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'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
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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

Henriette Sanders

Na het lezen van deze KidS gaat u vast ontzettend veel zin krijgen in het nieuwe seizoen: op pagina 7 leest u hoe u kunt meedenken over de Keizersgrachtkerk van de toekomst met Robert Jan Nijland. Niet met moeilijke visiedocumenten, maar gewoon door
met elkaar te filosoferen en ook door te verbeelden hoe de toekomst van de kerk er uit
ziet. Verder leest u op pagina 9 dat de Keizersgrachtkerk het komende seizoen een
Top2000-kerkdienst organiseert, en u mag liedjes voordragen! Graag doe ik hier alvast
een suggestie: ‘Bridge Over Troubled Water’ van Simon and Garfunkel. Een prachtig
close harmony nummer over troost en onvoorwaardelijke liefde. Ik ben erg benieuwd
naar de inzendingen voor deze Top2000 en nog meer naar de verhalen die erbij horen.
De enige domper in dit nummer: het nieuws dat Joost Koedijk afscheid neemt als voorzitter van de Wijkraad. Na acht jaar is zijn termijn verstreken. Wie volgt hem op?

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. 333 verschijnt op zondag 26 okt (kopijdatum woensdag 16 okt 2019)
KidS nr. 334 verschijnt op zondag 8 dec (kopijdatum woensdag 27 nov 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

8-9-2019

dromen

Sietske van der Hoek

15-9-2019

dromen

Gerhard Scholte

22-9-2019

dromen

Pete Pronk

29-9-2019

doopdienst

Gerhard Scholte

6-10-2019

Groeiruimte over liturgie

geen uitlegger

13-10-2019

Vergeving en gerechtigheid

Gerhard Scholte

20-10-2019

Vergeving en gerechtigheid

Alain Verheij

27-10-2019

Vergeving en gerechtigheid

Hannah van Dorssen

3-11-2019

hooglied

Gerhard Scholte

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

Gerhard Scholte

Geboorte
Dinsdag 2 juli is Wilhelmina Marija Sophie
geboren, dochter van Ernst-Jan en Joyce
Kleinrensink-Lonte. Ernst-Jan en Joyce gaven hun dochter Willemijn een mooie
psalmregel mee op het geboortekaartje:
‘De Heer beschermt je, overal, waar je ook
gaat, je leven lang.’ Op zondag 29 september willen ze, in dat vertrouwen, Willemijn
in ons midden laten dopen!

memoriam’ lezen van Jan van Duijn, dat
tijdens het uur van zijn afscheid in de Petruskerk klonk. Kees was een bekend figuur
in onze stad, oud-politicus voor PvdA en
later voor D66. In ons midden maakte Kees
zich verdienstelijk voor de Steungroep
rondom de kosterij. Hij kwam graag in de
zondagse diensten. ‘Ik hou van een stevig
verhaal’, zei hij eens, en bedoelde daarmee een preek die het maatschappelijk leven niet ongemoeid liet. Ook
Doopdienst 29 september
het Parool van 13 augustus
Kees
was
een
In de doopdienst van eind sepwijdt een stuk aan hem. Mooi
detail daaruit: ‘In Amsterdam
tember zullen drie kinderen
bekend figuur
worden gedoopt: Lucia, Jephté
zal Kees Stoffel altijd zichtbaar
in onze stad,
blijven. Het is aan hem te danen Willemijn, over wie ik hierboven al vertelde. Lucia en
ken dat de bruggen op de Reguoud-politicus
liersgracht in de jaren zeventig
Jephté zijn de kinderen van
voor PvdA en
Anita en Alphonse Mordiva.
zijn herbouwd als hoge boogbruggen, en niet als modernere,
Afgelopen 11 juni was het
later
voor
D66
twintig jaar geleden dat ik hen
lagere.’ Een van de geïntertrouwde in de Keizersgrachtviewde: ‘Die bruggen zijn een
kerk – ze moesten voor hun
hele kluif. Als ik daar tegenop
werk nogal eens verhuizen, onlangs naar fiets, zal ik altijd aan Kees denken.’
Basel, Zwitserland. Inmiddels zijn hun kinderen ook alweer wat ouder (9 en 11 jaar), Van Rudolf Moene vindt u verderop acht
maar zij wilden als gezin toch graag in de ‘rode draden van verbondenheid met de
kerk waar de ouders zich zo hebben thuis Keizersgrachtkerk’. Hij was weliswaar
gevoeld, de kinderen laten dopen.
geen lid van onze gemeente, maar ‘wel beHet zal een bijzondere dienst worden!
trokken’. Dat was Rudolf in elk geval dankzij zijn vrouw Sifra Haan. Hij verving ooit
Wij gedenken
een tijd lang zelfs de pianist – uitstekend
Tijdens mijn vakantie zijn twee mensen klassiek pianist als hij was. Ik leerde Rudolf
overleden, beiden op dertig juli. Het zijn kennen bij een van Amstelveens rode verRudolf Moene en Kees Stoffel. Over Kees keerslichten, waar hij me aansprak, toen
Stoffel kunt u in deze Kids een ‘in hij me herkende: ‘Je kent me niet, maar ik
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ben de echtgenoot van Sifra Haan. Zelf heb Joost de wijkraadsvergaderingen telkens
ik niet veel met de kerk, hoewel mijn vader weer wist te leiden. Ik zet een paar van zijn
dominee was, of misschien omdat…’ We wapenfeiten op een rijtje: na het vertrek
raakten in gesprek en hebben dat door de van Jet Rutgers als scriba in 2012 heeft
jaren heen met enige regelmaat voortgezet. Joost drie jaar lang zelf de functies van
Sifra overleed in september 2014. Rudolf voorzitter en scriba gecombineerd en dat
zei me in ons laatste gesprek dat hij een deed hij met grote nauwgezetheid! Regelblijvende verbondenheid met zijn geliefde matig konden we in de KidS zijn verslag leSifra ervoer. En zich daardoor ook meer en zen van wat ons in de Wijkraad bezig had
meer spiritueel verbonden wist met de ge- gehouden (‘Uit wijkraad en moderamen’).
Nieuw voor mij was ook dat
meenschap waar zij zich zo thuis
Joost regelmatig een notitie
had gevoeld. Nog vlak voor de
Ik
stelde
voor
rondstuurde om een besluit
vakantie bespraken we samen
over het een of ander inzichzijn afscheidsdienst. Heel graag
om als ‘ceretelijk te maken en te vergewilde hij dat in de Keizersgrachtkerk laten plaatsvinden. ‘Maar lie- moniemeester’ makkelijken. Toen ik zelf als
voorzitter van de Taakgroep
ver geen kerkdienst!’ Ik stelde
dat ‘uur van
betrokken raakte bij het tenvoor om als ‘ceremoniemeester’
tenkamp aan de Notweg (sepdat ‘uur van afscheid’ te leiden. Ik
afscheid’
tember 2012), vond ik in Joost
moest wel glimlachen toen ik na
te
leiden.
een gespreksmaat die me met
de vakantie op de liturgie van zijn
zijn GroenLinks-vrienden in
afscheid las: ‘Ceremoniemeester:
contact bracht. Toen in 2013
Roelf Haan.’ Roelf is de neef van
Sifra en ook een oude bekende in de Kei- de vraag kwam of de Keizersgrachtkerk de
zersgrachtkerk. Ons medeleven gaat uit organisatie voor de Gaypridediensten van
het studentenpastoraat wilde overnemen,
naar zijn beide kinderen Wim en Alida.
Kees en Rudolf, hun namen zijn ons tot ge- vonden zij in Joost een enthousiast en bescheiden voortrekker. En last but not least:
dachtenis!
Joost was een uitstekende kok, wat bleek
bij allerlei gemeentemaaltijden en ook tijAfscheid Joost Koedijk
In de wijkraadsvergadering van 29 augus- dens ons gemeenteweekend in 2018.
tus zullen we afscheid nemen van Joost Voorafgaand aan de (komende) vergadeKoedijk als voorzitter van de Wijkraad. Het ring van 29 augustus krijgen de wijkraadwaren acht vruchtbare jaren. We zullen sleden eerst een maaltijd voorgezet, eigenvele dingen gaan missen, maar voorop handig door Joost bereid. Joost, het
noem ik de aangename manier waarop smaakte naar meer! Bedankt!
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‘Beeld je de toekomst in:

Robert Jan Nijland

Keizersgrachtkerk 2030’
De Keizersgrachtkerk bruist, er gebeurt van willen nadenken. In de Wijkraad is voor de
alles in onze prachtige gemeente. We zijn zomervakantie besloten dat dit een goede
actief op velerlei wijzen, we zijn zichtbaar reden is om na te denken over de toekomst
en laten ons geluid horen in Amsterdam – van de KGK. Dat nadenken dat willen we
en zelfs ver daarbuiten! Samen met de doen met iedereen! We geloven dat we zo
deze KidS komt ook het nieuwe jaarboekje het kostbare van de KGK kunnen behouuit, waarin een overzicht staat van alle ac- den – en doen uitgroeien.
tiviteiten, kerkdiensten, voorbereidingen
Komend seizoen willen we
en organisatie van dat alles dat
daarom met de hele kerkgewe samendoen. Te veel om
Welke
meente ons de toekomst inhier nu op te noemen, en om
beelden. Niet met actieplaneerlijk te zijn; ik heb het overmomenten in
nen en visiedocumenten, maar
zicht niet van al die dingen die
de
kerk
waren
door het formuleren van een
gebeuren in, rondom en vanuit
gedeelde droom en visie.
onze kerk.
echt
Waaruit gedeelde doelen, afVele mensen zetten
van waarde?
zich hard in voor de kerkgespraken en acties kunnen
vloeien. Daarvoor gaan we
meente en houden van haar
creativiteit, haar variatie, haar
met elkaar een organisch proinzet voor de mindere en de zwakkere, ces aan, waarin we in dialoog elkaar kunhaar groene activiteiten, haar saamhorig- nen enthousiasmeren! We houden geheid, betrokkenheid en verbinding onder- sprekken over wat wij waardevol en beling, etc. Toch zien we ook langzaam een langrijk vinden, over dat wat ons raakt en
vergrijzing plaatsvinden. Taakinvulling wat ons enthousiast maakt binnen de kerk.
wordt een grotere uitdaging en de kloven De kerkgemeente deelt verhalen over
tussen jong en oud blijven bestaan. Dat is welke momenten in de kerk echt van
een trend die we zowel landelijk als plaat- waarde waren voor hen. Deze verhalenselijk terugzien. Afgelopen voorjaar was van-waardering gaan we verzamelen,
een groep jongeren uit onze kerkgemeente waarna deze verdiept worden: wat in deze
met elkaar in gesprek over onze kerk. Jon- verhalen maakt dit verhaal zo waardevol?
geren uit de groep gaven aan dat zij graag We zoeken naar de bloei-bevorderendeoud willen worden in onze kerkgemeente, factoren in die verhalen. Daarna gaan we
maar dat ze de trend van vergrijzing en de met elkaar verbeelden hoe de kerk er uit
kloven ook spannend vinden. Wat bete- zou zien als deze factoren nog meer de
kent dat voor hun plek in de toekomst? Met ruimte kregen. Zo zien we wat voor moois
elkaar besloten zij dat ze over deze vraag
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er al in de kerk aanwezig is en hoe we dat
gaan doen uitgroeien!
Op het moment van het schrijven
van dit artikel wordt een groep mensen samengesteld (bij elkaar gezocht) om als procesbewakers het hele proces te begeleiden.
Zij zullen geen visie en doelen stellen,
maar zorgen voor de ruimte en tijd waarop
we als gemeente met elkaar het gesprek
kunnen aangaan. Zij zullen alle verschillende stemmen verzamelen die uit de kerkgemeente klinken. Deze groep mensen zal
komende tijd kennis maken en uitwerken
hoe het proces er precies uit komt te zien.
Ze zullen in het kort een schets maken van
de kerkgemeente, wie zijn we nu? Daarna
wordt de kerkgemeente (gezamenlijk of in
diverse groepen) uitgenodigd om de verhalen met elkaar te delen. Ze zullen bijvoorbeeld een gemeente dag kunnen organiseren waarin we met elkaar in dialoog gaan,
of bij bestaande groepen in de kerk aansluiten om verhalen te horen, we gaan ons
inzetten om zoveel mogelijk stemmen en
verhalen te horen – daar hebben we u ook
bij nodig!
We gaan als kerk ons dus richten op
die dingen waar we goed in zijn, waar we
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energie van krijgen, die van waarde zijn!
En we hopen die dingen nog meer ruimte
en tijd te geven. Zo geloven en hopen we
dat de kerk een ‘toekomstbestendige’ kerk
wordt voor jong en oud!
Persoonlijk heb ik heel veel zin in dit
proces, het zal mijn laatste jaar als werknemer hier in de kerkgemeente zijn. Ik ben
ervan overtuigt dat het een prachtig jaar
wordt, dat er oude en nieuwe bewegingen
op gang komen. Ik hoop dat dit hele proces
en de impulsen aan de kerk dan ook als
een soort van afscheidscadeautje worden
gezien. Ik hoop dat het iets achterlaat, niet
van mij, maar van ons allemaal samen! Op
naar een bruisende, vloeiende en bloeiende toekomst.
In een volgende Kids en gedurende het jaar
houden we jullie op de hoogte. Bijvoorbeeld over de route die we met elkaar willen lopen en hoe u daarin betrokken
kunt/mag/zal zijn. Mocht u willen meedenken of u praktisch willen inzetten voor dit
traject dan bent u van harte uitgenodigd u
aan te melden bij mij, Robert Jan Nijland.
Ook voor tips, vragen of opmerkingen kunt
u contact opnemen. U vindt mijn gegevens
achterin deze KidS.

Wat mag niet ontbreken in de Top2000 Kerkdienst?
In de laatste dagen van het jaar zendt NPO
Radio 2 weer de Top2000 uit. De, volgens
de luisteraars, 2000 beste popplaten op
een rijtje. Zal ook dit jaar Bohemian
Rhapsody van Queen bovenaan staan? Of
wordt het toch weer een keer Avond van
Boudewijn de Groot?
De Top2000 staat boordevol mooie nummers over ervaringen van mensen; over
vreugde, hoop, vertrouwen, verlies en verdriet. En iedereen kent wel een nummer uit
de Top2000 en heeft daar een bepaalde ervaring mee. Dansen op een feestje met je
aanstaande geliefde? Muziek tijdens een
begrafenis? Een hit tijdens je eerste vakantie alleen? Elke keer als je dat lied hoort
denk je weer even terug aan toen.
Heel veel nummers kunnen blijken ook
prachtig te passen in een kerkdienst.
Daarom organiseren steeds meer kerken in
Nederland
een
Top2000-kerkdienst.
In samenwerking met de Protestante Kerken in Amsterdam Nieuw-West en Badhoevedorp houdt ook de Keizersgrachtkerk
op zondag 29 december 2019, gewoon om
10.30uur, een Top2000-kerkdienst. De

Joost Koedijk

bedoeling is dat we een dienst maken met
songs die (bijna) in de Top2000 staan. We
willen ze ‘live’ spelen en zingen; muzikale
medewerking wordt verleend door Ithaka
‘and friends.’
Net als bij de Top2000 willen we de ‘luisteraars’ laten bepalen wat er wordt gespeeld. Wat vindt u nou dat er uit de (brede
selectie van de) Top2000 in onze
Top2000-kerkdienst niet mag ontbreken?
Laat het ons weten via top2000kerkdienst@keizersgrachtkerk.nl! Als u een motivatie bijvoegt helpt ons dat bij de selectie.
Andere suggesties en ideeën voor de dienst
kunt u ook op dit e-mailadres kwijt.
Die selectie van hits zal eind oktober worden gemaakt - daarna hebben de muzikanten alle tijd nodig om te repeteren. Naast
de keuze van de ‘luisteraars’ zal de selectie
zijn gebaseerd op uitvoerbaarheid en of het
samen één geheel wordt en thematisch
past.
En bij deze bent u alvast van harte uitgenodigd om op 29 december om 10.30uur te
komen om te luisteren en mee te doen!
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Vrijwilligerscoördinatie en een Veilige Kerk

Voor de zomer ben ik gestart in de functie
van vrijwilligerscoördinator. Ook heeft de
Wijkraad mij gevraagd om contactpersoon
te worden van het project ‘Veilige Kerk’. Ik
wil graag uitleggen wat die twee zaken inhouden.
Vrijwilligerscoördinator, is dat geen hondenbaan? Bijna alles in de kerk wordt door
vrijwilligers gedaan en dat zou ik zeker allemaal coördineren? Gelukkig niet. En ook
krijg ik niet op mijn schouders om vrijwilligers te werven.
Wel wil ik een aanspreekpunt zijn voor
de vele vrijwilligers
die onze gemeente
rijk is. Een plek waar
je kan aankaarten
als de klus te groot
wordt of als die niet
meer bij je past. En
ik wil dat we met elkaar waakzaam zijn
m.b.t. de vraag of de
verschillende vrijwilligers zich nog senang
voelen op hun plek, of er nog overeenstemming is tussen wens en werkelijkheid betreffende de functie van een vrijwilliger.
In het project Veilige Kerk gaat het erom
dat iedereen zich veilig voelt in de kerk.
Veilig om er te zijn, om te zijn wie je bent.
Veilig om je geloof te beleven en te uiten.
Maar ook veilig om nare en vervelende
dingen bespreekbaar te maken, die je zijn
overkomen of die je gesignaleerd hebt.
Misschien voelt het aansnijden van dit
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Ada Westeneng

onderwerp als het intrappen van een open
deur en hebben we allang een veilige kerk,
of valt er toch nog wat over te bespreken?
Volgens mij zeker. Het gaat erom dat we
zorgvuldig met elkaar omgaan en dat we
weten wat we kunnen doen als dit niet het
geval is. Dat we zorgvuldig omgaan met
wat ons is toevertrouwd, zoals informatie
of geld. Dat je ‘nee’ durft te zeggen als je
iets niet wilt. Dat je het aandurft om het
aan te kaarten als iemand intimiderend optreedt.
En vooral ook dat
we met elkaar het
gesprek hierover
willen aangaan,
dat we ons ervan
bewust worden
dat veiligheid van
belang is, maar
niet vanzelfsprekend altijd aanwezig is. Als vrijwilligers in de
kerk moeten we ons ervan bewust zijn dat
grensoverschrijdend gedrag, in allerlei verschillende vormen, overal voor kan komen. En dat we ons vooral hiertegen het
beste kunnen beschermen door onze ogen
open te houden en het gesprek hierover te
voeren.
Contactpersonen Veilige Kerk zijn bedoeld
als de aanjagers van Veilige Kerk binnen
hun kerkelijke gemeente. De Protestantse
Kerk Amsterdam heeft al aardig wat voorbereid op dit onderwerp waar wij weer

gebruik van kunnen maken. Het is mijn bedoeling om in het komende seizoen met elkaar dit onderwerp te bespreken en als dat
lukt hier afspraken met elkaar over te maken. Ik zie het voor me om dit allereerst in
de verschillende groepen te bespreken. Bij
de jeugdwerkers, de jeugdgroepen zelf, de

Uit de Tienergroep
Inmiddels is de zomer weer voorbij en gaat
het nieuwe seizoen weer van start. Voor de
tieners is het nieuwe schooljaar aangebroken, voor sommigen ook de start van een
nieuwe studie of opleiding. Voor mij betekent het de start van mijn eigen studiejaar,
maar ook weer een nieuwe periode als tienerwerker in de Keizersgrachtkerk.
Het afgelopen jaar ben ik na het vertrek
van mijn voorgangster nogal snel ingevlogen als de nieuwe tienerwerker. Na zo’n
start komen er ineens allerlei zaken op je
af. In eerste instantie uiteraard het begeleiden van de tienergroep, maar ook het kennismaken met de gemeente, contacten opbouwen, structuren ontdekken, een protestantse gemeente van binnenuit leren kennen, de tienerdienst en alle facetten van
tienerwerk. Langzaamaan heb ik toch mijn
draai kunnen vinden en ben ik blij met verschillende mensen in de gemeente die hun
best hebben gedaan om mij thuis te laten
geraken en mij mijn plek te laten vinden.
Samen met de tieners ben ik afgelopen seizoen verantwoordelijk geweest voor de tienerdienst,
heb
ik
de
zondagse

pastoraal bezoekers, de kerkverhuurders,
de diaconie, coördinatoren van voorbereidingsgroepen, de betaalde krachten, enz.
Met als belangrijk gesprekonderwerp:
‘Gaan we zorgvuldig met elkaar om, wat
gaat goed en wat kan beter?’

Ramon Roks
tienerbijeenkomsten vormgegeven en zijn
we maandelijks gezellig samen gekomen
op de spel of filmavond. Daarnaast ben ik
ook verantwoordelijk geweest voor een
aantal stedelijke evenementen en hebben
de tieners hier soms ook fanatiek aan deel
genomen.
Ik ben blij dat ik nog een tijd verder mag
als tienerwerker binnen de Keizersgrachtkerk. De komende tijd zal ik verder gaan
met de activiteiten van het afgelopen jaar,
maar ook kijken naar eventuele nieuwe initiatieven. Onder andere activiteiten voor
de groep 15-17 jarigen en een activiteit
voor ouders staan op de rol als nieuwe initiatieven.
Ik zie er naar uit ook dit seizoen weer aan
de slag te gaan. Voor de maand september
hebben we in ieder geval twee zondagse
bijeenkomsten op de planning staan, op 8
en 22 september zullen we samen komen
in de friendship. Op 14 september in de
avond is de startactiviteit van alle tieners
van de Protestantse Kerk Amsterdam en op
20 september is onze maandelijkse spelavond.
.

11

Oog in Oog met Helga Smit

Elske Scholte

Helga Smit emigreert op 55-jarige leeftijd naar Senegal.
‘Mijn vader was kapitein op de grote vaart, Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk
hij leidde een leven vol avontuur. Elk jaar doet daar ook in mee.
was hij zeker een half jaar weg. Mijn moe- Inmiddels was ik gescheiden van mijn
der zorgde voor ons 3 kinderen. Zij was de man, maar in 2014 heb ik toch mijn
schoonfamilie opgezocht. Dat was heel
stabiele factor. Ik was de jongste.
Ik ben geboren in IJmuiden en opgegroeid bijzonder.
in Santpoort Zuid, met de zee in de buurt. Toen een jaar later mijn moeder overleed
Voor mijn opleiding HBO-J, kwam ik naar en ik een kleine erfenis kreeg, ontstond er
een plan in mijn hoofd om in St. Louis een
Amsterdam.
huis te laten bouwen. Ik had 2
In 1988 ontmoette ik een Senega‘eisen’; het moest in de buurt
lese man. In die tijd wist ik nog
‘Ik wil later
van de zee liggen, de zee die
niets van Afrika. Senegal ligt net
geen
in mijn jeugd zo’n belangrijke
onder de Sahara. Het gebied daar
plaats innam, en ik moest er
droogt steeds meer uit. Omdat er
kerststukjes
kunnen fietsen.
steeds minder te grazen valt voor
de dieren, trekken de jonge manmaken in het St. Louis is een middelgroot
stadje, het heeft 200.000 innen onder de nomaden steeds
bejaardenwoners en is toeristisch. Het
meer naar de stad of naar Europa.
heeft oude koloniale huizen
Dat was ook het geval met deze
tehuis..!’
uit de Franse tijd.
Senegalees. We raakten bevriend,
Eerst heb ik nog over gedacht
het was een goede, bijzondere
man. We trouwden. Zo maakte ik kennis zo’n oud huis te kopen, maar dat is me
met Afrika. Ik wilde meer weten over zijn sterk afgeraden. Het huis, dat ik heb laten
achtergrond en heb daarom veel gereisd in bouwen, heeft 2 verdiepingen en een grote
Senegal, Burkino Faso, Gambia, Mali en patio. De directeur van de universiteit
Mauritanië, heel West-Afrika eigenlijk. Ik woont op de bovenste verdieping en ik ga
wonen op de begane grond.
voelde me er thuis.
Ik vond het maar lastig om hier weer terug In 2010 verloor ik door bezuinigingen mijn
te zijn. Daarom heb ik in 2006 een half jaar baan als coördinator. Na een aantal jaar
vrijwilligerswerk gedaan in Mali waar ik vond ik weer een vaste baan, maar ik zag
mezelf niet tot mijn 67ste met kinderen werFranse les gaf in 4 dorpjes.
Daaruit kwam ook de Stichting MaTimBa ken. En het vooruitzicht om later in het bevoort. Ik heb die opgezet om een kleuter- jaardenhuis kerststukjes te moeten maken,
school mogelijk te maken in Timboektoe. trok me beslist niet! Ik vond Amsterdam
Deze stichting bestaat nog steeds. Het ook steeds drukker worden en de mentaliteit hier in Nederland om je voor alles te
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willen verzekeren, stond me steeds meer
tegen.
Ik verlang naar rust, naar kleinschaligheid,
naar een sfeer van klaar staan voor elkaar.
De warmte tussen mensen en tijd nemen
voor elkaar zoals die bestaat in Afrika,
spreekt me aan.
Ja, ik ga helemaal alleen. Maar ik heb inmiddels een man leren kennen die op 7 km
afstand van St Louis woont. Hij werkt voor
toeristen. En mijn huis staat in de buurt van
een kleine Protestantse kerk. En ik hou ervan om het leven het Leven te laten zijn. Om te
zien wat er op mijn weg
komt. Vol vertrouwen
kijk ik naar Boven.
Nu ben ik bezig in te
pakken en afscheid te
nemen.
Ook van de Keizersgrachtkerk, waar ik regelmatig kwam. Hier
vond ik mensen van
mijn eigen leeftijd en ik
vond aansluiting bij het
Solidariteitsfonds. Op 1
september neem ik afscheid in de Eltheto-

kerk, van 5-8 uur. Met lekker eten en muziek.
Ik weet nog niet wat ik in St Louis ga doen,
ik wil het leven een beetje naar me toe laten komen. Nee, ik ben niet bang. Al mijn
reizen in m’n eentje hebben me wel geleerd om voor mezelf op te komen. Om
verstandig te zijn. Mijn moeder heeft dit
alles mogelijk gemaakt. Zij kwam als jonge
Duitse vrouw na de oorlog naar Nederland, dat was niet gemakkelijk. Toen zij
met mijn vader trouwde, werd zij de stabiele factor voor ons
kinderen.
Zij had
zich voorgenomen
om ons een beschermde jeugd te
geven. Zij kon mijn
vader een half jaar
niet bereiken voor de
onze opvoeding, zij
was de krachtige factor binnen ons gezin.
Als ik haar nu voor
me zie, denk ik dat ze
trots zou zeggen;
‘Laat Helga maar
rommelen... het komt
wel goed met haar..!’
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Kerkrentmeesterschap
Ineke Visser is kerkrentmeester bij de Keizersgrachtkerk. In het tijdschrift Vereniging
voor Kerkrentmeesterlijk Beheer vertelde
Ineke iets over haarzelf, over de Keizersgrachtkerk en over haar werk als kerkrentmeester. De redactie mocht dit artikel ook
in de KidS plaatsen.
WIE:
De 68-jarige Ineke VisserLuirink is kerkrentmeester
bij de Keizersgrachtkerkgemeente (KGK) in Amsterdam. Zij is moeder
van vier kinderen, ze
heeft zes kleinkinderen en
nummer zeven is onderweg. Ineke is eigenaar van
een octrooi en merkenbureau in Amsterdam.
GEMEENTE:
“De Keizersgrachtkerkgemeente is één van
de negentien wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De KGK
vormt een zogenaamde categorale wijkgemeente waarbij mensen zich aansluiten
die
zich
daarbij
thuis
voelen.
Verreweg de meesten komen niet uit de geografische wijk maar uit heel Amsterdam
en ver daarbuiten zoals Noordwijk, Woerden, Breukelen, Kockengen, Haarlem,
Zaanstad, Monnickendam.
Kenmerkend voor de wijkgemeente is dat
bijna elke dienst, vaak in een serie van drie
rond een bepaald thema, wordt voorbereid
door
een
groep
mensen
de
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voorbereidingsgroep, afgekort VBG, die
zich daar gedurende een paar maanden
mee bezig houdt. De thema's zelf worden
door gemeenteleden aangebracht en in
een gemeentevergadering geselecteerd.
In de eerste plaats werkt dit door in de prediking, dit wordt ook wel de 'uitleg' genoemd. Deze komt tot stand in samenspraak met zowel een VBG
als de maandagavondgroep
(MAG), de eerste hoorders
aan wie het voorstel van de
dienst (liturgie + uitleg)
wordt voorgelegd. De
preek/ uitleg is dus geen
monoloog meer, maar
komt tot stand in samenspraak met gemeenteleden.
Verder zingt er elke week
een zanggroep waardoor er
ook nieuwe liederen gekozen kunnen worden, ik ben hiervan zelf
met veel plezier al langer dan 40 jaar lid.
In de tweede plaats wordt ook de viering
van brood en beker - met druivensap zodat
iedereen en ook de kinderen kunnen meedoen - die wekelijks plaats vindt, anders
beleefd. Het beleven van de gemeenschap
met God en met elkaar vloeit in elkaar
over. Ook in de zomermaanden wanneer
de diensten soberder zijn willen we de viering niet missen."
HET COLLEGE:
"Het wijkcollege van kerkrentmeesters bestaat uit de penningmeester (m), de voorzitter van de beheergroep (m) en de kerkrentmeester (ikzelf, v). De penningmeester

draagt uiteraard de dagelijkse zorg voor de
financiën, de beheergroep zorgt voor het
gebouw en de voorzitter samen met de
koster voor de financiële kant van de verhuur van ons kerkgebouw en de daarbij behorende tuinzaal. Onze koster wordt daarbij gesteund door de steungroep kosterij
(STUK), die onder andere met bardiensten
en schoonmaken helpt bij de verhuur. Als
wijkkerkrentmeester ben ikzelf lid van het
college van 19 (wijk)kerkrentmeesters. Wat
betreft het werk voor de wijk ben ik betrokken bij de contracten van de in dienst
zijnde pastoraal werkers, de (cantor)dirigent, de koster, de tiener en jongerenwerker, et cetera, en de bijbehorende functioneringsgesprekken. Verder ben ik lid van
het moderamen van de wijkraad."
UITDAGING:
"Tot 2016 hadden wij een financieel overschot, maar sinds 2017 kampen wij met
een tekort. We hebben naast een

jongerenwerker toen ook iemand die het
aandachtspastoraat (seniorenbezoek) voor
haar rekening neemt aangesteld terwijl de
inkomsten uit verhuur van onze kerk niet
toenamen. Het is een uitdaging om de inkomsten weer te verhogen daar we de jongerenwerker en pastoraal medewerker
voor het aandachtspastoraat niet willen
missen."
DANKBAAR:
"Ik ben dankbaar voor het legaat van ƒ 1
miljoen in het begin van deze eeuw ontvangen waarvan ons mooie kerkgebouw
volledig gerenoveerd kon worden en waarvan we nog steeds genieten. En ik ben
dankbaar voor en trots op onze gemeenschap waar zoveel mensen aan bijdragen.
Een voorbeeld: een paar jaar geleden is een
door onze Klimaat en Geloofgroep een actie gehouden om zonnepanelen op ons dak
te plaatsen wat gelukt is; we dragen nu met
ere het predicaat: Groene Kerk!"
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Advent 2019: Onverwacht ?!

Hoe doe je dat, hoe verwacht je in vredesnaam het onverwachte? Het lijkt ondoenlijk, maar is deze paradox niet waar wij ons
wekelijks in onze kerk toch aan wagen?
We proberen woorden te geven aan het
onzegbare, beelden te boetseren van wat
de verbeelding te boven gaat, kennis op te
doen van haar die onze kennis ver te boven
gaat. In vier adventsdiensten onderzoeken,
ervaren en proeven we “het onverwachte”.
We verlaten (vol lef?) gebaande paden om
te verdwalen. We onderzoeken onze
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Martine Koedijk

belemmerende overtuigingen en vastgeklonken verwachtingen. We houden de
moed erin door dat wat van waarde is vast
te houden. En komen ergens aan en toch
weer niet. Durf je het aan om vanaf oktober
mee te doen en mee te gaan met Henk Enserink (theologische begeleiding) en Anja
van de Heide (muziekbegeleiding)? We
weten nog niet wat te verwachten….. Meld
je aan bij Martine Koedijk (coördinator):
martine@koedijk.net.

De Keizersgrachtkerk en de Koningin (85)

Peter Dillingh

31 augustus 1898 was de achttiende ver- millioenen van het schoone Insulinde:
jaardag van koningin Wilhelmina. In drie eene Koningin, aan Wie alle volken van
van de Amsterdamse gereformeerde ker- Europa hunne eerbiedige hulde en sympaken werd er een bidstond gehouden: in de thie niet zullen onthouden.”
Keizersgrachtkerk, de Raamkerk en de Fu- “Wij ontvangen onze Koningin met hope.
nenkerk. In de Keizersgrachtkerk preekte […] Wij hopen, omdat het volk, in alle
ds. W.H. Gispen (1833-1909). Als tekst kringen en rangen en standen, de Koningin
had hij Psalm 20:2-6 gekozen: “De HEERE liefheeft en eert, en de troon van een
verhoore u in den dag der benauwdheid; vrouw, ook in de historie der eeuw, gebleken is te zijn een vaste troon,
de Naam van den God Jakobs
welken het schommelen en
zette u in een hoog vertrek. Hij
“Wij hopen,
woeden der partijen niet zal
zende uwe hulp uit het heiligdoen wankelen of bezwijken.
dom, en ondersteune u uit Sion.
omdat God in
Wij hopen, omdat God in ons
Hij gedenke al uwer spijsoffeons
hart
gelegd
hart gelegd heeft een hoop op
ren, en make uw brandoffer tot
asch. Hij geve u naar uw hart,
heeft een hoop de toekomst voor Oranje en
Nederland. En wij bidden het
en vervulle al uwen raad. Wij
zullen juichen over Uw heil, en op de toekomst gebed voor de Koningin, waartoe de twintigste Psalm ons de
de vaandelen opsteken in den
voor Oranje en
stoffe in het hart en op de lipNaam onzes Gods. De HEERE
pen legt.”
vervulle al uw begeerten.”
Nederland”
Op 6 september 1898 werd koIn het kerkelijk weekblad De
ningin Wilhelmina ingehuldigd
Bazuin schreef ds. Gispen: “Een
hooggestemd gevoel van blijdschap en va- in de Nieuwe Kerk op de Dam. Op hetderlandsliefde vervult ons hart, nu de tee- zelfde uur werd in Dordrecht aan de Bledere spruite, uit den ouden Oranjestam, kersdijk de eerste paal geslagen van een
door Gods genadige goede en machtige nieuw kerkgebouw voor de gereformeerbescherming, gespaard bleef in het leven den. Op de heistelling wapperde de drieen, aan de hand Harer Doorluchtige Moe- kleur. Naar Amsterdam werd een telegram
der, gevormd werd voor de gewichtige taak gestuurd met een gelukwens en het vervan Haar leven, dat zoo innig en vast met zoek aan de koningin om de nieuwe kerk
het leven des Nederlandschen volks is “als dankbare herinnering aan Uwe troonssaâmgegroeid, saâmgestrengeld en ver- bestijging, te mogen noemen ‘de Wilhelbonden, in lief en leed. Een Koningin, hoog minakerk’.” Op Open Monumentendag,
van naam en edel van afkomst, die re- zaterdag 14 september a.s., is de Wilhelmigeeren zal in gerechtigheid over de wei- nakerk (Blekersdijk 39-41) in Dordrecht de
nige millioenen van Nederland en de vele hele
dag
open!
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Groene Blaadjes
Bosbranden
Op dit moment woeden in de Amazone
enorme bosbranden. De meeste branden
zijn aangestoken, want bedrijven willen
meer grond voor de veeteelt, voor de
enorme vraag naar vlees in de wereld.
Sommige branden kunnen niet meer in de
hand worden gehouden.
Al maandenlang zijn er wereldwijde protesten bij Braziliaanse
ambassades tegen president Yair
Bolsonaro, die de branden aanvankelijk wegzette als ‘aangestoken door natuurorganisaties die
hem in een slecht daglicht wilden
zetten’. Duizenden mensen staan
met kleine kartonnen borden te
demonstreren. Bolsonaro wordt bang dat
verwaarlozing van de branden voor Brazilië economisch negatief uit gaat pakken.
Ook de openlijke veroordeling van voetballer Renaldo, zangeres Kylie Minogue,
filmster Leonardo di Caprio en de Nederlandse Doutzen Kroes laten Bolsonaro niet
onberoerd. Hij heeft het leger naar de branden gestuurd om te blussen. Wil je zelf wat
doen, dan is een van de mogelijkheden een
donatie aan Het Rainforest Action Network
(RAN.org). Zij gebruiken het geld om lokale beschermingsorganisaties (vaak van
inheemse bevolkingsgroepen) te ondersteunen
Kledingruil-middag
Een Brits onderzoek wees uit dat moderne
vrouwen hun nieuwe kleren soms maar
een paar keer dragen en ze dan wegdoen,
omdat ze niet twee keer in dezelfde jurk
18

Klimaat-en geloofgroep
willen worden getagd op Instagram... Lekker milieuonvriendelijk natuurlijk, en gelukkig krijg je in de Keizersgrachtkerk juist
een vette thumbs up van de klimaat&geloofgroep als je elke zondag in dezelfde
streepjesbloes in de kerk zit. Maar voor wie
van meer afwisseling houdt, kwam Ria
Hummelen met het leuke idee om een kledingruil-middag te organiseren.
De datum hebben we nog niet geprikt, maar we hopen op september of begin oktober. Daarom alvast deze vooraankondiging:
ruimt u uw kast op? Bewaar de
kleren voor de Grote KGK-Kledingruil. Nadere info volgt via het
KGK-Krantje.
Klimaatstaking
Over de hele wereld breekt het inzicht
door dat kleine veranderingen niet voldoende zijn om de hitte, droogte en overstromingen die de aarde bedreigen, in de
hand te houden. Een beleid van klimaatmaatregelen is nodig. Daarom vinden er in
de week van 20-27 september over de hele
wereld stakingen plaats voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Het is de bedoeling
dat iedere beroepsgroep zich laat horen
aan de politiek.
De demonstratie in Nederland is op vrijdag
27 september in Den Haag.
Initiatiefnemers van deze grote staking-demonstratie zijn: Fridays for Future NL, Fossielvrij NL, Code Rood, Teachers for Climate NL en Earth Strike NL. Inmiddels zijn
o.a.
Greenpeace
Nederland,

Milieudefensie, Students for Climate,
Youth for Climate, Extinction Rebellion en
GroenLinks ook aangehaakt als ondersteuners.
Leden van onze Klimaat&Geloofgroep
PKA doen ook mee, we denken nog na
over hoe we dat gaan doen. Kunnen we
met elkaar meerijden naar Den Haag of
gaan we gezamenlijk reizen met de trein…
Opgave bij Christien Visch of Elske Scholte
(elskescholte@gmail.com)
De Groene Bijbel gaat weer rond!

Vorig jaar ging de Groene Bijbel rond in
onze gemeente. Dat is de bijbel waarin alle
passages over natuur groen onderstreept
zijn, en waarin heel veel mooie interviews
en artikelen staan over duurzaam leven.
Om de een of andere onverklaarbare reden
is hij daarna op een kastplank beland, maar
we vinden dat hij lang genoeg vakantie
heeft gehad. Je kunt vanaf de Startzondag
dus weer van iemand de vraag verwachten
of jij hem een weekje wil lenen. Er zit een
schriftje bij waarin al veel mensen hebben
opgeschreven wat ze aan inspiratie hebben
opgedaan. Lees hem en geef hem door!
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Afscheid van de Taakgroep Vluchtelingen

Gerhard Scholte

kennis te laten maken met ‘de wereld van
de vluchteling’. Het festival kreeg de fraaie
naam ‘Vreemdlandfestival’ en vond plaats
op zaterdag 31 maart 2012. Alle ruimtes
van de Keizersgrachtkerk waren een zaterdag lang gevuld met vele jongeren en vele
vaak jonge vluchtelingen, rondom talloze
activiteiten, zoals toespraken, interviews,
muzikale intermezzo’s, etc.
Er kwamen op die ene zaterdag ruim 1000 jongeren op
Ik laat
af. Met een nachtelijk dansfestijn in de kerkzaal sloten
Verbreding gezocht
dit werk
we af. Op de achterste rijen
Toen ik in 2007 de Taakgroep
met heel veel
na, waren alle banken weggebinnenkwam was de vertegenhaald om de Keizersgrachtwoordiging vanuit de Amstermoeite los,
kerk voor een keer de rol te
damse kerken uitermate smal
laten spelen van haar oudere
geworden. Er waren in de jaren
dat is wel
zus, Paradiso!
daaraan voorafgaand beleidsduidelijk
Menke Baller lid van mijn
beslissingen genomen waar
jongerengroep destijds, die
niet iedere vertegenwoordiger
zich in kon vinden, met als gevolg dat een ook actief aan de realisatie had meegeniet gering deel zich terugtrok. Een van de werkt, mailde gelijk de volgende dag: “Ik
eerste taken die ik voor me zag, was om de was geraakt door de indrukwekkende verbreedte van de Amsterdamse Kerken, zoals halen van asielzoekers, maar misschien
die in de Algemene Raad van Kerken sa- nog wel meer onder de indruk van de overmenkwamen, ook weer terug te krijgen in weldigende drukte. Zoooo veel maatde Taakgroep. Zoiets gaat niet zonder slag schappelijk betrokken jonge Amsterdamof stoot, hoe voorzichtig we ook opereren. mers!”
In augustus van datzelfde jaar 2012 streken
Vreemdlandfestival en het begin van We een aantal ongedocumenteerde vluchtelingen neer aan de Notweg in Amsterdam
Are Here
In 2011 besloten we als Taakgroep, in sa- West. Een tentenkamp dat zich allengs uitmenwerking met het Studentenpastoraat breidde onder de naam ‘We àre here!’ :
(o.a. Riekje van Osnabrugge) en onze Kei- ‘Wij zijn hier, mogen niet blijven en kunnen
zersgrachtkerk, een festival voor te berei- niet terug!’. Zij bleven er bijna vier maanden gericht op jongeren, met als doel hen den zitten. Samen met Geesje Werkman
In de septembervergadering van de Taakgroep Vluchtelingen zal ik mijn taak als
voorzitter definitief neerleggen. Jan van der
Meulen, emerituspredikant uit Zuid-Oost
en nu lid van de Dominicusgemeente, zal
mij opvolgen.
In augustus 2007 nam ik het voorzitterschap op me. Terugblikkend op die 12 jaren waarin ik de Taakgroep heb geleid
denk ik terug aan een aantal gedenkwaardige momenten.
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van KerkinActie bezocht ik hen een paar vrijwilligers rond WeAreHere en de raad
maal, later vergezeld van de Synodevoor- van de ongedocumenteerden zelf steeds
zitter, Arjan Plaisir. Zo creëerden we me- vaker betrokken bij het overleg met het gedia-aandacht. Sindsdien bezocht ik de meentehuis, concreet vaak met ambtenaar
mensen regelmatig, soms een paar maal Simon Bontekoning en burgemeester Eberper week en zag me langzamerhand geroe- hard van der Laan. In 2014 resulteerde dat
pen tot een zekere coördinatie van de in een samenwerkingsproject rondom de
vluchtelingen en de vele verschillende vrij- voormalige gevangenis aan de Havenwilligers, buurtbewoners, waaronder Mos- straat, al snel de Vluchthaven genoemd.
lims, kerkmensen, actievoerders. De laat- Een project dat zes maanden de tijd zou
ste dag van de maand november werd het krijgen, om mensen van de straat te halen
en met hen in te zoomen op
kamp ontruimd. De bewohun werkelijke situatie, waarbij
ners gearresteerd.
Het onverhun dossiers opnieuw zouden
wachtse resulworden doorgenomen en waarDe Vluchtgebouwen
bij hun een nieuw toekomstperEen paar dagen later, toen
taat was de
spectief werd geboden, d.m.v.
de mensen tot onze verontwaardiging alweer op straat
kraak van St. Jo- allerhande cursussen. Het project ging pas na drie maanden
stonden, werd een oproep
zefkerk op
werkelijk van start. Er moesten
gedaan mee te helpen aan
te veel zaken voor het eerst
de opvang. En dat werd tot
West, omgeworden uitgedacht! Onze temijn verrassing vooral verdoopt tot de
leurstelling was groot toen het
spreid via het netwerk van
gemeentehuis toch vasthield
het
Vreemdlandfestival!
Vluchtkerk
aan de strikte periode van zes
Het onverwachtse resultaat
maanden, ondanks de maanwas de kraak van St. Jozefkerk
op West, omgedoopt tot de Vluchtkerk, die denlange vertraging.
ruim drie maanden lang door een groep De band met het gemeentehuis verkoelde
jongeren van heel gemengde samenstelling jammer genoeg, terwijl de onderlinge band
werd gerund, natuurlijk samen met de met soms heel nieuwe partners verder
vluchtelingen zelf. Ik heb dat begin wel werd versterkt en verbreed.
eens een oecumenisch wondertje genoemd, want niet alleen uit breed-kerke- De ECSR-uitspraak en de Amsterdamse
lijke kring (modern, orthodo, evangelical) Bed, Bad en Brood regeling
maar ook uit Joodse, Islamitische en a-reli- We begonnen mee te denken met de plangieuze kring kwamen mensen meedoen. nen van KerkinActie (PKN) en de Europese
En ze werkten samen! De Vluchtkerk CEC-kerken, die begin 2013 bij de ECSR
kreeg daarna vele opvolgers, Vluchtge- een aanklacht tegen onze Nederlandse rebouw, Vluchtschans etc. In de jaren van gering indienden. November 2013 volgde
2012-2014 raakte ik samen met de vele daarop een ‘immediate measure’, die het
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opvangbeleid van Amsterdam al flink beïn- tot mei 2019 volgehouden. Ruim drie jaar
vloedde: er kwam een BBB opvang, zij het lang stonden zij dagelijks voor de deur van
nog alleen geldig van 18 – 9 uur, nachtop- de Walborg om de telkens wisselende
groep mensen een luisterend oor te kunnen
vang dus.
In november 2014 volgde de eigenlijke uit- bieden, en allerlei advies te geven… Op
spraak, die in maart van het jaar daarop deze manier werd er ook concrete informavoor een heuse regeringscrisis zorgde. Nu tie verzameld die telkens een beter beeld
kon worden aangestuurd op een 24-7 gaf van de situatie op straat. Dat leidde tot
BBB+. De Taakgroep maakte ondertussen het idee om die monitoring van het GoedeMorgenTeam te delen met
een verdere verbreding door.
andere NGO’s die dagelijks
Ook de steungroep van WAH en
Wat Jezus zei
bezig waren voor de groep
Vrouwen tegen Uitzetting kwamen meedenken, waardoor vervan de armen - van ongedocumenteerden in
de stad. In januari 2017 werd
andering van de statuten nodig
‘Jullie hebben
voor de eerste maal een
werd. Verder verbonden we ons
overleg bij elkaar geroepen
meer en meer met landelijke orhen
altijd
bij
je’
van heel verschillende orgaganisaties als Kerk in Actie
nisaties, in de Gelagkamer
(vluchtelingenwerk, PKN), INzal ook
van de Protestantse DiacoLIA en ook de Projectgroep
gelden voor
nie. Als voorzitter van de
Vluchtelingen van de landelijke
Taakgroep van de Kerken
Raad van Kerken. Daarnaast
vluchtelingen,
kreeg ik al snel de vraag ook
werd ook de groep ‘We Gaan ze
ben ik bang
deze bijeenkomsten strucHalen’ (Rikko Voorberg) getuur te geven. Het overleg –
vraagd ons regelmatig op de
al snel het Gelagkameroverleg genoemd,
hoogte te houden.
naar de ruimte van de Diaconie waar we
Goede Morgen Team en Gelagkamerover- elkaar ontmoette - ging een steeds grotere
rol spelen, ook doordat van tijd tot tijd geleg (GKO) en Kinderpardon
Vanaf november 2015 begonnen Annette meenteraadsleden werden uitgenodigd om
Kouwenhoven, dokter Co van Melle (ook te worden bijgepraat over de concrete situlid van de Taakgroep) en ikzelf dagelijks de atie van ongedocumenteerde mensen in de
BBB Walborg in Buitenveldert te bezoe- stad.
ken, rond de vroege klok van 9 uur, het Mei 2018 kwam het Gelagkameroverleg
tijdstip waarop de bewoners verplicht het (GKO) met een nieuw plan naar buiten
gebouw moesten verlaten om zich verder voor de verkiezingen van diezelfde maand,
die dag te ‘zelf te redden’ tot 17.30 onge- het Nieuw Amsterdams Model Ongedocuveer. Ik moest het na enkele weken voor menteerden, kortweg het NAMO. De
gezien houden vanwege mijn gewone nieuw verkozen coalitie van GL, SP en
werk dat onder druk kwam te staan. An- D66 nam dat plan op hoofdpunten over,
nette en dokter Co daarentegen hebben dat voor een vernieuwend beleid inzake de
22

ongedocumenteerde Amsterdammers. We
zitten op dit moment midden in de moeizame implementering van die plannen. De
Taakgroep en het Gelagkameroverleg zullen daar de komende tijd nog hun handen
aan vol hebben.
Kinderpardon en de volgende regeringscrisis.
Ook andere zaken begonnen zich aan te
dienen, eveneens op het gebied van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Het
heeft uitgebreid in de voorgaande nummers van Kids de aandacht gekregen: De
strijd voor een rechtvaardig Kinderpardon.
Zowel op kerkelijk terrein (rond de organisatie van het Haags Kerkasiel), als op seculier terrein (samen met o.a. Tim Hofman
van #Boos) maakte ik van het van dichtbij
mee. En met overtuigend resultaat in januari van dit jaar, na een tweede regeringscrisis naar aanleiding van vluchtelingen!
Loslaten is het parool!
Ook gelet op de ‘ambtstermijn van maximaal 2x4 jaren, waaraan men ook in de

kring van de Raad van Kerken hecht, heb
ik besloten het bij deze twaalf jaar te laten.
Dat zijn er weliswaar 3x4, maar het eigenlijke werk van de Taakgroep kwam eerst
goed op gang vanaf 2011, zoals u las, en
van 2011 - 2019 zijn dat toch echt 2x4 jaren!
Ik laat dit werk met heel veel moeite los,
dat is wel duidelijk! Tegelijk is het een
goeie oefening in een soortgelijk loslaten
dat de komende jaren nog vaker zal moeten gebeuren! Vooral het regelmatige sparren met de mensen van ons DB zal ik missen. Hun namen noem ik met grote dankbaarheid, secretaris Frans Zoer en bestuurder Anna Verbeek.
Rest mij de Taakgroep een waardevol vervolg te wensen. Wat Jezus zei van de armen - Jullie hebben hen altijd bij je - zal
ook gelden voor vluchtelingen, ben ik
bang. Een lange adem is daarom een eerste
vereiste en de Taakgroep weet daarvan. En
met de nieuwe voorzitter Jan van der Meulen heb ik daar het volste vertrouwen in!
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Ter nagedachtenis van Kees Stoffel

Jan van Duijn

Onderstaande toespraak sprak vriend Jan van Duijn uit bij het afscheid van Kees Stoffel.
Kees, een betrokken Amsterdammer
Als ik door Amsterdam fiets moet ik regelmatig aan Kees denken. Het huidige uitstekende fietsnetwerk in Amsterdam hebben
wij mede te danken aan de Nota aan de
Raad over het fietsbeleid van Michael van
der Vlis, Pelle Mug en……inderdaad: Kees
Stoffel.
Enkele relatief jonge honden in de PvdA fractie, die zich nauw verbonden voelden
met Amsterdam pleitten in de zeventiger jaren van de vorige eeuw voor het terugdringen van het autoverkeer- met name uit de
binnenstad- en het bevorderen van een
goede fietspadeninfrastructuur. Veel hiervan
is later gerealiseerd en daar profiteren wij nu
nog van.
Toen Kees als gemeenteraadslid van de gemeente Amsterdam vertrokken was, bleef hij
zich op andere manieren voor Amsterdam
inzetten o.a. als persoonlijk assistent van
wethouder Rick ten Have en later als deeltijd
ambtenaar voor Stadsdeel Osdorp. Zijn betrokkenheid en interesse voor Amsterdam,
de stedelijke ontwikkeling, de Amsterdamse
geschiedenis en het centrum bleven groot.
Bij wijze van spreken tot z’n laatste snik aan
toe.
Wij ontmoette elkaar ook regelmatig bij de
bijeenkomsten van VORAM (de Vereniging
van Oud Gemeenteraadsleden en ex-leden
van het College van B&W). De excursies van
deze vereniging en de bijeenkomsten op de
Ambtswoning van de Burgermeester spraken
hem aan en hij kon er oude vrienden
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ontmoeten. Want vriendschap is voor Kees
een groot goed. De warme en hartelijke
woorden van Gerard Gruppen en de rouwadvertentie van de Commissie Matteman getuigen daar mede van. Veel van de leden
van deze vriendengroep, heb ik in diverse
hoedanigheden ook goed gekend.
Geloof en Keizersgrachtkerk
Kees was een trouw, in ieder geval regelmatig, bezoeker van de Keizersgrachtkerk. Hij
voelde zich hier thuis en was de laatste jaren
ook actief vrijwilliger bij het STUK: de
Steungroep Kosterij, die de koster/beheerder
Henk-Jan Bustraan ondersteunt bij de frequente verhuur van dit mooie kerkgebouw.
Kees had een voorkeur om barman te zijn bij
de verhuringen aan het Orkest van de Achttiende Eeuw, die de Kgk als vaste repeteerruimte heeft vanwege de geweldige akoestiek of bij conferenties van ARKIN, gemeente Amsterdam of de VU: dan stak hij
zelf ook nog iets van op van de inhoud of
het concert.
Wat of hoe Kees geloofde weet ik niet precies. Hij was in ieder geval wars van dogmatiek en flauwekul. Hij geloofde wel in:
• de Drie-Eenheid van Vader, Zoon en
Heilige Geest;
• hij geloofde in de Alfa en de Omega:
dat God er is aan het begin én aan het
eind. Maar ook geloof in zichzelf, de
ander, in God.

• Hij geloofde in Pasen en de
overwinning van Jezus op de dood én
dat de dood dus niet het laatste woord
heeft.
• Hij geloofde in Hoop, Geloof en
Liefde. Gods liefde die gestalte krijg
door mensen handen en tot uiting
komt in opkomen c.q. aandacht
geven aan de zwakkeren en de
eenzamen,
zoals
zo
mooi
omschreven in het evangelie van
Mattheus 25 in het Nieuwe Testament
van de Bijbel.
Na de dienst bleef Kees meestal bij ons aan
de tafel napraten en koffiedrinken. Het ging
niet alleen over de preek, maar veelal snel
over politiek en/of over zijn frequente musea
en concertbezoeken dan wel over verpleeghuis de Wittenberg dat ik herbestemde waar
Kees vlakbij woonde en mij kon voorzien
van relevante informatie over enkele protesterende buurtbewoners.
Cyprus reis
Daar aan tafel was het ook dat Kees en ik
vorig jaar besloten om samen een

groepscultuurreis naar Cyprus te maken. Wij
hebben genoten van de bezoeken aan vele
historische plekken, de oude kerken en
kloosters met hun prachtige iconen en de
vele moskeeën. Kees kon zijn cultuurhart
volop ophalen. In de lange lunchpauzes, als
de medereizigers van hun uitgebreide lunches genoten, gingen wij er met z’n tweeën
op uit om zelf nog meer historische plekken
te bezoeken of ergens anders in het dorp een
biertje te drinken. In die periode van 8 dagen
heb ik Kees nog wat beter mogen leren kennen. Wij zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar hebben ook veel gemeenschappelijks. Het was zelfs zo goed bevallen
dat wij bespraken om dit jaar samen weer
zo’n reis naar Marokko te maken. Het heeft
helaas niet zo mogen zijn. Kees accepteerde
de boodschap over zijn kanker wonderwel
met: ‘Het is zoals het is. Ik heb een prachtig
leven gehad, waar ik dankbaar op terug kan
kijken. Met ups en downs, maar waarin ik
ook veel mooie dingen heb kunnen doen. Ik
aanvaard mijn lot en ben benieuwd naar de
rest of het hiernamaals.’
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De rode draden van Rudolf Moene
….de met Keizersgrachtkerk. Geen lid, wel betrokken…

1. Geliefde schoonouders werden hier getrouwd.
(Mr. A. W. Haan en Alida S. A. van Bottenburg)

2. Rudolf en Sifra werden hier in het huwelijk bevestigd
door Dominee Willem Moene.

3. De uitvaart van Sifra Moene-Haan vond van hieruit plaats.
4. Was enige tijd pianist in de eredienst.
Hoi Rudolf,
De werkgroep heeft me gevraagd door te geven dat ze hebben genoten
van je pianospel, zowel de begeleiding als jouw muziek in het intermezzo.
Het was opgevallen hoe mooi de vleugel klonk.
Ik zelf had ook erg genoten van Satie. Telefonisch kan ik je niet bereiken,
daarom per kaart.
Tot ziens, Nellie.

5. Het 25-jarig huwelijk met Sifra is hier gevierd.
6. Afscheid van Rudolf als arts bij de VU vond hier plaats
met een liederen-recital.
(Irene Maessen/Tom Sol met Schubert, Britten en Poulenc)

7. Het laatste half jaar van Sifra’s leven vergezelde Rudolf haar
op zondag naar de kerk.
Dit was nog Sifra’s enige geliefde uitje – Rudolf genoot intens
van de hartelijkheid en liefde waarmee zij hier werden omringd.

8. Rudolf erfde vriendinnen van Sifra:
Nel Marinussen en Hetty Broerse.

26

Uit de Diaconie

Jouke Kramer

Opbrengsten collecten diaconie van 20 januari t/m 9 juni 2019
Open Meals with Refugees
Wijkdiaconie: Kruispost

20 januari
27 januari

€ 181,95
€ 177,95

Kerk in actie Werelddiaconaat
3 februari
Wijkdiaconie: Kerk in het Midden Oosten 10 februari
Wijkondersteuning
17 februari
Straatpastoraat
24 februari

€ 329,80
€ 83,65
€ 155,40
€ 190,97

Wijkdiaconie: Wereldhuis
Ympact020
Kerk in actie Binnenlands Diaconaat
Wijkdiaconie: st. Kantlijn
Wijkdiaconie: Gezinshereniging - ind hulp

3
10
17
24
31

maart
maart
maart (geen GIVT)
maart
maart

€ 147,27
€ 193,45
€ 82,38
€ 168,35
€ 118,45

Sociale Kruidenier- Amsterdam Noord
Wijkdiaconie. Individuele hulpverlening
Drugspastoraat
geen diaconale collecte
Wijkdiaconie Mozambique
Wijkdiaconie hulpverlening vluchtelingen
Bureau Straatjurist

7
14
18
19
20
21
28

april
april
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen
april

€ 191,20
€ 167,65
€ 96,31

Opbouwwerk Amsterdam Noord en Zuid
she decides?
Wijkdiaconie individuele hulpverlening
Sociale benadering dementie
Wijkdiaconie

5
12
19
26
30

mei
mei
mei
mei
Hemelvaart

Wijkdiaconie VPSG
Burennetwerk
Paradiso dienst

2 juni
9 Pinksteren

€ 139,73
€ 239,30
€ 169,75
€ 126,46
€ 130,40
€ 253,25
€ 137,47
Geen dienst
€ 97,65
€ 134,86
€655,12
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GIVT voor Dummies

Jouke Kramer

Geld geven in een elektronische collectezak
Zoals niemand ontgaan is kunnen we tegenwoordig ook met een smartphone geld aan de
kerk geven. Dit heeft het voordeel dat je het voor de belasting kan aftrekken. Dus kan je
meer geven, voor hetzelfde geld! Bovendien zullen mensen denk ik meer geven als ze
overmaken, dan wat ze in de collectezak doen. En je hebt een excuus om je telefoon aan
te houden (wel het geluid uitzetten ajb!).
Wie wel een smartphone heeft maar de app GIVT nog niet gebruikt, hier een stapsgewijze
uitleg. Onderstaande is ook interessant voor hen die GIVT al gebruiken!
1. Ga naar Play Store (als je Android hebt, Samsung of zo) of App Store (voor iPhone),
zoek GIVT en installeer hem.
2. Open GIVT.
3. Geef je emailadres op.
4. Dan komt de vraag: hoeveel wil je geven (voor de eerste collecte is dat). Je vult een
bedrag in, minimaal €0,50.
5. Tik nog niet op “Volgende”! Er zijn 3 collectes bij ons. Dus tik op “Collecte
toevoegen”, een beetje onopvallend maar in het midden op je scherm.
6. Vul een bedrag in voor de 2e collecte en tik nog eens op “Collecte toevoegen”,
waarna je evt. voor de 3e collecte een bedrag invult.
7. Tik nu op “Volgende”. Je krijgt een scherm “Kies hoe je wilt geven”.
8. Men vraagt toestemming aan GIVT om je locatie te gebruiken. Tik OK. Men vraagt
ook om Bluetooth aan te zetten. Dat is nodig, dus zet dat maar aan.
9. BELANGRIJK: Je krijgt op het scherm:
“Dit is het Givt-moment.
Beweeg nu je telefoon langs de collectebus, -zak of -mand”.
Doe dat NIET. Het is een foutje in deze app. Maar tik op de balk onderaan: “Kies
uit de lijst”.
10.
Je krijgt een scherm, waar je aantikt op “Kerken”.
11.
Je krijgt een lijst met kerken te zien en scrollt helemaal naar
“Keizersgrachtkerk”. Ja, hij staat erbij! Tik daarop, en tik dan op de groene balk
“Geven”.
12.
Je krijgt te zien “KLAAR”, maar… je moet dan nog je registratie voltooien. Dit
kun je ook van tevoren doen, of wachten tot de koffie, en laat je desnoods daarbij
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even helpen (ik zal je graag helpen).
Je tikt in dat geval aan: “Vraag het me later”.
13.
Open later een account. Je moet je emailadres en banknummer doorgeven,
en een login en wachtwoord verzinnen. Zo kun je in de app al je giften achteraf
bekijken, enz.
Belangrijk voor iedereen: Je hoeft je telefoon niet langs te collectezak houden! Dat wordt
gevraagd en veel mensen doen dat ook, maar het is mijn ervaring dat je het elk moment in
de kerk kunt doen.
Bluetooth werkt ook op afstand! Zelfs vanaf vóór in de kerk naar de collectezakken.
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Kerkdienst hoog in de bergen

Ineke Visser-Luirink

Met Pinksteren waren we een paar dagen in Oberstdorf, in de Beierse Alpen. Daar vond
op eerste Pinksterdag op de Nebelhorn op 1800 m in de openlucht een mis plaats. Tot
onze verbazing waren daar zeker 300 mensen aanwezig. Op andere (zon)dagen biedt
deze berg of de naburige Felthorn trouwens plek voor een Evangelisch-Lutherse kerkdienst.
Er was ook een mannenkoor aanwezig dat goed zong en zeker ook mensen trok, maar
toch ….. zoveel mensen die soms onder het genot van een cappuccino of pilsje meededen. En ik droomde van (zo)veel mensen bij een KGK-dienst op een zomerzondag in het
Vondelpark (of een andere geschikte plek buiten).
Zijn er mensen die met mij mee wil dromen en proberen die droom te laten uitkomen?
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Korenfestival
Raad van Kerken Amsterdam viert culturele diversiteit met korenfestival
‘Halleluja Amsterdam’ is het thema van
het Korenfestival dat de Raad van Kerken
Amsterdam zaterdag 28 september van
14.00 tot 16.30 uur organiseert in de
Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. Aan het festival nemen koren
deel die afkomstig zijn uit kerken die bij
de Raad aangesloten zijn. Vanuit hun culturele traditie brengen de koren liederen
ten gehore die zij met het thema verbinden. Het is de tweede keer dat de Raad
van Kerken Amsterdam, die dit jaar 50
jaar bestaat, een korenfestival organiseert
en zo op een muzikale manier haar diversiteit viert.
De deelnemende koren zijn afkomstig uit
de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de Evangelische Broedergemeente, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de Protestantse Keizersgrachtgemeente, de Rooms-Katholieke parochie de Krijtberg, Vrijburg (Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) en de
Waalse Kerk. De bezoekers kunnen hun

stem laten klinken tijdens de samenzang
van ‘wereldse liederen met een spirituele
inslag’ onder leiding van dirigente Rinske
van der Meer. Het afwisselende programma biedt daarnaast volop ruimte voor
ontmoeting met koorleden en bezoekers
uit de vele kerken die in de Raad van Kerken Amsterdam vertegenwoordigd zijn.
Belangstellenden kunnen in- en uitlopen.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt
op
prijs
gesteld.
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van 23 christelijke
kerken en gemeenschappen in Amsterdam. De Raad wil bijdragen aan een goed
samenleven in de stad. De Raad zet zich
o.a. actief in voor vluchtelingen in de knel
en draagt bij aan de interreligieuze dialoog
en samenwerking. 23 oktober 2019 is het
50 jaar geleden dat de Raad van Kerken
Amsterdam werd opgericht. Dit korenfestival staat mede in het teken daarvan.
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Nieuws uit de Kosterij
Verhuur en exploitatie
We verhuren regelmatig de Kerkzaal, Tuinzaal en zalen in de Kerkstraat 107. De Steungroep Kosterij ondersteunt dit.
Wie weet kent u ook organisaties of mensen
die op zoek zijn naar een betaalbare en centraal gelegen locatie met prima voorzieningen. Wijs ze dan eens op de Keizersgrachtkerk!
Naast verhuur van zalen per dagdeel hebben we ook een zaal in de aanbieding voor
verhuur per jaar: Kerkstraat (1 hoog). De
ruimte is 30m2 en van alle gemakken voorzien.
U kunt belangstellenden informatie geven
door
te
verwijzen
naar
onze
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website: www.keizersgrachtkerk.nl/verhuur of www.keizersgrachtkerk.nl/trouwen
StuK:
De Steungroep Kosterij (StuK) is altijd op
zoek naar enthousiaste medewerkers tijdens
bijeenkomsten. Vindt u het leuk om bezoekers te voorzien van een kopje koffie, thee
of een drankje? U bent van harte uitgenodigd om een keer mee te helpen achter de
bar.
Interesse? Meld u aan op de Keizersgrachtkerk website. Op de homepage vindt u informatie onder het kopje: ‘vele handen: helpen bij StuK activiteiten’.

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

Do 29 aug 20.00
Do 17 okt 20.00
Do 28 nov 20.00

Vr 6 sept 14.30

Do 10 okt 17.00
Do 21 nov 17.00

Tieners
Kerkstraat 107, Friendship

Kindercatechese
KGK: Tuinzaal

Maandelijkse maaltijd
Tuinzaal

Vr 6 sept Kroegtijgers
Vr 27 sept spelavond
Vr 11 okt Kroegtijgers
Vr 25 okt spelavond

Zo 8 sept 10.30u
Za 14 sept Spel PKA
Vr 20 sept spelavond
Zo 22 sept 10.30

Woe 25 sept
Woe 30 okt

Overig
MAG – Elke maandagavond – 20.00u – Kerkstraat 107: zaal 9
Zanggroep (repetitie) – Elke woensdag – 20.00u – Kerkzaal KGK
Werkgroep Morgendienst: donderdag 10 sept en 14 nov – 20.00u Kerkstraat 107: zaal 5
Zanggroepweekend: 13-15 september, Egmond aan Zee.
Korenfestival: 28 september 14.00u Oude Lutherse Kerk (pag. 31)
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