Kerst 2019

Kerk in de Stad

Kerkblad van de Keizersgrachtkerk - Amsterdam

KIDS 334

Inhoud
Van de redactie ................................. 3
Kopij- en verschijningsdata Kerk in de
Stad ................................................... 3

Terugblik jonge theoloog des
vaderlands ....................................... 15
Bericht van de Diakonie................... 17

Kerkdiensten in de komende periode . 4

Eindelijk een verblijfsvergunning ..... 19

Bereikbaarheid pastoraal team ........... 4

Ontwaken ........................................ 20

Uit de Wijkraad en Moderamen ........ 5

Wie kan een logeerbed bieden? ....... 21

Van de penningmeester ..................... 7

Groene Blaadjes............................... 22

Herberg-je: Kerstlunch ....................... 8

Uit de Kosterij .................................. 25

Naar het Licht — Top2000 Kerkdienst . 8

In memoriam Sjaan Verheij .............. 26

Kerstmusical 2019 Engel zoekt
moeder! ............................................. 9

Kinderen op zondag ......................... 27

Kerstmaaltijd .................................... 10
Terugblik KGK Sints Solidariteitsmarkt
........................................................ 11
Fotocollage Sints Solidariteitsmarkt .. 12
De Keizersgrachtkerk en haar
topvrouwen (87) .............................. 13

Met Vallen en Opstaan op weg naar
Pasen ............................................... 28
Kunst in de Keizersgrachtkerk .......... 28
Gift geven aan de gemeente en
Solidariteitsfonds .............................. 29
Agenda ............................................ 30

Coverfoto: Keizersgrachtkerk, lantaarn aan de gevel, Collectie Bureau Monumentenzorg Amsterdam

Colofon
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opgenomen. Als u lid wilt worden van onze gemeente, of 'abonnee' wilt worden van Kerk in de Stad,
kunt u dat doen door het foldertje te gebruiken dat achterin de kerk ligt.
KidS is ook te lezen op de internetpagina van de Keizersgrachtkerk: www.keizersgrachtkerk.nl
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Van de redactie

Henriette Sanders

Dit is alweer het laatste nummer van 2019, we gaan op weg naar Kerst. In de aanloop
naar de Kerstdagen valt het kerstgevoel op verschillende manieren te beleven in de kerk.
Dan doel ik niet alleen op de adventsdiensten, maar bijvoorbeeld ook op de kerstlunch
die de Contactkring op 20 december organiseert. Voorafgaand aan deze lunch kan je het
Herberg-Je-spel spelen: met je tafelgenoten ga je op reis naar de herberg. Net zoals Jozef
en Maria. Iedereen reist alleen, maar je kunt elkaar onderweg wel helpen. Wie komt er
op tijd aan en wie staat voor een dichte deur omdat de herberg vol is? (zie meer op pagina
8). Jammer genoeg leven er nog te veel mensen in Amsterdam voor wie de zoektocht
naar onderdak absoluut geen spel is: Elske Scholte schrijft in deze KidS over Team Kerkbed die ongedocumenteerden tijdelijk probeert onder te brengen bij ‘kerkmensen’, om
voor een paar dagen, een week of langer even tot rust te kunnen komen. Mocht u wat
willen bijdragen aan het goede werk dat zij doen, kijk dan even op pagina 21.
Voor nu: hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst. Tot volgend jaar!

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. 335 verschijnt op zondag 9 februari (kopijdatum woensdag 29 januari 2020)
KidS nr. 336 verschijnt op zondag 5 april (kopijdatum woensdag 25 maart 2020)

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

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

05-01-2020

De werking van de heilige geest

Jean Jacques Suurmond

12-01-2020

Taboes in de kerk

Robert Jan Nijland

19-01-2020

Taboes in de kerk

Gerko Tempelman

26-01-2020

Taboes in de kerk

Gerhard Scholte

02-02-2020

Geloven op maandag

Annemarie van Wijngaarden

Bereikbaarheid pastoraal team
Predikant:
Gerhard Scholte, mob. 06.40486034
gscholte@dds.nl
- werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
- telefonisch spreekuur: maandag- en woensdagochtend, 9.00-10.30 uur.
Ouderenpastor:
Hanna van Dorssen, mob. 06.43142786
hanna.vandorssen@gmail.com
Jongerenpastor:
Robert Jan Nijland, mob. 06.81538193
Robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl
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Uit de Wijkraad en Moderamen

Berendien Bos

Niets is zeker, maar de kans op je januari- noemde een aantal wijkraadsleden dit
dip is dit jaar minimaal. Tenminste… als je wijkraadsweekend als voorbeeld van een
mee gaat doen aan de ‘KGK 2030’-ge- energie gevend en stimulerend moment.
sprekken die in die maand plaats vinden. ‘Daarom zit ik in de wijkraad. We vergaHoe weet ik dat zo zeker? Terwijl ik deze deren niet om het vergaderen, maar het
tekst typ, geniet ik namelijk nog na van het gaat ergens over. Heel concreet om twee
afgelopen wijkraadsweekend; het laatste mensen, om de menselijke maat.’ In onze
weekend in november.
vergadering van 28 november heeft de
Het kernteam van het Toewijkraad besloten om het lokomstproject KGK 2030 gaat
gies te verlengen tot in ieder
Daarom zit ik in
dit jaar met de gemeente in gegeval 10 januari, tenzij er eersprek over de toekomst van
de wijkraad. We der een betere plek is gevononze gemeente en heeft de
den. Uiteraard wordt daar nog
vergaderen
niet
wijkraad als proefkonijn gekosteeds naar gezocht. Heb je
zen om hun methode en aanom het vergade- een idee, neem contact op
pak te ‘testen’ voor de gemet Anna Verbeek van
ren, maar het
plande gesprekken in januari.
de diaconie.
We hebben met elkaar gesprogaat ergens over.
ken over de bloeifactoren van
Veilige kerk
de wijkraad. De startvraag was
In diezelfde wijkraadsvergaom een moment te bedenken
dering heeft Ada Westeneng
wanneer je dacht: ‘En daarom ben ik lid ons bijgepraat over haar eerste gesprekken
van de wijkraad!’. Om vervolgens dromen in de gemeente over veilig kerk zijn. Ze
te formuleren over ‘de wijkraad in 2030’. spreekt met verschillende groepen en in
Het is moeilijk om een weekend samen te september 2020 markeren we dit thema
vatten, maar het geeft energie en concrete gesprekken
met
een
dienst.
aanknopingspunten om verder te gaan. Ik
kan de ontmoetingen in januari dus van Afscheid Gerhard
harte aanbevelen: een leuke manier om Samen met Gerhard Scholte zijn afspraken
verhalen te vertellen en horen over wan- gemaakt over zijn afscheid van de geneer en waarom je denkt ‘en daarom kom meente. Gerhard zal als onze gemeenteik in de KGK’. Noteer snel in je agenda: predikant afscheid nemen op slotzondag
donderdagavond 16 januari, zondagmid- 28 juni. Een aantal mensen is benaderd om
dag 19 januari of dinsdag 21 januari.
dit afscheid te organiseren. Noteer ook
deze datum alvast.
Logies in Friendship verlengd
Het besluit van de wijkraad om twee logees in de Friendship te laten overnachten,
5

Abonnement KidS
De wijkraad heeft ook ingestemd met het
voorstel van het moderamen om in 2020
een ‘abonnement light’ te vragen van de
abonnees van dit blad. In de volgende editie van de KidS licht onze penningmeester
Frits van den Boomgaard dit toe.
Eindejaarsactie
Naast Sinterklaas en Kerst kent december
ook de traditie van de eindejaarsactie.
Deze maand valt de brief op je deurmat
met een verzoek tot een bijdrage voor de
muziek in ons gemeenteleven. In de gemeente neemt muziek een bijzondere plek
in, met bijvoorbeeld de wekelijkse zanggroep en cantor, jongeren die geregeld in
de diensten zingen of muziek ten gehore
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brengen, eigen composities, de top2000dienst op 29 december en onze officieuze
huisband Ithaka. Dat is allemaal niet gratis,
maar het betaalt zich dubbel en dwars uit
in elke dienst. We hopen daarom ook dit
keer weer op je financiële bijdrage.
Was het bovenstaande te uitgebreid? Doe
dan ‘slechts’ het volgende: noteer 16, 19
en 21 januari, noteer 28 juni en onthoud:
de muziek in de Keizersgrachtkerk is onbetaalbaar maar niet kosteloos.
Goede adventstijd en Kerstdagen gewenst.
Berendien Bos, scriba
Heb je opmerkingen of vragen? Mijn gegevens staan achterin dit kerkblad.

Van de penningmeester
Onder deze titel zal ik geregeld een bijdrage aan de KidS leveren over de financiën van onze gemeente. In deze editie: de
fiscus helpt mee.
De fiscus helpt mee: de periodieke gift
Er zijn verschillende manieren om ervoor
te zorgen dat de kerk, de Keizersgrachtkerk, kan blijven bestaan. Steun je de Keizergrachtkerk met een kerkelijke bijdrage,
bijvoorbeeld via Kerkbalans? Dan kun je
de kerk misschien meer geven, zonder dat
het je meer kost. In dit stukje ‘Van de penningmeester’ leg ik dat uit.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar
Alle giften aan de kerk zijn aftrekbaar van
de inkomstenbelasting. De Protestantse
Kerk Nederland (PKN) is namelijk door de
overheid erkend als een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling) en daardoor ook
de gemeente van de Keizersgrachtkerk. Je
moet wel kunnen aantonen dat je bedragen
hebt gegeven. Bovendien geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
Dit verzamelinkomen staat onderaan de
aanslag inkomstenbelasting.
Periodieke giften
Een periodieke gift is een gift waarbij je minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Deze periodieke gift kun je
sinds een paar jaar rechtstreeks vastleggen
in een overeenkomst met de kerk. Een

Frits van den Boomgaard

notariële akte is niet langer nodig. Deze gift
mag je volledig aftrekken bij de belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. Je krijgt daardoor
meer geld terug van de belastingdienst dan
bij een ‘gewone’ gift. Dit voordeel kun je
ten goede laten komen aan de kerk. Je kunt
dus je bijdrage aan de kerk verhogen, zonder dat het je extra geld kost.
Je gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst.
• je conform de overeenkomst regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• je deze bedragen minimaal vijf jaar
achter elkaar overmaakt;
• de Keizersgrachtkerk geen tegenprestatie levert voor de gift.
Bereken je voordeel en andere praktische
zaken
Met
de
Schenkcalculator
op http://pkn.schenkcalculator.nl/ bereken
je eenvoudig wat het fiscale voordeel is bij
een periodieke gift. De Schenkcalculator
laat bovendien zien welk bedrag je kunt
schenken als je dit belastingvoordeel ten
goede laat komen aan de kerk.
Als je ook gebruik wilt maken van deze regeling en een periodieke gift wilt geven
dan kun je contact opnemen met mij via
penningmeester@keizersgrachtkerk.nl
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Hanna van Dorssen

Herberg-je: Kerstlunch
Herberg-je: Kerstlunch op 20 december
in Keizersgrachtkerk
Hier sta ik
verbaasd en verwonderd.
Niet in een nette kamer in de herberg,
maar in de eenvoud en de warmte van
een stal.
Op deze plek van essentie.
Ik voel me toeschouwer
én onderdeel van het geheel.
Opgenomen in de lichtheid van het bestaan en in de tijd.
Door deze geboorte weet ik
hoe stil en zacht
het licht in ons bestaan is doorgebroken
en er is.
Onvoorstelbaar dichtbij.
Uit: Open Deur, kerstnummer 2019 (bewerkt)
Op vrijdag 20 december organiseert de
Contactkring van de Keizersgrachtkerk een
kerstviering met lunch in de Tuinzaal. Op
het programma staat, voorafgaand aan de
lunch, het spel ‘Herberg-je’.

Met je tafelgenoten ga je op reis naar de
herberg. Net zoals Jozef en Maria. Onderweg komt er van alles op je pad in de vorm
van opdrachten en overpeinzingen geïnspireerd op het kerstverhaal. Dat alles geeft
stof tot nadenken en gesprek. Soms serieus,
soms met een knipoog.
Iedereen reist alleen, maar je kunt elkaar
onderweg wel helpen. Wie komt er op tijd
aan en wie staat voor een dichte deur omdat de herberg vol is?
Plaats: Tuinzaal Keizersgrachtkerk
Datum: Vrijdag 20 december
Inloop: 10.00 uur
Begin programma: 10.30 uur
Einde bijeenkomst: rond 13.30/14.00 uur
Opgeven: Iedereen welkom: jong en oud.
De organisatie van deze kerstlunch is in
handen van de Contactkring van de Keizersgrachtkerk: Hanna van Dorssen, Nicolien van Halem, Janet Koens, Daan Schut,
Saarke Wondergem en Agnes Vlaanderen.

Naar het Licht – Top2000 Kerkdienst
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Joost Koedijk

Op zondag 29 december 2019 is er zoals
gebruikelijk om 10.30 uur een viering in de
Keizersgrachtkerk. Bijzonder wordt het
wel: in samenwerking met de Pelgrimskerk
in Badhoevedorp en de Protestantse Kerk
Amsterdam Nieuw-West is er een
Top2000. Jong en oud uit deze drie gemeenten hebben nummers uit de Top 2000
van NPO Radio 2 voorgedragen om in de
kerkdienst te gebruiken.
Uitleg en viering worden deze ochtend
verzorgd door ds Martijn van Leerdam. Hij
zegt over deze dienst: ‘Het is mooi om aan
het einde van het jaar met elkaar stil te
staan bij de bijzondere overgang van oud
naar nieuw en dat te doen met nummers
uit de Top2000 die veel mensen deze dagen luisteren. Als thema hebben we “Naar
het licht” gekozen. In de donkere dagen is

dit thema wat veel mensen altijd al bezighoudt extra toepasselijk.’
Omdat er ruim 40 verschillende hits zijn
voorgedragen moest er een selectie worden gemaakt. Passend bij het thema resteren ruim 10 songs, uit verschillende genres
en perioden, die live in de kerkdienst zullen worden gepeeld door Ithaka aangevuld
met een viertal zangeressen.
Een Top200 kerkdienst is een kerkdienst
waarin iedereen – gemeenteleden en buitenstaanders – iets zal herkennen. Een
kerkdienst om mee te zingen en te swingen. Neem dus gerust uw vrienden, kennissen en buren mee.
En wie weet zetten we samen een paar
stappen op een trap richting de hemel.

Kerstmusical 2019 Engel zoekt moeder!
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Kerstmusical 2019, eerste kerstdag om 10.30 uur in de Keizersgrachtkerk

We gaan weer zingen, dansen, acteren,
en er worden twee eerder opgenomen
films vertoond!
We volgen twee engelen die een moeder
zoeken voor de zoon van God. Met de
serveerster van de herberg gaan ze op
zoek. Ze beginnen hun zoektocht in een
kerk, dan gaan ze kijken bij actievoerders

en tenslotte bij een talentenjacht. Maar de
vrouwen die ze vragen hebben het te druk
met hun werk voor de kerk, met de acties
voor het milieu en met carrière maken:
voor een kind is geen plaats in hun leven.
En dan vinden ze Maria waar ze het niet
verwachten….
Het is in onze kerk een goede gewoonte
om op kerstavond, voorafgaand aan de
kerstnachtdienst, een maaltijd te organiseren.

Kerstmaaltijd
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Albert Schalen

Dinsdag 24 december a.s. is er om 18.30
uur weer een maaltijd voor gemeenteleden, buurtbewoners en wie er verder mee
wil eten. Voor de vergoeding van de maaltijd wordt, indien mogelijk, 6 euro gevraagd. Voorafgaand aan de maaltijd is
vanaf 17.30 uur de bar open.
Kom ook gezellig eten. Je kunt natuurlijk
ook iemand uitnodigen om mee te komen
of mensen uit je omgeving attenderen op
deze mogelijkheid eens buiten de deur te
gaan eten.

Geef je, in verband met de boodschappen,
wel op voor 20 december. Dat kan via een
intekenlijst beneden in de kerk, via de
website of per e-mail naar:
maaltijd@keizersgrachtkerk.nl
Na het eten is er altijd weer de afwas. Het
is gebruikelijk om de koks dit niet te laten
doen. We gaan ervan uit dat er voldoende
vrijwilligers zijn die deze klus op zich willen nemen, zodat iedereen op tijd in de
kerstnachtdienst aanwezig kan zijn.

Terugblik KGK Sints Solidariteitsmarkt
Feest van de Solidariteit en Hergebruik, 2019
Opbrengst: € 1860,05
11

Zegt het voort!
Weken van tevoren begint het al, flyers
door iedereen verspreid, oproepen in de
kerk en op de site. Tassen en dozen worden aangeleverd. Ja, het zijn weer mooie
spullen en interessante, goed verkoopbare
waren en boeken.
De mensen weten het al, want ja, het moet
toch ook een mooie opbrengst opleveren!
De koster zet alles nog even netjes weg. De
kerk moet er toch verzorgd uitzien, voor
degenen die het tussentijds gebruiken.
Uitpakken en verkopen
Een grote groep maakt de markt op vrijdag
al klaar, best spannend. Gaan de mensen
dit allemaal weer kopen? Het is hard werken, verschillende tafels en alles een mooi
plekje geven.
‘Doe mij maar de diamanten’, zegt Ria. De
kindertafel voor Nellie en Tjada en Neeltje
en Lea doen de ‘mooie’ spullen. Janacy is
een ster in het uitzoeken van de boeken. Er
wordt hard gewerkt in de keuken en zo
hebben we allemaal een rol. Er wordt echt
keihard gewerkt door de 15 vaste solidariteitsvrijwillig(st)ers.

En het werkt.
Zaterdag om 13.00uur gaan we open. Er
wordt lekker gesnuffeld en gekocht. Ja, de
spullen krijgen weer een nieuw leven, kadootjes worden ingekocht, met blije en tevreden gezichten vertrekken de mensen
met gevulde tassen.
De keuken is weer erg belangrijk. Onder
het genot van koffie en thee met lekkere
soep of broodjes kroket worden fijne gesprekken gevoerd. Ook met mensen die de
KGK-kerk niet kennen. Op zondag gaat het
als vanouds, kijken, eten en drinken en kopen! Het geld stroomt binnen. Het is een
feest van ons allemaal.
Alles naar voor goede doel:
De overgebleven goederen en boeken zijn
weggebracht naar de kringlooppunten van
de Nassaukerk en van Dorcas, goede bestemmingen dus. De mindere spullen naar
kringloopwinkels in de buurt.
Heel veel dank voor iedereen die spullen
gebracht en gekocht hebben, voor iedereen die al het lekkers heeft gemaakt, voor
alle keiharde werkers, en de mensen van
de Stuk, die altijd klaarstaan.

Fotocollage Sints Solidariteitsmarkt
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De Keizersgrachtkerk en haar topvrouwen (87)

Peter Dillingh
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“Wij geloven in gelijkheid en eerlijke kan- Als zij wilde investeren, handelen of onsen.” Zo begint het credo van het Borski derhandelen, parkeerde zij haar koets voor
Fonds. “Wij vinden het belangrijk dat er de deur. Haar boekhouder of haar zoon
meer vrouwelijke ondernemers komen. ging dan vanuit de koets naar binnen, deed
Wij geloven dat het verbeteren van de toe- wat de weduwe had opgedragen en stapte
gang tot financiering voor vrouwelijke on- buiten weer in de koets om verslag uit te
dernemers cruciaal is om dit te realiseren. brengen.
Wij geloven dat we zo tegelijkertijd ook Veel bankiers wilden geen aandelen kopen
mooie zakelijke kansen kunnen benutten.” in die nieuwe Nederlandsche Bank van
Het Borski Fonds werd gelanWillem I. Die bank zou gaan
ceerd op 31 oktober. De preinvesteren in projecten waar
Voor die laatste
sident van De Nederlandsche
de bankiers liever zelf, direct,
Bank, Klaas Knot, sprak over
geld aan wilden verdienen.
2000 aandelen
de naamgeefster van het
Omdat de weduwe Borski als
van
duizend
gulfonds, de weduwe Borski. Zij
vrouw niet in het netwerk zat,
speelde in 1816 een cruciale
hoefde ze zich niet veel aan te
den moest hij
rol bij de redding van De Netrekken van andere bankiers.
vertrouwen op
derlandsche Bank.
Misschien investeerde ze
Koning Willem I had een bank
daarom juist wél in De Nedereen vrouw en dat
nodig met twee functies: een
landsche Bank. Ze kocht de
kredietinstelling die grote pro- lag in die tijd niet laatste 2000 aandelen, onder
jecten zoals kanalen moest
één geheime voorwaarde: dat
voor
de
hand.
gaan financieren en tegelijk
Koning Willem I tot 1817 geen
ook een circulatiebank die het
extra aandelen uit zou geven.
recht kreeg om bankbiljetten uit te geven Dat heeft haar geen windeieren gelegd:
namens de overheid. Velen vonden dat een een paar jaar later kon ze haar aandelen
goed plan, de eerste 3000 van de 5000 met enorme winst verkopen.
aandelen kreeg hij verkocht. Maar het to- Nog iedere week vergadert de directie van
tale oprichtingskapitaal kreeg Willem I niet De Nederlandsche Bank onder het toebij elkaar. Voor die laatste 2000 aandelen ziend oog van Johanna Jacoba Borski-van
van duizend gulden moest hij vertrouwen de Velde (1764-1846): haar portret hangt
op een vrouw en dat lag in die tijd niet voor in de directiekamer.
de hand.
De lancering van het Borski Fonds, in aanDe weduwe Borski, die het kapitaal van wezigheid van koningin Máxima, vond
haar overleden man beheerde, kon niet zo- plaats in Museum Van Loon, Keizersgracht
maar aanschuiven bij een overleg. Niet op 672. De weduwe Borski woonde inderde sociëteit, niet in een koffiehuis. Daar daad op de Keizersgracht, niet op nummer
waren alleen heren welkom. Ook de man- 672 maar op nummer… 566!
nenwereld van de beurs mocht zij niet in.
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Terugblik jonge theoloog des vaderlands

Robert-Jan Nijland
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Pionier en student Mark de Jager uit Groningen werd dit jaar de jonge theoloog des
vaderlands, samen met de nieuwe theoloog des vaderlands Samuel Lee. Een zeer
bedreven en bevlogen duo. Ik kijk uit naar
hoe zij dit jaar die rol op zich gaan nemen.
Ik was kandidaat jonge theoloog en heb
daarvan genoten. Het was inspirerend om
alle verhalen van mijn medekandidaten te
horen, samen na te denken en sparren over
wat de rol van theologie nu is en in de toekomst zal zijn. Ik heb nieuwe contacten
opgedaan, nieuwe vrienden gemaakt en
mij kunnen heroriënteren op de vraag wie
ikzelf als theoloog ben. Ik wil u hartelijk
danken voor alle steun en stemmen die ik
vanuit de Keizersgrachtkerk heb mogen
ontvangen. Tijdens de nacht van de theoloog mocht ik een korte pitch houden over
waar ik voor sta; ik deel mijn tekst graag
met jullie:
‘Twee jaar geleden was ik met een groep
van 12 jonge theologen vanuit de hele wereld in Palestina. Wij kregen de kans om
twee maanden met elkaar na te denken en
worstelen over het conflict tussen Palestina
en Israël. We kwamen in contact met vele
Palestijnen die hun verhaal deelden over
16

de onderdrukte situatie waarin zij leven.
Mijn activistische, pacifistische bubbel
werd gevoed en werd steeds steviger.
Aan het eind van de twee maanden kreeg
ik een berichtje van een kennis van mij. Hij
was als reisleider van een groep christenen
in Jeruzalem en zou het leuk vinden om af
te spreken. Deze kennis is wat ik een zionistisch christen noem. Hij geeft onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël.
Ik was zelf in Bethlehem, dat maar een
paar kilometer naast Jeruzalem ligt. Bethlehem is aan drie kanten opgeven door een
hoge muur die Israël bouwde om haarzelf
te beschermen. Die kennis weigerde naar
mij toe te komen, want ik was in Arabisch
gebied. Ik moest dus naar hem komen. Ik
ging met het idee hem alles te vertellen wat
ik gezien, gehoord en ervaren had. Ik zou
zijn zionistische bubbel laten barsten en
hem de werkelijkheid van het conflict laten
zien…. Terwijl wij rondliepen door Jeruzalem, en hij mij allemaal prachtige plekken
liet zien… Een uitkijkpunt met een prachtig
zicht op de dome of the rock en de graftuin
waar sommige Christenen geloven dat Jezus begraven lag en opstond uit de dood….
Spraken wij over de situatie tussen Palestina en Israël. En in plaats van dat wij onze

overtuigingen deelden en de ander probeerden te overtuigen, vroegen we door.
Wat maakt dat Israël zo belangrijk is in
jouw geloofsleven. Die vriend vertelde dat
hij zangleider was in een grote evangelische kerk in ons land, toen hij uit de kast
kwam als homo was hij zijn plek in de kerk
kwijt. Hij worstelde
met zichzelf en God
en vroeg zich ten
diepste af of God
nog wel van hem
hield… In die tijd
ging hij voor het
eerst op reis naar Israël met een groep
christenen. Hij ontdekte daar dat God
na eeuwen zijn belofte aan zijn volk
hield. En dat gaf hem
de hoop, dat God zijn belofte ook persoonlijk aan hem zou houden. In het gesprek
kreeg ik de ruimte om mijn verhaal te vertellen: Als getrouwde homo, lid van een
evangelische gemeente voel ik mij vaak in
de marge staan. Ik voel mij niet gehoord,
gezien en begrepen…en soms ook een
beetje onderdrukt. Ik herken op hele kleine
schaal iets van de strijd van Palestina in
mijn eigen leven… Israël gaat over hem,
Palestina gaat over mij…
Die dag besefte ik mij dat in polarisatie verschillende groepen zich niet erkent voelen,
daardoor trekken zij zich steeds meer terug
in hun eigen identiteitsbubbels. Er is geen

Bericht van de Diakonie

aandacht of ruimte meer voor de redenering en de gevoelens van de tegenstander.
Geen besef dat die ander ook met angsten
en verlangens worstelt. Polarisatie is misschien we de grootste bedreiging voor de
samenleving. We zien de verschillen groter
worden en er komt steeds vaker geweld bij
kijken. Ik geloof dat
theologen een belangrijke bijdrage kunnen
en moeten leveren aan
de oplossing van deze
bedreiging. We moeten ons meer gaan
mengen in het publieke debat. Niet om
onze overtuigingen en
meningen te verkondigen, maar om verbinding te brengen. En als
theologen hebben we
alle tools in handen om bruggen te bouwen. Theologen zijn getraind om de Bijbelse verhalen te bevragen, in een context
te plaatsen en daar vanuit de hermeneutiek
een verbinding te leggen met onze huidige
samenleving. Als theologen zouden wij die
exegetische vaardigheden kunnen gebruiken om de narratieven in onze polariserende samenleving te bevragen en te verbinden met diepere lagen van angst, verdriet en verlangens… Zo helpen we tegenoverstaande mensen elkaar te zien en hopelijk in vrede… begrip voor de ander te
krijgen.

Anna Verbeek
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In diaconaal opzicht was deze novembermaand best een drukke tijd. Dat kwam
voornamelijk door de inzamelactie kleding
voor Samos. Een hele auto vol kleren,
slaapzakken e.d. hebben we naar het verzamelpunt kunnen brengen; bovendien
had Jouke nog een oproep op Facebook geplaatst die ook nog veel heeft opgeleverd.
Dank aan jullie allemaal!!
Verder was in november natuurlijk opnieuw het gesprek met de wijkraad over
het overnachten van Alex en Hewan in
Friendship. We zijn blij dat de wijkraad dit
wil continueren tot begin januari. Hewan
is overigens ’s nachts vaak bij een aantal
vrouwen die overnachten in een ruimte
van het ASKV; ze komt wel regelmatig naar
de Kerkstraat om te zien of ze nog iets moet
doen voor Alex, die serieuze gezondheidsproblemen heeft. Alex is blij met de rust die
hij heeft bij ons. De circa 30 andere exVluchtmaatbewoners overnachten de helft
van de week in een restaurant (in de 1e
Schinkelstraat, van een Nederlandse eigenaar) en de andere nachten in de (vrijgemaakt=gereformeerde) Tituskapel in Slotermeer. Overdag zwerven ze door de stad.
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De diaconie zorgde voor leefgeld voor diverse mensen, zowel voor vluchtelingen
als voor een lid van onze gemeente. Ook
konden we een Koerdisch Syrische vluchtelinge die zware gebitsklachten heeft, met
heel veel pijn, helpen door haar naar een
tandarts te verwijzen die bereid was de
meest noodzakelijke behandeling te geven
(i.p.v. een veel te dure alomvattende, voor
haar onbetaalbare totaalbehandeling) en
een betalingsregeling te treffen. We hebben een bijdrage aan de kosten geleverd en
andere diaconieën gevraagd dat ook te
doen.
En natuurlijk heeft de kookploeg weer gekookt bij het Stoelenproject. De ploeg is inmiddels versterkt met Yolanda Kerstens,
professioneel restaurant kok. Samen met
Yolanda zorgen Gerard Pronk, Dineke
Klijnsmit, Lies en Jaap Ruiter, Julia Pelupessy en Saarke Wondergem maandelijks
voor een goede maaltijd in ‘de meest laagdrempelige daklozenopvang van de stad’.
Fantastisch dat ze dat doen!

Plek gezocht voor koptisch Laatste Avondmaal uit de Vluchtmaat
De Vluchtmaat, een voormalig kantoorpand aan de Joan Muyskenweg, bood vier jaar
onderdak aan bijna 40 Ethiopische en Eritrese vluchtelingen. Toen zij er begin oktober
uit moesten vanwege sloopplannen heeft dokter Co van Melle de grote muurschildering
van het Laatste Avondmaal eruit gehaald, d.w.z. het gekleurde middenstuk. Afmeting:
ong. 250 x 150 cm. Wie heeft er een goede plek voor? – Je kunt je melden bij: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

Eindelijk een verblijfsvergunning

Gerda Zebeda

Na jaren wachten hoorde ik in oktober dat mijn verblijfsvergunning eindelijk binnen is.
Heel fijn dat er op mijn verjaardag 8 november een wervelend feest was georganiseerd
waar we dit samen konden vieren!
Het is nu nog een beetje wennen aan het legale leven in dit land. Ook dat ik begin januari naar Suriname zal gaan (en weer terug mag komen).
Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar het feest, de cadeaus, de goede wensen en jullie steun in de afgelopen jaren.
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Nicolien van Halem

Ontwaken
Uit de Dromendienst van 15 september

Ontwaken
Zintuigen trekken, knipperen en bellen
Het dek begint te schuren, te knellen
Licht dat voorzichtig gloort
Duurt mijn droom nog voort?
Beeld van mijn ziel in de nacht
Vrij, verontrustend, sterk en zacht
Waar ben ik, met wie en waarom?
Mijn geest is helder, mijn mond nog stom
Mijn lijf, stil en wezenloos gelegen
Verandert in geeuwen, bewegen
Hoofd en schouders, knie en meteen
Schiet er verwachting door me heen
Houd vast de droomfragmenten
Krabbel ze neer om ze in te prenten.
Droom, wat kan je bedoelen?
Wat wil je me laten voelen?
Fijn of pijn, wat doet mijn ziel verdriet?
Wat is er dat mijn hoofd niet ziet?
Ontwaar waar het gaat schuren of sjansen
Sta op en laat de poppen maar dansen!
Nicolien van Halem
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Wie kan een logeerbed bieden?

Elske Scholte

Wie kan zo nu en dan een mens ‘zonder papieren’ een logeerbed bieden?
Binnen de Keizersgrachtkerk zijn veel
mensen op de een of andere manier betrokken bij de opvang van vluchtelingen.
Een aantal gemeenteleden ondersteunden
afgelopen jaren de mensen in de Vluchtmaat, anderen geven Nederlandse les,
en weer anderen denken mee in de Taakgroep Vluchtelingen. En er zijn een paar
mensen die iemand in huis hebben.
Ondanks al die betrokkenheid, toch deze
oproep van ‘Team Kerkbed’ om zo nu en
dan iemand zonder papieren te laten te logeren bij u thuis!
Anna Verbeek van de Diaconie schreef er
al over in de vorige KidS. En Cor Ofman en
ikzelf maken o.a. deel uit van Team Kerkbed.
Op dit moment staan veel mensen op
straat. Men schat (en dit aantal wisselt dagelijks!) zo’n 200 mensen.
Het Wereldhuis, van de Protestantse Diaconie, krijgt dagelijks tientallen hulpvragen
binnen en zoekt voor de schrijnendste gevallen voorlopig onderdak.
Team Kerkbed helpt daarbij en zoekt kortdurende logeerbedden bij ‘kerkmensen’:
voor een paar nachten, een week en als
mogelijk, een paar weken.
Voor kwetsbare mensen, die beslist niet op
straat kunnen slapen: vrouwen, vrouwen
met kind, en kwetsbare mannen (meest
minderjarige jongens).

Daarmee winnen maatschappelijke instanties tijd om voor hen uit te zoeken wat de
langer durende mogelijkheden van opvang
en recht op verblijf zijn.
Team Kerkbed probeert zo nauwgezet mogelijk het logeren te begeleiden. U kunt
hen altijd bellen, al is het midden in de
nacht.
Als u het in overweging wilt nemen, volgt
er een intake-procedure om wensen en
mogelijkheden te koppelen.
Opvang via Team Kerkbed is altijd ‘onder
protest’. De organisaties die zich voor ongedocumenteerden inzetten, blijven een
appèl doen op de verantwoordelijkheid
van gemeente en overheid. Immers de stad
Amsterdam heeft afgesproken dat geen
mens op straat mag slapen.
Maar op dit moment loopt de gemeente op
tegen grenzen als de hoge kosten van gebouwen en tegenstand van wijkbewoners.
Mocht u geen logeerbed kunnen bieden,
maar wel een financiële bijdrage, dan is
dat ook erg fijn: er is namelijk ook vaak
leefgeld nodig voor iemand op het logeeradres. Veel mensen hebben wel ruimte,
maar kunnen geen gast 'onderhouden'.
Daarnaast zijn ov-kaarten nodig en soms
de trein naar een AZC of IND. Het rek.nr
van
Team
Kerkbed
is:
NL83TRIO0338591400. Tnv Diaconie.
Muiderkerk Amsterdam ovv Kerkbed.
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We hopen dat Team Kerkbed één van de
manieren van betrokkenheid van de Keizersgrachtgemeente wordt voor mensen
‘zonder papieren’!

Groene Blaadjes
In de eerste adventsdienst van 1 december
las Greteke de Vries de mooie avondmaalstekst van Marjoleine de Vos: “Daarom
steeds weer in dankbaarheid / Een dronk
op jou op ons op straks (…).
Door die woorden kreeg ik inspiratie voor
deze Groene Blaadjes Kersteditie. Ik ben
namelijk een bewonderaar van De Vos,
niet alleen van haar gedichten maar ook
van haar leuke stukjes over koken en eten.
Hier volgt dus een eenmalige Groene KidSkookrubriek! En het thema is: “Wat als de
kerstgast vegan eet?”
Voor wie zijn leven duurzaam probeert in
te richten is het vast al niet zo bijzonder om
af en toe, of misschien wel altijd,
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Mocht u meer willen weten, aarzel niet om
het Cor Ofman, Anna Verbeek of mijzelf te
vragen.

Klimaat&Geloof-groep
vegetarisch te eten. Veel vlees heeft immers een behoorlijke milieu-impact. Een
feestelijk vegetarisch kerstdiner maken is
niet moeilijk: je verpakt allerlei lekkere
groenten en paddenstoelen met wat ei,
room en kaas in bladerdeeg en iedereen zit
te smullen. Maar nu komt die vegan-gast!
Die zegt: zuivel kost ook biodiversiteit. Of:
dieren eten is zielig. Dat wordt deze kerst
dus geen ei, geen room, geen bladerdeeg.
Geen geraspte kaas bovenop! Of nou ja, je
hebt natuurlijk allang plantaardige neproom, ei-vervang-poeder, bladerdeeg met
margarine, en nep-kaas. Maar die zijn
duur, de smaak is op zijn best “okee”, en
het voelt toch een beetje als een

nepmaaltijd. Liever koken we puur natuur
met echte ingrediënten… Maar we willen
met kerst toch wel iets wat mooi, geurig,
knapperig en zelfgemaakt uit de oven
komt. Het goede nieuws is: dat kan! Ik heb

het vorige week bewezen met dit van Internet geplukte en ietwat aangepaste recept.
Een kerstmaal met oog voor het “straks”,
om te eten in dankbaarheid.

Recept voor vegan paddenstoelen-linzenbrood
Voor een hoofdgerecht voor ca. 5-6 personen:
• 3 eetlepels olie
• 2 koppen uiensnippers
• Halve kop wortels in stukjes
• Halve kop bleekselderij in stukjes
• Twee koppen gemengde paddenstoelen in stukjes
• Twee koppen gekookte bruine of groene linzen, goed uitgelekt
• Twee opgehoopte eetlepels tomatenpuree
• 3 eetlepels japanse sojasaus
• 1 eetlepel veganistische Worcestersaus
• Halve eetlepel tijm
• 1 kop havervlokken
• Halve kop amandelmeel
Voor het glazuur:
• Een halve kop ketchup
• 1 eetlepel suiker
• 1 theelepel grove mosterd
• 1 theelepel appelazijn
•
Budgettips:
In plaats van gemengde paddenstoelen kun
je gewone champignons nemen; Worcestersaus kun je denk ik ook wel weglaten;
amandelmeel vervangen door gewone
bloem heb ik zelf niet geprobeerd maar
wie weet kan het best (het brood verliest
dan iets aan voedingswaarde, maar wint
aan duurzaamheid want amandelen hebben een vrij grote milieu-impact; de grote
vraag is wat het doet met de textuur). Appelazijn kan vast ook wel gewone azijn

zijn; dan even proeven zodat het niet te
zuur wordt.
Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 190 graden en
bekleed een broodvorm met bakpapier; vet
dit bakpapier ook nog in met olie. Meng de
ingrediënten voor het glazuur en zet weg.
Bak de uien zacht; voeg dan de wortel, selderij en iets later de paddenstoelen toe en
bak zacht.
Haal van het vuur en voeg toe: iets meer
dan de helft van de linzen, de helft van de
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havervlokken, en alle tomatenpuree, sojasaus, Worcestersaus, tijm, en zout en peper
(even proeven). Gebruik staafmixer of keukenmachine om dit geheel kort te malen tot
het goed samenhangt maar geen echte puree is (je moet nog stukjes hebben). Voeg
nu de rest van de linzen en de havervlokken toe en het amandelmeel. Als het erg
droog is doe je er een beetje water bij, als
het te nat is, wat meer havervlokken en
amandelmeel. Je moet er een soort bal van
kunnen maken maar het mag nog best kleverig zijn.
Leg het mengsel in de broodvorm en duw
plat. Bestrijk met de helft van het glazuur
en bak 30 minuten in de oven. Het brood
moet gaar worden maar het glazuur mag
niet bruin worden, hoogstens aan de
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randjes; dek eventueel de eerste 20 minuten de vorm af met een bakplaat. Na de 30
minuten strijk je de rest van het glazuur
over het al gebakken glazuur heen. Dan
nog 15 minuten onafgedekt bakken. Iets
langer is alleen maar goed, zo lang het glazuur niet te bruin wordt.
Laat vijf minuten afkoelen in de vorm; dan
aan het bakpapier uit de vorm hijsen, op
een mooie schaal leggen en voorzichtig het
bakpapier eronderuit trekken. Nog een
beetje extra afkoelen maakt hem beter
snijdbaar. In dikke plakken serveren met
bijvoorbeeld aardappeltjes en geroosterde
groenten. Die kun je halverwege de baktijd
van het brood helemaal onderin de oven
erbij schuiven – duurzaam dubbel gebruik
van de warmte!

Uit de Kosterij
VERHUUR EN EXPLOITATIE:
We verhuren regelmatig de Kerkzaal, Tuinzaal en zalen in de Kerkstraat 107. De
Steungroep Kosterij ondersteunt dit.

Henk-Jan Bustraan
informatie onder het kopje: ‘vele handen:
helpen bij StuK activiteiten’.

U kunt belangstellenden informatie geven
door te verwijzen naar onze website: www.keizersgrachtkerk.nl/verhuur of www.keizersgrachtkerk.nl/trouwen

De afgelopen periode hebben we ondersteuning mogen verlenen aan het Orkest
van de Achttiende Eeuw (Mozart’s Don
Giovanni), Ekklesia Amsterdam (Leeshuis
en Muziekdag), Arkin en GGZinGeest,
Stichting Ouderen voor Ouderen Plantage
Weesperbuurt, Concerten (oa. VU-kamerorkest, Amsterdams Kamerkoor en Ceacilia
Camerata), Conferenties (Inner Peace Conference en Wetenschapssymposium SoWhat?), Gemeente Amsterdam afd Zorg, herdenking internationale dag stop geweld tegen vrouwen.

Naast verhuur van zalen per dagdeel verhuren we ook zalen in de Kerkstraat 107
(1 hoog). Sinds oktober 2019 wordt de
voorste ruimte (straatkant) verhuurd aan
Digistudies.nl De overige twee ruimtes zijn
in gebruik door de Mensenbieb en door
Stichting Philomela.

De Steungroep Kosterij heeft twee uitnodigingen ontvangen voor concerten in onze
Kerkzaal. Alle Keizersgrachtkerkleden zijn
van harte - en met nadruk - uitgenodigd.
Komt allen! De toegang is gratis. Uw komst
wel graag vooraf even aanmelden bij de
koster svp (kosterij@keizersgrachtkerk.nl):

Steungroep Kosterij:
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.

- Vrijdag 13 december 20:00: Pianoduo
Aurelio en Paulo Pollice in concert: Quattro mani all 'Opera! Verdi, Puccini e.a. Organisatie: onze buren het Italiaans Cultureel Instituut.
- Zondag 15 december 17:00. Don Giovanni (korte versie): Sieuwert Verster, zakelijk leider van het Orkest van de Achttiende
Eeuw, zal samen met dirigent Kenneth
Montgomery een korte inleiding houden.
Het Orkest van de Achttiende Eeuw reisde
door
Nederland
en
België
met

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!

Interesse? Meld u aan op de Keizersgrachtkerk website. Op de homepage vindt u
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semiconcertante voorstellingen van Mozarts opera. Voor elke solist was er een 'cover', een recent afgestudeerde solist, die
paraat stond om zijn/haar professionele
'rolgenoot' te kunnen vervangen. Deze
jonge aanstormende en zeer getalenteerde
zangers en zangeressen zullen als dank
voor hun deelname aan dit project nu zelf

In memoriam Sjaan Verheij
Tot ons grote verdriet hoorden we dat
Sjaan Verheij vrijdag 29 november op 62jarige leeftijd is overleden. Na een ongelijke strijd van enkele jaren, gevuld met op
en neer gaande hoop, heeft zij zich uiteindelijk gewonnen moeten geven. Ook vanuit de kring van onze gemeente werd met
haar meegeleefd, al woonde zij alweer een
tijd in Maasland, waar zij na haar scheiding naartoe verhuisde.
Vanaf haar komst in ons midden, ergens
2010 heeft zij zich op allerlei fronten voor
onze gemeenschap ingezet. In oktober van
dat jaar heeft zij zich laten dopen en deed
belijdenis. ‘Als kind was ik niet gedoopt en
voelde me daardoor altijd een buitenbeentje in onze christelijke omgeving.’ Die
doop betekende daarom heel veel voor
haar. ‘Dat ik er altijd al bij hoorde in Gods
ogen!’ Ze heeft in de jaren daarna aan menige voorbereidingsgroep meegedaan. In
latere jaren was zij o.a. coördinator van
zo’n voorbereidingsgroep met als thema
‘Roeping’. Ook voor het jeugd- en jongerenwerk heeft zij zich een aantal jaar
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schitteren. Klaas-Jan de Groot leidt vanaf
de piano een verkorte uitvoering van ongeveer 1 uur met de jonge solisten
En voor in uw agenda: zaterdag 18 en 25
januari 2020 zijn schoonmaakdagen i.s.m.
studenten van Dispuut Atlas.

Gerhard Scholte
ingezet. Ze gaf samen met Ytzen van Osnabrugge leiding aan de tienergroep. Zelf
kwam ik haar tegen in onze gesprekskring
op de dinsdagmorgen, al moest zij steeds
vaker in verband met haar werk verstek laten gaan. Over dat werk kon ze aanstekelijk vertellen. Zij had een tijd lang een eigen bedrijf gespecialiseerd in veiligheidsen arbeidshygiëne. ‘Ik ben nu deskundige
op het gebied van de veiligheid op de
werkplek in de petrochemie.’, vertelde zij
in ‘Oog in Oog’ ons kerkblad de KidS. ‘Ik
heb sinds 6 jaar mijn eigen bedrijf ‘Eva@arboparadijs’ heet het. Het moet namelijk
perfect zijn op de arbeidsplaats, net zoals
in de Hof van Eden. Zó veilig dat mensen
er ‘bloot’ zouden moeten kunnen werken.’
Zaterdag 7 december vond de afscheidsdienst plaats in de Oude Kerk van Maasland.
We leven mee met de mensen die zij achterlaat, haar kinderen Sandra en Richard en
haar kleinkinderen Danny, Remy en Eva.
Haar gedachtenis zij ons te zegen.

Kinderen op zondag
De afgelopen tijd is gebleken dat er wat
minder kinderen in de kerk komen en de
groepen die wij op zondag aanbieden,
daardoor soms wat (te) klein worden. De
leiding
van
de
Kinderoppas,
Kindernevendienst en Kindercatechese
hebben daarom overleg gehad met Robert
Jan Nijland. Er ligt nu een nieuw voorstel
voor de kinderen op zondag, namelijk om
een Kindergroep te starten voor de
kinderen tot 9 jaar (dus ook de
allerkleinsten!).
Deze
groep
komt
wekelijks bij elkaar. Het is de bedoeling dat
de kinderen tot aan het kinderverhaal in de
kerk blijven en dan naar zaal 5 gaan. In
deze groep zal de methode Kom in de
Kring gebruikt gaan worden, die al eerder
in de KGK voor de kinderen werd gebruikt
en toen erg aansloeg.
Voor deze groep zoeken we nog mensen
die af en toe een beurt voor hun rekening
willen nemen. U kunt contact opnemen
met Robert Jan Nijland-Beltman.

Esther Steusel
Vanaf ongeveer 9 jaar kunnen de kinderen
dan instromen in de Kindercatechese.
Deze groep werkt met een rooster (in
principe om de week, maar niet in de
vakanties). Het rooster is op te vragen bij
Loes van Berkel en Corina Leegwater. De
kinderen blijven in deze groep tot ze
uiteindelijk
doorstromen
naar
de
Tienergroep die hetzelfde rooster aanhoudt
als de Kindercatechese.
We hopen dat de kinderen in deze setting
weer meer binding met elkaar krijgen
waardoor het voor hen ook weer
interessanter wordt om naar de kerk te
komen. Dat kwam jammer genoeg niet erg
van de grond als ze alleen bij de
Kindernevendienst zaten.
We starten vanaf nu met een proefperiode
voor deze groepen en zullen die aan het
begin van volgend jaar evalueren. Bij
vragen of opmerkingen hierover kunt u
altijd contact opnemen met Robert Jan,
Loes, Corina of Esther.
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Met Vallen en Opstaan op weg naar Pasen

Ellen Haagsma

In het Kerstnummer al beginnen over
Pasen!! Maar vanaf Kerst zijn we op weg
naar Pasen.

Dietrich Bonhoeffer gebruiken die op witte
donderdag 75 jaar geleden ter dood werd
gebracht.

En we willen deze keer de 40-dagen tijd, de
stille week en Pasen meer met elkaar verbinden door gezamenlijk met een voorbereidingsdag te starten. Daarna zullen we in
kleine groepjes iedere dienst apart voorbereiden en niet als hele voorbereidingsgroep.

Wil je meehelpen aan een van de diensten
in de 40-dagen tijd, de stille week of Pasen:
Hou zaterdag 11 of 19 januari vrij voor een
voorbereidingsdag.
Helaas is de datum bij ter perse gaan van de
KidS nog niet met zekerheid bekend.

Vragen die we ons gaan stellen zijn: Wat
doet lijden, beperking met je? Heeft mee’lijden’ zin? Zonder vallen geen opstanding? En
we willen in dit licht teksten en gebeden van

Ellen Haagsma, Nico Brouwer, Daan Savert, Petra Pouwels, coördinatoren en theologisch begeleiders

Kunst in de Keizersgrachtkerk
In de Tuinzaal hangen van december 2019 t/m februari 2020 werken van Frans van As.
De tentoonstelling “EXPRESSIE DOOR DE TIJD
HEEN” is een privéverzameling van het eigen werk
van de beeldend kunstenaar zelf, door hem samengesteld met het oog op de expositieruimte in de
Keizersgrachtkerk.
Voor informatie:
Jan Boudewijn
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Agnes Vlaanderen-Jansen

Agnes Vlaanderen-Jansen

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 11 dec 20.00
Woe 8 jan 20.00
Woe 22 jan 20.00

Zat 14 dec 10.30
Zat 11 jan 10.30
Zat 25 jan 10.30

Di 3 dec 10.30
Di 17 dec 10.30
Di 14 jan 10.30
Di 28 jan 10.30

Wijkraadsvergadering
Kerkstraat 107

Vrouwengroep
mail: idagriffioen@ziggo.nl

Do 9 jan 20.00
Do 27 feb 20.00

Do 9 jan 20.00
Do 12 feb 20.00

Tieners
Kerkstraat 107, Friendship

Kindercatechese
KGK: Tuinzaal

Maandelijkse maaltijd
Tuinzaal

Zo 15 dec 10.30
Vr 27 dec Spelavond
Zo 12 jan 10.30
Zo 26 jan 10.30
Vr 31 jan Filmavond
Zo 9 feb 10.30

Zo 15 dec 10.30
Zo 12 jan 10.30
Zo 26 jan 10.30
Zo 9 feb 10.30
Zo 23 feb 10.30

Di 24 dec 18.30
Woe 29 jan 18.30
Woe 26 feb 18.30

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