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Van de redactie

Henriette Sanders

In het redactioneel van het vorige nummer wilde ik er al aandacht aan besteden: de kledingbeurs die de Klimaat&Geloof-groep organiseert binnenkort. We kopen met elkaar
te veel kleding, die we vervolgens maar heel weinig dragen. En dat terwijl het produceren van textiel een behoorlijke impact op het milieu heeft. Ja, ook ik heb leuke items in
de kast hangen die ik niet meer draag. Zonde eigenlijk! Daarom duik ik binnenkort eens
in mijn kledingkast om te zien of ik iets leuks voor de kledingbeurs kan inleveren. En als
we dan toch bezig zijn: ook voor de aankomende Sints Solidariteitsmarkt kunt u kijken
wat u nog achter in de kast heeft staan, omdat u het niet (meer) gebruikt. Wellicht is iemand anders er blij mee! Het Solidariteitsfonds gaat de opbrengsten aan de goed doel
geven. Ook handig: beide events vinden in hetzelfde weekend plaats, namelijk op zaterdag 16 en zondag 17 november. Zie voor meer informatie pagina’s 14,15 en 18!

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. 334 verschijnt op zondag 8 dec (kopijdatum woensdag 27 nov 2019)
KidS nr. 335 (deadline wordt nog bekend gemaakt)

Inleveren zondagse mededelingen
Behalve dit gemeenteblad Kerk in de Stad verschijnt wekelijks het Kg-krantje, op zondagmorgen ingevouwen in de liturgie, waarin mededelingen/berichten kunnen worden opgenomen. Kopij hiervoor kan worden ingeleverd tot vrijdagavond 22.00 uur per e-mail
via: krantje@keizersgrachtkerk.nl
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Kerkdiensten in de komende periode
Datum

Thema

Uitleg

3-11-2019

hooglied

Gerhard Scholte

10-11-2019

hooglied

Pete Pronk

17-11-2019

hooglied

Sietske van der Hoek

24-11-2019

laatste zondag kerk. jaar

Gerhard Scholte

1-12-2019

Onverwacht

Greteke de Vries

8-12-2019

Onverwacht

Gerhard Scholte

15-12-2019

Onverwacht

Wilna Wierenga

22-12-2019

Onverwacht

Esther v.d. Panne

24-12-2019

kerstavond

Robert Jan Nijland

25-12-2019

kerstmorgen

Gerhard Scholte

29-12-2019

Top 2000

Martijn van Leerdam

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
Met emeritaat
De meesten van ons hebben de nieuwe
plannen ten aanzien van onze pensioenleeftijd van minister Koolmees, dit voorjaar, wel meegekregen. Ikzelf ook, als
krantenlezer vond ik het spannend hoe de
achterban van de vakbonden zou reageren. Gek genoeg heb ik toen geen moment
bedacht dat een gewijzigde pensioenleeftijd ook voor mij zou gelden.
Van
onze zomervakantie
thuisgekomen werd ik al snel
uit de droom geholpen. In
de stapel post trof ik een brief
aan van de Sociale Verzekeringsbank. Deze maakte me
duidelijk dat ook mijn pensioenleeftijd met een jaar
was vervroegd, en wel naar
vier maanden na de dag dat ik
66 ga worden, 8 oktober 2020. Dat viel me eerlijk
gezegd wel wat rauw op mijn
dak. In mijn werkplan, vorig
jaar november in de Wijkraad besproken,
rekenden we met zeker nog twee jaar tijd,
tot en met oktober 2021. Nu blijkt dat,
dankzij de nieuwe wetgeving oktober
2020 te zijn geworden. Een vol jaar vroeger dan gedacht, daarmee is opeens dit lopende seizoen mijn láátste seizoen bij de
Keizersgrachtkerk. Goed, dat zijn de ietwat
onverwachte feiten. Concreet hebben we
er in moderamen en de laatste wijkraad erover gesproken hoe we het gaan regelen.
Besloten is dat ik rondom de slotzondag
van juni 2020 afscheid zal nemen. Officieel zou het rond de 8e oktober zijn, maar

Gerhard Scholte
dat zou, gerekend vanaf de startzondag begin september, nog maand en een week
werk betekenen. Dat voelde voor alle partijen vreemd aan. Onze oud-voorzitter,
Joost Koedijk, heeft daarop voorgesteld mij
die maand plus week werktijd te schenken
en de slotzondag zomer 2020 te kiezen als
dag van het afscheid. We beginnen binnenkort met het plannen van dat gebeuren.
U hoort daarover binnenkort meer.
Fred Tuinder
Een paar weken geleden
werd Fred Tuinder na de
dienst verrast met een lied
en een bos bloemen omdat
hij 40 jaar organist/dirigent/saxofonist is in onze
gemeente. Een enorm lange
periode waarin Fred ons
veel heeft meegegeven aan
muzikale arrangementen en
melodieën op juist daarom
nooit meer te vergeten liedteksten. Er is
nog veel meer te noemen, maar wat mij bij
dit alles het meest is opgevallen is Freds inspanning iedereen tot zijn of haar muzikale recht te willen laten komen! Fred, bedankt!
Studenten lopen stage in onze gemeente
Sinds kort word ik bij verschillende activiteiten begeleid door Esger Renkema, een
student van de PThU (Protestantse Theologische Universiteit). Hij volgt daar de predikantsopleiding. Esger heeft onze kerk gekozen als leerplek voor een korte stage. In
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dat kader zal Esger ook leidinggeven aan
ons gesprek op de Dinsdagochtend. We
zijn daar bezig met een boek van de Franse
rabbijn en filosoof Marc Alain Ouaknin
over de tien geboden. Esger heeft als opdracht een moreel thema te behandelen
dus dat zal het op dinsdag 5 november met
de Tien geboden wel goed komen. De Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit (VU) en de Protestantse Theologische
Universiteit (PTU) kennen sinds zo’n vijf
jaar de gezamenlijke module ‘Religieuze
existentie in Amsterdam’. We hebben besloten enthousiast mee te werken aan dit
initiatief, dat vanaf eind oktober zal starten.
Wat willen ze onderzoeken? In de woorden van begeleider Prof. August den Hollander: “Religieuze mensen bezoeken gebouwen, richten die in, gebruiken voorwerpen voor hun religieuze activiteiten.
Gebouwen, inrichting en voorwerpen kunnen veel betekenis krijgen voor mensen.
Ze weven er hun eigen verhalen omheen.
Dat geldt niet alleen voor mensen die actief betrokken zijn bij religieuze gemeenschappen. Ook buitenstaanders kunnen
hun eigen ervaringen hebben met en verhalen vertellen over het religieuze erfgoed
(gebouwen en inrichting) in hun woonomgeving. In deze module gaan studenten een
onderzoek doen naar de manier waarop
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religieus erfgoed in Amsterdam wordt beleefd door leden van de betreffende geloofsgemeenschap en door buurtbewoners
die er als buitenstaanders kennis van nemen.” Spannend om zo van buitenaf eens
bekeken en benaderd te worden als gemeenschap van de Keizersgrachtkerk. Als
dat nodig is, voor kleine interviews of anderszins, doen we graag een beroep op u.
Mocht u meer willen weten, dan kunt u terecht bij Daan Schut, die het geheel
voor onze gemeente coördineert. Binnenkort zullen we de vijf of zes studenten die
deelnemen aan deze stage aan u voorstellen!
Foto’s laatste doopdienst
Van Jouke Kramer, de nieuwe officiële fotograaf van de KidS, kreeg ik mooie foto’s
toegestuurd van de laatste doopdienst, 29
september. In een kerk gevuld met veel
vrienden en vriendinnen van de doopouders, hoorden we verhalen van Adam en
Noach, mensen als wij, in hun relatie tot
de dieren. Hele mooie keuze zo vlak voor
dierendag. Het deed mezelf heel goed veel
mensen terug te zien uit de tijd dat Anita
en Alphonse nog in Amsterdam woonden
en bij de Kg-kerk betrokken waren. Vooral
de oude vluchtelingengroep was rijk vertegenwoordigd!

Uit de Wijkraad en Moderamen

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid. Althans: deze bijdrage wordt niet (meer) door
Joost Koedijk geschreven, maar door Berendien Bos als scriba.
De wijkraad is sinds de start van ons seizoen drie keer bij elkaar gekomen. Zonder
bekende gezichten als Joost Koedijk en Juut
de Goede, maar met nieuwe krachten in de
vorm van Gerrit van Peursem en Jesse de

Berendien Bos

Bruin. Gerrit vertegenwoordigt de beheergroep en Jesse verzorgt de notulen.
Afscheid predikant
Onze predikant Gerhard Scholte zal 8 oktober 2020 de pensioengerechtigde leeftijd
bereiken. Samen met hem hebben we afgesproken dat hij eind van dit seizoen (eind
juni 2020) afscheid neemt.We zoeken een
vrouw of man (of twee) met hart voor de
gemeente, hersens om nuchter te blijven
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van de gemeente. Natuurlijk in een zon- en veiligheid van deze plek. Tegelijkertijd
dagse dienst, maar ook met een feestelijk hebben we afgesproken dat dit geen perafscheid. In de wijkraadsvergadering, en manente oplossing kan zijn. Heeft u een
we herhalen het ook op deze plek, hebben idee voor een betere plek voor onze lowe Gerhard en Elske kracht en sterkte ge- gées, of wilt u meer weten, neem dan conwenst om dit laatste seizoen in ons midden tact op met Anna Verbeek en Christien
goed te beleven. Veel dingen zullen ‘voor Visch. Uitgebreide achtergrond leest u in
de laatste keer’ zijn; en dat is heel wat na elders in dit blad. Hun contactgegevens
zo’n lange staat van dienst. Gerhard schrijft kunt u opvragen bij mij.
er uiteraard zelf ook over in deze KIDS.
Ineke Visser, Frits van de
Nieuw: de kindergroep
Boomgaard en ik hebben vanVeel dingen zul- De wekelijkse opvang voor de
uit het moderamen de eerste
jongste kinderen op zondaglen ‘voor de laat- morgen gaat veranderen: de
voorbereidingen
getroffen
richting de toekomst. Prioriteit
crèche en de kindernevenste keer’ zijn; en
ligt bij het invullen van de vrijdienst gaan samen verder als
gevallen preekbeurten en het dat is heel wat na de ‘kindergroep’. Vanaf 27 ok(tijdelijk) vervangen van het
tober is er opvang en begeleizo’n
lange
staat
pastoraat. Bij de zoektocht
ding voor kinderen van 0 tot 8
naar een nieuwe predikant
jaar, samen in één groep. De
van dienst.
willen we ook rekening houkindergroep gaat met een beden met inzichten uit de gestaande methode (Kom in de
sprekken die we als gemeente
kring) werken. We gaan dit in
gaan voeren binnen het Toekomstproject elk geval tot en met de kerstvakantie proKGK 2030. In het (vroege) voorjaar hopen beren.
we ‘officieel’ te kunnen starten met de be- Met de nieuwe kindergroep willen we aan
roepingsprocedure. Het is niet ondenkbaar ouders op zondagochtend een zinvolle tijd
en misschien zelfs wenselijk dat we als ge- voor hun kinderen bieden, en tegelijkertijd
meente na 8 oktober een half jaar vacant onze vrijwilligers loofsopvoeding van de
kinderen in onze gemeente niet alleen een
zijn.
verantwoordelijkheid van de ouders is.
We kunnen nu echter nog niet garanderen
Verlengd logies
Begin oktober heeft de wijkraad ingestemd dat er elke week meer dan 1 (volwassen)
met het voorstel van de diaconie om tijde- begeleider voor de kindergroep is. Deze silijk een echtpaar onderdak te bieden in de tuatie is niet voor lange tijd wenselijk. Dus
Friendship. Zij hebben geen verblijfsver- of u nu wel of geen kinderen (meer) heeft
gunning en zijn vanwege gezondheidsre- in de leeftijdsgroep 0-8 jaar, kom eens pradenen te kwetsbaar om op straat te leven. ten met Robert Jan Nijland of Ineke VisDe opvangperiode is verlengd tot 29 no- ser over wat u kan betekenen voor de
vember. Het echtpaar is erg blij met de rust
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jongsten onder ons. Het is verrassender
dan u wellicht denkt.

Vaderlands in ons midden. Oftewel: wat
zijn we een talentvolle gemeente!

Voorzitter gezocht
Overal talent
Mooie initiatieven hebben er al weer Om met Tweede Kamerleden van en beplaatsgevonden een levendige doopdienst zieling om samen met de andere wijkraadmet ruim 150 bezoekers en Fred Tuinder sleden de gemeente in beweging te houden
vierde zijn 40-jarig jubileum als een van de en krijgen. Het voorzitterschap van onze
wijkraad geeft je de mogelijkvaste muzikale krachten in
onze gemeente. In oktober was
Met Robert Jan heid om mee te denken en te
beslissen over onze gemeente.
er een verrassende GroeiNijland
hebben
De periode die voor ons ligt is
ruimte-dienst die ‘on the spot’
boeiend en enerverend. Dat
werd gemaakt, met inbreng van
we een
vraagt inderdaad tijd. Maar hoalle aanwezigen. Het is verder
kandidaat voor pelijk wil je samen met de anflink druk voor de verhuur
dere wijkraadsleden je schou(dank aan alle vaste helpers!),
de
Jonge
Theoders er onder zetten. Samen
de Top2000-dienst op 29 dezijn we de Keizersgrachtkerk,
cember komt er weer aan en
loog des
op naar 2030.
ook de kerstmusical staat in de
Vaderlands in
Heb je opmerkingen of vragen?
steigers. En met Robert Jan NijlMijn gegevens staan achterin
and hebben we een kandidaat
ons midden.
dit kerkblad.
voor de Jonge Theoloog des
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Van de penningmeester
Onder deze titel zal ik geregeld een bijdrage aan de KidS leveren over de financiën van onze gemeente.
De collectezak en meer
Mensen die de Keizersgrachtkerk (KgK)
vaak bezoeken kunnen het dromen …. Er
zijn 3 collectes tijdens de dienst en in januari krijgen alle leden en betrokkenen*
een brief over Kerkbalans. Ja, … inderdaad,
de kerk heeft ook geld nodig. Op welke
manieren kun je geld geven? Dat is – als je
niet uit de protestants-christelijke en in het
bijzonder uit de gereformeerde stam afkomstig bent, zoiets
als het spreekwoordelijke bos en de bijbehorende bomen.
Collectes
Het meest zichtbaar
zijn de collectezakken tijdens de kerkdiensten. De eerste is altijd voor de diaconie
(onze eigen diaconie, de diaconie in de
stad of de landelijke diaconie). De tweede
is voor verschillende kerkelijke doeleinden
(voor KgK, voor Amsterdamse aangelegenheden en voor landelijk kerkenwerk). De
derde, bij de uitgang, is voor de KgK zelf
(het eigen wijkwerk). Sinds enkele jaren
kun je ook digitaal met je smartphone de
collectezak ‘vullen’: via GIVT. Behalve
handig als je nauwelijks meer contante betalingen doet, ook fiscaal (een beetje) aantrekkelijk. Jouke Kramer zette onlangs een
handleiding voor GIVT in de KidS. Omdat
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Frits van den Boomgaard

maar weinigen weten wat de opbrengsten
van de 2e en de 3e collecte zijn, zal met
regelmaat in de loop van het jaar daarover
gerapporteerd worden. In 2018 waren de
opbrengsten (afgerond) € 6.500 resp. €
4.200.
Kerkbalans
Leden en betrokkenen geven geld via verschillende bankrekeningen en in het kader
van diverse acties. De meeste bekende is
Kerkbalans. Kort gezegd: je zegt een bedrag (gift) toe en in de loop van het jaar betaal je dat. Maar mensen
maken ook giften over
zonder mee te doen met
Kerkbalans.
In 2018 werden (afgerond) 470 huishoudens
gelieerd aan de KgK aangeschreven voor Kerkbalans: 36% deed mee en
maakte totaal € 47.000 over. Naast de actie
Kerkbalans ontving onze gemeente van leden en betrokkenen nog eens € 34.000.
Dat totale bedrag van € 81.000 kwam niet
binnen op de eigen bankrekening van de
KgK, maar is wel voor de volle 100% voor
de KgK!
Wijkkas
De KgK heeft ook eigen bankrekening, de
wijkkas genoemd
(NL83INGB0004675575).
De donaties op deze rekening waren in
2018 goed voor € 25.000.

Alle giften in 2018 (Kerkbalans, eigen gift,
gift aan wijkkas en de collectes) bij elkaar
opgeteld leverden (afgerond) € 117.000
op.
Ingewikkeld op welke manieren geld te doneren aan de KgK? Kijk eens op de site van
de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) onder ‘doneer’. Of stel je vraag aan de penningmeester@keizersgrachtkerk.nl.

Hoezo blij?!

Dit thema voor drie diensten
in de maand februari heeft
een vraagteken en een uitroepteken. Blij zijn is vermoedelijk niet vanzelfsprekend. Vandaar die leestekens.
Dat was ook de reden voor
Juut Goede om dit thema vorig voorjaar in te dienen.
Vaak komen in de Keizersgrachtkerk stevige, zware onderwerpen aan bod. Terwijl
het ook bij christenen past om een diep gevoel van vreugde in je hart te koesteren.
In de voorbereiding willen we met elkaar
nagaan of wij zo’n gevoel van vreugde in
ons hart delen. Een vlammetje dat niet
dooft ondanks alles wat er in de wereld om
ons heen en in ons zelf mis gaat. Is dat er?
Of zou het er moeten zijn op grond van de
Bijbel? Waar werden mensen in de Bijbel
blij van? Was Jezus blij? Waarvan?
Kun je vreugde delen? Hoe was het mogelijk dat Etty Hillesum in Westerbork toch

In een volgende KidS komt ‘van de penningmeester’ met informatie over hoe de
Belastingdienst voor jou als gemeentelid of
betrokkene de financiële drempel verlaagt
om aan onze gemeente te geven.
*Het verschil tussen leden en betrokkenen is een formeel
verschil. Leden zijn als zodanig aangemeld. Betrokkenen
hebben blijk gegeven bij de KgK te willen horen, zonder lid
te worden.

Daan Schut

tegen God zegt dat het leven
mooi is en dat zij gelukkig is.
Wat zeggen denkers en sprekers als de Dalai Lama en
Desmond
Tutu
over
vreugde? Kortom, het thema
‘Hoe zo blij?!’ daagt ons uit
om er vrolijk mee aan de
slag te gaan.
Cor Ofman is theologisch begeleider,
Henk Scheffer muziekbegeleider, en Daan
Schut is coördinator. (Juut Goede blijft op
de achtergrond meedenken).
In vier bijeenkomsten wordt het thema
doorgesproken: dinsdagmiddag van 15.00
tot 17.00 uur op 19 en 26 november en 3
en 10 december. In januari bereiden wij
vervolgens de diensten van 9, 16, en 24 februari voor.
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Actie Kerkbed – doe je mee?
Afgelopen zomer ontving de diaconie van
de Keizersgrachtkerk een dringend verzoek
van het ‘team Kerkbed’. Dat team omvat
mensen van diverse kerken in Amsterdam;
hun vraag aan de kerken is om (dakloze en
kwetsbare) ongedocumenteerden in hun
gemeenschap onderdak te geven voor een
korte, afgebakende periode. Daarmee winnen maatschappelijke instanties tijd om
voor deze asielzoekers uit te zoeken wat
meer duurzame mogelijkheden van opvang zijn.
Een ‘noodbed’ ter beschikking stellen is altijd tijdelijk; Team KerkBed matcht, begeleidt het gastgezin (gastheer/-vrouw) en
stelt zich verantwoordelijk voor vertrek als
de afgesproken opvangperiode is verlopen
en voor zorg na afloop.
Op verzoek van de diaconie steunt de
wijkraad de Actie Kerkbed. De wijkraad is
van mening dat de actie past bij het beleid
van de Keizersgrachtkerk sinds de jaren ’80
van de vorige eeuw, en in lijn is met het
werk van veel individuele leden van onze
kerk om steeds weer asielzoekers en ongedocumenteerden te helpen en zo gehoor te
geven aan de bijbelse oproep om vreemdelingen gastvrij en barmhartig te bejegenen. En team Kerkbed stelt alles in het werk
om zowel asielzoeker als gastheer/-vrouw
goed te begeleiden – die zorgvuldigheid
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Diaconie: Anna Verbeek
naar twee kanten was voor de wijkraad ook
een belangrijke factor.
Diaconie en wijkraad bevelen Actie Kerkbed dan ook van harte aan bij alle mensen
die zich bij de Keizersgrachtkerk betrokken
weten.
Heb jij een logeerbed dat je tijdelijk, een
paar nachten, een week of maand, kunt
aanbieden aan een ongedocumenteerde
vrouw (soms met kind), een minderjarige of
een kwetsbare man? Neem dan contact op
met Team KerkBed.
Vanuit de Keizersgrachtkerk zijn Elske
Scholte en Cor Ofman nauw betrokken bij
het team Kerkbed. Je kunt hen benaderen
voor meer informatie. Je kunt ook mailen
naar kerkbed@gmail.com.
Jouw gastvrijheid is hard nodig!
Mogen de leden van het team Kerkbed met
je overleggen als zich een concrete vraag
voordoet? Misschien weet je ook
logeermogelijkheid bij buren of familie in
Amsterdam? Op die manier kan de
Keizersgrachtkerk het team Kerkbed
helpen om adressen te vinden op het
moment dat de nood aan de man/vrouw is,
zonder dat we alle leden van de
Keizersgrachtkerk hoeven aan te schrijven.

Links een foto van
een jas die omgetoverd kan worden tot
een warme slaapzak
Foto: Jouke Kramer

Film op vrijdag en Aandachtspastoraat
Film op Vrijdag in november en december
Vrijdag 1 november en vrijdag 6 december
zijn de data dit najaar waarop er een film
draait in de Tuinzaal. Geïnteresseerd in de
titels en een korte beschrijving van de inhoud? Geef je dan op voor de mailinglijst.
In de KidS mogen vanwege auteursrechten
helaas geen titels genoemd worden. Opgeven voor de lijst via hanna.vandorssen@gmail.com
De films starten om 14.30 uur. Tuinzaal
open voor kopje koffie of thee vanaf 14.15
uur. Na afloop napraten en borrel.
Aandachtspastoraat
De afgelopen twee jaar was ik een dag per
week werkzaam als aandachtspastor van
de Keizersgrachtkerk. In het bezoekwerk

Hanna van Dorssen

dat ik doe richt ik me vooral op de ouderen
uit de gemeente. Verder doe ik mee met de
Contactkring, die elk jaar de zomerochtenden, de kerstmorgen en het uitstapje organiseert. Daarnaast organiseer ik Film op
Vrijdag. Ik doe dit werk met veel plezier en
vind het bijzonder dat de Keizersgrachtkerk de aandacht voor ouderen een vaste
plek wil geven. Mijn werk maakt vanaf 1
juni 2019 een vast onderdeel uit van het
pastorale aanbod van de Keizersgrachtkerk. Wilt u bezoek of weet u iemand die
bezoek kan gebruiken, maar uit zichzelf
mij niet kan benaderen, laat mij dat dan
weten via mijn telefoonnummer of via mijn
mailadres: 06 43 14 27 86, hanna.vandorssen@gmail.com
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Inzamelen voor de KGK Sints Solidariteitsmarkt
Het Solidariteitsfonds organiseert weer de Jaarlijkse KGK St-Solidariteits-Markt voor het
goede doel, projecten in Afrika, Azië en Latijns America, op zaterdag 16 en zondag 17
november.
Een nieuw leven voor uw spullen
We willen weer veel verkopen zowel voor jong als oud. Maar daarvoor hebben we uw
steun nodig. U heeft vast veel in de kast staan wat niet meer gebruikt wordt en dat is fijn
voor ons.
• Het is wel belangrijk dat de artikelen er goed uit zien
• Naast speelgoed en kinderdingen mag je/u ook andere mooie verkoopbare spullen mee nemen! Want het is voor jong en oud.
• Eigen creaties (jam, koek, taart, zelfgemaakte kadootjes, etc)
Iedereen kan en mag weer aan mee doen. Heb je een idee voor leuke geld wervende
activiteiten? Laat je talenten zien! We hebben marktverkopers nodig, en wij kunnen je
spullen goed gebruiken.
Vraag familie, buren en vrienden of ze wat voor ons hebben. Inleveren van je/uw spullen kan in de Keizersgrachtkerk, bij de koster Henk-Jan, telefoon 020-6266868. Zegt het
voort!
Alvast bedankt namens het Solidariteitsfonds,
Simon Bal
Reiny van Twillert
Solidariteitsfonds: www.keizersgrachtkerk.nl

14

KGK Sints Solidariteitsmarkt

zaterdag 16 november: 13.00 tot 15.30
zondag 17 november: 12.00 tot 14.00

Oh kom er eens kijken en kopen!
•
•
•
•
•
•
•

Lekkere soep en broodjes met kroket!
koffie en thee met cake en veel lekkers
Markt met prachtige mooie spullen voor jong en oud!!!!
Speelgoed voor alle leeftijden
Boeken/ muziek voor groot en klein
Rad van avontuur en loterij
Leuke activiteiten/ verkoop eigen producten?

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

Van harte welkom!

Website: www.Keizersgrachtkerk.nl Klik door naar het Solidariteitsfonds.
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Kerstmusical 2019, eerste kerstdag in onze kerk
We gaan weer zingen, dansen, acteren,
een film maken en wat we maar verder bedenken! Van 5 – 15 jaar mag je meedoen
(uitzonderingen zijn te bespreken). Ook
vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom.
Ben je 4 jaar dan mag je meedoen in de
kerststal. Er zal steeds op zondag na de
dienst geoefend worden. We starten dan
om 12.15 uur.
Op zondag 3 november beginnen we met
het bespreken van het idee dat wij hebben,
de mogelijke rollen en jullie wensen. Op
10 november horen jullie je rol en beginnen we met oefenen.
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Alle volgende zondagen in november en
december. t/m zondag 22 december repeteren we. Op dinsdag 24 december van
10.00 uur tot 15.30 uur is de generale repetitie.
Er heeft zich al een aantal kinderen opgegeven, maar er kunnen nog meer meedoen: graag zo snel mogelijk opgeven bij
Ineke Visser.
Als er nog mensen willen meehelpen in de
begeleiding: graag!

De Keizersgrachtkerk en haar kweekschool (86)

Peter Dillingh

Op vrijdagavond 6 september 1935 was dezelfde bij verscheidene cultuurorganisahet feest in de Keizersgrachtkerk. De Gere- ties, welke de crisis dreigt aan te tasten, n.l.
formeerde Kweekschool vierde haar gou- dat wij de gedachte hebben gekregen, dat
den jubileum. De bijeenkomst werd geo- de levensvormen, welke wij de laatste
pend met een herdenkingsrede door de halve eeuw hebben zien groeien, de eenig
mogelijke zijn. Dan wordt er als er gestrewaarnemend voorzitter, dr. C. Tazelaar.
Daarna sprak de heer R. Venema, directeur den wordt om te behouden, dikwerf meer
sinds 1913. (De naam van Roelof Venema voor den vorm gestreden dan voor het we(1875-1964) is sinds 1936 verbonden aan zen van het goed, dat in dien bepaalden
de christelijke lagere school in Amstel- vorm werd bezeten.”
veen-Noord, tegenwoordig de
“Spreker wees er vervolgens
op, dat de opleiding van den
Brede School Roelof Venema
‘Spreker wees
aan de Laan Rozenburg.)
onderwijzer een van de meest
gewichtige schakels is in den
Venema herinnerde “aan de toeer op, dat de
standen in het oude schoolgecultuurketen. Ten deze is ons
opleiding
volk rijk gezegend. Dat Nederbouw aan de Kerkstraat”, Kerkstraat 107. In 1889 had de Gereland, wat het onderwijspeil bevan den
treft, met eere wordt genoemd,
formeerde Kweekschool daar
onderwijzer
drie lokalen op de begane
is stellig mede te danken aan
de wijze, waarop de Nedergrond; het Gereformeerd Gymeen
van
de
nasium begon er met drie lokalandsche onderwijzer zijn taak
len op de eerste verdieping. De
meest gewich- leerde vervullen. En wat het
kweekschool verhuisde in sepChr. onderwijs betreft, is er
tige
schakels
is
dubbele reden om een eeresatember 1933 naar een nieuw gebouw aan de Dintelstraat; conciin den cultuur- luut te brengen aan hen, die
het Chr. onderwijs met hart en
erge Jan Petrus Eusman (1866keten.’
1946) ging met pensioen.
ziel hebben gediend.”
Waterink benadrukte, “dat
De slotrede werd gehouden
door prof. dr. J. Waterink, over ‘Kweek- men zich zal moeten realiseren, dat het
schooltoekomst’. Jan Waterink (1890- noodzakelijk zou kunnen zijn zich los te
1966) was sinds 1926 hoogleraar pedago- maken van allerlei vormen, die men heeft
giek aan de VU en oprichter van het Pae- liefgekregen, ook in het kweekschoolledologisch Instituut aan de Vossiusstraat.
ven. Hoe de toekomstige kweekschool zal
Waterink “wees erop, dat ook de opleiding zijn, weet niemand, doch – aldus spreker –
van den onderwijzer den laatsten tijd niet een ding staat vast: Wij moeten bereid zijn
weinig in gedrang komt. Een der oorzaken blijmoedig ook andere vormen te aanvaarvoor de moeilijkheden is zonder twijfel den, mits maar het wezen blijft.”
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De samenkomst werd gesloten met gebed
en met het zingen van “Halleluja, eeuwig
dank en eere”.
Het mooie is, dat de rede van Waterink –
met zijn Nedersaksische accent – bij het

Groene Blaadjes

De Kledingbeurs
De datum is vastgesteld! Op zaterdag 16
en zondagmiddag 17 november houdt de
Klimaat-en Geloofgroep een kledingbeurs,
en wel tijdens de St.Nicolaasmarkt van het
Solidariteitsfonds. Ria Hummelen kwam
met het idee, immers onze kledingkasten
puilen vaak uit. Daarnaast krijgen we
steeds meer oog voor het feit dat het vervaardigen van nieuwe kleding enorm veel
energie en water vraagt en vervuiling geeft
door kleurstoffen en pesticiden. In de katoenteelt worden extra veel pesticiden gebruikt omdat de wetgeving rond een niet
eetbaar gewas minder streng is. Grond
waarop katoen is geteeld blijft lange tijd
onbruikbaar voor eetbare gewassen. Hierdoor komt duurzame kleding steeds meer
in beeld bij de milieu- en klimaatbeweging.

Een persoonlijke bekering
Elske Scholte
De Klimaatgroep van de KGK heeft zich dit
voorjaar enorm ingezet om bekendheid te
geven aan de klimaatdemonstratie van 10
maart. De regering werd gevraagd om een
18

Instituut voor Beeld en Geluid nog te beluisteren is!

Klimaat-en geloofgroep

Maar natuurlijk geen kledingbeurs zonder
kleren! We hopen daarom dat u wilt meedoen! U kunt uw kleding (dames- en herenkleding) vanaf vrijdag 15 november
brengen naar de Kerkstraat 107. We verzamelen alles in de Friendship.
Let wel! Het gaat om dames- en herenkleding. Géén kinderkleding. En graag alleen
bijzondere stukken, geen t-shirts, geen
schoenen. De Klimaatgroep sorteert vervolgens alles en tovert zaal 5 om tot een
mode-boetiek. Daar kunt u op zaterdag en
zondag alle kleding bekijken, passen en
uitkiezen. Er staat een pashokje en zijn lekker veel spiegels.
De kleding die niet verkocht wordt, gaat
naar de textielbakken van Leger des Heils
en Sympany. De opbrengst is voor het Solidariteitsfonds.

rechtvaardig klimaatbeleid. Op ons kerkgebouw hing een enorme banner. Stad en
land werd, ook door onze groep, gemaild
en rondgebeld met de vraag om mee te
doen. Het resultaat was ernaar, er vond een
indrukwekkende bijeenkomst plaats in de

Dominicuskerk en zo’n 40.000 mensen
liepen in de stromende regen door Amsterdam. We hadden het gevoel dat we van

ons hadden laten horen. Maar een respons
van de regering bleef uit.

Dit najaar was er opnieuw een klimaatdemonstratie. Op 27 september liepen we
opnieuw met ongeveer 40.000 door Den
Haag. Deze veel meer spontaan georganiseerde demonstratie werd gehouden in de
aanloop naar de VN-klimaattop. Aan die
demonstratie waren al een flink aantal jongeren-acties voorafgegaan. Deze tocht
door Den Haag was vrolijk en creatief, met
vele inspirerende leuzen. Maar in de dagen
daarna, voelde ik wanhoop. Zoveel mensen hadden een dag vrij genomen om van
zich te laten horen, maar het effect op de
beleidsmakers in de regering leek opnieuw
nihil. Ook de berichtgeving in de pers was
summier. De urgentie van onze boodschap
viel weg door de gezellige en ludieke demonstratie.

Begin oktober werden we benaderd door
een groep, die heel anders actievoert. De
groep Extinction Rebellion ging het kruispunt vóór het Rijksmuseum zo lang mogelijk bezet houden, ‘om de publieke opinie
wakker te schudden’. Extinction Rebellion
is principieel geweldloos. De groep oefent
zich regelmatig in geweldloos reageren als
je geslagen of weggesleept wordt en zij ziet
de klimaatverandering als dermate catastrofaal, dat acties verder mogen gaan dan
die waar een vergunning voor wordt verleend. Onverzettelijk wil Extinction Rebellion het eigen lijf inzetten om een goed en
rechtvaardig klimaatbeleid te krijgen. Ook
als dat arrestatie betekent, hoge boetes of
gevangenisstraf.
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Toen ik voor het eerst van hun acties
hoorde, schrok ik. Automobilisten die geblokkeerd worden, kunnen erg agressief reageren. Zouden er geen ongelukken gebeuren? En hulpdiensten als ambulances
moeten toch doorgang hebben? Is dit het
moment dat de klimaatbeweging, die zó
goed geïnformeerd is, over de catastrofes
die de aarde te wachten staan, (uitsterven
van insecten, dieren, verdroging, orkanen
etc.) nu inderdaad overgegaan tot duidelijker, hardere acties?
In de hele vroege morgen van de bezetting
van de Stadhouderskade op 7 oktober,
opende het radionieuws met Extinction Rebellion! Iemand van onze eigen Klimaaten Geloofgroep hield ons de hele dag van
de actie op de hoogte. Zij stuurde foto’s en
filmpjes van het zingen en elkaar afwisselen van de actievoerders. ‘s Avonds kreeg
Extinction Rebellion uitgebreid aandacht
in het tv-Journaal.
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Twee dagen geleden publiceerde The
Guardian het bericht dat de Amazone
waarschijnlijk vanaf 2021 (over 2 jaar) niet
meer in staat is om de regen die voor het
oerwoud noodzakelijk is, vast te houden,
omdat er te veel bos is gekapt en afgebrand. Het beleid van de Braziliaanse president Bolsonaro om de Amazone economisch te exploiteren, zal tot gevolg hebben
dat het woud droge savanne wordt en daarmee zullen tonnen CO2 in de atmosfeer terechtkomen. De ‘longen’ van de aarde
houden daarmee op te bestaan. Er is geen
twijfel over de mogelijkheid van dit scenario onder klimaatonderzoekers (het betreft
een onderzoek van het ‘Peterson Institute
for Institutional Economics’, Washington).
Wel over de tijd waarin dit staat te gebeuren. Optimisten menen dat dit omslagpunt
nog zo’n 15 jaar van ons verwijderd is.
Ik heb me inmiddels opgegeven bij de
groep Extinction Rebellion.

Beeld je de toekomst in: Keizersgrachtkerk 2030

Robert-Jan
Nijland

In de vorige KIDS werd het al aangekon- zorgen voor de ruimte en tijd waarop we
digd: dit kerkelijke seizoen (zomer 2019 - dat als gemeente met elkaar doen. Het
tot zomer 2020) willen we als hele kerkge- team bestaat uit Anje van der Heide, Fleur
meente met elkaar in gesprek gaan over van der Wees, Herman Schalk, Mirjam
hoe de Keizersgrachtkerk van de toekomst Koedijk, Pien Koedijk, Ynke Scheffer en
er uit kan zien. Het begon allemaal in de Robert Jan Nijland. Op dit moment is het
kroeg met een aantal jongeren uit ons mid- team bezig om momenten voor te bereiden
den. Zij vroegen zich af wat er nodig is om waarop we als kerkgemeente met elkaar in
gesprek gaan. In dat gesprek wilsamen ‘oud’ te worden in onze
kerk. Dat gesprek willen we We zijn ervan len we iedereen die zich (enigszins) betrokken voelt of heeft gemet elkaar voeren door eerst
overtuigd dat voeld betrekken. Tijdens de gestil te staan bij wat onze kerksprekken willen we met elkaar
gemeente zo waardevol maakt!
er veel eneruitwisselen op welke concrete
We willen namelijk die dingen
die we kostbaar vinden in onze
gie en plezier momenten wij hebben ervaren
dat we de kerk van waarde vonKGK behouden en nog meer
uit deze geden. Momenten waarvan je zegt:
doen uitgroeien!
toen was het dat ik merkte:
sprekken
hierom ben ik graag onderdeel
Eigenlijk zijn we als kerkgevoortkomt
van deze kerkgemeente! Dat kunmeente al lange tijd met elkaar
nen momenten van lang geleden
op trektocht. Het proces om na
zijn of van heel recent. We zijn
te denken over de toekomst
helpt ons om daar stil bij te staan en vooruit ervan overtuigd, en hebben al ervaren, dat
te kijken. Welke richting gaan we met el- er veel energie en plezier uit deze gesprekkaar op? Het is een leuk en inspirerend pro- ken voortkomt.
ces, maar ook wel een beetje spannend.
We weten namelijk niet echt van tevoren We organiseren in januari drie momenten
waar het uiteindelijk naartoe zal gaan! waarop we dit gesprek met elkaar willen
Gaandeweg gaan we daar achter komen voeren. Het is onze wens, en de bedoeling,
met elkaar. We weten wel dat de uitkom- dat iedereen één keer meedoet in een
sten van het proces gewenst zullen zijn, gesprek. U kunt alvast een van deze
doordat we ze met elkaar ontdekken. De momenten uitkiezen en in uw agenda
noteren: donderdagavond 16 januari,
toekomst ligt dus open om te ontdekken!
zondagmiddag 19 januari of dinsdagavond
Ondertussen is er een team procesbewa- 21 januari! We hopen echt dat u in staat
kers samengesteld, zij coördineren het hele bent om een van deze momenten aan te
proces met elkaar. Zij zullen geen visie en sluiten, zodat het proces echt iets is van
doelen stellen voor de KGK 2030, maar ons allemaal
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Nachtopvang voor ex-Vluchtmaatbewoners

De afgelopen 4 jaar is door en vanuit de Keizersgrachtkerk veel hulp geboden aan de
ongedocumenteerde asielzoekers in de
Vluchtmaat. Afgelopen 1 oktober is de
Vluchtmaat helaas gesloten. Nieuw onderdak voor de groep is nog niet gevonden, ondanks veel inspanningen van een aantal
buddy’s, waaronder Christien Visch en Gerard van Breevoort van onze kerk.

Diaconie: Anna Verbeek

goed afspraken kunnen worden gemaakt, is
er geen verder toezicht nodig en zijn er geen
gemeenteleden die ’s nachts daar verblijven
(zoals bij de kerkasiel-estafette enige tijd geleden).

Alex en Hewan maken dankbaar gebruik
van deze gelegenheid om op een veilige en
rustige plek te overnachten; overdag zoeken
ze andere ex-Vluchtmaat-bewoners op in de
hal van het stadhuis of elders, of gaan langs
bij bevriende vluchtelingen die
Sinds 3 oktober inmiddels een status hebben en
een kleine woonruimte zonder
overnachten in logeermogelijkheid.

Ook de Keizersgrachtkerk is gevraagd om hulp. De wijkraad
heeft daar positief op gereageerd: vanaf 3 oktober overnachten in de Friendship enkele
De wijkraad is bereid deze
de Friendship
vluchtelingen die te kwetsbaar
noodoplossing te continueren
zijn om op straat te slapen. De
enkele vluchte- tot 29 november. Natuurlijk is er
wijkraad heeft hieraan enkele
een andere, betere en meer delingen die te
voorwaarden gesteld: een coörfinitieve oplossing nodig voor
dinatiegroepje houdt contact
kwetsbaar zijn
Alex en Hewan. Daarom vragen
met de vluchtelingen, voor onze
we jullie allemaal dringend of je
koster Henk-Jan levert het geen
om op straat te
een concreet idee hebt voor een
extra werk op en regelmatig
betere slaapplaats voor deze 2
slapen.
wordt geëvalueerd hoe het allemensen.
maal gaat. Concreet houdt dit in
Heb je suggesties? Je kunt condat twee vluchtelingen tussen 7 uur ’s
tact opnemen met Christien of Anna.
avonds en 12 uur ’s morgens in Friendship
De Vluchtmaat-buddies voeren overal
verblijven (op zondagochtend tot 9 uur zolobby-gesprekken voor een nieuwe groepsdat de tienergroep en kindergroep daar bijopvang, vergelijkbaar met De Vluchtmaat.
een kunnen komen). De wc en het keukentje
Het is belangrijk dat ook wij met z’n allen,
kunnen ze gebruiken in het pand aan de
als Keizersgrachtkerk, helpen een oplossing
Kerkstraat. Ze koken geen maaltijden en slate vinden!
pen op hun eigen matras en beddengoed uit
de opslag, waar deze spullen na de sluiting
De situatie vraagt van degenen die regelvan de Vluchtmaat waren gebracht. Omdat
matig gebruik maken van Friendship enige
het om enkele vluchtelingen gaat met wie
flexibiliteit. Zij en de vaste huurders in de
22

Kerkstraat zijn natuurlijk geïnformeerd. Activiteiten waarvoor Friendship al is gereserveerd, gaan daar zoveel mogelijk door.

‘Een lastig verhaal’
Met zijn preek over het verhaal van Ananias
en Safira (Handelingen 5, 1-11) sleepte
Guido de Bruin in de categorie niet-theologen een derde prijs in de wacht bij de preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’ van de
website www.liberaalchristendom.nl.
“Wat houd je tegen?” In de sportschool
spreekt een mannenstem mij streng toe, in
een motivational video die ik te zien krijg
terwijl ik niet zo gemotiveerd mijn weinig
ambitieuze trainingsschema afwerk. “Wat
houd je tegen om je leven ten volle te leven?”
Na schamper een aantal smoesjes te hebben
opgesomd – te moe, te weinig tijd, te weinig
geld – komt hij met het kennelijk enige juiste
antwoord: wat je tegenhoudt, dat ben je altijd zelf.
Zo’n motivational video – de naam zegt het
al – is bedoeld om te motiveren. Ik krijg het
er eerder benauwd van, zoals van al die kreten die bedoeld zijn om het beste in onszelf
naar boven te halen maar voordat je het
weet gaan werken als een dwingende norm:
haal alles uit het leven wat erin zit, ga er helemaal voor! Je vraagt je toch even af: ga ík
er wel helemaal voor, haal ík wel alles uit
mijn leven?
Het gruwelijke verhaal van Ananias en Safira leent zich op het eerste gezicht niet voor

Guido de Bruin
een motivational video, maar ik kan me de
stem van Petrus wel voorstellen als voiceover: wat houd je tegen om er helemaal voor
te gaan, Ananias? Als je iets wilt bereiken,
moet je alles geven, Safira. Wie houd je nu
eigenlijk voor de gek, Ananias?
En toch is dit verhaal volgens mij juist niet
bedoeld om op een heel drastische manier
een dwingende norm op te leggen. Het legt
juist bloot wat er gebeurt als iets dat bevrijdend bedoeld is, als een dwingende norm
wordt ervaren.
Wat er in Ananias en Safira omging, moet
iets te maken hebben met het beeld van de
vroege Jezus-beweging dat even hiervoor
wordt geschetst: ze hadden alles gemeenschappelijk, en wie land of een huis bezat,
verkocht het en bracht de opbrengst naar de
apostelen.
Daar moeten wij dus aan voldoen, als we bij
die beweging willen horen, moeten Ananias
en Safira hebben gedacht. En ze moeten
hebben gemerkt hoe moeilijk dat is, om helemaal afstand te doen van de zekerheid die
je bezit je biedt. Om al je kaarten te zetten
op de genade, Gods onvoorwaardelijke
liefde, die, zo lezen we even eerder, deze
beweging dreef. En hoe begrijpelijk is dat:
we blijven toch allemaal tot op zekere
hoogte afhankelijk van bezit, inkomen, aanzien, waardering,… Wie durft dat allemaal
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Misschien wel, als we ons voorstellen dat dit
verhaal zich in het landschap van de ziel afspeelt. Als je zulke vragen echt toelaat, legt
Petrus moet iets aan Ananias gezien hebben je innerlijke tiran het loodje. En dan zijn
toen die binnenstapte met een deel van het daar in de tekst ineens die jongeren, die opgeld: de angst om door de mand te vallen, staan – en als er in de Bijbel iemand opstaat,
de drang om zich te bewijzen? Toegegeven: is het opletten geblazen. Die jongeren staan
er is een meer pastorale reactie denkbaar op om de oude Ananias te begraven. Ook in
dan die van Petrus. Wat hij doet met Ananias ons kan een nieuwe manier van leven open Safira, is shocktherapie.
staan om ons oude ik ten grave te dragen.
Hij stelt confronterende vragen,
Dan nog kan de Safira in ons
en die moeten kennelijk gesteld
Zulke vragen toe- weerstand bieden, en moet het
worden om ons bewust te maproces zich herhalen. Of beter
laten kan
ken van zelfondermijnende
gezegd: het is een proces dat
denkwijzen. “Hoe heeft de sazich keer op keer in ons kan afschokkend zijn,
tan je hart zo kunnen vervulspelen, om te kunnen groeien
len?” Dat wil zeggen: hoe ben
in het vertrouwen op die gemaar moeten er
je zo in de ban geraakt van die
nade – het besef dat we onecht
doden
bij
innerlijke tiran die je influistert
voorwaardelijk bemind zijn,
dat je aan zoveel normen moet
dat we dus niet hoeven te bevallen?
voldoen maar steeds weer tewijzen dat we iets waard zijn,
kortschiet en dat je daarom
dat we ons niet beter hoeven
maar beter kunt verhullen wie je werkelijk voor te doen dan we zijn.
bent door jezelf beter voor te doen?
Zo bezien zit er wel een motivational video
Zulke vragen toelaten kan schokkend zijn, in dit verhaal.
maar moeten er echt doden bij vallen?
in te leveren om helemaal te gaan voor een
ideaal, een droom, een visioen?

Oproep Kerstmaaltijd

Albert Schalen

Het is in onze kerk een goede gewoonte om op Kerstavond, voorafgaand aan de Kerstnachtdienst, een maaltijd te organiseren.
Voor het bereiden van deze feestelijke maaltijd zijn wij op zoek naar één of meerdere koks.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Albert Schalen.
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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 13 nov 20.00
Woe 27 nov 20.00
Woe 11 dec 20.00

Zat 16 nov 10.30
Zat 7 dec 10.30
Zat 14 dec 10.30

Di 5 nov 10.30
Di 19 nov 10.30
Di 3 dec 10.30

Wijkraadsvergadering
Kerkstraat 107

Film op Vrijdag
Tuinzaal

Vrouwengroep

Do 28 nov 20.00

Vr 1 nov 14.30
Vr 6 dec 14.30

Do 21 nov 17.00

Tieners
Kerkstraat 107, Friendship

Kindercatechese
KGK: Tuinzaal

Maandelijkse maaltijd
Tuinzaal

Zo 3 nov 10.30u
Vr 8 nov Kroegtijgers
Zo 17 nov 10.30
vr 29 nov Spelavond
Zo 1 dec 10.30u
Vr 13 Kroegtijgers
Zo 15 dec 10.30
Vr 27 dec Spelavond

Zo 3 nov 10.30u
Zo 17 nov 10.30
Zo 1 dec 10.30u
Zo 15 dec 10.30

Za 30 nov 18.30

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
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