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Van de redactie

Erzsebet Oosterveld

Het is hartje winter en buiten 12 graden. De lente dringt langzaam de natuur binnen en
ondanks dat het hartje winter is, zit vernieuwing in de lucht. Bij het lezen van de stukken
voor deze KidS klinkt dat gevoel van lente door in de verhalen. Verhalen over de voorbereiding van nieuwe diensten, de zoektocht naar nieuwe muziekstukken en het nadenken over de toekomst van de Keizersgrachtkerk. Er zit ontwikkeling en vernieuwing in de
stukken. Het is mooi om te lezen hoe we als gemeente in beweging blijven. In de verhalen
en artikelen in deze editie van de KidS is ook veel aandacht voor de muziek in de Keizersgrachtkerk. Muziek is zeer belangrijk voor onze kerk en dat blijkt. Er wordt geoefend
met oude en nieuwe liederen, in het gesprek met onze nieuwe penningmeester komt de
belangrijke rol van muziek in de KgK aan de orde en zelfs in het verhaal over de kerkbanken komt muziek ter sprake. Uit de hoeveelheid muziekgezelschappen die oefenen
of optreden in onze kerk blijkt wel dat de KgK zeer geschikt is voor het maken of genieten
van muziek.

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. 336 verschijnt op zondag 5 april (kopijdatum woensdag 25 maart 2020)
KidS nr. 337 verschijnt op zondag 17 mei (kopijdatum woensdag 6 mei 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

09-02-2020

Hoezo blij?!

Gerhard Scholte

16-02-2020

Hoezo blij?!

Bara van Pelt

23-02-2020

Hoezo blij?!

Robert Jan Nijland

01-03-2020

Vallen en opstaan

Gerhard Scholte

08-03-2020

Vallen en opstaan

Cor Ofman

15-03-2020

Vallen en opstaan

Riekje van Osnabrugge

22-03-2020

Vallen en opstaan

Gerhard Scholte

29-03-2020

Vallen en opstaan

Anna Meta Kobes-Gerritsen

05-04-2020

Vallen en opstaan

Manuela Kalsky

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

4

Kleine Kroniek

Gerhard Scholte

Update
regelmaat een kaarsje aan en vraag God er
In de vorige KidS ontbrak mijn Kleine Kro- te zijn!
niek. Dus het is goed u een update te geven
van mijn bezigheden als dominee, maar Afscheid en daarna
dat doe ik nu eens kort, omdat veel van We hebben nu een planning gemaakt
mijn bezigheden uit pastorale ontmoetin- waarbij de Slotzondag van 28 juni de dag
gen bestaat rond het wel en wee van onze wordt, waarop ik na ruim 24 jaar mijn werk
mensen. Ik kan niet anders dan
voor de Keizersgrachtkerkgedie hier even anoniem weergemeente neerleg. Er is voor dat
U mag gerust
ven. Ik denk aan mensen onafscheid een kleine commissie
weten dat ik
der ons die kortgeleden afsamengesteld die de feestelijkscheid namen van moeder of
mijn werk voor heden, natuurlijk onvermijdevader, of van een zus, aan ielijk vermengd met ‘droefelijkmand die aan beide ogen geoheden’, gaat voor bereiden.
de Keizerspereerd is, maar nu wacht op
Partir ‘c’est mourir un peu’ en u
grachtkerk
en
een kleine revisie daarvan. Ik
mag gerust weten dat ik mijn
denk aan de mensen die iets
de mensen die werk voor de Keizersgrachtkerk
hoopvols weer zagen uitgeblaen daarmee de mensen die sasamen die kerk- men die kerkgemeenschap vorzen, en anderen die opnieuw
een hoopvolle relatie of studie
men, ga missen. Toch heb ik
gemeenschap
begonnen. Ik draag een vrome al voorgenomen twee zalijke herinnering mee aan ieken op mijn agenda te laten
vormen, ga
mand die kortgeleden verhuisd
staan, op een ander niveau
missen.
is en daarmee heel nieuwe uitweliswaar en in andere locazichten in haar leven heeft geties. Dat is het werken voor en
kregen. Ik denk aan meerdere mensen die met vluchtelingen, wat vooral als voorzitworstelen met de onzinnige papieren for- ter van het Gelagkameroverleg Ongedocumaliteiten van het leven, en die aandacht menteerden zal gebeuren, maar ook in
vragen bij het invullen van formulieren, contacten met de ongedocumenteerden
willen ze een examen kunnen afleggen of zelf. En daarnaast wil ik ook het Bijbelleeseen uitkering behouden. Ik denk aan hem huis inhoud blijven geven, bij ons thuis of
die een uiterst zware hartoperatie moest elders in de stad: Ik kan dat samen lezen
ondergaan, en aan haar die noodgedwon- van de bijbelse teksten niet missen en al
gen een zittend leven moet leiden, maar helemaal niet het samen speuren naar zin
ondertussen nog velen in ons midden weet en uitzicht in onze actualiteit! Sinds kort
te inspireren. Voor hen allen steek ik met ben ik ook betrokken bij het Lucas-Leeshuis van de Dominicus.
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Kennismaking ds Herman Koetsveld
bevolken, samengeroepen rond een maalDinsdag 21 januari had ik een ontmoeting tijd. Tim: “We praten jullie bij over een samet Herman Koetsveld en Cristina Pum- menwerking die we opzetten met St. Marplun van de Westerkerk en met Paul en Jo- tin-in-the-Fields, een citykerk uit Londen
han Visser van de Noorderkerk. De vierde met een imponerende historie en een amcollega van de Binnenstadskerken, Jessa bitieuze toekomstvisie. St. Martin’s heeft
van der Vaart, predikant van de Oude kerk sinds vorig jaar een netwerk dat HeartEdge
was verhinderd. We waren uitgenodigd heet, met inmiddels zo’n tachtig deelnedoor Herman Koetsveld om hem als mende kerken, voornamelijk in Engeland.”
nieuwe collega in de Wester nader te leren Wie weet is zo’n breed platform ook voor
kennen. Het werd een vrolijk-serieuze ont- Amsterdamse kerken interessant en inspimoeting waarin we ook
rerend.
vooruitkeken naar een naIk laat hierbij de lijst genoIk
wil
ook
het
dere samenwerking tussen
digde kerken en gemeenten
onze vier binnenstadskerken
volgen, waarvan de breedte
Bijbelleeshuis invan de PKA.
mij zelf verraste. Dit speelt er
houd
blijven
geven.
Zo’n vijf jaar geleden hadallemaal in onze Amsterden we ook al plannen om
damse binnenstad: Na onze
Ik kan dat samen
meer samen aan de weg te
vier PKA-kerken, volgen:
timmeren, o.a. twee aan
Doopsgezinde
Gemeente,
lezen van de bijtwee een bijbelgroep uit de
Oude Lutherse Kerk, Waalse
belse
teksten
niet
vier kerken te organiseren of
Kerk, Anglicaanse Kerk, Doeens van kansel te ruilen.
minicuskerk,
missen!
Maar daar is de klad in gekoEkklesia Amsterdam (Rode
men, doordat de bloedgroeHoed), Oecumenische basispen nog niet echt samen
gemeente De Duif, Scottish
konden gaan. Dat ziet er nu echter belofte- Reformed Church (Begijnhof), Alle-Dagvol uit, dus ik hoop dat we aan allerlei vor- Kerk (Begijnhof), Diensten-met-belangstelmen van nadere kennismaking – ook van lenden (Begijnhof), San’ Egidio (Mozes en
de vier gemeenten met elk zo’n eigen pro- Aäronkerk), Nicolaasbasiliek, Krijtberg, Vifiel – kunnen gaan werken.
neyard Amsterdam, Hillsong Church, CityKerk (Oosterkerk)
HeartEdge in de Binnenstad?
Over de Binnenstadskerken gesproken: Bijbel en Binnenstad
Binnenkort, woensdag 12 februari, zijn Diezelfde dinsdag 21 januari was er ’s
vertegenwoordigers van een veel bredere avonds een avond gepland in de Nieuwe
groep kerken en gemeenten uitgenodigd Poort, waar plannen werden ontvouwd
door onze stadspredikant Tim Vreugden- voor een breed samenwerkingsverband
hil. Hij heeft nagenoeg alle kerken en ge- van Leerhuizen, Leeshuizen en Bijbelklasmeenten die de Amsterdamse binnenstad sen in onze stad. We vroegen ons af hoe
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we het bijbelse verhaal - en de filosofie,
poëzie en theologie die daaruit ontsproten
is - op een aansprekende manier gaande
konden houden. Zodat mensen in onze
stad - of ze zich nou gelovig noemen of
niet - kunnen ervaren hoe dat verhaal nog
steeds als een spiegel vol vragen en wijsheid kan werken bij de vragen waar we
vandaag mee worstelen. Ook hier vind ik
het heel leerrijk met jullie te delen wie er
nu allemaal om de tafel zaten: De Dominicusgemeente, De Nieuwe Bijbelschool, De

Nieuwe Poort, Het Apostolisch Genootschap, De Oecumenische Basisgemeente
De Duif, Stichting Ekklesia Leerhuis, De
Thomaskerk en dus ook de Keizersgrachtkerk (Bijbelleeshuis). Aangeschoven was
ook Prof OT, Klaas Spronk van de
PthU/VU.
Ik vond het zeer inspirerend dit samenzijn
met o.a. Huub Oosterhuis en Alex van
Heusden, van de Ekklesia die mij met hun
vertalingen van o.a Genesis en Lukasevangelie zeer hebben geïnspireerd!
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Uit de Wijkraad en Moderamen

Berendien Bos

Wat zeg jij: KGKtweeduizenddertig of helpen mogelijk maken; Sya Pelleboer
KGKtwintigdertig? Ja, over dit existentiële schrijft er in deze KidS ook over. En de dizaken kan ik tijdens het koken nadenken. aconie heeft een bezoek aan de (verIn januari deden ruim 90 mensen mee aan nieuwde) Voedselmarkt (voorheen de
één van de drie bijeenkomsten over Voedselbank) geregeld. En last but not
KGK2030. Tijdens dit ‘toekomst-project’ least: het kerkgebouw is van onder tot bodelen we met elkaar wat we waarderen in ven afgestoft en ontvet: lekker fris; we lodeze gemeente, en welke bloeifactoren lig- pen op het voorjaar vooruit!
gen daaraan ten grondslag? Wanneer dacht De wijkraad heeft in de vergadering van 16
je: ‘Ja, en daarom hoor ik bij
januari op verzoek van de dideze gemeenten?’ Ik hoorde
aconie besloten tot verlenging
onder andere levendige herinvan de opvang van de twee
Wat zeg jij:
neringen genoemd over eigen
mensen in de Friendship tot de
KGKtweeduibijdragen aan de kerkdiensten,
volgende wijkraadsvergadeen over een bezoek aan de
ring van 27 februari. Inmidzenddertig
of
Bed-Bad-Broodopvang en over
dels is duidelijk dat er een
zelf zingen op het podium.
KGKtwintigder- nieuwe, betere, plek is gevonHet traject loopt tot en met de
den: rond die tijd verhuizen
tig?
Startzondag in augustus, maar
de twee logees naar de
vanaf deze plek een tussen‘vluchtkamer’ van de Oranjedoor-bedankje voor het kernkerk. Dank aan allen die hierteam dat er veel eigen tijd in steekt: Fleur bij betrokken zijn geweest en in het bijzonvan der Wees, Mirjam Koedijk, Ynke der Christien Visch, Anna Verbeek, Dirk
Scheffer, Anje van der Heide, Pien Koedijk, Bleichrodt, Wilma Eusman en Henk Jan
Herman Schalk en Robert Jan Nijland-Belt- Bustraan.
man.
Eind januari spraken Frits van den BoomOok op andere manieren ging onze ge- gaard, Ineke Visser en ik met dominee
meente ging de eerste maand van het jaar Paula de Jong van de Algemene Kerkenfors uit de startblokken. Niks bijkomen van raad, over de zoektocht naar een nieuwe
de decembermaand: de Werkgroep Mor- predikant die na dit seizoen officieel van
gendiensten heeft een dag georganiseerd start gaat. We zullen een tijdje vacant zijn,
voor coördinatoren van voorbereidings- en zijn bezig om onder andere voor pastogroepen; het was een inspirerende dag raat voorzieningen te treffen in dit ‘stadover hoe je als ‘trekker’ van een serie dien- houderloze’ tijdperk.
sten een mooi proces en eindresultaat kunt
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Tot slot, de jaarlijkse Actie Kerkbalans is
begonnen. Jullie hebben de brief voor een
jaarlijkse financiële bijdrage ontvangen.
Een heel concrete manier om dat wat je
waardeert in deze gemeente ook financieel
uit te drukken. Verderop in dit blad schrijft
Frits van den Boomgaard trouwens veel
meer over hoe het staat met de inkomsten

in onze gemeente. Je vindt hem ook terug
in de rubriek Oog in oog waarin Elske
Scholte hem interviewde. Lees dat artikel
en ontdek de mens achter “het financiële
geweten van de kerk”!
Reacties, opmerkingen en sterke meningen
over hoe je KGK2030 uitspreekt? Mail me
op scriba@keizersgrachtkerk.nl
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Van de penningmeester
Wat kost het óns? De begroting 2020
De begroting van dit jaar is inmiddels vastgesteld. In dit stukje aandacht voor de inkomsten van onze gemeente. Er wordt gerekend op (afgerond) € 277.900 aan inkomsten. Terzijde: er is (afgerond) €
279.000 aan uitgaven begroot, er is dus
een klein verlies begroot.
We hebben € 129.500 aan inkomsten van
leden van en betrokkenen bij onze gemeente begroot, een ambitieuze en spannende doelstelling! Want dat is € 11.500
meer dan in de begroting van 2019. Het
gaat om collectes, kerkelijke bijdragen, extra acties en giften. Daarom ook het accent
op óns in ‘wat kost het óns, wíj als leden
en betrokkenen!
Kerkelijke bijdragen:
Onze inkomsten uit de kerkelijke bijdragen
– ook wel vaste vrijwillige bijdragen of
Kerkbalans – hebben we begroot op €
95.000 (in 2019: € 85.000). De brief over
Kerkbalans die u onlangs ontving gaat over
deze € 95.000.
Wist u dat verreweg het grootste deel van
de kerkelijke bijdragen opgebracht wordt
door 50-plussers? Sprekende cijfers over
het laatste bekende jaar, 2018 zijn: 194
huishoudens gaven in 2018 aan kerkelijke
bijdragen € 81.046. Deze 194 huishoudens vormen ruim 30% van de huishoudens die als leden of betrokkenen van de
KGK geregistreerd staan. De verdeling over
de 194 huishoudens is als volgt:
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Frits van den Boomgaard

leeftijd aantal
huishoudens
t/m 49
39 19,4%
jaar
50 –
74 38,1%
64 jaar
65 –
54 27,8%
74 jaar
Vanaf
27 13,9%
75 jaar
194 100%*
*afgerond

Bedrag in €
7.498

9,2%

30.081 37,1%
28.327 34,9%
15.139 18,6%
81.046 100%*

Dat oudere generaties meer bijdragen dan
jongere is geen nieuw verschijnsel. Dat is
niet verontrustend. Maar mag verontrusting
uitgesproken worden over deze scheve
verdeling in 2018? De jaren 2019 en 2020
zullen ongeveer hetzelfde beeld geven:
90% van kerkelijke bijdragen wordt opgebracht door mensen vanaf 50 jaar. Schrikken we daarvan? Of moeten we dit gewoon
vinden, een “fact of (church)life”? Hebben
ouderen zoveel meer te besteden? En als
we als wijkgemeente vinden dat dat niet
gewoon is, wie of wat kan meer 50-minners bewegen om de kerk niet alleen als
een geloofs- en ontmoetingsplaats te zien,
maar ook als een verband dat geld kost?
Collectes:
Gerekend wordt met een opbrengst van de
collectes voor de kerk (de 2e collecte en die
bij de uitgang) op hetzelfde bedrag als in
2019 € 10.000.

Giften en acties
We hopen op een tenminste € 24.500 aan
giften aan de wijkkas en voor de zogenaamde “eindejaarsactie”.
€ 129.500 is de som van de drie cursieve
bedragen.
Andere inkomsten
Er zijn nog twee andere inkomstenbronnen:
• Het beleggingsresultaat/rente.
• De inkomsten uit de verhuur van
ruimtes in de kerk en in de Kerkstraat
107.
De kerk heeft geld dat belegd is, het vermogen. Het resultaat (rente, dividend) van
dat vermogen is begroot op € 30.000.
Daarmee is afgerond € 160.000 aan

begrote inkomsten verklaard. De inkomsten uit verhuur is een verhaal apart. Die
zouden bijna 118.000 euro moeten opbrengen. En dat is de 2e ambitieuze en
spannende doelstelling voor 2020. In een
volgende bijdrage “Van de penningmeester” daarover meer.
Ps: Opbrengsten 2e en 3e collecten 4e
kwartaal 2019
Tijdens de diensten van 6 oktober t/m 29
december 2019 (incl. kerst) brachten 2e en
de 3e collecten € 2.120,84 resp. 1.293,70
op. Bijna 42% van het totaal kwam via
GIVT binnen.
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KGK 2030: over de toekomst van de kerk

Wat een mooie verhalen zijn er verteld op
de drie bijeenkomsten bij de start van KGK
2030! We zijn blij met zoveel deelnemers
(rond de 90) en met alle openheid waarin
we in gesprek zijn geweest.
Op de bijeenkomsten vertelden we elkaar
verhalen in groepjes van drie tot vijf gemeenteleden. Positieve verhalen uit onze
persoonlijke geschiedenis met de Keizersgrachtkerkgemeente. Uit elk verhaal hebben we een ‘bloeifactor’ gedestilleerd, de
factor die bepaalt waarom het zo’n positieve herinnering voor de verteller ervan is.
Elke bijeenkomst sloten we af met een
rondje langs alle 25-35 mensen die aanwezig waren: “Wat is het verhaal dat je verteld hebt in één zin?” Dat gaf een prachtig
beeld van de betrokkenheid, de warmte en
de diversiteit. Zomaar wat antwoorden:
- Mijn verhaal ging over de eerste keer
dat ik hier kwam. Ik voelde me
welkom zoals ik was.
- Mijn verhaal ging over de dienst van
twee weken geleden waar twee
gemeenteleden
hun
verhaal
vertelden. Ik was geraakt. Dat kan
hier.
- Mijn verhaal ging over een
voorbereidingsgroep.
Zoveel
nabijheid in de gesprekken. Zoveel
verschillen. Zoveel ruimte.
- Mijn verhaal ging over de het
zoekende van de KGK. Dat samen
zoeken is belangrijk voor mij.
- Mijn verhaal ging er over dat de zorg
voor
iets/iemand
wordt
12

-

Anje van der Heide

overgenomen als ik dat zelf niet
meer kan.
Mijn verhaal ging over het onderdak
bieden
aan
vluchtelingen.

Kon je er niet bij zijn? Je kan je verhaal nog
mailen naar
kgk2030@keizersgrachtkerk.nl (op welk moment/concrete gebeurtenis dacht/wist/voelde je: dáárom ben
of was ik betrokken bij de Keizersgrachtkerkgemeente).
Deze drie bijeenkomsten waren fase 1 van
het proces om met elkaar na te denken
over de toekomst via de methode van
‘waarderende gemeenteopbouw’. We onderzoeken de toekomst via dialoog en door
met elkaar in gesprek zijn.
De fasen van het proces zijn:
1.
Verzamelen: elkaar verhalen vertellen over wat je waardeert
2.
Verdiepen: zoeken naar de factoren
die die waardering bepalen
3.
Verbeelden: dromen over de toekomst
4.
Vormgeven: voorwaarden vaststellen voor realisering van de droom
5.
Verbinden: dit beloven we elkaar
Fase 2:
Deels heeft deze dus al plaatsgevonden in
de bijeenkomsten. Er zijn zo’n 90 factoren
verwoord. Op 16 februari na de dienst
gaan we al die bloeifactoren proberen samen te vatten in ongeveer 30 bloeifactoren

die de waardering bepalen. Als je het leuk
vindt kun je daarin meedenken en meedoen. Niet iedereen is daarbij nodig! Graag
opgeven
via kgk2030@keizersgrachtkerk.nl.
Op de zondagen 1, 8 en 15 maart is er de
gelegenheid om je (schriftelijk) uit te spreken over de vraag welke van die 30 bloeifactoren volgens jou zeker mee moeten
naar de toekomst.
Fase 3:
Op zaterdag 18 april (13.00 – 17.00 uur),
als we naar fase 3 gaan (dromen), is

iedereen heel erg uitgenodigd erbij te zijn.
Heb je fase 1 en/of 2 gemist? Niet erg, iedereen kan meedoen. Graag zelfs. Hoe
meer mensen hoe beter. Ook kinderen en
jongeren zijn op deze dag van harte uitgenodigd. Geef je ook daarvoor op via het
emailadres!
We hopen iedereen in de toekomst weer te
ontmoeten en te spreken.
Robert-Jan, Ynke, Mirjam, Fleur, Herman,
Pien en Anje.

13

Kerkbalans 2020: Geef voor de Keizersgrachtkerk
Eind januari valt bij veel leden van de Keizersgrachtkerk de brief van Actie Kerkbalans 2020 op de mat. Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke ‘contributieactie’ van de
kerken. De opbrengsten uit Kerkbalans zijn
belangrijk voor onze gemeente, ze vormen
onze financiële basis. Dankzij uw of jouw
bijdrage, kunnen we kerk-zijn: voor elkaar,
voor de buurt, voor de stad.
Als Keizersgrachtkerkgemeente zijn we
van betekenis in de samenleving. We delen
ons geloof in God en zien om naar elkaar.
In het afgelopen jaar bouwden we verder
aan een gemeenschap die inclusief is en
klaar staat voor anderen. Binnen de kerk én
daarbuiten. Zo steunden we vluchtelingen
zonder verblijfsvergunning met huisvesting, leefgeld en pastorale steun. Ook organiseerden we filmmiddagen voor ouderen,
een jongerenweekend en de alternatieve
Sinterklaasmarkt voor ons Solidariteitsfonds. Of denk eens terug aan de grote

eff
GGeeoe
vvjeoookrerrk
je kerk
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Klimaatmars en de Pride Kerkdienst, aansprekende activiteiten waar gemeenteleden in de organisatie zaten. Om alle verbindende en pastorale activiteiten in onze
gemeente ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u en
op jou. Doe mee aan Actie Kerkbalans en
geef voor de Keizersgrachtkerk.
Je kunt meedoen door je bijdrage te doneren op rekeningnummer NL90 RABO 0373
741 472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Kerkbalans 2020 - Keizersgrachtkerk’. Heb je al vaker meegedaan?
Dan krijg je een persoonlijke brief over Actie Kerkbalans. Geen brief ontvangen?
Neem dan contact op met onze penningmeester, Frits van den Boomgaard, penningmeester@keizersgrachtkerk.nl Hartelijk dank voor je bijdrage!

Ik geef om een plek waar ik
mijn geloof in God kan delen
... daarom geef ik
voor mijn kerk

Bericht uit de Diaconie

Anna Verbeek

Als kersverse penningmeester van de dia- kom in grote getale – hoe meer mensen,
conie heb ik sinds kort toegang tot onze be- hoe meer ….
taalrekening en zag ik dat verschillende gemeenteleden maandelijks, of elk half jaar, Sinds de Vluchtmaat is gesloten logeren
of jaarlijks een gift overmaken aan de dia- Alex en Hewan in Friendship. De laatste
conie. Fantastisch! Dat is een mooi equiva- weken voelt Alex zich eigenlijk heel slecht,
lent voor de Actie Kerkbalans (de oproep hij heeft veel pijn en met medewerking van
om je kerkelijk lidmaatschapsgeld, je Henk Jan en goedvinden van de wijkraad
‘abonnement’ te betalen) en
blijft hij vaak ook overdag in
een mooie aanvulling op onze
Friendship. Inmiddels lijkt het
We hopen dat
diaconale collectes. Daarmee
erop dat er een betere verkunnen we onze individuele
blijfsruimte voor hen beschikmeer mensen het
hulpverlening en de onderbaar komt in de nieuwe ‘torensteuning van ongedocumenkamer’ van de Oranjekerk. We
diaconale werk
teerde vluchtelingen gaande
zullen jullie laten weten wanregelmatig
houden. We hopen dat meer
neer ze echt naar hun nieuwe
mensen het diaconale werk
financieel willen plek overgaan.
regelmatig financieel willen
steunen
steunen (zoals velen van jullie
Op maandag 20 januari
dat al doen voor het Solidaribrachten we met een groep
teitsfonds). In de loop van het
Kgk’ers een werkbezoek aan
voorjaar komen we op deze vraag terug en de nieuwe Voedselmarkt in de Lutmastraat.
zullen we een kort jaarverslag onder jullie Het oude uitgiftepunt van de voedselbank
aandacht brengen.
aldaar heeft zich vernieuwd – er staan geen
voedselpakketten meer klaar, maar de
De laatste woensdag van februari wordt de klanten kunnen zelf kiezen wat ze willen
gemeentemaaltijd verzorgd door de diaco- meenemen. De Voedselmarkt werkt nauw
nie. We hebben ook dit keer Samson en samen met de Sociale Kruidenier die naast
andere vluchtelingen gevraagd voor ons te de voedselmarkt een ontmoetingsruimte
koken – vorige keer waren de eters zonder heeft. Mensen die als klant staan geregiuitzondering heel enthousiast over hun streerd bij de Voedselmarkt kunnen bij de
maaltijd. Het is een mooie manier om de Sociale kruidenier non-food tegen een afvluchtelingen de kans te geven iets ‘terug braakprijs kopen. We waren onder de inte doen’ – als we allemaal wat meer beta- druk van de mooie nieuwe winkels en het
len dan de kosten van de maaltijd kunnen aanbod. Het was erg leuk om het enthouwe de kokers ook wat geld meegeven. Dus siasme van de vrijwilligers van Voedselmarkt en Sociale Kruidenier mee te voelen
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en te zien hoe hun krachtige samenwerking mensen die in armoede leven meer in
hun waarde laat en hen de kans biedt zo
goedkoop mogelijk en in hun levensonderhoud te voorzien. De diaconie denkt na
hoe de Keizersgrachtkerk dit werk goed
kan steunen, in combinatie met onze steun
voor de Voedselbank Centrum/Oud-West
in de Marnixstraat en op de Nieuwe Herengracht.
Op donderdagavond 6 februari zijn we als
diaconie van de Keizersgrachtkerk
gastheer/-vrouw van het jaarlijkse zgn
grootstedelijk diaconaal overleg. Het is
goed om ervaringen te delen en van elkaar
te leren. We hebben ook contact gelegd
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met de diaconieën van verschillende
binnenstadskerken (van Oude Kerk, t/m
Waalse Kerk en Dominicuskerk) om te
bezien of we meer kunnen uitwisselen en
samenwerken.
Tenslotte alvast een Save the date. Op 21
juni a.s. vindt het benefietconcert voor het
Stoelenproject
(daklozenopvang
Marnixstraat) plaats. Dit jaar door de
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, een
kleurrijk Amsterdams straatorkest met
wereldmuziek als specialisatie. Vol vuur
zet de Liefdesnacht al bijna 35 jaar overal
waar ze komt de boel op stelten. Er komt
natuurlijk nog publiciteit over, maar zet de
datum alvast in je agenda.

Daar word ik blij van!

Henk Scheffer

Wist u dat? Het staat in de toelichtende
tekst bij het thema 'Hoezo blij?!' in het
jaarrooster op de website van de Keizersgrachtkerk: "het past christenen om een
diep gevoel van vreugde in hun hart te
koesteren."
Hoezo? Staat het in de Tien Woorden? Is
het een morele 'plicht', omdat Christenen
"het zout der aarde", "het licht
der wereld" zijn, zoals Jezus
zei tegen zijn vrienden, in de
Bergrede, direct na de zaligsprekingen! Woorden aan
zijn vrienden. Woorden aan
ons.

Tja. De 'Kinderen voor Kinderen' wisten
het allang. Al in 1984 wisten zij precies
wat ze zouden doen als ze de baas zouden
zijn van het journaal. Het nieuws werd dan
een heel stuk positiever. En de wereld echt
een beetje liever.
Zou dat kunnen? De voorbereidingsgroep
krabde zich eens goed achter de oren. En
ging op zoek.
Dat werd best een fijne
tocht, hoor! Probeer maar
eens!

Op 9, 16 en 23 februari zullen er in de Keizersgrachtkerk drie diensten over dit thema
worden gehouden. Dus vormde zich een
voorbereidingsgroep rondom het thema en
deze ging op zoek.

van?
Kun je het ons laten weten? Stuur ons een
foto van waar je blij van wordt (dat kan bijvoorbeeld via e-mailadres blij@keizersgrachtkerk.nl). We zouden zulke foto's
graag willen gebruiken in de diensten!

Natuurlijk, al zoekende werd er gevonden.
Dat schijnt zo te werken. Maar er ontstonden ook meer vragen. Hoezo blij? Nooit
een krant gelezen? Televisiejournaal niet
gezien? Of kijk je met een verkeerde bril?
Struisvogeltactiek misschien?

De voorbereidingsgroep is
inmiddels erg nieuwsgierig:
waar word(t) u/jij nou blij

Enne... Blij zijn! Hoe doe je dat eigenlijk?
Dat zou je wel willen weten!
Zoals gezegd: 9, 16 en 23 februari!
Wees welkom!
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Oog in oog met Frits van den Boomgaard

Elske Scholte

‘Ik zou een gat in de lucht springen …’
Sinds een klein jaar heeft de Keizersgrachtkerkgemeente een nieuwe penningmeester: Frits van den Boomgaard. Hij werkte
zich grondig in en kwam toen tot belangrijke conclusies over wat hij wil bereiken
in de tijd dat hij over het geld van de gemeente gaat.
Daarover vertelt hij in dit
gesprek, maar eerst: wie is
Frits van den Boomgaard
eigenlijk?
‘Wij komen al vanaf 1980
in de Keizersgrachtkerk,
mijn vrouw Frederiek Pilon
en ik. Frederiek heeft zich
jaren beziggehouden met
de crèche, heeft het eerste
geboortekleed gemaakt en
het gedachteniskleed. En ik
heb meegewerkt aan de
tienergroep. En nu doen
wij samen mee met de koffie-groep en sinds kort zijn we ook ‘liturgietypers’. We komen uit Amsterdam,
maar wonen nu al 32 jaar in Woerden. Op
afstand dus. Maar we voelen ons wel heel
betrokken. Dus toen ik gevraagd werd als
penningmeester, leek me dat ook een manier om die betrokkenheid vorm te geven.
Ik ben geen boekhouder van origine. Ik heb
politicologie gestudeerd en ik heb gewerkt
bij woningcorporatie Eemland in Baarn. Ik
was daar adjunct-directeur. Dan krijg je te
maken met huurschulden, burenoverlast
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maar kan je ook intensief samenwerken
met hulpverleningsorganisaties.
We hebben 2 kinderen, Eva en Jesse, die
allebei uit Sri Lanka komen.
Schrikken
Ondanks dat ik dus geen financiële man
ben, heb ik wel verstand van begrotingen
en jaarrekeningen.
Het was voor mij
schrikken wat ik aantrof in de jaarrekeningen van de Keizersgrachtkerk. Er was
over 2018 een tekort
van € 50.000. Ook
over 2017 was er een
forser tekort dan begroot. Dat er een tekort ontstaat, is niet
onoverkomelijk. We
hebben immers een
flinke reserve of vermogen. Maar we
moeten proberen niet langer elk jaar in te
teren op dat vermogen.
Wij moeten, als kerkgemeente, leren dat
het ‘gaan naar een kerk’, geld kost, net zoals lid zijn van een voetbalclub. In de kerk
is het wellicht taboe om over geld te praten.
Het was voor mij een eye-opener, toen ik
zag dat de kerken in het Centrum, de Westerkerk, de Oude Kerk en de Noorderkerk,
een stijgende lijn vertonen qua inkomsten,

anders dan de Keizersgrachtkerk! Waar ligt
dat aan? vroeg ik me af.
Van de Keizersgrachtkerk ’huishoudens’
doet 31% mee aan Kerkbalans, dus zij geven jaarlijks geld aan onze kerk.
Maar van die groep mensen is 90% ouder
dan 50 jaar. Dat betekent dus dat het voor
jongeren niet vanzelf spreekt om geld te
geven aan de kerk waar ze bij willen horen.
Dat moet dus kennelijk geleerd worden.
Ouderen hebben dit meestal van huis uit
meegekregen.
Nogmaals, we gaan niet failliet, maar ik zie
het als mijn taak om de gemeente erop te
wijzen dat als de inkomsten en uitgaven
dezelfde trend houden als de laatste jaren,
we ons vermogen ‘opeten’.
Waar wordt al dat geld aan uitgegeven?
Wij hebben veel betaalde krachten: een
dominee, een ouderenpastor, een jongerenwerker en een koster. Daar hebben we,
als gemeente, bewust voor gekozen. En die
maken ook de kleur van de Keizersgrachtkerk uit.
Verder kosten de diensten ook meer geld
dan in een andere kerk. We doen veel aan

muziek en er zijn theologisch begeleiders
die geld kosten. De voorbereidingsgroepen
zijn nu eenmaal een duurdere vorm van
kerk-zijn.
Er wordt wel gezegd ‘ja, maar we verhuren
het kerkgebouw toch ook veel?’. Dat is zo,
en we kunnen zeker niet zonder de inkomsten uit verhuur! Maar we mogen er ook
niet afhankelijk van worden.
Toekomst
Ik probeer een bewustwording op gang te
brengen dat ‘behoren tot een kerk’ geld
kost. Daar horen ook kleine veranderingen
bij. Zo zal het blad de KidS vanaf nu € 15
per jaar gaan kosten.
En er zal vaker een ‘actie’ langskomen, als
we iets groots moeten aanschaffen. Bijvoorbeeld bij de restauratie van de vleugel
had dat goed gekund.
Ik ben optimistisch… en daarom heb ik
voorgesteld in de begroting van 2020 €
10.000 als extra inkomsten in het kader
van Kerkbalans op te nemen. Maar ik zal
een gat in de lucht springen als we dat met
bijdragen binnen zouden kunnen krijgen!
Dan zal het in onze Keizersgrachtkerk kunnen blijven spetteren!
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De Keizersgrachtkerk en haar banken (88)

In de week vóór de ingebruikneming gaf
het antirevolutionaire dagblad De Standaard op 31 oktober 1888 een gedetailleerde beschrijving van de Keizersgrachtkerk. De banken werden apart genoemd:
“De banken zijn naar Amerikaansch model
en beantwoorden aan den thans algemeen
gestelden eisch, dat de zitting opsla om
vrijen doorgang te laten.” Een eervolle vermelding was er zelfs voor de leverancier:
“Ontwerpers van dit gebouw zijn de heeren Salm, vader en zoon; de bouw is uitgevoerd door den heer Veenemans; en de
banken zijn geleverd door den heer Stieltjes.”
In De Standaard adverteerde Fred. Stieltjes
& Co., Keizersgracht 745, met “Andrews
Banken en Stoelen, met opslaande zittingen voor Kerken, Scholen, enz.” Stieltjes
leverde bovendien stoompompen voor ketelvoeding, waterleiding, suikerfabrieken
enz.; Amerikaanse hydraulische liften
(Otis) voor hotels, ziekenhuizen, fabrieken;
Amerikaanse werktuigen voor stoomwasserijen: stoomwasmachines, stoommangels, machinale strijkinrichtingen; Remington type writers, Amerikaanse schrijfmachines.

20

Peter Dillingh

Al op de Burgerdagschool in de Westerstraat onderscheidde Frederik Stieltjes
(1857-1901) zich door bijzondere ijver en
door buitengewone vlugheid van begrip.
Op kantoor bij de firma Mynssen & Co.
leerde hij “niet alleen de routine van den
handel, maar ook wat men van noode heeft
om een industrieele handelszaak te kunnen leiden en drijven”.
Met steun van Mynssen begon Stieltjes in
1884 voor zichzelf, met als mission statement “de vertegenwoordiging van Amerikaansche fabrieken, den handel in Amerikaansche machinerieën en goederen, hetzij vervaardigd in Amerika of in Europa, het
in overleg met de Amerikaansche uitvinders doen vervaardigen van Amerikaansche werktuigen en gereedschappen, zooveel mogelijk aan Nederlandsche fabrieken, en den verkoop daarvan in Europa en
de Overzeesche bezittingen.”
Stieltjes maakte naam als “the best American in Amsterdam”. Van een groot aantal
Amerikaanse bedrijven verwierf Stieltjes de
alleenverkoop van hun fabricaat, onder andere van de meubelfabriek Andrews & Co.
in Chicago. Al in 1881 schonk Stieltjes drie
modellen schoolbanken vervaardigd door

Andrews aan het Nederlandsch Schoolmuseum. In 1882 adverteerde hij met Amerikaanse zitbanken, die een treffende gelijkenis met de banken in de Keizersgrachtkerk.
Stieltjes had zowel technisch als zakelijk
inzicht. Hij was ook vertegenwoordiger
van Edison. In de zomer van 1890 schreef
De Maasbode: “Gisterenavond waren Paleis voor Volksvlijt en tuin weder schitterend geïllumineerd, en alle machines
werkten. De toeloop was zeer groot; overal

heerschte veel bedrijvigheid, doch voornamelijk bij Edison’s nieuwse phonograaf,
welke de heeren Frederik Stieltjes & Co.
gratis lieten spreken en musiceeren voor
hen, die zich de moeite hadden gegeven
aan zijn etalage in de groote zaal een toegangskaart te gaan halen.”
“Wie hem gekend heeft vergeet niet licht
die eigenaardige persoonlijkheid, die doordringende oogen, dat bescheiden en toch
zelfbewust optreden,” schreef G.L. Schim
van der Loeff bij zijn dood in De Ingenieur.
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Muziek, ziel en geest

Martyn Mulder

Wat gaan we anders dan anders doen in de muziek aangereikt? Hoe kunnen we dit
serie “Muziek, ziel, geest”? Gebruikelijk is vorm geven in de diensten? Dat ligt nog hedat een serie een inhoudelijk thema heeft lemaal open. Het wordt een spannende,
dat door de voorbereidingsgroep is uitge- maar ook een inspirerende tocht: van mudiept. Er zijn liederen bij gekozen en er ziek naar inhoud, waarbij in die inhoud de
wordt muziek gemaakt op zodanige wijze muziek een hoofdrol blijft spelen, en mede
dat de dienst een mooi en samenhangend de inhoud vorm zal geven.
geheel wordt. De inhoud staat voorop en Vooraf ligt dus niets vast, alleen dat muziek
de muziek heeft een ondersteunende rol, het uitgangspunt is. De muziek waar we
maar wel vaak met schitterende hoog- mee beginnen is ons inspiratiepunt, en kan
standjes.
maar hoeft niet een rol te
Wat als we dit nu eens op zijn
spelen in de diensten.
Wat als we het
kop zetten? Wat als we het omIs alles in deze voorbereidraaien? Wat als we beginnen
ding nu onzeker? Nee, dat
omdraaien? Wat
met muziek, nog voor dat we
niet, zo hebben de uitleggers
als we beginnen
over inhoud hebben nagein de serie, en de musici uit
dacht?
onze gelederen al aangegemet
muziek,
nog
Muziek is een taal zonder
ven dat ze heel veel mogewoorden, muziek kan onze
voor dat we over lijkheden zien voor de uitdiepste emoties en gevoelens
werking van dit plan voor de
inhoud
hebben
tot leven brengen. Muziek is
diensten.
ook gedeelde ervaring, soms
We hebben ook al een opzet
nagedacht?
heel intens, soms spiritueel,
bedacht voor de werkwijze.
vaak inspirerend. En muziek is
In de derde week van februnog zoveel meer.
ari beginnen we. Dan komen we drie à vier
keer bij elkaar om vanuit de door de voorAls voorbereiding beginnen we dus an- bereidingsgroep ingebrachte muziek tot
dersom. In de voorbereidingsgroep brengt een eerste ontwerp voor de serie te komen.
iedereen een stukje muziek in. En dan de- Daarna is er een tussenfase, die gebruikt
len we met elkaar het hoe en waarom van wordt om in een vroeg stadium te overlegdeze keuze. Wat betekent muziek voor gen met uitleggers en musici om met hen
ons, wat doet het met ons, hoe inspireert samen dit ontwerp verder uit te werken. Na
muziek ons? Dat kan in verschillende om- Pasen komen we nog een aantal keren bij
standigheden anders zijn.
elkaar om de diensten definitief vorm te geVanuit dit startpunt beginnen we aan een ven. Die vinden plaats op de laatste drie
ontdekkingsreis. Waar gaan we naar toe? zondagen van mei.
Welke thema’s worden ons door de
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Nu nog de eerste stap zetten, wie doet mee
aan deze ontdekkingsreis? Je moet natuurlijk iets met muziek hebben, maar je hoeft
beslist niet zelf een instrument te spelen.
Wil je meedoen, of heb je vragen, dan kun
je terecht bij een van de coördinatoren

Nieuws uit de kosterij

VERHUUR EN EXPLOITATIE:
We verhuren regelmatig de Kerkzaal, Tuinzaal en zalen in de Kerkstraat 107. De
Steungroep Kosterij ondersteunt dit. U kunt
belangstellenden informatie geven door te
verwijzen
naar:
www.keizersgrachtkerk.nl/verhuur of www.keizersgrachtkerk.nl/trouwen.
Digistudies – Micha Proper
Digistudies is een e-learningplatform dat
korte, toegankelijke uitlegvideo’s aanbiedt
voor middelbare scholieren. Het idee is
van oprichter Micha Proper en ontstond
door zijn eigen periode op de middelbare
school. Hij zag om zich heen dat ‘leren uit
boeken’ door velen als saai gezien werd,
maar ook dat er leerlingen waren met concentratieproblemen (Ad(h)d) of leesstoornissen (dyslexie) met leerproblemen als gevolg. Video’s bleken de perfecte uitkomst
te bieden. Info: https://digistudies.nl/
Mensenbieb – Hermen Jan Rijks
De Mensenbieb is een bibliotheek… met
mensen. Want bij de Mensenbieb ‘leen’
je levende boeken. Deze boeken zijn
mensen die je normaal niet zo snel zou

Martyn Mulder (speelt geen instrument),
hmmulder@ese.eur.nl, 020-6152599 en
Reina Steenwijk (speelt ook geen instrument). Henk Scheffer is onze muzikale begeleider (speelt meerdere instrumenten).

Henk-Jan Bustraan

spreken. Iemand die afwijkt van de ‘norm’
en daardoor de kans loopt anders
benaderd,
buitengesloten
of
gediscrimineerd
te
worden.
De
Mensenbieb brengt mensen letterlijk met
elkaar in gesprek en draagt daardoor bij
aan verbinding en meer wederzijds
begrip in onze samenleving. Zoals je in
een gewone bibliotheek een boek leent, zo
‘leen’ je in de Mensenbieb een ander
mens. Daarmee leer je verhalen kennen
die schuilgaan achter een naam, een
woord,
een
gezicht.
Info:
https://mensenbieb.nl/
Stichting Philomela – Merel Huizinga
Klassieke muziek en kunst toegankelijk
maken voor iedereen. Philomela doet dit
met professionele muziekproducties, waar
het publiek actief betrokken bij wordt. In
14 verschillende producties en meer dan
600 voorstellingen bereikte Philomela al
meer dan 60.000 mensen. Zo laat
Philomela kinderen kennismaken met
klassieke muziek en dichtkunst, krijgen
musici uit allerlei windstreken een podium
en worden professionele concerten
georganiseerd voor en met mensen in
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zorginstellingen. De producties van
Philomela verbinden mensen, culturen,
kunstvormen
en/of
maatschappelijke
organisaties.
Info: https://www.philomela.nl/

Wist u dat u op Merel kunt stemmen als
Amsterdammer van het jaar? Kijk op
http://amsterdammervanhetjaar.nl/merel-huizinga/ en stem!

Van de Werkgroep Morgendiensten

Het is zaterdagmiddag 25 januari in de
tuinzaal. In de kerk zijn er mensen bezig
met de schoonmaak en wij beginnen met
brood en soep aan een samenzijn rond de
voorbereidingsgroepen.
Het eerste deel van de middag gaat over
groepsdynamica. Trudy Struijs neemt dit
voor haar rekening
Het tweede deel gaat over muziek en
wordt door Fred Tuinder begeleid.
Een voorbereidingsgroep is leuk om te
doen, spannend ook, maar hoe doe je dat
nu in/met een groep. Hoe zorg je dat het
tot een goed einde komt, hoe ga je om met
te weinig of te veel input uit de groep.
Trudy Struijs liet ons eerst nadenken over
een situatie in een groep die je opgevallen
was waar je even niet wist hoe nu….? Als
je wilde mocht je dat vertellen. Er kwamen
zo een aantal herkenbare situaties naar voren.
Daarna vertelde Trudy stukje theorie over
groepsdynamica.
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Sya Pelleboer

Met wat voor soort groep hebben we in de
KGK te maken? Taakgericht of contactgericht?
Voor een voorbereidingsgroep geldt taakgericht, want er worden diensten gemaakt.
Maar ook contactgericht als het gaat om samen zijn. Dit stoort elkaar soms en dan is
het handig dat je dit onderkent.
Er zijn verschillende fasen in de ontwikkeling van een groep. Ik noem een paar:
- voorfase – ontwerpen van de groep,
doelstelling, werkwijze.
o ik vergeet dit wel eens
- autonome fase – de groep draait lekker
o de uitlegger (die er ‘nieuw’ inkomt) kan dit dan verstoren
- afsluitingsfase – evalueren, zeggen wat
goed en minder goed ging, samen eten
o soms het stiefkindje
Helder en heel herkenbaar. Het zet weer
even de puntjes op de i en je realiseert je
dat je soms belangrijke onderdelen van een
groepsproces overslaat of terzijde schuift.
Een hele fijne, inspirerende, nuttige workshop, met dank aan Trudy

Het tweede deel van de middag is ingeruimd voor muziek. Fred Tuinder nam dit
deel voor zijn rekening.

-

A: de muziekbegeleider, wat voegt hij/zij
toe, wat kunnen we hem/haar vragen
- liedkeuze
- muzikanten
- muzikale momenten in de dienst

Heel fijn om zo met het voorbereiden van
diensten bezig te zijn. Meer en andere mogelijkheden.

B: de muziekbegeleider in een voorbereidingsgroep

In Memoriam Kees Faber
Het eerste contact met Kees had plaats via
de
Seniorenbezoekgroep
van
de
Keizersgrachtkerk in de beginjaren van
deze eeuw. Het was een schriftelijke
uitnodiging om aan activiteiten voor
ouderen van deze kerk mee te doen.
Helemaal in zijn stijl schreef hij dat hij
hiermee nog enkele jaren wilde wachten.
Telkens als hij weer zo‘n uitnodiging
ontving, reageerde hij heel correct. Typisch
Kees. Op een gegeven moment ging hij
toch meedoen. Hij merkte dat de contacten
hem goed deden. Hij werd ook actief in de
kerk. Jaren heeft hij STUKwerk gedaan. Dit
gebeurde heel nauwgezet. Ik verbaasde me
erover dat hij in bijzonder korte tijd alles
wat nodig was in de keuken, de kelder en
de werkkasten wist te vinden. Kees had zijn
ogen
niet
in
zijn
zak.
Heel lang heeft hij geholpen maaltijden
voor daklozen te bereiden. En dat voor een
man wiens koken geen hobby was. Na het
hoofdgerecht bereiden de vrijwilligers
altijd een toetje. Een keer was het vla met

ondersteuning
vormgeving
muzikaal kader

Ook dit deel was fijn en inspirerend. Je
krijgt zo weer zin in een voorbereidingsgroep, met dank aan Fred

Dineke Klijnsmit
verse aardbeien. Kees werkte hier ook aan
mee. En hoe! Voor elke portie telde hij
nauwkeurig aardbeien voor elk kommetje:
ieder zou er even veel krijgen. Ook
bezorgde hij trouw zuivel, als hij aan de
beurt was. Zijn activiteit die ook grote
nauwkeurigheid vergt: het tellen van het
geld dat de zondagse collecten hadden
opgebracht. Geen enkele fout.
Een ander aspect van hem dat me is
bijgebleven: zijn behoefte aan het
geestelijke.
Nagenoeg elke zondag zat hij op zijn vaste
plekje in de kerkbank. Hij was ook een
trouwe bezoeker van de dinsdagochtend
bijeenkomsten, Dan kon hij er ook heel
kritische
opmerkingen
tijdens
de
gespreksronde maken.
Gaandeweg ging zijn gezondheid in zijn
kwade dagen- zoals hij die noemde –
achteruit. Ik heb hem echter nooit horen
klagen. Op heel bijzondere manier hield
hij de regie in eigen hand. Dat hij ruste in
vrede.
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Terugblik kerstmusical 2019
Engel zoekt Moeder

Ted van Angeren en Janacy van Duijn Genet

Op kerstmorgen 2019 was het weer zover,
de traditionele kerstmusical werd opgevoerd door de kinderen van de Keizersgrachtkerk. Met dit jaar de boodschap dat
elk mens Maria kan zijn, ongeacht je mate
van geloof of talent. Want iedereen heeft
talenten en kan immers haar of zijn naasten
liefhebben! Zo fladderden dit jaar twee engeltjes naar de aarde om op zoek te gaan
naar een moeder voor de zoon van God.
Nadat Tinder geen uitkomst bleek te bieden, besloten de engelen af te dalen naar
het Amsterdams café ‘Het Hemeltje’.
Dat er dit jaar iets minder kinderen dan gebruikelijk op het toneel stonden, mocht de
pret niet drukken. Tiener Fransje sloot zich
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nog aan bij de talentenjacht en was ook in
de coulissen een welkome aanwinst. En al
hadden we in de stal maar een enkel
schaapje, het blaatte voor tien. Hoewel
Marrit, Frouke en Imme niet bij de uitvoering konden zijn, schitterden ze in de eerder opgenomen filmpjes. Tine, Tessel en
Nynke leverden een topprestatie, spelend
en zingend.
Uiteindelijk lag het geluk om het hoekje en
bleek Nynke de gedroomde Maria. Ze gaat
akkoord, maar alleen onder bepaalde
voorwaarden, want een geëmancipeerde
Jozef die de zorgtaken met haar deelt, dat
is de Jozef die wij anno 2019 willen zien.

Duizendpoot Brechtje, die kan eigenlijk alles. Ze moest café het Hemeltje uitbaten,
blonk uit als saxofonist, en was ook nog
eens de ontwapenende presentatrice van
de talentenjacht. En wat te denken van
Hugo? Een charismatische dominee, slangenbezweerder en ook nog een vakkundig
journalist. Aser deed ons rillen in zijn rol
van agent (orde!) en Mattias maakte grote
indruk tijdens de klimaatmars, hij was een
werkelijk krachtige demonstrant. Raven en
Thyra stalen ieders hart met hun prachtige
balletdansje, dat ook dit jaar weer was
vormgegeven door Loes. Het opnemen van

Een persoonlijke noot

de filmpjes, door Laura tot een mooi geheel
gemonteerd, was weer een feest.
En, wat hebben we dit jaar geleerd? Dat
een klimaatdemonstratie op het Museumplein met een klein aantal kinderen zo
overtuigend kan zijn, dat enkele voorbijgangers kwamen vragen of ze mochten
meedoen. Nee. Besloten demonstratie, alleen voor genodigden. Eerst lid worden van
de Keizersgrachtkerkgemeente. Alle kinderen, huisorkest, Robert en Marjo, Gijs,
Wilna en Max, en andere helpers waaronder Anke Petra die de heerlijke ‘generale
repetitie-lunch’ verzorgde: veel dank!

Wilna Wierenga

‘Zing een nieuw lied voor Hem’
Alles is al gezongen
‘Maar nog niet door jou,
heb je nog lucht in je longen?
uit psalm 149 vrij - Huub Oosterhuis

Als (2e) cantor probeer ik sinds enkele jaren nieuwe liederen, op andere plaatsen gehoord
en gezongen, mee te nemen naar de Keizersgrachtkerk. Nieuwe liederen op teksten van
Huub Oosterhuis, Franck Ploum en andere tekstdichters. Mijn netwerk was voor de KgK
een van de redenen om mij te vragen naast Diederick de zanggroep te leiden. Maar ik
proef in de MAG een huiver voor nieuwe werk van anderen dan van de eigen componisten en dichters. Onbekend maakt helaas onbemind.
De opmerking ‘Elk lied is ooit nieuw geweest’ heeft nog niet geleid tot nieuwsgierigheid
en het gebruik maken van het aangeboden materiaal en vertrouwen geven aan de cantors
als het gaat om de ‘zingbaarheid' daarvan. Tijdens de zanggroepweekenden en repetities
hebben Diederick en ik, samen met de zangers, de nieuwe liederen gezongen en daar
werden ze als positief en als aanwinst voor de liturgie ervaren.
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Van de liederen waarvan ik denk: daarvan gun ik u het plezier dat ik zelf ook ervaar als
ik ze zing. Woorden bij onze levensverhalen, die vertalen dat wat ons overeind zet, houdt
en gaande houdt op de Weg. Hoe gaan we de nieuwsgierigheid naar de nieuwe liederen
in de gemeente vergroten? Via de KidS gaan we u laten kennismaken met liederen waarvan ik denk dat die in de Keizersgrachtkerk heel goed gezongen zouden kunnen worden.
De Zanggroep kent ze al. Hier een poging om nieuwsgierigheid op te wekken. ‘Om te
zien een nieuwe aarde’ (2002) is een lied over het visioen. Goed passend in de Advents
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serie. Het heeft een beetje het karakter van Sing a Song- lied. Als je alleen de melodie
zingt zou je het wat saai en somber kunnen vinden, maar een lied is zang én begeleiding.
Het voor- en naspel horen ook bij een lied. Zij vormen samen het geheel. Dit lied heeft
een aansprekende baspartij in de begeleiding.
‘Adem ,Geestkracht’ (2017) komt uit een Pinksterliturgie van Frank Ploum (Ekklesia
Breda) en Arjan van Baest (dirigent Dominicus Kerk). En ja, het is een canon. Deze canon
zingt de Adem je longen in en uit tot liefde. Eerst door blaasinstrument of viool gespeeld,
dan door een paar stemmen, dan meer en meer in canon…
Waag het er eens op en maar ik waarschuw u, ze smaken naar meer!

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

Klimaat&Geloof-groep

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, vegetarisch te eten. Veel vlees heeft immers een
behoorlijke milieu-impact. Een feestelijk
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Groene Blaadjes
Informatieve avond met Extinction Rebellion op 17 maart in de Tuinzaal.
Iedereen van harte welkom om 20.00 u!
Op het moment dat we dit schrijven (3-220), is net een actie voorbij van de groep
Extinction Rebellion bij de Stopera. De actievoerders deden een zogeheten die-in.
Dit keer om aandacht te vragen voor de
luchtvervuiling in Amsterdam.
Daarbij gingen ze op de
grond liggen om te laten zien
dat ‘de prijs van luchtvervuiling wordt betaald in mensenlevens’, aldus de actiegroep.
Gelijktijdig werd in zeventien
andere plaatsen actiegevoerd. Voordat de die-in begon, deden de deelnemers
mondkapjes op, terwijl het
luchtalarm afging.
De actie duurde ongeveer
tien minuten.
Steeds vaker horen we over dit soort kleine,
geweldloze acties, vaak op drukke kruispunten van de stad.
Wat is dat voor groep: ‘Extinction Rebellion’ (Vrij vertaald: verzet tegen de vernietiging van het milieu)?
Wie zijn die mensen die een arrestatie riskeren, een strafblad soms en heel vaak
klappen van de politie?
De groep is gestart door jonge mensen
waarvan een aantal in een diepe depressie
terecht was gekomen, zelfs waren gestopt
met studie of werk.
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Klimaat- en geloofgroep
Want wat heeft het voor zin om te gaan
werken in een bedrijf of organisatie die min
of meer meewerkt aan de klimaatopwarming?
Op dit moment doet Extinction Rebellion
van zich spreken met creatieve vormen van
protest. De groep bestaat een klein jaar, en
is nu al politiek en internationaal niet meer
weg te denken.
Ze plakken zich met secondelijm vast aan
het hoofdkantoor van Shell,
laten zich voor dood vallen
op de Dam of ketenen zich
vast aan de auto van een minister.
Maar Extinction Rebellion
wil niet alleen demonstreren. Ze willen ook zichzelf
veranderen: ze oefenen zich
in het zijn van een organisatie zonder leiderschap.
En heb je een leidinggevende taak, dan rouleert die na 1
maand. Bij stemmingen wordt juist aandacht gegeven aan de minderheid. Want
juist de minderheid zou het wel eens bij
het juiste eind kunnen hebben.
Iedereen zit in een vriendengroep en je
trekt samen op.
Wat wil Extinction Rebellion precies? Hoe
werkt hun manier van actievoeren? Als je
geen zin hebt om vooraan mee actie te
voeren, kan je dan toch meedoen met het
protest? Moet je het met hun aanpak eens
zijn, om met hen te kunnen sympathiseren?

Hoe begeleidt Christian Climate Action de
demonstraties met gebed?
Deze vragen en alle andere die misschien
boven komen, kun je stellen op 17 maart
als iemand van de groep komt vertellen.
Daarom van harte welkom op 17 maart in
de Tuinzaal om 20.00 uur!
Geloven op maandag
Tijdens de dienst ‘Geloven op maandag’
van 2 februari, waarin de Keizersgrachtkerk liet zien hoe deze zich door de week
in de stad laat kennen, sprak Hermen Jan
Rijks namens de Klimaat&Geloofgroep de
volgende hartenkreet uit:
‘Onze planeet aarde is in groot gevaar. Klimaatveranderingen en het verdwijnen van
biodiversiteit bedreigen haar leefbaarheid.
Als christen en als kerk zijn we onze naam
nauwelijks waard als we nú aan de kant
blijven staan. Dus laten we wakker worden, wakker liggen, wakker schudden.

Laten we ons gedrag veranderen, ons verzetten, elkaar inspireren.
Laten we ‘nee’ roepen, ja roepen, smeken,
bidden.. En laten we hoop houden..!’
Opbrengst zonnepanelen KGK
Onze zonnepanelen hebben, ondanks de
hittegolf afgelopen zomer, iets minder opgebracht in 2019 dan in 2018. Namelijk
3230 kwh in 2019. En in 2018: 3416 kW.
In 2017 was het 3185 kwh.
Ondanks de hitte was er minder zon. Het
voor- en najaar van 2019 kende meer bewolking. Toch nog een prachtige hoeveelheid, ook in 2019! Koster Henk Jan
Bustraan en onze duurzame-elektra-technicus Paul Vlaanderen kunnen je alles vertellen over de energiewinning en energieverbruik van de kerk.
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Dag lieve mensen…
Via deze weg zeggen we jullie gedag.
Hartelijk dank voor de fijne tijd die wij
met jullie gehad hebben!
We kijken terug op vele mooie momenten, met boeiende kerkdiensten, een
hechte jongerengespreksgroep en de
prachtige doop van Yannick.
Jarenlang hebben we bezoek aan twee
verschillende kerken gecombineerd.
Dat was een enorme verrijking, maar
werd gaandeweg ook een uitdaging.
Met een enthousiaste peuter en een
tweede kindje op komst, kiezen we nu
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Menke Baller
voor betrokkenheid bij één kerk, de Ekklesia Amsterdam. Dat geeft ons de rust,
regelmaat en verbinding, die we in
deze levensfase goed kunnen gebruiken.
Met pijn in ons hart zeggen we daarom
de Keizersgrachtkerk gedag. Wat zullen
we de creativiteit en lieve mensen missen. We wensen jullie alle goeds!
Hartelijke groeten,
Menke Baller, Sem en Yannick van de
Pol

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 8 feb 20.00
Woe 4 maart 20.00
Woe 18 maart 20.00
Woe 1 april 20.00
Woe 15 april 20.00

Zat 5 feb 10.30
Zat 7 maart 10.30
Zat 21 maart 10.30
Zat 4 april 10.30
Zat 18 april 10.30

Di 11 feb 10.30
Di 25 feb 10.30
Di 10 maart 10.30
Di 24 maart 10.30

Wijkraadsvergadering
Kerkstraat 107

Film op Vrijdag
Inloop met koffie en thee
vanaf 14.15 uur. De film
start om 14.30 uur.

Vrouwengroep
mail: idagriffioen@ziggo.nl

Do 27 feb 20.00

Do 5 maart 20.00

Vrij 21 februari
Vrij 20 maart
Vrij 24 april
Vrij 22 mei
Vrij 19 juni
Tieners
Kerkstraat 107, Friendship

Kindercatechese
KGK: Tuinzaal

Maandelijkse maaltijd
Tuinzaal

Zo 9 feb 10.30
Zo 23 feb 10.30
Zo 22 maart 10.30
Zo 5 april 10.30

Zo 9 feb 10.30
Zo 23 feb 10.30
Zo 22 maart 10.30
Zo 5 april 10.30

Woe 26 feb 18.30
Woe 25 maart 18.30

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