegaan, deels ook omdat Fleur en Martijn
pas in de nacht aankwamen, omdat ze die
avond nog een concert hadden in Amsterdam. De volgende ochtend gingen we
weer redelijk vroeg op, omdat een dagtripje naar Brugge gepland stond.
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Voordat we konden vertrekken werd eerst Deze avond hebben we patat gehaald en
een uitleg gegeven over een spel dat we de daarna was het tijd voor het Eurovisie
rest van het weekend zouden spelen, hier- Songfestival! Nadat we Madonna vals
bij kon je anderen “vermoorden” door ze hoorden zingen en we Nederland zagen
een actie te laten uitoefenen. Toen alles winnen, zijn we naar bed gegaan voor de
duidelijk was en de kaarten verdeeld, ver- laatste keer, dit weekend, in De Haan. De
trokken we met twee auto’s naar Brugge. volgende ochtend stond in het teken van
Het duurde even tot we allemaal bij de par- opruimen en inpakken, we moesten namekeergarage in Brugge waren verzameld, de lijk voor 11en het appartement uit, dat is
ene auto had namelijk iets meer moeite ons niet helemaal gelukt, maar het kwam
in de buurt! Na onze spullen in
met zich te navigeren door
Ook
zijn
er
Brugge "
de auto geladen te hebben, was
%. Fieke had speciaal
$
#
voor ons een rondleiding langs meerderen van het tijd voor het ‘religieuze moment’ van het weekend. Omdat
de mooiste en belangrijkste
ons,
in
het
kahet die ochtend was gaan regeplekken van Brugge gemaakt. Ze
nen, gingen de stille wandelinwist ontzettend veel over de geder van het
gen die Robert Jan voor ons had
bouwen, de kunst en de archibedacht niet door, maar we
tectuur en het was erg leuk (en
spel, “verhebben in een café de rest van
informatief) om haar over al
moord”
op
de
het programma voortgezet. Zo
deze dingen te horen vertellen.
Na de rondleiding hebben we
boot, hetgeen hebben we het over het Onze
Vader gehad. Ook zijn we aan
met zijn allen geluncht en
zeer tragisch
de slag gegaan met verschildaarna hebben we een rondlende kleuren kaarsen die allevaart gedaan. Brugge is een
was.
maal voor andere aspecten uit
prachtige stad en misschien nog
wel mooier vanaf het water. Al was de het leven stonden, de kaarsen die ons perschipper niet te verstaan, mede omdat hij soonlijk hadden aangesproken konden we,
in een razend tempo door zijn praatje (en figuurlijk, aansteken en er was ruimte om
vier talen) heen ging, hebben we alsnog erg hier even bij stil te staan en te delen welke
genoten van de rondvaart. Ook zijn er kaarsen jij zou aansteken. Toen we hiermeerderen van ons, in het kader van het over uitgesproken waren werd de winnaar
spel, “vermoord” op de boot, hetgeen zeer van het spel bekend gemaakt: Marieke! Dit
tragisch was. Na de rondvaart hebben we betekende ook dat er een eind was gekonog een drankje gedaan met gebak op een men aan ons zeer geslaagde weekend, we
terrasje en vervolgens zijn we weer richting vertrokken terug naar huis. Rest me nog de
De Haan vertrokken. Terug in ons apparte- organisatoren, Ynke en Fieke, te bedanken,
ment hebben we spelletjes gedaan, gepro- het was top!
beerd gemiste slaap in te halen of gechilld.
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Programma Zomermorgens

Agnes Vlaanderen-Jansen

Vijf dinsdagmorgens, inloop vanaf 10.00 uur, aanvang programma 10.30 uur,
gezamenlijke lunch (zelf iets meenemen, voor melk en karnemelk wordt gezorgd).
Einde omstreeks 13.15 uur
2 juli |Nico Brouwer |De introductie van het orgel in de eredienst
Nico Brouwer is organist en pianist in de Keizersgrachtkerk en de Opgang.
16 juli |Moniek van Duin |‘Mio, mijn Mio’ van Astrid Lindgren
Tijdens een studiejaar in Zwitserland heeft Moniek van Duin ruim 100 tekeningen en
schilderingen gemaakt bij dit verhaal, en heeft zij een sterke band met dit boek
gekregen. Zij vertelt het verhaal van Mio en laat haar verbeelding daarvan zien door
middel van een selectie van haar werk.
30 juli |Reiny van Twillert |Een waterreservoir voor de Mavhaire in Zimbabwe
Reiny van Twillert is lid van de Keizersgrachtkerkgemeente en bestuurslid van het
Solidariteitsfonds van die gemeente. Een van de projecten die het fonds steunt is de
aanleg van een waterreservoir in het Mavhaire gebied, dat te kampen heeft met ernstige
droogte. Reiny, die een aantal jaren in Zimbabwe heeft gewoond, presenteert dit
project, ook in het licht van het huidige Zimbabwe.
13 augustus |Creatief met Loes van Berkel
Loes van Berkel is lid van de Keizersgrachtkerkgemeente.
Ook dit jaar verzorgt zij een creatief programma waar iedereen aan mee kan doen.
Opgeven bij Agnes Vlaanderen. Er wordt een kleine eigen bijdrage voor de
materiaalkosten gevraagd.
27 augustus |Gerritjan Huinink |Het Jeanette Noëlhuis
Het Jeannet Noëlhuis is een leefgemeenschap in AmsterdamZuidoost, de bewoners leven volgens de visie van de Catholic
Worker Beweging. Gerritjan Huinink, een van de bewoners
van het huis, vertelt over de visie van de oprichters van de
Catholic Worker Beweging, Peter Maurin en Dorothy Day;
hoe deze beweging zich heeft ontwikkeld en vooral: hoe het
nu is voor de bewoners van het Jenanette Noëlhuis, hun
gasten en de vrijwilligers om vanuit deze visie te leven; is er verandering gekomen in hun
visie en praktisch handelen; delen zo verschillende mensen dezelfde motivatie, hoe
blijven ze verbonden om de gedachten van de oprichters uit te dragen.
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Uitstapje naar het Museum Kröller-Müller

Neeltje de Haan

Persoonlijke aantekeningen van uitstapje naar het Kröller Müller Museum op 20 juni.
Chauffeur Wim van de Groen Grijze bus
stond ons op te wachten bij het vernieuwde Amstelstation. Hij werkt als vrijwilliger bij Groen Grijs, een initiatief van
Stichting Zuideramstel in beweging om
“grijze haren” naar groene gebieden te vervoeren, door en voor sociaal maatschappelijke organisaties. Een leuk detail van de
bus, die “Henk” heette: aan de linkerkant
van de bus zat een langwerpig schoolbord
waarop met krijt geschreven stond: KröllerMüller o.l.v. Agnes en Hanna, 20/6/19. Helemaal op onze maat gemaakt.
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Dus daar vertrokken we dan, nadat Hanna
en Agnes de lijst van de 39 passagiers hadden afgevinkt. Het was een regenachtige
morgen en de lucht was grijs. Maar dat
mocht de pret niet drukken, de stemming
was opperbest, iedereen had er zin in.
Henk van Eunen vertelde ons over de geschiedenis van het K-M museum, dat was
opgericht in 1938 door de schatrijke familie K-M, die in de Eerste Wereldoorlog hun
fortuin met erts had gemaakt. De familie
was al in 1909 begonnen met de aankoop
van een stuk land op de Hoge Veluwe.

Van het een kwam het ander, er werd meer
en meer land gekocht en omdat mevrouw
K-M een fervente liefhebster en aankoopster van eigentijdse schildercultuur was,
had zij een droom om een museumhuis op
te richten waar ze de kunst met iedereen
kon delen. Na dit verhaal, dat langer was
dan dat ik het hier in een notendop samenvat, waren we al een heel eind op weg. Er
kwamen al meer bossen in zicht en spoedig waren we in op onze eerste bestemming in Otterloo aangekomen, waar we in
een groot café koffie/thee met appelgebak
gingen nuttigen. Inmiddels was de zon
doorgebroken en zaten we gezellig buiten
rond de tafeltjes op het terras onder geanimeerde gesprekken. Boven het terras waren stroken zeildoeken gespannen waar de
wind onderdoor waaide en ons bij tijd en
wijle voor de zon afschermde.
Het was nog maar een klein stukje met de
bus toen we al bij de ingang van het park
waren aangekomen. Bij de ingang van het
museum hing een felroze ronde neon cirkel die aan de muur met de woorden: “The
true artist helps the world by revealing
mystic truth”. Mijn vrije interpretatie hiervan is dat we allemaal de kunst op onze
eigen manier waarnemen en dat kan voor
iedereen een andere belevenis zijn van de
waarheid.
Wat me meteen opviel bij binnenkomen
was de lichtval, zo veel licht dat door de
dakvensters naar binnen gleed en de schilderijen extra glans gaf. Overal waren boeketjes met bloemen te zien. Ik zag het allereerst een schilderij van een jonge naakte
vrouw, groter dan het leven zelf, uit de 16e

eeuw. Een prachtige Venus met een
vreemd cupidootje aan haar voeten. Het
verbaasde me dat het eigenlijk ook zo modern was, vooral haar gezicht zou in deze
tijd geschilderd kunnen zijn.
Ik keek in grote bewondering naar het levensgrote schilderij Isaac Israël van een
vrouw in een lange zwarte jurk en zwarte
laarsjes, heel nonchalant maar o zo raak
geschilderd. Wat me ook is bijgebleven is
een zeegezicht van Toorop in prachtige
zachte pastelkleuren van blauw en turquoise, het leek net alsof het heel fijn met
stipjes verf was geborduurd met. Ik zonk er
helemaal in weg. U begrijpt het, te veel om
op te noemen. De fantasievolle schilderijen van Redon, waar ook een groot kamerscherm van stond, op doek geschilderd
in prachtige pasteltinten en vloeiende vormen met een klein paardje (Pegasus). Ik
zag een kleine fijne Renoir, verder Monet,
Sluijters en nog vele andere bekenden en
onbekende schilders.
Maar het hoogtepunt waren voor mij de
van Goghs, 5 op een rij. Ik had deze wel
op plaatjes gezien, maar nog nooit in het
echt, dat is toch iets anders. Wat een feest
van kleur en verf opbreng. Heerlijk. Er
hangt ook een grote collectie van hem uit
zijn vroegere tijd in Holland, waaronder de
beroemde aardappeleters, die mensen zaten echt in het donker! Er waren enkele
mooie portretten in zwart/wit die ik bijzonder vond.
Ik merkte dat ik niet veel meer kon opnemen en ben buiten op een bankje in de
schaduw gaan zitten en zag vele mensen
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langskomen waaronder ook diverse mensen uit de bus. Het landschap was bijzonder rustgevend, bomenpartijen die een
groot grasveld omzoomden waar een vrouwenfiguur middenin stond. Na enige tijd
ben ik ook gaan wandelen in de enorme
beeldentuin die, net zoals het museum
over de hele wereld bekend is. Overal zag
ik beelden verspreid in de natuur staan. Er
zijn ook paviljoens gebouwd voor beroemde kunstenaars zoals o.a. Barbara
Hepworth met veel ronde vormen in haar
abstracte werk. Ik realiseerde me dat ik
deze tuin niet kon zien op één dag, het was
te groot. Ik keerde me om en begon langzaam richting museum te lopen waar de
bus stond. Ik kwam nog langs een elegante
sculptuur drijvend op het water, bestaande
uit 2 witte vormen die door de wind tegen
elkaar in blijven draaien. Heel bijzonder.
We reden terug naar hetzelfde café en daar
waren de tafels voor ons gedekt, dit keer
binnen. Er stonden lange tafels met witte en
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bruine broodjes naar keuze, kaas of vlees
met een beker melk of karnemelk. Heel
smakelijk.
Ja, en dan gingen we weer naar huis. Iedereen was er weer. We verwisselden van zitplaats. Ik zat met niemand dit keer, maar
dat vond ik wel fijn om even bij mezelf de
mooie dag te overdenken. Het verkeer op
de weg werd steeds drukker naarmate we
de Randstad in reden. De collectezak van
de kerk ging rond voor onze eigen bijdrage
van 10 euro maar ook een grote zonnehoed voor tips voor de chauffeur. Ook
werd dank uitgesproken voor de mooie
dag, de organisatie van Hanna en Agnes en
de chauffeur die ook een woordje nog
sprak. Er werd geapplaudisseerd. Het was
een hele mooie dag. We kwamen even na
5 uur terug op het Amstelstation. Iedereen
nam hartelijk afscheid van elkaar. Ook in
Amsterdam scheen de zon nu volop.
Ik heb ervan genoten, bedankt!

De Werkgroep Morgendiensten: 25 januari
Tijdens de laatste vergadering van de
Werkgroep Morgendiensten (WMD) keken
we tevreden terug op het afgelopen seizoen:
goede
voorbereidingsgroepen,
mooie diensten, een inspirerende Muziekdag, een nieuw opgerichte Muziekgroep
en een gemeentevergadering met veel verrassende thema’s.
Zoveel Keizersgrachters hebben zich ingespannen om ons allemaal zondags met een
lichter hart weer naar huis te laten gaan.
Voor alle komende series zijn natuurlijk
ook mensen nodig die de gesprekken in
een voorbereidingsgroep coördineren en
die, samen met de theologisch en muzikaal
begeleider, weten hoe je uiteindelijk zulke
fijne diensten maakt. Het is echt een gezamenlijk proces. Coördinator zijn is niet
moeilijk, wel heel leuk. Uit die groepsgesprekken haal je immers zoveel inspiratie!

Reina Steenwijk

Om alle bestaande en toekomstige coördinatoren een extra stimulans te geven, als
het ware een ‘cadeautje’ voor jezelf, organiseert de WMD een middag op zaterdag
25 januari. Dit is ook je kans om kennis te
maken met wat het inhoudt om coördinator te zijn.
We beginnen met een gezamenlijke lunch
en volgen dan twee workshops. Eentje die
ons nog beter toerust voor het groepsproces waar coördinatoren mee te maken hebben en de andere over de vormen van muziek waar je in een dienst gebruik van kunt
maken. Natuurlijk komt er later nog meer
informatie.
We hopen dat alle coördinatoren en vooral
alle aspirant-coördinatoren alvast die 25ste
januari 2020 in hun agenda zetten!
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De Keizersgrachtkerk en haar zendelingen (84)

Peter Dillingh

Dick Mulder uit Leiden was nog geen ze- uitgezonden naar het zendingsterrein op
ventien, toen hij in september 1936 werd Midden-Java ten Zuiden, standplaats
ingeschreven aan de Vrije Universiteit als Djocja.
student theologie én rechten. Theologen Ds. H. Mulder, die uit naam van de zenwaren er in de jaren dertig in overvloed, dende kerk van Amsterdam den candidaat
daarom vond zijn vader het beter dat hij Mr. D.C. Mulder als missionair predikant
eerst een vak zou leren. Zijn propedeuse bevestigde, had als tekst gekozen 2 Timohaalde hij in juni 1937. Kandidaatsexamen theüs 2:15. [‘Benaarstig u om uzelven
rechten deed hij in mei 1938, doctoraal in Gode beproefd voor te stellen, een arbeimei 1941. Voor het kandidaatsexamen the- der, die niet beschaamd wordt, die het
woord der waarheid recht
ologie slaagde hij in februari
1943. Daarna benoemde de
Theologen waren snijdt.’]
Mej. Schreuder, deelde spreGereformeerde Kerk van Amer
in
de
jaren
ker mede, zal als missionaire
sterdam-Centrum hem tot
medewerkster het Evangelie
hulpprediker “voor den arbeid
dertig
brengen onder de Javaanonder de studeerenden.”
in overvloed,
sche vrouwen en meisjes.
In juli 1943 kreeg Dick Mulder
Ds. Mr. D.C. Mulder heeft
een benoeming voor de zendaarom vond zijn
hierna zijn taak aanvaard
ding, met de bedoeling dat hij
na de oorlog zou worden uit- vader het beter dat met eene predikatie over Romeinen 10:15a. [‘En hoe
gezonden naar Nederlands-Inhij
eerst
een
vak
zullen zij prediken, indien
dië. In oktober 1943 begon hij
zij niet gezonden worden?’]”
aan de studie van hindoeïsme
zou leren.
Voorlopig kon er nog geen
en boeddhisme, en eind nosprake zijn van vertrek naar Nederlands-Invember met Javaanse les.
Na het einde van de Japanse bezetting van dië. In juni 1947 ging Dick Mulder voor
Nederlands-Indië bracht de Gerefor- studie naar India. In Aligarh studeerde hij
meerde Kerk van Amsterdam een beroep aan de Henry Martyn School of Islamic Stuuit op Dick Mulder voor de missionaire dies. Aan de naamgever van die school, de
dienst. Op woensdagavond 10 oktober anglicaanse zendeling Henry Martyn
1945 werd hij bevestigd als predikant. (1781-1812), heeft zoon Martyn Mulder
Dordtsch Dagblad deed verslag: “In de zijn i-grec te danken!
Keizersgrachtkerk te Amsterdam zijn Ds. Vrucht van onder meer de studie in India
Mr. D.C. Mulder, van Leiden, en Mej. J.C. was een proefschrift over islamitische filoSchreuder, van Heemstede, namens de sofie. Op 25 november 1949 promoveerde
Geref. Kerken van Noord-Holland Dick Mulder aan de Vrije Universiteit bij
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prof. S.U. Zuidema (de vader van Piet). Intussen was hij benoemd tot docent aan de
Theologische Hogeschool van Djokja. Op
zondag 23 april 1950 preekte hij afscheid
in de Keizersgrachtkerk, met als tekst 2

Timotheüs 1:8-10: “Schaam u dan niet der
getuigenis onzes Heeren”. Die vrijdag vertrok hij met zijn gezin naar Indonesië.

Citatenlint van seizoen 2018/2019
Slotzondag 30 juni | Citatenlint van het
seizoen 2018/2019 Keizersgrachtkerk
16 december 2018, Riekje van Osnabrugge, Doe als God, word mens! (Lukas
&:36-50)
Het bijzondere hier lijkt, dat de
vrouw geen vergeving van Jezus ontvangt
omdát ze zich zo liefdevol gedraagt, maar
het is eerder andersom: wellicht is de
vrouw al eerder met Jezus in contact geweest. Heeft ze al eerder ervaren dat Jezus
haar vol liefde met respect behandelt, haar
niet labelt als zondaar, maar ziet als vrouw,
als mens. Hoe dat bij haar heeft gewerkt,
weten we niet. Misschien hervond ze haar
eigenwaarde, kon ze zichzelf voor het eerst
zien als volwaardig aan ieder ander. En is
ze daarover zo blij, dat ze naar hem toe
wil, in huilen uitbarst daar bij die voeten
van Jezus. (-) Als zondigen is: je doel missen, niet tot je bestemming komen, niet leven als écht vrij mens…dan is vergeven
worden, vergeven zijn: wél tot je kunnen
recht komen, vrijuit mogen zijn wie je
bent, welke kleur, welke geaardheid,

Gerhard Scholte

welke maatschappelijke positie je ook
hebt. Deze vrouw stroomt haast over van
liefde. De hele ruimte draagt de heerlijke
geur van haar zalf. Ze kan rechtop staan:
ze weet zich gezien, eerder en nu in haar
kwetsbaarheid.

17 februari 2019, Daan Savert, Vertrouwen (Galaten 2:15-21)
Omdat ik mijn opa vertrouwde kon
ik uiteindelijk leren fietsen zonder te vallen. Maar daar is het natuurlijk niet mee
begonnen. Eerst moest mijn opa mij op
sleeptouw nemen, achter mijn fiets aanlopen, langzaam loslaten en vanaf de zijkant
toekijken. Mijn opa had vertrouwen in mij.
Ik hoefde niet te bewijzen dat ik mijn opa
vertrouwde voordat hij de tijd nam om mij
te leren fietsen. Het was zijn vertrouwen
dat ervoor zorgde dat ik kon gaan fietsen.
Als we dan weer opnieuw kijken naar Paulus, die het heeft over het ‘geloof in Jezus
Christus’ of het ‘geloof in de Zoon van
God,’ (Galaten 2:20) dan zien we dat we
niet alleen het woord geloof kunnen
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vervangen door ‘vertrouwen’, maar we
zien ook dat het hier net zo goed zou kunnen gaan over ‘het geloof van Jezus Christus’ of het ‘geloof van de Zoon van God’.
Het is één woordje verschil, maar het verandert alles. Ik denk dat Paulus in de eerste
plaats niet sprak over zijn vertrouwen in
Christus, maar het vertrouwen van Christus
in hem. Paulus schrijft over wat het is om
vertrouwd te wórden, om ín iemands vertrouwen te zijn.

3 februari 2019, Juut Meijer, Werelddiaconaat (Hebreeën 11: 39,40)
In dat Hebreeënhoofdstuk, één van
de mooiste stukken uit de brieven, is 1 zinnetje nog, dat ook opvalt: dat van al die
mensen van alle tijden niemand dat ongeziene koninkrijk bereiken zal ’zonder ons’.
’Niet zonder ons’, staat er. Natuurlijk niet
geschreven als op onszelf slaand, maar wel
een zin die ieder zal ontroeren die zelf wel
eens een verlies geleden heeft. Dan kun je
je verbonden voelen met die anderen die
door de eeuwen heen de gerechtigheid of
de vrede waarop ze hoopten niet mochten
proeven. Slachtoffers van de oorlog of gewoon maar van het leven.
Het uitzicht in de Schrift is een groots uitzicht, dat mag duidelijk zijn. En als het één
alleen was aangezegd, was de wereld er
misschien al aangekomen. Maar het is
‘wachten op elkaar’. Omdat het om een
verte gaat die kennelijk niemand alleen bereiken kan. Niemand zonder een ander.
Zou het daarom zo lang duren?
’Niet zonder ons’, zoals ook Ramses Shaffy
zong. Bijna bijbels: zing, vecht, huil en bid
‘niet zonder ons’.
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28 april 2019, Janneke Stegeman, Macht
(Mattheüs 5:38-48)
Dat brengt me bij de Mattheüstekst
die we lazen. Het lijkt alsof Mattheüs een
houding van lijdzaamheid aanprijst: als iemand om je onderkleed vraagt, geef hem
ook je bovenkleed. Het is goed om te weten dat die teksten geschreven zijn toen
Judeeërs leefden onder Romeinse bezetting. Een situatie van groeiende ongelijkheid, waar sommigen, Romeinen en degenen die met hen samenwerkten, veel
machtiger waren dan anderen. Als iemand
je onderkleed wil hebben, geef hem dan
ook je bovenkleed. Dat gaat over een situatie waarin een ander kennelijk zoveel
macht over je heeft, dat diegene je de kleren van het lijf kan eisen. Maar als je je onder- en bovenkleed uittrekt, sta je in je nakie. Ja, dat is ongemakkelijk. Niet alleen
voor jou, daarmee ziet opeens iedereen
hoe raar het is dat een ander zelfs je kleding kan opeisen.

21 april 2019 Jan Krans, Pasen (Johannes
20 en 21)
Bij alledrie - Maria bij het open graf,
Thomas met zijn twijfel en Petrus bij het
meer - is er steeds een omslag: het onverwachte, het onvoorstelbare, het onmogelijke dient zich aan. En iets, iets hoorbaars,
tastbaars, zichtbaars, brengt die omslag teweeg.
En we vroegen ons af: wat is er voor nodig,
voor zo’n omslag? Dat is voor iedereen anders, en daarvan is geen recept. Iemand
roept je naam. Iemand laat je voelen. Iemand staat aan de oever en legt een vuurtje
aan.

Dus jij dacht dat het de tuinman was? Kijk
nog eens. Luister.
Dus jij gelooft alleen wat je kunt zien en
aanraken? Probeer het nog eens.
Dus jij meende dat je het nooit over de andere boeg zou kunnen gooien?

19 mei 2019, Jesse de Bruin, Onbekend
en/of onbemind (Romeinen 7: 13-26)
Deze ik, deze zwoegende mens, is
niet Paulus zelf. Niemand zal zich honderd
procent in hem herkennen, maar het is een
laag die bij iedereen opeens bloot kan komen te liggen. We zagen het bijvoorbeeld
bij Kaïn, die zich kapot werkt op het land
maar geen erkenning krijgt. Althans, dat
voelt hij zo. Hij wil bevestiging voor zijn
harde werk maar krijgt het niet. Hij gelooft
niet dat hij, Kaïn, het ook zonder zijn gigantische oogst waard is. Tot zover kan ik
mij wel in Kaïn herkennen: hoe heerlijk is
het om geprezen te worden voor je harde
werk… en hoe frustrerend als niemand dat
lijkt te zien. Kaïn kijkt naar de grond en wil
niemand meer aankijken. Zo raakt hij
steeds meer verstrikt in vervreemding van
alles en iedereen. Paulus zou het zonde
noemen. Kaïns pijn leidt hem ertoe om zijn
broer dood te slaan, uit jaloezie. Had hij
maar eerder zijn hoofd opgetild. Had hij
maar gezien dat gouden bergen niet nodig
zijn om gelukkig te zijn, maar vertrouwen
op de ander wel…

6 januari 2019 Robert Jan Nijland Driekoningen (Mattheüs 2:1-12)
Daarom liet Herodes alle kinderen
in de omgeving van Bethlehem die twee

jaar of jonger waren ombrengen. Dat is
een afschuwelijke situatie… Toch kozen
we vandaag ervoor die delen niet te lezen,
want die delen kennen we allemaal maar
al te goed uit onze eigen werkelijkheid. We
hoeven de krant maar open te slaan en we
worden er mee geconfronteerd. Er is veel
zwart en kwaad en verdriet en pijn en verlies in de wereld. (-) Ik moet daarbij zeggen
dat dit voor mijzelf een belangrijke boodschap is. Waar leg ik de nadruk op? Ik zie
vaak de dingen die beter moeten, die anders horen, die niet passen bij hoe ík denk
dat God het bedoeld heeft. Namelijk vrede,
goedheid, vreugde, liefde… ik zie overal
om me heen waar dat niet zo is. Maar als
we misschien een goed voornemen willen
meenemen dit jaar in…is het om het goede
te zien en te vieren….

11 november 2018, Jean-Jacques Suurmond, Heel-Kundig (Marcus 5: 1-20)
Het is niet gek dat veel mensen een
beetje gek zijn, onze cultuur heeft pathogene, ziekmakende trekken. Hollend naar
werk, naar huis, naar bed, weer naar werk
bestaan we wel, maar léven we ook? Of
wonen we in het land van de Gerasenen en
zijn we als die man, die tussen de graven
zwerft, levend dood? (Marcus 5)
Bezet door een vreemd legioen, weten we
vaak niet zo goed wie we zelf zijn, wat we
willen. We kwellen onszelf, we slaan onszelf met gedachten hard als steen: ‘Ik ben
mislukt want ik krijg mijn studie niet op tijd
klaar; ik ben een loser want mijn relatie
voldoet niet aan de normen’. Sommige
mensen snijden zichzelf of hongeren zichzelf uit of eten juist te veel; anderen
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eindigen als nukkige, eenzame mensen die
kwaad zijn op de wereld zonder precies te
weten waarom; weer anderen kruipen stilletjes weg in de grafspelonk van een depressie.
Ondertussen… gloeit er diep vanbinnen,
onder alle verwarring en vervreemding,
een vuurtje dat nooit dooft, een groot verlangen om heel te worden. Dat is het verlangen van de ziel, het verlangen naar
God.

7 april 2019, Pete Pronk, Ankerplaatsen
op je Levensreis (Lukas 19:1-10)
Zacheus was oppertollenaar, een
geldwolf in dienst van de bezetter die de
bevolking afperste. En hij was rijk..... ja...
dat is nogal wiedes met zo’n baan. En hij
was zoekende...... aaaahhhhh. Om te
zien...accchhh net als die bedelaar! Alleen, hij durfde níet te roepen. Veel te link.
Veel te kwetsbaar.
Maar slim als hij was rende hij vooruit en
klom in een wilde vijgenboom. Natuurlijk,
dat had hij geleerd: Je verstand gebruiken.
De bladeren als een schild laten zijn, een
masker, een muur. Niemand die mij ziet...
die mij mag zien....
Maar naast zijn verstand is er ook z’n gevoel. Z’n hart, z’n ziel, dat wat ieder mensenkind in zich draagt: dat wat met ontferming bewogen gezien wil zijn. En zo keek
hij door een kiertje. Om Jezus te zien. Wie
hij was.
Je hebt iets opzij te doen, iets te openen,
iets van je masker te laten zakken. Ja, ik
weet het: het is doodeng! Want het gevaar
is dat er iemand bij je binnen kan komen...
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En dan....? Dan gaat er hoe dan ook iets gebeuren.
Dan zal het nooit meer zo zijn als daarvoor.

20 januari, Dineke Houtman, Joodse Bijbeluitleg (Genesis 29:15-26)
In de joodse geschiedenis krijgen
zowel Jakob als Lea een belangrijke positie, ondanks het feit dat ze daar op een - in
onze ogen misschien - oneerlijke manier
aan gekomen zijn. In de logica en de theologie van de rabbijnen ligt dat anders:
beide hoofdpersonen leken door omstandigheden aanvankelijk niet terecht te komen op de plaats waartoe ze voorbestemd
waren. Jakob’s moeder Rebekka had zoals
bekend een hele moeilijke zwangerschap
met haar tweelingen, de sterke Esau vocht
al in de buik met zijn broertje. Op pure
kracht werd hij zo de eerstgeborene. Jakob
kwam als tweede terwijl hij de hiel van zijn
broer vasthield. Aangezien hij fysiek minder sterk was moest hij met list de positie
verwerven waartoe hij was voorbestemd.
Lea was rechtens haar geboorte voorbeschikt om als eerste uitgehuwelijkt te worden, maar omdat Jakob zijn oog had laten
vallen op de mooie Rachel was ook voor
haar list nodig om de positie van eerste
vrouw alsnog te krijgen. Door het lot een
handje te helpen komt het goed: Jakob
wordt de laatste aartsvader, uit wie uiteindelijk het volk Israël voortkomt. Lea hoort
bij de aartsmoeders en uit haar zal via haar
zoon Juda de Messias voortkomen.

24 maart 2019, Wilna Wierenga, Ankerplaatsen op je Levensreis (Psalm 22 en 23)
David maakt dus een carrièreswitch
van herder van schapen naar behoeder van
de ziel van koning Saul. Maar David weet
dat ook hij zelf een herder, behoeder nodig
heeft, dat hij af en toe ook schaap wil zijn:
Zijn beroemdste psalm is immers: De Heer
is míjn herder. Je kunt dus de zanger zijn
en toegezongen worden. Al die elementen
zal David later in zijn eigen leven ervaren,
lees de psalmen er maar op na, of liever,..
zing ze.. Door alle eeuwen heen zijn de
psalmen steeds met mensen meegegaan, ze staan in het hart van de Bijbel, de
liederen van David. Generaties voor ons
hebben de ervaring dat ze hierdoor geraakt
werden, rustig werden. Jezus citeert er
vaak uit, tot op het laatste moment, aan het
kruis: God mijn God , waarom hebt Gij mij
verlaten ( psalm 22). Psalmen zijn de
schouders van de liederen waar wij op
staan.

14 april 2019, Cor Ofman, Ankerplaatsen
op je Levensreis
Toen vorige week die zestig dakloze
vluchtelingen naar een kerk kwamen om te
slapen, was de eerste kerk de Dominicuskerk in de Spuistraat.
En langs de wanden zie je schilderijen van
de kruisweg van Jezus.
Hoe Jezus gevangengenomen wordt, zijn
kruis moet dragen, aan dat kruis wordt
vastgespijkerd en sterft. En ik zag een Eritrese jongen naar één van de schilderijen
toelopen, ik zag hem Jezus aanraken en
zijn hand naar zijn mond brengen, als

teken van eerbied. Een andere jongen zei
dat hij zich in de kerk veilig voelde.
Waar je je veilig voelt, daar is God. Die
kun je niet zien. En misschien kun je Jezus
‘aanraken’, als het niet zo goed met je gaat,
zoals die Eritrese jongen.
Misschien kan je een ander, als die het
moeilijk heeft, een beetje troost en liefde
bieden. Als die in eigen doel heeft gescoord. Of je valt elkaar in de armen als
iemand je team op winst heeft gezet. Want
als team houd je elkaar vast.
Of je nou gewonnen of verloren hebt: je
laat elkaar niet vallen!

16 juni 2019, Marjo Korpel, Een zwijgende
god? (Numeri 11:13-29)
Dit is de zoveelste keer al dat er gemopperd wordt. Mozes is woedend op
God, omdat Mozes in zijn eentje al het gemopper moet aanhoren. En dan antwoordt
God. Maar niet meteen. In de Hebreeuwse
tekst (‘handschrift’) is er tweemaal een
stukje wit opengelaten. Stilte. Wijselijk
zwijgen. Haast: ontroerende stilte, zoals in
de voorbereidingsgroep werd gezegd. Tijd
waarin God en mens even tot bezinning
kunnen komen. Zoals ook in de tekst op de
liturgie te zien en horen was: heel even
stilte; wat nu? En na die hemelse stilte belooft God dat Hij het mopperende volk van
eten zal voorzien. Toch heeft die ene stilte
nog niet echt geholpen. Want Mozes betwijfelt of God het volk wel een hele
maand van vlees kan voorzien. Beide keren dat Mozes God zo fel aanroept, hebben
de bijbelschrijvers een stuk wit in de tekst
gelaten. Een onheilspellende stilte. Als iemand zo grof tegen God spreekt zoals
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Mozes hier, dan verwacht je toch ook op
zijn minst een enorme donderslag, zo niet
een bliksemstraal die Mozes direct in rook
zou laten opgaan. Maar er gebeurt he-lemaal niets.
God houdt zich kennelijk in, heeft wellicht
begrip voor Mozes' verontwaardiging?

19 augustus 2018, Hanna van Dorssen,
Helden en Anti-helden (II Samuel 21: 114)
Rispa betekent ‘vurig kooltje’, een
vrouw met uitstraling, gepassioneerd. Ze
verzet zich heftig tegen het gericht dat haar
zonen getroffen heeft. Zij hadden part nog
deel aan de moordpartij van hun vader
Saul, maar verliezen er wel hun leven
door.
Rispa is de stoorzender. Ze is ervan overtuigd dat een koning naar Gods hart meer
is dan wat David heeft laten zien. Verzoening met een volk dat door je voorganger
half is uitgemoord, is een goede zaak want
geweld heeft niet het laatste woord in het
Beloofde Land. Maar de Eeuwige staat voor
meer dan gerechtigheid en de koning dus
ook. Rispa eist ook die andere kant op. De
kant van het mededogen.
En David toont zich bewogen en komt in
beweging. Met de strijd die Rispa heeft geleverd heeft ze de koning van gedachten
laten veranderen. Haar verhaal is in de Bijbel terechtgekomen omdat dit een boek is
dat een messiaanse koning niet heilig verklaart en waarin zelfs God tot de orde geroepen kan worden.
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30 december 2018, Nico Brouwer, Werkers van het elfde uur. (Mattheüs 20: 1-16)
Hoeveel mensen die hun baan verliezen voelen zich niet nutteloos of onbruikbaar, een gevoel wat in je in een
diepe depressie kan storten waar je niet zomaar uitkomt.
(-) Als het avond is moet er worden betaald.
De huismeester vraagt aan de opzichter om
het loon uit te betalen, te beginnen bij de
láátsten en vervolgens de rij af te werken
tot de eersten. De werkers van het elfde uur
krijgen een dinar, een compleet dagloon.
Ik vermoed dat bij die uitbetaling de andere werkers zijn omgevallen van verbazing. Wat doet deze huismeester nu? Betaalt hij niet veel te veel uit, en als hij aan
deze werkers al een dagloon betaalt dan
kunnen de andere werkers al helemaal een
vorstelijke beloning tegemoetzien! Maar
het pakt anders uit. De werkers van het eerste uur krijgen ook een dinar, niets meer en
niets minder. (-) Die volgorde lijkt een regelrechte provocatie: eerst hen die langer
hebben gewerkt lekker maken en hun vervolgens toch hetzelfde uitbetalen als die
laatste werkers. (-)
Er was sprake van een haastklus. Zonder
die werkers van het elfde uur was het werk
niet afgekomen. Ook deze werkers horen
er helemaal bij, mensen die vaak laag betaald werk verrichten en daarvoor te weinig betaald krijgen om in hun levensonderhoud te voorzien, ook omdat anderen zich
werker van het éérste uur voelen daarom
denken dat ze het volste recht hebben op
méér.

9 september 2018, Gerhard Scholte, Met
ziel en zaligheid (I Kronieken 22:1-10)
Het hele verhaal van David riekt
naar grootheidswaan. (I Kron 22) Zijn eigen
paleis was het mooiste ooit! Nu Gods
Tempel nog, dat moet ook de mooiste ooit
worden. De verteller spreekt dan met veel
ironie over David en zijn grootheidswaan,
door te spelen met de term ‘voorraad’. David legt grote voorraden aan van stenen en
andere materialen, nodig voor de tempelbouw. Hij wil een Tempel bouwen die de
grootste en mooiste is van zijn tijd, want
‘onze God is de grootste...’. Wat een passie!
Onmiddellijk daarna komt God hem opzoeken en zegt hem: Jij met je grote

voorraden van dit en van dat, om de grootste tempel voor mij als de ‘grootste god’ te
bouwen.
Hou op, jij zult mijn tempel niet bouwen,
want je hebt bloed vergoten, [ja letterlijk:
‘grote voorraden bloed vergoten’], laat Salomo die tempel maar bouwen, want hij is
een man van vrede.
Mooi is dat, die relativering van menselijke
en goddelijke grootheid: God wil dat zijn
eigenheid zichtbaar wordt in die Tempel.
En dat is liefde en trouw en recht en gerechtigheid. Dat zijn zoals we allemaal
heel goed weten – helaas, maar waar kleine dingen. ‘t Zijn de kleine dingen die
het doen...in Gods rijk.

Boven: Christa Dunger werd onlangs 85 jaar.
Links: de kleinkinderen van Gerhard en Elske Scholte
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Muziekbegeleiding voorbereidingsgroepen
De Muziekgroep, die een paar maanden
geleden werd opgericht, heeft niet alleen
nagedacht over de rol van muziek in de
Keizersgrachtkerk, maar ook hoe we dat
met elkaar een nog betere plek kunnen geven. De muziekbegeleiders gaan vanaf het
begin aansluiten bij een voorbereidingsgroep. Sommigen van hen doen dat door
als groepslid het hele proces mee te maken, anderen zullen in het begin steeds en later onregelmatiger aanwezig zijn bij de
voorbereidingsgroep. Dat is afhankelijk van de tijd die ze beschikbaar hebben. Voor (leden
van) voorbereidingsgroepen is
het belangrijk dat de coördinator al in het begin contact legt
met de muziekbegeleider.
Voor de meeste voorbereidingsgroepen is
er een muziekbegeleider. Hieronder zien
jullie welke muziekbegeleider je kunt aanspreken voor de begeleiding van jouw
voorbereidingsgroep. Het is in eerste instantie de taak van de coördinator. De verantwoordelijkheid (zoals alle diensten) valt
onder de Werkgroep Morgendiensten.
Groeiruimte (over muziek): Diederick,
Fred en Anje
Hooglied:
Fred
Onverwacht:
Anje
Top 2000:
Ithaka
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Taboes in de kerk:
Hoezo blij?:
Vallen en opstaan:
Wat is mijn gouden kalf:
Muziek, ziel, geest :
Vriendschap :

Reina Steenwijk

Ynke
Henk
Ineke
Wilna
Henk
Diederick

Verder verzorgen Diederick en Fred een
aantal diensten die niet in een serie zijn opgenomen of geen gewone
zondag betreffen.
Diederick: startzondag, laatste zondag van het kerkelijk
jaar, kerstavond,
Kerstmorgen en de Stille
Week
Fred: Paasmorgen, dienst
kindercatechese en de slotzondag
Wilna: doopdienst
Het totale overzicht van series en alle begeleiders staat in het nieuwe jaarboekje dat
in september uitkomt.
We hopen met z’n allen dat deze nieuwe
inzet van de muziekbegeleiders ons zal inspireren tot nog mooier klinkende diensten!
Muziekbegeleiders zijn: Anje van der
Heide, Diederick Koornstra, Henk Scheffer, Ynke Scheffer, Fred Tuinder, Ineke Visser en Wilna Wierenga.

Groene Blaadjes
Waarschijnlijk heeft u het gehoord: de Britse
krant The Guardian heeft onlangs besloten
haar taalgebruik te veranderen.
Vanaf nu gebruikt de krant niet meer het
neutrale woord klimaatopwarming, maar
spreekt van klimaatcrisis of klimaat-ineenstorting. Dat geeft een betere beschrijving
van de werkelijkheid. Want er is sprake van
een emergency, een noodtoestand.
Het NRC zegt hierbij te
willen aansluiten.
De Klimaat&Geloofgroep
werkte op 22 juni mee
aan een klimaatsymposium in onze kerk, georganiseerd door WeFuture.
WeFuture is een nieuwe
club van jonge mensen,
die wereldwijd groepen
en initiatieven wil verbinden. De aftrap
vond dus plaats in de Keizersgrachtkerk, gestimuleerd door koster Henk-Jan Bustraan!
Op het symposium spraken bijzondere mensen: via Skype sprak John Lui uit Beijing,
grondlegger van de Ecosystem Restoration
Camp: een man die veel kennis heeft over
het herstel van land waar niets meer groeit
ten gevolge van vervuiling. (Zie voor meer
informatie de film 'Healing the Earth' op
YouTube.)
Tweede spreker was Tim Boekhout van Solinge, oprichter van Forest Forces en specialist bij de Verenigde Naties, die samen met
de oorspronkelijke bevolking in de Amazones camera's probeert te installeren in bomen om illegale houtkap tegen te gaan. (Zie

Klimaat&Geloofgroep

ook 'Schone longen voor de aarde' op
YouTube.)
Speciale gast was Vandria Borari, een inheemse studente uit de Amazone van Brazilië die als uitwisseling twee maanden in Nederland is. Zij zal KOMENDE MAANDEN (?)
samen met Tim spreken over de stand van
zaken in Brazilië, nu president Bolsonaro
het regenwoud nog verder
wil gaan exploiteren.
Muzikale medewerking
werd verleend door het
duo Anna & Ivar (Anna
Steinebach en Ivar Halfman).
5G-netwerk
Op het congres werd in de
wandelgangen ook gesproken over het
nieuwe 5G-netwerk voor onze mobielen.
5G is de 5e generatie mobiel breedband netwerk, dat eraan staat te komen. Er is momenteel veel discussie over de invloed die China
daarmee krijgt op onze samenleving. Maar
ook qua milieu heeft 5G grote implicaties:
Het wordt eigenlijk steeds duidelijker dat
veel hoge stevige bomen in Nederland (ook)
gekapt worden, omdat men vreest dat 5G er
last van zal hebben.
De Israëlische professor Yoram Acram, ook
aanwezig op het symposium, werkzaam bij
het Ned. Instituut voor Radiation Technology (NIFRT), deed onderzoek naar 5G. Uit
zijn bevindingen bleek dat insecten erge last
hebben van 5G, met grote sterfte als gevolg.
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Het is de moeite waard de ontwikkelingen
in de gaten te houden.
Klimaatwet
Eind mei stemde de Eerste kamer in met de
Klimaatwet. Daarin worden klimaatdoelen
voor het eerst wettelijk vastgelegd. Daarin
staat dat er al in 2019 een Klimaatplan wordt
gepresenteerd met concrete maatregelen.
Milieugroepen vinden de maatregelen echter bij lange na niet voldoende. Bovendien
moeten veel beperkingen van uitstoot pas
gehaald worden in 2030 en 2050! Dat lijkt
rijkelijk laat!
Vakantie: boeken en genieten...
Een prachtig boek waarin gewezen wordt op
het belang van kleine individuele stappen is
dat van Jelmer Mommers. ‘Ja, het gaat
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helemaal fout met het klimaat, maar we kunnen we er maar beter optimistisch naar kijken.’ ‘Duurzaamheid is nog nooit zo haalbaar
geweest.’ Jelmer Mommers, Hoe gaan we dit
uitleggen – Onze toekomst op een steeds
warmere aarde, Uitgeverij De Correspondent, €20.
Een aansporing om de klimaatcrisis veel
meer serieus te nemen geeft Jay Inslee. Hij
zegt: ‘Wij zijn er altijd van uitgegaan dat de
aarde er voor ons was, nu is het moment gekomen dat we ons moeten afvragen wat wij
voor de aarde MOETEN doen. Te lezen op:
https://issues.org/the-empty-radicalism-ofthe-climate-apocalypse/
Een van de heerlijke dingen van de komende
zomertijd is van de natuur genieten. Namens de hele Klimaatgroep een hele goede
zomer gewenst!

Bericht van de Diaconie van de Kgk

Anna Verbeek

In mei was het weer zo ver: het jaarlijkse oud west. We zien het vaak niet, maar ook
Keizersgrachtkerk benefietconcert voor het in het rijke Amsterdam is er nog veel arStoelenproject in de Marnixstraat – de meest moede. Ongeveer een vijfde van de Amsterlaagdrempelige avond- en nachtopvang dammers leeft op of onder de armoedegrens
voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Het (120% van het bijstandsniveau); 19 % van
was een prachtige middag – met heel veel de Amsterdamse kinderen groeit op in ardank aan en complimenten voor Aja Lee- moede. Daarom blijft het belangrijk dat we
mans die het weer fantastisch organiseerde met elkaar het krat voor de voedselbank blijén natuurlijk met dank aan het Salonorkest. ven vullen!
Het concert trok 120 bezoekers
en had een recordopbrengst van
Een andere belangrijke diacoOngeveer een
€ 1200,- ! Daarmee kan de dianale activiteit in onze gemeente
vijfde van de
conie komend seizoen de KGKis natuurlijk al sinds jaar en dag
kookploeg die regelmatig zorgt
het werk voor vluchtelingen. De
Amsterdammers
voor een voedzame maaltijd in
laatste jaren richt de diaconie
het Stoelenproject, voorzien
zich vooral op de meest kwetsleeft op of
van voldoende budget en kan
baren onder hen: de ongedocuonder
de
de wekelijkse zuivel-leverantie
menteerde asielzoekers uit de
ook doorgaan.
groep We are here. Gerard
armoedegrens
schrijft in de KidS regelmatig
Praktische barmhartigheid – zo
over zijn werk voor mensen in
zou je het diaconale werk van de Keizers- de Vluchtmaat.
grachtkerk goed kunnen typeren. Geïnspireerd door de woorden van Jezus:
We merken steeds dat veel mensen in de
Want ik had honger en jullie hebben kerk zich niet realiseren dat de diaconie ook
me te eten gegeven, ik had dorst en jullie eigen gemeenteleden te hulp kan schieten.
hebben me te
drinken gegeven, ik was Ook dit jaar betaalt de diaconie een deel van
vreemdeling en jullie hebben me opgeno- de kosten voor een vakantieweek voor een
men, ik was naakt en jullie
hebben me lid van onze gemeente dat anders echt niet
gekleed, ik was ziek en jullie hebben naar op vakantie kon; een ander gemeentelid
me omgezien, ik zat in de gevangenis ontvangt regelmatig een kleine financiële
en jullie kwamen naar me toe’ (Mat- ondersteuning. En natuurlijk is er de
theüs 25,31-46).
leenpot: als je een bijzondere uitgave moet
Omzien naar elkaar – binnen en buiten onze doen die je budget te boven gaat, kan de
Keizergrachtkerkgemeente. Naar buiten kij- diaconie het bedrag voorschieten en maken
kend steunen we dus het Stoelenproject en we afspraken over (gedeeltelijke) afbetaling.
ook de Voedselbank Amsterdam centrum29

Schroom dus niet hulp van de diaconie te
vragen als je klem zit!
Op vergelijkbare manier is er Individuele
hulpverlening mogelijk voor mensen buiten
de gemeente.
In de Keizersgrachtkerk zetten veel mensen
zich in voor hulp aan mensen in de knel. Dat
gaat lang niet allemaal via de diaconie.
Amnestybrieven, Solidariteitsfonds, klimaat
en geloof-groep zijn mooie voorbeelden van
diaconaal werk en diaconaal kerk-zijn. en
het laat zien dat kerk-zijn veel meer is dan
een mooie dienst op zondagmorgen.
Daarom willen we in 2020 onder de titel
‘Geloven op maandag’ twee losse diensten
voorbereiden. Meer daarover na de zomer!
Tenslotte in dit stukje nog even aandacht
voor wat financiële zaken.
1. Op verzoek van velen hebben we
geprobeerd om over te stappen naar
Triodos. Echter: omdat de diaconie
enkele vluchtelingen geld geeft om het
schoolgeld te betalen voor hun kinderen
in Ethiopië (scholen waarvan wij geen
duidelijke gegevens hebben), moet
Triodos ons weigeren (bankzaken…).
ASN biedt geen betaalrekeningen aan
kerkelijke organisaties. Wel heeft de
diaconie een spaarrekening bij de ASN.
Maar
onze
betaalrekening
blijft
voorlopig dus bij de ING.
2. De diaconie heeft enkele jaren geleden
een legaat gekregen. Daarmee konden
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we een tijd lang de collecteopbrengsten
voor doelen buiten de kerk verdubbelen
en veel mensen in de Vluchtmaat helpen.
Maar: onze reserves slinken. Daarom
collecteren we minder vaak voor een
mooi extern doel (zoals het Wereldhuis,
of De Regenboog), maar vaker onder de
titel: individuele hulpverlening. Ook
stoppen we helaas met het verdubbelen
van collecteopbrengsten. Op die manier
houden we ons besteedbaar budget een
beetje op peil.
3. Graag doen we daarom een oproep om
de diaconie met een regelmatige gift te
steunen. Maandelijks, of jaarlijks, naast
je donatie voor de Actie Kerkbalans (die
je kunt beschouwen als je contributie
voor de Keizersgrachtkerk, maar die niet
aan diaconale doelen ten goede komt).
Of denk aan de belastingvoordelen die
een 5-jarig schenking biedt – of bedenk
de Diaconie met een legaat!
4. Wie doet mee om het schoolgeld voor
kinderen van enkele mannen in de
Vluchtmaat te betalen? Het gaat om 2 of
3 kinderen die in Addis Ababa naar
school gaan; schoolgeld is gemiddeld
250 per jaar. Adopteer een schoolgaand
kind, als gezin, of met een paar van je
vrienden uit de kerk!
Omzien naar elkaar en helpen waar geen
helper is. Dat doen we samen!
Je gift aan de diaconie van de Keizersgrachtkerk kun je overmaken op NL 25 INGB
0000870727

Terugblik Benefietconcert
Zondagmiddag 19 mei verzorgde het Amsterdams Volks-, Salon- en Amusementsorkest het jaarlijkse Benefietconcert om geld
op te halen voor het Stoelenproject. Het
werd een swingende middag met heerlijke
salonmuziek uit de 20ste eeuw van over de
hele wereld. Er was veel publiek en de opbrengst bedroeg ruim 1000 euro, voldoende
voor de kookploeg van de Keizersgrachtkerk
om uitgebreid te kunnen inkopen voor de
maaltijden en lunches voor daklozen die het
komend seizoen zullen aankloppen bij het
Stoelenproject.
De organisatie van het Benefietconcert liep
weer als een geoliede machine, dankzij de
inzet van vele vrijwilligers: bij het verspreiden van de flyers en de overige PR, bij binnenkomst van het publiek, bij het verzorgen

Aja Leemans

van het geluid, bij de bar tijdens de pauze
en na afloop, bij het voorbereiden en later
opruimen van kerkzaal en koffiekamer. Specifiek noem ik graag Gerard van Breevoort
die vanuit de diaconie jarenlang voortrekker
en aanvoerder is geweest en zijn taken nu
over gaat dragen aan Anna Verbeek. En ik
noem Herman Schalk die aanbood om dit
jaar met zijn orkest te komen spelen; een
gouden greep, zoals het publiek heeft kunnen constateren.
Zelf ben ik sinds 3 jaar verantwoordelijk
voor het uitnodigen van musici en ik ben altijd in voor suggesties ten aanzien van optredens. Mochten jullie koren of ensembles
kennen die eventueel een volgende editie
van het Benefietconcert voor hun rekening
kunnen nemen, laat het mij weten!
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Koningsdag en nette toiletten
Het is 27 april, de Keizersgrachtkerk is weer
open. De banner met “Nette Toiletten” wappert goed zichtbaar over de Keizersgracht.
Mensen in nood kunnen hier naar het toilet,
maar voor het goede doel moet men een
euro betalen.
Honderden mensen komen langs. Ze zijn
verbaasd dat dit in de kerk kan en mag. Heel
veel vinden het fantastisch dat de opbrengst
voor het goede doel is. Vaak wordt er nog
een extra fooi gegeven.
We hebben foldertjes van het Solidariteitsfonds. Er wordt gevraagd: Waar komt het terecht en wat wordt er mee gedaan? Er klinken enthousiaste reacties over de projecten.
“Dat vind ik nou goed dat een kerk dat doet;
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Reiny van Twillert
wordt vaak gehoord. Maar ook: is dit geld
voor Jezus, daar doe ik graag aan mee.
Vaak komen hele volle boten aangemeerd
en moeten veel mensen heel nodig. Dan is
het hard werken om het goed te laten verlopen en de toiletten ook weer schoon te krijgen. Maar de blije en enthousiaste mensen
geven ons een extra kick.
Het was een koude, soms wat regenachtige
dag, We waren dus extra blij met de opbrengst: We hebben totaal € 1017,47 ontvangen.
Dankzij onze geweldige vrijwilligers kunnen we elk jaar het uitdagende KGK-toiletten project doen. Iedereen van harte bedankt en weer tot volgend jaar.

OPROEP: Jouw adres in het KGK-adresboekje?
In het KGK-adresboekje staan adresgegevens van ongeveer 180 gemeenteleden van
onze gemeente. Het is een praktisch naslagwerk(je) dat gebruikt kan worden bij activiteiten in de gemeente, of om iemand een
kaartje te sturen en onderling contact te houden.
Alleen gemeenteleden die formeel toestemming hebben gegeven, staan erin vermeld.
Dit is nodig vanwege privacywetgeving,
maar vooral ook omdat we de keus bij jou
willen laten. We weten dat er mensen zijn
die echt niet vermeld willen worden.

Berendien Bos

gegevens dan voor 15 augustus door aan
Rudolf van der Heide met behulp van een
mail aan kgk@rudolfvanderheide.nl met de
volgende tekst:
'Ik geef bij deze toestemming voor vermelding in het adresboekje van de Keizersgrachtkerkgemeente.'
We gaan ervan uit dat het e-mailadres waarmee je de mail stuurt ook in het adresboekje
vermeld mag worden. Mocht je telefoonnummer ontbreken, dan krijg je een mail terug van Rudolf om deze na te vragen.

Als je wilt dat je contactgegevens in het
boekje worden opgenomen, geef je
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Gift geven aan de gemeente en Solidariteitsfonds
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.
Ook kunt u een donatie doen aan het Solidariteitsfonds op rekeningnummer
NL 89 ING B0005487357, t.n.v. ‘St. Werkgroepen Keizersgrachtkerk’ Amsterdam, o.v.v.
Solidariteitsfonds
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Agenda
Lukas Leeshuis-woe
Joh. Verhulststr.15-2hg

Bijbelleeshuis-za
Kerkstraat 107 – zaal 5

Gesprek op dinsdag
Kerkstraat 107

Woe 04 sept 20.00
Woe 18 sept 20.00

Zat 07 sept 10.00
Zat 21 sept 10.00

Di 10 sept
Di 24 sept

Wijkraadsvergadering
Kerkstraat 107

Film op Vrijdag
Tuinzaal

Vrouwengroep
mail joshesterman@gmail.com

Do 29 aug 20.00

Vr 6 sept 14.30

Do 29 aug 17.00

Tieners
Kerkstraat 107, Friendship

Kindercatechese
KGK: Tuinzaal

Maandelijkse maaltijd
Tuinzaal

Starten in september weer

Starten in september weer

Start weer in het nieuwe seizoen

Overig
MAG – Elke maandagavond – 20.00u – Kerkstraat 107: zaal 9
Zanggroep (repetitie) – Elke woensdag – 20.00u – Kerkzaal KGK
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