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Colofon 
 

'Kerk in de Stad' is het gemeenteblad van de Keizersgrachtkerkgemeente. Het verschijnt 7 keer per jaar. 

Kopij voor dit blad kunt u via e-mail, (tot negen dagen vóór de verschijningsdatum) aanleveren bij één 

van de redactieleden of via het e-mailadres redactie.kids@keizersgrachtkerk.nl 

Dit blad wordt toegezonden aan alle adressen die in het adressenbestand van de KgK-gemeente zijn 

opgenomen. Als u lid wilt worden van onze gemeente, of 'abonnee' wilt worden van Kerk in de Stad, 

kunt u dat doen door het foldertje te gebruiken dat achterin de kerk ligt. 

KidS is ook te lezen op de internetpagina van de Keizersgrachtkerk: www.keizersgrachtkerk.nl 
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Het redactioneel van de vorige KidS begon met de woorden ‘En toen zaten we ineens 

thuis’. We zijn nu 7 weken verder en nog steeds zitten veel mensen thuis. De verpleeg-

tehuizen, restaurants en cafés zijn nog steeds gesloten, maar de scholen en de kappers 

mogen eindelijk weer open. De opgelegde restricties zullen langzaam, heel langzaam 

soepeler worden. De kerkdiensten kunnen we alleen op afstand live via de website vol-

gen, maar met de LINK-nieuwsbrief die 2 keer per week uitkomt blijft de kerk toch een 

dichtbij.  

In deze KidS komt in veel verhalen en berichten naar voren welke impact de coronacrisis 

heeft op het dagelijks leven van ons allemaal.  

Maar er is meer. Zo wordt er in deze KidS ook stil gestaan bij 75 jaar vrijheid. Soberder 

gevierd dan voorzien, maar daarom niet minder belangrijk. Uit de verhalen in deze KidS 

blijkt maar weer wat een groot goed vrijheid is.  

Ook de bloeifactoren worden besproken. Wij, de gemeente mogen meedenken en aan-

geven wat wij belangrijk vinden in onze gemeente, nu en in de toekomst. Dus wat vind 

jij belangrijk? Guido de Bruin beschrijft mooi hoe hij tot zijn bloeifactoren komt.  

Het redactioneel is te kort om aan alle bijdragen aan de KidS aandacht te besteden, maar 

er zijn weer vele mooie, interessante en informatieve stukken aangeleverd. Veel dank 

daarvoor. Veel plezier met deze KidS in coronatijden, veel sterkte en blijf gezond. 

 

 
 

 

 

 

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. 338 verschijnt op zondag 28 juni (kopijdatum woensdag 17 juni 2020) 

KidS nr. 339 verschijnt op zondag 30 aug (kopijdatum woensdag 19 aug2020) 

 

Inleveren zondagse mededelingen  
 

Behalve dit gemeenteblad Kerk in de Stad verschijnt wekelijks het Kg-krantje, op zondag-

morgen ingevouwen in de liturgie, waarin mededelingen/berichten kunnen worden op-

genomen. Kopij hiervoor kan worden ingeleverd tot vrijdagavond 22.00 uur bij Joost 

Koedijk (of per e-mail via: krantje@keizersgrachtkerk.nl) 

 

Van de redactie Erzsebet Oosterveld 

 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 
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Datum                  Thema                                 Uitleg  

 

17-05-2020 Van chaos naar schepping Gerhard Scholte 

24-05-2020 Van chaos naar schepping Ferdinand Borger 

31-05-2020 Van chaos naar schepping Jan Krans 

07-06-2020 Vriendschap Gerhard Scholte 

14-06-2020 Vriendschap Hanna Wapenaar 

21-06-2020 Vriendschap Robert Jan Nijland 

28-06-2020 slotzondag Gerhard Scholte  

05-07-2020 zomerdienst "In de hoofdrol" Sietske van der Hoek 

12-07-2020 zomerdienst "In de hoofdrol" Bram Grandia 
 
 

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 

 

 

 Kerkdiensten in de komende periode 

Bereikbaarheid pastoraal team 
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Onderstaande tekst heeft ook in een Link-

Nieuwsbrief gestaan (no 8), zoals we die in 

deze bijzondere tijden tweemaal per week 

rondsturen. Maar omdat de KidS een veel 

bredere groep lezers heeft plaats ik het ook 

graag in mijn Kleine Kroniek. 

 

Uit de Nieuwsbrief 

Het is alweer even geleden, dat ik in le-

vende lijve gemeenteleden (jullie dus, of in 

elk geval een deel van de lezers) heb ge-

zien. Dat was de eerste maart van dit jaar, 

toen we de laatste ‘gewone’ dienst hielden 

met aanwezigen in de zaal en alles d’r op 

en d’r aan, zonder die anderhalvemeter en 

het aanwezigheidsquotum! 

Dat ‘levende lijve’ is nu voornamelijk over-

genomen door oor en oog, ons contact 

loopt nu via telefoon, whatsapp, email, 

facebook en zoom. En vergeet de gewone 

kaarten niet, handgeschreven! Meer dan 

anders vind ik ze in de brievenbus en meer 

dan anders verstuur ik ze, of breng ze 

langs, of dat laat doen door onze huisge-

noot. Ja dat is wel leuk om te vertellen: 

dankzij TeamKerkbed zou er begin maart 

iemand een week of anderhalf bij ons ver-

blijven en dan weer doorverhuizen naar 

een andere plek. Maar toen brak het virus 

ons leven en samenleven binnen en we 

wilden hem natuurlijk niet terug de straat 

op sturen. Het post bezorgen geeft onze 

huisgenoot veel plezier en tegelijk een ver-

ruimde blik op Amsterdam.  

Zoals jullie wellicht al ter ore is gekomen, 

hebben we besloten om mijn afscheids-

dienst van 28 juni niet door te laten gaan. 

Verstandig besluit blijkt achteraf, want we 

hadden sowieso die datum nog niet in de 

kerk mogen samenkomen. We kozen voor 

zondag 20 september, een paar zondagen 

voor de 8e oktober, officieel de datum dat 

mijn emeritaat ingaat. Wel blijft als eind-

streep staan de eerste juli! 

Ik had verwacht dat deze laatste maanden 

in mijn actieve loopbaan het tempo lang-

zaamaan zou vertragen tot het moment van 

de eindstreep. Maar door de absurde om-

standigheden van deze tijd zijn de contac-

ten met gemeenteleden intensiever dan 

ooit. En ik beleef dat als een onverwachtse 

toegift, mij zeer welkom!  

 

Experiment met reële kerkdiensten?! 

Inmiddels (8 mei) hebben we gehoord dat 

de kerken vanaf de eerste juli weer met 100 

mensen samen mogen komen. En vanaf 1 

juni, heel binnenkort dus, alweer met 30 

mensen. De PKN heeft de kerken opgeroe-

pen vanaf die eerste juni te experimenteren 

met kerkdiensten onder de anderhalve-

meterregels! Ik vermoed dat ons kgk-be-

stuur dat ook in haar volgende zoom-ver-

gadering zal bespreken! U wordt door ons 

natuurlijk per email op de hoogte gehou-

den. Hoe dan ook, voor de mensen met 

‘kerkhonger’ breken er betere tijden aan. 

En dat is goed nieuws! 

 

Kringenwerk 

Het is goed dat u op de hoogte bent van de 

voortgang van het kringenwerk in het dins-

dagleerhuis, ‘Gesprek op de Dinsdagmor-

gen’, en van de beide leeshuizen op 

Kleine Kroniek Gerhard Scholte 
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woensdagavond en zaterdagmorgen. Het 

dinsdagleerhuis zal helaas niet meer wor-

den opgestart. Wel zijn er nog een zestal 

leeshuizen die middels de zoom-verbin-

ding zullen plaatsvinden. Mocht u hiervoor 

belangstelling hebben, laat het me weten 

en ik stuur ook u de zoom-link door! Om-

dat mijn werk echt per 1 juli zal zijn neer-

gelegd (uitzonderingen i.v.m. corona daar-

gelaten) gaat het om mijn allerlaatste lees-

huizen in de Keizersgrachtkerk.  Ik heb hier 

en daar al laten weten dat ik de leeshuizen 

wel zal meenemen naar het hiernamaals 

van mijn emeritaat, maar dan op een an-

dere plek en onder andere naam. Want, 

zoals ik altijd al zei, ik kan het zelf niet mis-

sen! Elders in deze KidS vindt u de laatste 

zes data van beide leeshuizen! 

 

Hans Hesseling 

Afgelopen week ontvingen we de rouw-

kaart van Hans Hesseling, die afgelopen 

maandag 4 mei na een lang ziekbed is 

overleden. Hans is 86 jaar geworden. Hoe-

wel Hans zich een aantal jaar geleden 

heeft laten uitschrijven hebben meerdere 

mensen uit onze gemeente contact met 

Hans gehouden. Een enkeling was ook 

aanwezig bij het afscheid in besloten kring. 

Graag haal ik wat eigen herinneringen op 

aan Hans. Daarbij hele kleine details, zoals 

de heerlijke koffie die hij thuis voor je wist 

te maken. En hele dierbare, zoals kinder-

verhalen die hij zelf in de kerk heeft ver-

teld, een aantal maal gemodelleerd naar 

zijn favoriete kinderboek ‘Le Petit Prince’! 

Als een echte grootvader zat hij dan op zijn 

vertelstoel. Ja, Hans liet graag van zich ho-

ren, juist als hij je met zijn kritische visie 

aan het denken wilden zetten. Menigeen 

zal zich nog zijn ‘KKK’ herinneringen, (kri-

tische Keizersgrachtkerk) ‘een column in 

de Kids met zijn kritische waarnemingen. 

In latere jaren heeft Hans intensief meege-

werkt aan het redigeren van diezelfde KidS. 

Ook draaide hij in de periode 2009-2013 

met graagte mee in een aantal voorberei-

dingsgroepen, waarbij hij het prachtig 

vond om vooral de verschillen in visie en 

geloof uit de verf te krijgen.   

Zijn rouwkaart bevatte een gedicht van zijn 

eigen hand. Ik neem dat graag over, ook 

omdat hem zo typeert! Zijn familie schreef 

op de rouwkaart: 

Vaarwel eigenwijze, lieve, creatieve en 

leergierige vader, opa en zielsmaatje” 

Hans Hesseling, zijn naam zij ons tot ge-

dachtenis! 

 

 

De laatste adem 

 

Nu de laatste adem is verdwenen 

Een levend zijn in het niets beland(t) 

Denken wij soms aan wat was 

 

Wanneer een levend mens was doodge-

gaan 

Zonder vriend of zonder medemens 

Schreef Starik zijn ‘Poule des doods’ 

Samen met nog vele anderen 

Een gedicht 

Om de niet meer zijnde mens te eren. 

 

Dichter had ik willen worden 

Of een bekende schrijver 

Daar is het niet van gekomen 

Wel bleef ik geloven in de dood 
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Die is nu eindelijk toch gekomen 

Een leven vol van allerlei liep ten eind 

Of we als miniem atoompje blijven  

zwerven 

Zal ik je wel een keer vertellen 

Als ik je in de oneindigheid ontmoet. 
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De Keizersgrachtkerk wordt mede moge-

lijk gemaakt door de KPN. Niet als sponsor 

(dat zijn we zelf, zie de bijdrage van de 

penningmeester), maar toch: onze online 

diensten zijn volledig afhankelijk van de 

grote kabelboer, die afhankelijkheid zit mij 

natuurlijk niet lekker maar ik probeer één 

en ander ‘om te denken’ tot een oefening 

in overgave. Dus als de verbinding tijdens 

de dienst heel af en toe hapert, kan ik nu in 

ieder geval ‘gericht’ moppe-

ren…  

‘Gelukkig’ zijn we, nog 

meer dan van de KPN, af-

hankelijk van mensen in 

onze gemeente. De vrou-

wen en mannen van het ge-

luid, de website, het 

KGKrantje, de nieuwe digi-

tale nieuwsbrief LINK en dit 

kerkblad: ze zijn onmisbaar 

voor elke vorm van inhoud 

(tekst, muziek) en verbin-

ding, die we in de diensten 

en daarbuiten willen laten horen en zien. 

Lintjes voor hen! 

Mooi ook om te merken dat we ondanks 

allerlei beperkingen toch ook tradities in 

stand weten te houden. Zo hebben Joost 

Koedijk en Dirk Bleichrodt samen met le-

den van dispuut FORUM op 4 mei bloe-

men gelegd bij de herdenkingsplaquette 

voor dominee Ferwerda en koster Van der 

Baan; zij werden in 1944 vermoord. En 

ook de Vrijheidsmaaltijd van het Amster-

damse comité 4 en 5 mei waar we al een 

aantal jaren aan meedoen, heeft een an-

dere vorm gekregen: voorheen markeerden 

we de vrijheid door samen met Amster-

dammers van binnen en buiten de kerk, in 

onze Tuinzaal een feestelijke maaltijd te 

eten op 5 mei. Dit jaar hebben gemeente-

leden bij een grote groep mensen een spe-

ciaal gemaakte Vrijheidsmaaltijdsoep 

langsgebracht, bereid door Amsterdamse 

chefkoks. Samen hetzelfde eten, schept 

ook een band, is de gedachte van de orga-

nisatie. In dit blad schrijven Joost Koedijk 

en Wilna er meer over.  

In de wijkraadsvergadering 

van 16 april is teruggekeken 

op de besluiten van het mo-

deramen over de aanpassin-

gen van de diensten. Daar-

naast heeft de wijkraad inge-

stemd met het voorstel van 

het moderamen om 4 ‘vrije 

collecten’, die we als wijkge-

meente zelf kunnen bepalen, 

te bestemmen voor het werk 

in de eigen gemeente. Het 

gaat om de 2e collecte op 19 

juli, 2 augustus, 24 december en 27 de-

cember. Het motief is dat als gevolg van de 

corona-crisis onze wijkgemeente veel in-

komsten derft. De verhuur ligt vanaf 12 

maart stil, maar ook zullen de collecte-op-

brengsten sterk achterblijven bij de begro-

ting. Ook de jaarlijkse Paasactie, waarbij 

gemeenteleden een gift wordt gevraagd, 

ging niet door vanwege corona. Deze actie 

wordt, in andere vorm, rond de Startzon-

dag georganiseerd. 

Deze bijdrage sluit ik af met twee besluiten 

die al in het KGKrantje te lezen waren en 

waarvoor de wijkraad op 16 april groen 

Uit de Wijkraad en Moderamen Berendien Bos 

 

Mooi ook om te 

 merken dat we on-

danks allerlei beper-

kingen toch ook  

tradities in stand  

weten te houden. 
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licht gaf. Ten eerste is de afscheidsdienst 

van Gerhard Scholte verplaatst naar sep-

tember. Op de oorspronkelijke datum (28 

juni) verwachten we dat onze gemeente, 

en mensen in onze gemeente, nog niet he-

lemaal in normale doen is, als dat über-

haupt mogelijk is na de ingrijpende effec-

ten van deze corona-pandemie. Ten 

tweede, vanaf 1 september aanstaande ne-

men Hanna van Dorssen en Robert Jan 

Nijland-Beltman voor één jaar, een deel 

van de werkzaamheden van Gerhard 

Scholte op zich. Hanna concentreert zich 

op het pastoraat en wordt als predikant be-

vestigd; Robert Jan combineert het bestuur-

lijke werk met het jongerenwerk. Beiden 

zullen regelmatig voorgaan in onze dien-

sten en gaan ieder twee dagen per week 

voor onze gemeente aan de slag. Roos 

Fountain start op 1 september als tiener-

werker voor 1 dag per week. Een gevari-

eerd drietal mensen met wie we graag het 

nieuwe seizoen mee in gaan. 

Heeft u vragen of opmerkingen over wat ik 

hierboven schrijf, neem gerust contact met 

me op. 

 

 

Nu de Coronaperiode de planning van het 

project KGK 2030 vertraagt, hebben we 

een nieuwe planning gemaakt.  

 

Waardering uitspreken over de 31 bloei-

factoren – stap 2 

Er zijn zo’n 40 formulieren ingeleverd. U 

kunt uw waardering nog inleveren tot en 

met 7 juni. We hopen iedereen op 7 juni 

weer live in de kerk te ontmoeten. Zo niet, 

dan is 7 juni toch de sluitingsdatum. De 31 

bloeifactoren staan hieronder. U kunt uw 

verdeling van de 7 punten over de 31 

bloeifactoren via de mail insturen  

(factor x / x punten). Bent u digitaal niet 

vaardig? Dan kunt u bellen met Robert Jan 

Nijland (06 81538193). We regelen dan 

iets via de telefoon of via de post. 

 

 

Dromen – stap 3 

We hebben besloten de bijeenkomst om te 

dromen naar aanleiding van de bloeifacto-

ren te verplaatsen naar zaterdag 5 septem-

ber van 10.00-15.00 uur. Zet hem vast in 

uw agenda.  

 

Startzondag 

De oorspronkelijke planning was om op de 

startzondag de kerkdienst voor te bereiden 

rondom de uitkomsten van het hele proces. 

We hebben als begeleidingsgroep nu be-

sloten die dienst voor te bereiden aan de 

hand van de 7 bloeifactoren die door ons 

allen het meest zijn genoemd.  

 

Verdere planning 

De planning van stap 4 en 5 volgt later. 

KGK 2030 – hoe gaan we verder 

 

Anje van der Heide 
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De begeleidingsgroep KGK 2030: Ynke, 

Mirjam, Fleur, Pien, Herman, Robert Jan en 

Anje 

 

 

Welke bloeifactoren moeten mee naar de 

toekomst? 

In januari hebben betrokkenen bij de Kei-

zersgrachtkerkgemeente (KGK) elkaar ver-

halen verteld over waarom ze de KGK 

waarderen. Ook hebben enkele mensen 

nog per mail of telefoon hun verhaal ver-

teld. Uit elk verhaal is een ‘bloeifactor’ ge-

destilleerd, de factor die bepaalt waarom 

het zo’n positieve herinnering voor de ver-

teller ervan is. 

Dat waren in totaal 88 factoren, waar uiter-

aard de nodige overlap in zat. Ze zijn ge-

groepeerd en ‘samengevat’ in de onder-

staande 31 uitspraken. Deze zijn zó gefor-

muleerd dat ze een situatie beschrijven. 

Volgens de mensen die deze factor hebben 

ingebracht ís de KGK zo, ook al denken an-

dere mensen daar misschien anders over. 

Van deze 31 bloeifactoren mag iedereen 

aangeven waar we als gemeente veel aan-

dacht aan zouden moeten geven.  

Dus een uitspraak over wat je belangrijk 

vindt: wat moet beslist mee naar de toe-

komst? 

Om aan te geven waar we volgens jou 

vooral energie, tijd en geld in moeten ste-

ken mag je ZEVEN PUNTEN VERDELEN. 

Dat mogen zeven punten bij één factor 

zijn, maar je mag ze ook anders verdelen. 

Mail uw uitkomst (factor x / x punten) naar 

kgk2030@keizersgrachtkerk.nl.   

1. Wij zijn een gemeenschap met een 

open sfeer waar iedereen zich ge-

dragen, verbonden en thuis voelt. 

2. Wij zijn een gemeenschap waar we 

grote levensgebeurtenissen (doop, 

huwelijk, sterven e.d.) met elkaar 

delen. 

3. Bij ons kan iedereen erbij horen, 

zonder voorbehoud of beoordeling, 

je wordt geaccepteerd zoals je bent. 

4. Iedereen kan en mag meedoen, je 

kan je talenten en ervaring inbren-

gen, dat wordt gewaardeerd en is be-

tekenisvol. 

5. Je wordt gezien en we leven met el-

kaar mee, zowel bij lief en leed als 

bij dagelijkse dingen. 

6. Wij kijken naar elkaar om; waar de 

zorg van de één eindigt nemen an-

deren het over. 

7. In de KGK ervaren wij onderdeel te  

zijn van de wereldwijde kerk. 

8. Wij zijn een laagdrempelige organi-

satie waaraan iedereen kan mee-

doen. 

9. De KGK blijft zich politiek en als  

groep ontwikkelen, zodanig dat je er 

zelf ook van groeit. 

10. Jongeren geven op creatieve wijze 

de traditie opnieuw vorm. 

11. Geloofsbeleving en maatschappe-

lijke betrokkenheid gaan hier hand 

in hand.  

12. Er is vrijheid van interpretatie van 

geloof en godsbeeld; ook de vrijheid 

om niet te geloven. 

13. De KGK is een plek voor stilte en ge 

bed. 
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14. Wij gaan in gesprek en bevragen el-

kaar over wezenlijke thema’s, dat 

verbindt en stimuleert ontwikkeling. 

15. Wij zoeken samen naar verdieping 

en zingeving van het leven. 

16. Wij vertellen oude verhalen uit de 

Bijbel opnieuw met betekenis voor 

ons leven van nu. 

17. De vorm en inhoud van de kerkdien-

sten in de KGK houden het geloof 

actueel. 

18. In de KGK doen we gewoon in taal 

en gebruiken, niet heilig of zweve-

rig, met beide voeten op de grond. 

19. Kinderen hebben een volwaardige, 

op hen toegesneden plek in de KGK. 

20. Er is ruimte in de kerkdienst om per-

soonlijke verhalen en kwetsbaarheid 

te delen, dat geeft herkenning en er-

kenning. 

21. In voorbereidingsgroepen ervaren 

wij o.a. inspiratie, troost, verbon-

denheid en de geest van God. 

22. In voorbereidingsgroepen en kerk-

dienst is ruimte voor ieders eigen in-

breng. 

23. We gebruiken theatrale vormen om 

verhalen te vertellen zodat het raakt. 

24. Wij gebruiken experimentele, crea-

tieve manieren om met God en de 

Bijbel om te gaan. 

25. De muziek en liederen in de KGK 

zijn wezenlijk voor het uitdrukken 

en ervaren van onze geloofsbele-

ving. 

26. Je wordt in beweging gezet om naar 

elkaar en de wereld om te zien en 

dat mee te nemen in de dagelijkse 

praktijk. 

27. Wij geven samen handen en voeten 

aan de zorg voor de wereld, van je 

buur tot de rest, ieder op zijn eigen 

wijze en naar eigen kunnen. 

28. Wij helpen waar geen helper is. 

29. Uitdagingen gaan we creatief tege-

moet binnen verhuur en kerk, waar-

bij maatwerk, persoonlijke aandacht 

en kwaliteit geleverd wordt. 

30. Wij bewaren de schoonheid van het 

historische gebouw. 

31. Wij behouden en stimuleren de ver-

huur van de KGK. 

 

Mail uw verdeling van de 7 punten over 

deze 31 bloeifactoren naar kgk2030@kei-

zersgrachtkerk.nl 

. 
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Kiezen is nooit mijn sterkste kant geweest. 

Het komt me dan ook niet slecht uit dat we 

wat meer tijd hebben gekregen om punten 

te verdelen onder de 31 bloeifactoren die 

in het kader van het mooie proces 

KGK2030 zijn geformuleerd. Ik ben er 

even voor gaan zitten om mijn keuze te be-

palen. Wie weet helpt mijn keuzeproces 

degenen onder jullie die nog geen keuze 

hebben kunnen maken. 

 

Hoe bepaal je in vredes-

naam de bloeifactoren die je 

het belangrijkst vindt in een 

lijst met 31 uitspraken waar-

mee je het eigenlijk niet on-

eens kunt zijn? Ik ben uitge-

gaan van de vraag die ik ook 

altijd stel als ik identiteits-

processen op christelijke 

scholen begeleid: wat is 

voor mij het eigene van de 

Keizersgrachtkerk? Met an-

dere woorden: welke aspec-

ten maken voor mij de Kgk 

tot de Kgk? 

Om die vraag te beantwoor-

den, heb ik eerst de bloeifactoren eruit ge-

filterd die aspecten beschrijven die voor 

elke kerkelijke gemeenschap zouden moe-

ten gelden. Die hebben te maken met ver-

bondenheid, erbij horen, omzien naar el-

kaar en de wereld, gesprek, zingeving, 

stilte en gebed. Hoe essentieel ook, dat zijn 

dingen die je van elke kerk verwacht. Ik 

weet wel dat de ene kerk er beter in slaagt 

om die gestalte te geven dan de andere, 

maar ze maken wat mij betreft niet het ei-

gene van een bepaalde kerkelijke gemeen-

schap uit. 

Hetzelfde geldt voor de uitspraken die te 

maken hebben met het gebouw en de ver-

huur. Ook ik voel me gezegend met een 

prachtig kerkgebouw dat door de inzet van 

velen ook nog geld in het laadje brengt, 

maar hangt onze manier van kerk-zijn 

daarvan af? Ik denk het niet. 

 

Deze redenering heeft in ie-

der geval als voordeel dat ze 

het aantal bloeifactoren 

waaraan ik mogelijk punten 

zou willen geven, drastisch 

verkleint. Tussen de overge-

bleven bloeifactoren ont-

waar ik inderdaad een aan-

tal uitspraken die iets zeggen 

over wat voor mij kenmer-

kend is voor de Kgk. 

Die gaan over laagdrempe-

ligheid en de mogelijkheid 

om je talenten en ervaring in 

te brengen (4 en 8), vrijheid 

van interpretatie van geloof 

en godsbeeld (12) en over wat ik als het ei-

gene van onze liturgie beschouw: ruimte 

voor persoonlijke verhalen en creatieve 

manieren om met God en de Bijbel om te 

gaan (20, 23, 24). 

En de voorbereidingsgroepen dan? Interes-

sant genoeg zit er geen bloeifactor tussen 

in de trant van: kenmerkend voor de Kgk is 

dat de diensten worden vormgegeven door 

voorbereidingsgroepen rond een bepaald 

Over bloeifactoren en keuzestress 

 

Guido de Bruin  

 

Hoe bepaal je in 

vredesnaam de 

bloeifactoren die je 

het belangrijkst vindt 

in een lijst met  

31 uitspraken  

waarmee je het ei-

genlijk niet oneens 

kunt zijn? 
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thema. De bloeifactoren die over de voor-

bereidingsgroepen gaan (21 en 22), zijn in 

feite verbijzonderingen van meer alge-

mene kenmerken: inspiratie, verbonden-

heid en ruimte voor ieders inbreng. 

Afgezien daarvan vind ik – en dat is mis-

schien vloeken in de Keizersgrachtkerk – 

dat onze manier van kerk-zijn niet staat of 

valt met de huidige werkwijze met voorbe-

reidingsgroepen. De beide, essentiële 

functies van voorbereidingsgroepen – on-

derling gesprek over wezenlijke thema’s en 

de mogelijkheid voor iedereen om inbreng 

te hebben in de liturgie – zijn volgens mij 

ook op andere manieren te organiseren. 

Daarbij bekruipt mij soms het gevoel dat 

een onevenredig groot deel van onze tijd 

en energie in liturgie gaat zitten. 

Van mij dus geen punten naar 21 en 22 

(hoe waar het ook is wat daar staat). Ik zit 

nog wel met een twijfelgeval. De bloeifac-

toren die ik hierboven heb geselecteerd als 

voor mij kenmerkend voor de Kgk, zijn me 

toch iets te exclusief binnenkerkelijk. Er 

moet wat mij betreft nog een bloeifactor bij 

die gaat over de oriëntatie op de (betere) 

wereld, hoewel elke kerk die natuurlijk zou 

moeten hebben. Mijn keuze valt op 11: 

Geloofsbeleving en maatschappelijke be-

trokkenheid gaan hier hand in hand. 

 

Met de eerdergenoemde kom ik zo uit op 

zeven bloeifactoren. Dat had ik niet van te-

voren bedacht, maar nu het zo uitkomt, be-

spaar ik mijzelf in ieder geval keuzestress 

over de puntenverdeling. 
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2019: ‘levend geld’ volgens begroting, hoogste verhuuropbrengst sinds 2005, verlies 
aanzienlijk. 
 

Gebruikelijk is dat de jaarrekening in april 

wordt besproken in een gemeentevergade-

ring. Dat is nu om begrijpelijke reden niet 

gebeurd. We weten niet wanneer een ge-

meentevergadering kan worden gehouden. 

Daarin worden de cijfers toegelicht. Het 

kan zijn dat de jaarcijfers al voor die te 

houden gemeentevergadering op de PKA-

website staan. Voor nu een korte blik op 

een samenvatting van de winst- en verlies-

rekening 2019, met als referentie de reali-

satie 2018 (de begrippen zijn toegelicht in 

de vorige KidS). 

 

In euro’s (afgerond), R = realisatie, B = begroot 
 

 R 2019 B2019  R 2018 

Opbrengsten   

Levend geld 117.820 118.000 116.612 

Verhuuropbrengsten 104.355 104.000 91.931 

Renteresultaat 31.249 30.000 30.624 

Totaal baten 253.424 252.000 239.167 

    

Kosten    

Personeelskosten 199.753 193.200 199.149 

Organisatiekosten 35.377 24.700 43.088 

Huisvestingskosten  42.113 38.500 48.921 

Totaal kosten 277.243 256.400 291.158 

Resultaat -23.819 -4.400 -51.911 

 

 
De opbrengsten stemmen tot tevredenheid. 

De kerkelijke bijdragen, giften en collectes 

(‘levend geld’) liggen op het niveau van de 

begroting en wat hoger dan in 2018. Dank 

voor uw bijdragen. Toch zou het ‘levend 

geld’ een grotere steunpilaar kunnen zijn 

als we bedenken dat maar 30% van de le-

den/betrokkenen structureel bijdraagt. De 

Van de penningmeester 

 

Frits van den Boomgaard  
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verhuur heeft de hoge doelstelling van de 

begroting gehaald. Dank aan de koster en 

de leden van de Stuk. 

De kostenkant is minder rooskleurig. Ver-

reweg de grootste uitgaven zijn de perso-

neelskosten (predikant, gastpreekbeurten, 

aandachtspastor, jongeren- en tienerwer-

ker, muziekcoördinator en koster).  

De organisatiekosten bestaan uit allerlei 

kosten rond gemeenteopbouw (activiteiten 

ten dienste van de erediensten, wijkactivi-

teiten, afdracht aan de PKN en kantoorkos-

ten in ruime zin van het woord). De over-

schrijding is een teken dat we als gemeente 

veel ondernemen. De keerzijde is dat we 

die activiteiten de komende jaren realisti-

scher gaan inrekenen in het kader van de 

begrotingsopstelling. De kosten nemen 

daardoor toe. De huisvestingskosten staan 

voor het onderhoud van het gebouw, de in-

stallaties en de reserveringen voor 

toekomstig onderhoud. Deze kennen een 

overschrijding van ruim € 3.600 (o.a. een 

dure reparatie van de microfoons).  

Het verlies (€ 23.819) komt ten laste van de 

algemene reserve (deze daalt van € 

841.727 naar € 817.908). We hebben nog 

een forse reserve, maar zij neemt de laatste 

jaren af. Tot welk niveau kan deze verder 

dalen? Is het reëel te veronderstellen dat de 

kerkelijke bijdragen en de verhuurinkom-

sten in de komende jaren zoveel stijgen dat 

we geen of een veel kleiner verlies lijden? 

Onze personeelsformatie (ruim 70% van 

de kosten) is de laatste jaren gegroeid. Is 

een heroverweging nodig? Kortom, er zal 

nagedacht moeten worden over de finan-

ciën op korte en middellange termijn. Te-

meer, omdat als gevolg van de coronacrisis 

de inkomsten dit jaar sterk (zullen) achter-

blijven bij de begroting. Met als gevolg dat 

de algemene reserve verder daalt.  
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De afgelopen maand is er op diaconaal 

vlak niet heel veel gebeurd. Komt het door 

de lock-down? Gerard van Breevoort zorgt 

er natuurlijk voor dat de ex-Vluchtmaters 

extra geld krijgen voor fruit en groente, en 

waar nodig voor persoonlijke behoeften – 

variërend van aspirines tot maandverband 

tot bandenplak. Via Gerhard Scholte kon 

de diaconie een gemeentelid die door een 

onverwachte aanschaf knel 

zat, helpen via de ‘leenpot’ - 

het betreffende gemeentelid 

had het bedrag binnen de 

kortste keren alweer terugbe-

taald. Dat brengt ons erbij 

dat we niet genoeg kunnen 

benadrukken dat ook ge-

meenteleden die financieel 

klem zitten altijd een beroep 

kunnen doen op de diaconie 

voor een gift of een lening. 

Omzien naar elkaar, noe-

men we dat – en de Keizers-

grachtkerk vindt dat belang-

rijk! Schroom dus niet met 

één van ons van ons contact 

op te nemen – of deel je zorg 

in een pastoraal gesprek dat 

je hebt met Gerhard of Hanna van Dors-

sen– zij weten ons te vinden. En zij weten 

ook dat we binnen de diaconie altijd even 

goed overleggen of we het verantwoord 

vinden het verzoek te honoreren.  

 

Vanaf het begin van de lock-down tot eind 

april heeft de diaconie ervoor gekozen de 

collectes waarvoor de wijkdiaconie de 

bestemming kiest, te bestemmen voor de 

Voedselbank Centrum/Oud West en de So-

ciale Kruidenier. In totaal ging het om vijf 

collectes (in dezelfde periode stonden op 

het collecterooster ook een paar stedelijke 

diaconale doelen – die hebben we niet in 

dit ‘collecteproject’ ondergebracht). In de 

vorige Kids en in het kg-krantje (dus ook op 

de website...!) hebben we de bestemming 

uitvoerig toegelicht. Bij el-

kaar is € 1026,24 (givt) + € 

965,- (via rechtstreekse over-

makingen op de rekening 

van de diaconie) binnenge-

komen. Dat is een fantas-

tisch resultaat voor 5 collec-

tes! Dank voor jullie krachtig 

antwoord op onze oproep 

óm te zien naar Amsterdam-

mers in armoede. 

 

Met Pasen vroegen we om 

laptops om de online hulp-

verlening aan getraumati-

seerde ongedocumenteer-

den te vergemakkelijken. 

We kregen al snel 2 laptops 

aangereikt. Veel dank, mede 

namens het Code Rood Netwerk en het 

Steunpunt Vrouwen zonder Verblijfsver-

gunning. 

 

Verder hebben we de afgelopen rustige 

maand gebruikt om wat meer systematisch 

naar de diaconale collectedoelen te kijken 

en om de financiële situatie 2019 op een 

rij te zetten. Om met dat laatste te 

Bericht uit de Diakonie Anna Verbeek 

 

We kunnen niet  

genoeg benadruk-

ken dat ook ge-

meenteleden die 

 financieel klem zit-

ten altijd een  

beroep kunnen 

doen op de diaco-

nie voor een gift of 

een lening 
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beginnen: Marjolijn Nanninga en Anna 

Verbeek hebben de ‘diaconale jaarreke-

ning 2019’ besproken met Frits van den 

Boomgaard, de penningmeester van de 

Keizersgrachtkerk. Dat was plezierig en 

verhelderend (voor zowel Frits als voor de 

diaconie) en we hebben afgesproken vol-

gend jaar de jaarrekening in de voltallige 

wijkraad aan de orde te stellen.  

Een jaaroverzicht van de inkomsten en uit-

gaven van de diaconie van de Keizers-

grachtkerk, met een beknopte toelichting 

op de posten, staat op pagina 40 van deze 

Kids. In algemene zin willen we het vol-

gende er over opmerken: 

1. Aan de inkomstenkant zijn we blij met 

de vaste periodieke giften door tien ge-

meenteleden, en de bedragen die zo nu 

en dan door gemeenteleden naar de 

bankrekening worden overgemaakt. 

Verder is in 2019 voor een bijzondere 

crowd-funding de bankrekening van de 

diaconie gebruikt; veel gemeenteleden 

hebben bijgedragen aan de actie en het-

geen niet nodig was voor het beoogde 

doel is door de organisatoren bestemd 

voor overig diaconaal werk.  

2. Uitgaven van de diaconie gingen voor-

namelijk naar drie belangrijke ‘werkge-

bieden’:  

- Individuele hulpverlening aan ge-

meenteleden 

- Hulp aan ongedocumenteerden 

- Ondersteuning van daklozenopvang 

‘Stoelenproject’: de diaconie draagt 

de kosten voor extra zuivelpro-

ducten voor de bezoekers aan het 

Stoelenproject en nam in 2019 ook 

de pr-kosten voor het benefietcon-

cert t.b.v. Stoelenproject voor zijn 

rekening. 

3.   Vergeleken met 2018 is het bedrag  

dat we uitgaven om ongedocumen-

teerde asielzoekers te ondersteunen 

(voornamelijk Vluchtmaat) vrijwel ge-

halveerd. Dat is deels omdat de mensen 

in toenemende mate erin slaagden met 

kleine klusjes zelf enige inkomsten te 

verwerven en minder afhankelijk waren 

van onze steun, deels omdat ze in okto-

ber 2019 de Vluchtmaat moesten verla-

ten, waarna de contacten en daarmee 

ook de ondersteuning veel meer hap-

snap zijn geworden. 

Over de diaconale collectedoelen valt nog 

veel te zeggen; daar komen we in de vol-

gende Kids graag op terug. 

 

Tenslotte heb ik helaas ook een teleurstel-

lend bericht, hoewel het voor niemand on-

verwacht zal zijn: in april is besloten dat 

het benefietconcert voor het Stoelenpro-

ject, dat op 21 juni stond gepland, kan dit 

jaar helaas niet doorgaan. Dat is erg jam-

mer, maar gelukkig heeft de Fanfare van de 

Eerste Liefdesnacht al laten weten dat ze 

graag op een ander, nader te bepalen da-

tum komt spelen. Wat in het vat zit, ver-

zuurt niet! 

 

 



 

18 

VERHUUR EN EXPLOITATIE: 

De Steungroep Kosterij (StuK) zit noodge-

dwongen (schone) handenwringend thuis. 

En dat is jammer omdat de ‘Stukkers’, zich 

altijd zeer verdienstelijk maken bij de ver-

huuractiviteiten.  

 

Zo’n 10 Stukkers zijn in 2019, samen met 

de koster en hulpkoster, actief geweest en 

hebben, geheel op vrijwillige basis, zo’n 

1.000 uur geholpen. Dat is ongeveer 5 à 6 

uur inzet per persoon per maand. Een inzet 

bij commerciële verhuur is gemiddeld een 

dagdeel per Stukker.  Er zijn ongeveer 45 

Stukkers beschikbaar (waaronder 10 stu-

denten van Dispuut Atlas), maar het me-

rendeel van de werkzaamheden wordt 

door 10 vrijwilligers uitgevoerd. Activitei-

ten: bar / keuken / catering en toezicht, ge-

luid, schoonmaak.  

 

De Stukkers hebben met alle inzet bijge-

dragen aan het behalen van de begroting 

voor verhuur in 2019. Onze penningmees-

ter heeft de volgende cijfers vrijgegeven. 

De opbrengst uit zaalverhuur in 2019 is 

zo’n 80.000 euro. Opbrengst uit catering is 

zo’n 40.000 euro. Inkoopkosten: ongeveer 

15.000 euro. Totale opbrengst van StuK 

aan de KgK in 2019: 104.000 euro (afge-

rond). Een mooi resultaat. Hulde en dank 

voor alle inzet! 

  

Schoonmaakdag   

Tijdens de schoonmaakdagen van zaterdag 

18 en 25 januari 2020 is er geboend, ge-

poetst en zijn de ramen gelapt door Paul, 

David, Harry, Gerrit, Tjada, Saarke en stu-

denten (8) van Dispuut Atlas. Dank voor 

jullie inzet weer!   

 

Eerstvolgende schoonmaakdag staat ge-

pland op zaterdag 11 juli (in afwachting 

van verruiming corona maatregelen).  

 

Verhuur 

Wie weet kent u ook organisaties of men-

sen die op zoek zijn naar een betaalbare en 

centraal gelegen locatie met prima voor-

zieningen. Wijs ze dan eens op de Keizers-

grachtkerk! U kunt belangstellenden infor-

matie geven door te verwijzen naar onze 

website: www.keizersgrachtkerk.nl/ver-

huur of www.keizersgrachtkerk.nl/trou-

wen

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de Kosterij 
 

Henk-Jan Bustraan 
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Daar staan we dan in de keuken van het 

Stoelenproject onder de Marnixgarage, 

waar iedere nacht 50 daklozen van 15 sep-

tember t/m 30 april slapen. Elke 

avond/nacht worden zij voorzien van eten, 

koffie/thee/melk en karnemelk en een 

praatje. Elke dag wordt er gekookt door 

verschillende kookploegen zoals de Ro-

tary, bedrijven zoals de Rabobank, Ballast 

Nedam, IJmere en 

verschillende ker-

ken onder wie 

vrijwilligers van 

onze kerk. Op da-

gen dat er geen 

kookploeg is, 

wordt een stevige 

voedzame soep 

met brood geser-

veerd. 

Onze kookploeg 

t.w. Dineke 

Klijnsmit, Lian 

Janssen, Gerard 

Pronk, Lies Ruiter, Jaap Jonker, Saarke 

Wondergem en Julia Pelupessy koken één 

keer in de maand onder de bezielende 

leiding van Yolanda Kersten. Zij bedenkt 

een hoofd- en nagerecht. 

We doen boodschappen, we snijden, we 

schillen, we bakken, we braden, we proe-

ven en we wassen af. Om uiterlijk 17.30 

uur moeten we de ruimte verlaten. De dak-

lozen mogen dan de ruimte in voor de 

avond en de nacht. 

Naast het koken brengen Nelien Nugteren, 

Paul Stolk, Gerda 

Zebeda, Ida en 

Co Griffioen en 

Julia Pelupessy 

wekelijks in die 

periode 7 l melk 

en 3 l karnemelk 

naar het Stoelen-

project. Bij el-

kaar 330 l zuivel. 

Ook voor de 

daklozen geldt 

‘melk is goed 

voor elk’! 

Op 15 september 

gaat het Stoelenproject weer open en dan 

gaan we weer koken en zuivel brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Stoelenproject 
 

Julia Pelupessy 
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In oktober vorig jaar verscheen Atlas van 

een bezette stad: Amsterdam 1940-1945. 

In dat boek vertelt Bianca Stigter, redacteur 

bij NRC Handelsblad, oorlogsverhalen van 

drieduizend Amsterdamse adressen. “Door 

de concreetheid van een adres is zo’n ver-

haal een klap in je gezicht,” zegt ze zelf. 

Atlas van een bezette stad is een monu-

ment voor slachtoffers en verzetsmensen, 

maar het is ook een aanklacht tegen daders 

en collaborateurs. 

Een van de verhalen bij Kei-

zersgracht 566 – het staat on-

der Kerkstraat 109, maar dat 

klopt niet – is dat van Susanne 

de Leeuw. Ze was net zo oud 

als Anne Frank. Vanuit Wes-

terbork schreef ze een brief-

kaart aan het kerkelijk bureau: 

 

Westerbork, 19 Juni 1943 

M.H., Aangezien mijn vader 

heden geen schrijfdag heeft en 

ik wel, stuur ik U namens mijn 

ouders deze kaart. Mijn ouders kregen gis-

teren bericht, dat de termijn om de doop-

bewijzen op datum 1 Juli afloopt. Kan mijn 

vader het dan niet voorleggen, worden wij 

onherroepelijk doorgestuurd. De zaak 

moet concreet gesteld worden. U weet 

reeds, dat hier de datum 1 Jan. 1941 is en 

mijn vader heeft als doopdatum van ons 

drieën Sep. 1940 opgegeven. De hoeveel-

ste Sep. is hem niet bekend, dat zal U moe-

ten invullen. Nu ligt het aan U, de aangele-

genheid in orde te brengen. Doet U het 

niet, dan laadt de kerk een schuld op zich, 

die zij niet verantwoorden kan. Op zijn 

herhaald schrijven aan U, hebt U mijn va-

der niet het gewenschte gestuurd, zelfs 

geen antwoord. Gisteren ontving mijn va-

der de verklaring van Dr. Becker. Deze is 

absoluut waardeloos, zooals ook de verkla-

ring van 25 Mei van Mr. v. Proosdij voor 

hier waardeloos is. Hier moet alles con-

creet (positief) gesteld worden. Het gaat 

dus om doopbewijzen van ons drieën in 

Sep. 1940. Datum moet U invullen. Wij ho-

pen, dat U thans de ernst van 

het geval wilt inzien en ons 

wilt helpen alvorens het te 

laat is en per koerier de bewij-

zen zult sturen. Of wenscht U 

liever dat wij doorgestuurd 

worden?? 

Wilt U zich namens mijn 

moeder met Mr. v. Proosdij in 

verbinding stellen? Op haar 

schrijven aan hem kwam 

geen antwoord. Als U mijn 

vader de doopbewijzen 

stuurt, deel ik U mede, dat hij 

in barak 61 ligt. Met hart. gr., ook van mijn 

ouders,  

Uw  

Susanne de Leeuw. 

 

De deportatie van Joden uit Amsterdam 

naar Westerbork en Vught was begonnen 

in juli 1942. In augustus 1942 zegde de 

Duitse bezetter aan de protestantse kerken 

toe, dat protestantse Joden voorlopig van 

deportatie zouden worden vrijgesteld. Als 

‘behorend tot een christelijke kerk’ werden 

De Keizersgrachtkerk  en de Jodenvervolging (90) 

 

Peter Dillingh  

 

Een van de verha-

len bij Keizers-

gracht 566 is dat 

van Susanne de 

Leeuw. Ze was 

net zo oud als 

Anne Frank. 
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gerekend degenen “1. die geboren zijn uit 

tot de kerk behorende ouders; 2. die onder-

wijs in de christelijke leer ontvangen met 

de bedoeling tot belijdenis des geloofs te 

komen; 3. die de godsdienstoefeningen re-

gelmatig bijwonen en met wie de kerke-

raad geestelijk contact heeft; 4. die ge-

doopt zijn; 5. die belijdenis des geloofs 

hebben afgelegd.”  

Op basis van deze criteria stuurde het ker-

kelijk bureau bewijzen van ‘Angehörigkeit’ 

naar Joodse gemeenteleden. Deze verkla-

ringen boden tot eind 1942 een zekere be-

scherming. Vanaf januari 

1943 was dat niet meer het ge-

val: de een na de ander werd 

op onverwachte ogenblikken 

opgepakt. Anderen doken on-

der. 

In oktober 1942 had de kerke-

raad mr. A.C.G. van Proosdij, 

advocaat en procureur, be-

noemd om zich in te zetten 

voor de Joodse gemeentele-

den. In februari 1943 stelde de 

kerkeraad een commissie in 

voor hulp aan de Joden, die 

bestond uit de predikanten 

Becker, De Graaf, Kapteyn en 

Kunst. In samenwerking met 

deze commissie heeft Van 

Proosdij veel moeite gedaan om gedepor-

teerde Joodse leden van de gemeente weer 

vrij te krijgen. Resultaat hadden deze in-

spanningen meestal niet. 

Weinig archiefstukken zijn zo aangrijpend 

als de “ingekomen en minuten van uit-

gaande stukken van en aan het Kerkelijk 

Bureau betreffende de bescherming van 

‘gereformeerde’ joden tegen deportatie, 

1940-1945” van de Gereformeerde Kerk 

van Amsterdam-Centrum. Op vrijdag 13 

maart, de laatste archiefdag vóór de co-

ronamaatregelen, zat ik op de studiezaal 

van het Stadsarchief in de Vijzelstraat met 

dat dossier voor me. Ik wilde weten wie Su-

sanne de Leeuw was en ik wilde die brief-

kaart uit Westerbork zelf lezen.  

Een doorslag van het antwoord van mr. 

A.C.G. van Proosdij zit ook in het dossier: 

“Namens het Kerkelijk Bureau moet ik U 

mededeelen, dat die stukken in den vorm, 

zooals Uw dochter die vraagt, niet verstrekt 

kunnen worden; dit is een on-

mogelijkheid. […] De door U 

voorgestelde oplossing deugt 

dus niet; weet U een oplos-

sing die wel deugt en waarbij 

het Kerkelijk Bureau resp. ik 

kan helpen, dan weet U ook, 

dat U op die hulp kunt reke-

nen.” 

 

Abraham (Freddy) de Leeuw 

was geboren in Amsterdam 

op 9 maart 1899 als zoon van 

diamantslijper Salomon de 

Leeuw en Caroline Sluizer. 

Freddy speelde viool; hij werd 

musicus. In mei 1927 vertrok 

hij naar Duitsland. Op 1 

maart 1928 trouwde hij in Breslau (het te-

genwoordige Wroclaw in Polen) met Re-

gina Tebel. In Leipzig werd op 26 februari 

1929 hun dochter Susanne geboren. 

In Duitsland maakten ze de opkomst van 

het nazisme mee. Hitler greep de macht. In 

april 1933 kwam Freddy de Leeuw met zijn 

gezin terug naar Amsterdam, Van 

Woustraat 145-II. Freddy verdiende de kost 

 

“Namens het Ker-

kelijk Bureau 

moet ik U mede-

deelen, dat die 

stukken in den 

vorm, zooals Uw 

dochter die 

vraagt, niet ver-

strekt kunnen 

worden” 
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als kantoorbediende, maar trad ook op als 

violist en kapelmeester. 

In april 1936 werd een vereniging opge-

richt van uit Duitsland uitgeweken Neder-

landse Joden. “De meeste dezer menschen 

hadden vroeger in Duitschland goede, ja 

zelfs eerste klas posities, doch zijn door de 

treurige toestanden aldaar, alleen om hun 

Jood-zijn, van alles verstooten.” Het doel 

van de vereniging was “haar leden weer tot 

productieve burgers in de Nederlandsche 

maatschappij te maken, door het verschaf-

fen van een werkkring of door geldelijken 

steun, waarmede velen zichzelf weer in het 

maatschappij-bestek zouden kunnen in-

schakelen.” In september 

1936 had de vereniging al 

120 leden, van wie 86 in Am-

sterdam. Freddy de Leeuw 

werd penningmeester.  

De vereniging deelde voed-

selpakketten, kleding en 

brandstoffen uit, maar deed 

ook aan arbeidsbemiddeling. 

In december 1937 kon het 

bestuur melden, “dat de po-

gingen, om de leden aan 

werk te helpen, vaak met suc-

ces bekroond werden, dank 

zij ook de medewerking van 

de Bijenkorf, de Bonneterie, 

Maison Hirsch en andere firma’s.”Er wer-

den cursussen aangeboden: een cursus ty-

pen, stenografie en boekhouden, een vak-

cursus dames- en herenkappen en een cur-

sus Nederlands. “Vele werkgevers weige-

ren werknemers, die met een Duitsch ac-

cent spreken, in dienst te nemen.” Voor de 

fondsenwerving organiseerde de vereni-

ging onder meer op zaterdag 12 september 

1936 een weldadigheidsavond in de grote 

zaal van Krasnapolsky, met cabaret en va-

riété, Jacques Presser als conferencier, en 

bal na tot vier uur. 

In mei 1937 kon het bestuur melden, “dat 

dank zij de medewerking van den vader 

van den heer de Leeuw een bibliotheek is 

ingericht, waarvan tegen betaling van één 

cent per boek gebruik kan worden ge-

maakt.” De Joodse feesten, zoals Poeriem, 

Chanoeka en Simchat Thora waren altijd 

aanleiding om de ledenvergaderingen fees-

telijk af te sluiten. Zondag 18 september 

1938 was een dagje uit voor schoolgaande 

kinderen van werkloze Amsterdamse leden 

van de vereniging, per tou-

ringcar naar Oud-Valkeveen 

en de Pyramide van Auster-

litz. Begin 1939 werd de ver-

eniging voortgezet als Co-

mité voor uit Duitschland 

uitgeweken Nederlandsche 

Joden. Freddy de Leeuw was 

inmiddels niet alleen pen-

ningmeester, maar ook se-

cretaris.  

Op 3 mei 1940 schreef het 

Nieuw Israelietisch Week-

blad: “Gedurende den Pé-

sachtijd heeft het Comité 

voor uit Duitschland uitge-

weken Nederlandsche Joden weer een 

groote activiteit ontwikkeld. Vele uit 

Duitschland uitgeweken Nederlandsche 

Joden zijn op den steun van het comité 

aangewezen en zoo werden voor Pésach 

circa 300 levensmiddelenpakketten uitge-

deeld. […] Men vergete in dezen tijd 

vooral de Nederlandsche Joden niet, die 

hun bestaan in Duitschland hebben 

 

In december 1937 

kon het bestuur 

melden, “dat de 

pogingen, om de 

leden aan werk te 

helpen, vaak met 

succes bekroond 

werden.” 
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verloren en geheel verarmd naar ons land 

terug komen!” 

Op zondag 10 januari 1943 werden in de 

Keizersgrachtkerk elf Joden gedoopt, onder 

wie Abraham de Leeuw, zijn vrouw Regina 

Tebel en hun dochter Susanne. Salomon de 

Leeuw (1868) en zijn vrouw Caroline Slui-

zer (1870) werden op 10 maart 1943 op 

transport gesteld van Westerbork naar So-

bibor. Daar werden ze op 13 maart 1943 

vermoord. Abraham de Leeuw (1899), zijn 

vrouw Regina Tebel (1896) en hun dochter 

Susanne (1929) werden op 20 juli 1943 op 

transport gesteld naar Sobibor. Daar wer-

den ze op 23 juli 1943 vermoord. Van de 

Joden die behoorden tot de Gereformeerde 

Kerk van Amsterdam en die werden gede-

porteerd, keerden er 42 na de oorlog niet 

terug. Daarom kunnen we 5 mei niet vie-

ren zonder op 4 mei stil te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking op de Dam in 1957. (Bron Stadsarchief Amsterdam)
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Op 2 mei jl zou de honderdste geboorte-

dag van de kerkmusicus Willem Vogel zijn 

gevierd in de Kruiskerk in Amsterdam. Mis-

schien hebt u het stuk in Trouw over hem 

gelezen. Een van zijn bekendste liederen is 

‘Wij moeten Gode zingen, Halleluja ” (713 

LB) op een tekst van Willem Barnard. 

De melodie van Willem Vogel is ouder dan 

de tekst, en werd reeds in 1959 geschreven 

voor een kinderkoor. 

 

Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

om alle goede dingen 

halleluja, 

al zijn wij vreemdelingen 

in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen 

halleluja. 

 

‘Het lied van de lier aan de wilgen’ verwijst 

in de titel naar een van de psalmen vanuit 

de ballingschap, Psalm 137.  

Het gaat dan niet alleen om de ballingen 

van Babel, maar ook om ons die verlangen 

naar een andere wereld en kenmerkend 

voor alle liturgie. We zouden het dus in 

deze tijd ook goed kunnen zingen. 

 

Willem Vogel (1920-2010) was jarenlang 

cantor van de Oude Kerk in Amsterdam. 

Tot 1973 was hij als cantor-organist ver-

bonden aan de Nieuwezijds Kapel in Am-

sterdam. In 1973 ging hij met de cantorij 

van deze kerk naar de Oude Kerk in Am-

sterdam. Vanaf dat moment heet het 

gezelschap daar Sweelinckcantorij. Het 

koor verzorgt sindsdien de liturgische mu-

ziek in de Oude Kerk. Als componist 

schreef Vogel veel liturgische composities. 

Wie het ‘Liedboek’ uit 2013 erop naslaat, 

treft zijn naam zo’n negentig keer aan.  

 

Willem Vogel was organist, dirigent, maar 

vooral componist. Hij was enorm produc-

tief: in totaal schreef hij bijna tweeduizend 

stukken, van korte gezongen voorbeden tot 

uitgebreide orgelwerken. Hij introdu-

ceerde na WOII  nieuwe muzikale vormen 

in de protestantse liturgie, waardoor ge-

zongen muziek een belangrijkere rol kreeg 

in de eredienst. 

Sytze de Vries werkte veel met samen: ”Een 

rasrelativist met een Amsterdams accent, 

dat was Willem Vogel, zegt hij. “Doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg, vond 

Willem.” 

De relativerende houding uitte zich ook in 

Vogels fijne gevoel voor humor. “Een van 

de eerste keren dat ik hem ontmoette, 

kwam hij te laat binnen bij een vergade-

ring”, vertelt De Vries. “Hij had een plastic 

zakje bij zich, met daarop: ‘De Notenboer. 

Altijd verse noten’. Zo beschouwde hij 

zichzelf, als een notenboer.” 

Willem Vogel sprak relativerend over 

‘wijsjes’ als het over zijn eigen melodieën 

ging. Dit doet me denken aan het feit dat 

Huub Oosterhuis ook altijd over zijn ‘lied-

jes’ spreekt:,  “het is een deuntje dat de 

hele dag in je hoofd blijft zingen”. Muziek 

voor onderWeg dus. 

Zaai een lied!  Wilna Wierenga 
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Zelf heb ik met Willem Vogel kennisge-

maakt toen ik stage liep als kerkelijk werker 

in Naarden-Bussum. In het Witte Kerkje 

(inmiddels afgebroken) werd ieder jaar in 

de Stille Week de Marcus Passie gezongen. 

Geschikt om te zingen met een kleine 

zanggroep en enkele instrumenten, orgel 

en gemeente. 

In dit stuk zingt de Evangelist partij de 

hoofdstukken 14 en 15 van het Marcus 

Evangelie in een ‘voordragende’ en soms 

bijna monotone stijl, afgewisseld met koor-

stukken. De gemeente heeft ook een aan-

deel doordat zij als een soort koralen, lie-

deren tussen de stukken door zingt. (een 

opname hiervan vindt u op deze site: 

http://www.krisvander-

meij.nl/2017/04/marcuspassie-willem-

vogel) Ik zou het graag een keer in de Kei-

zersgracht zingen, wie weet komt het er-

van. 

 

Op internet vindt in een alternatieve her-

denking van Willem Vogel plaats: deze 

maand wordt op www.stichtingcanto-

raat.nl elke dag een bericht geplaatst over 

Vogel, met geluidsopnamen, foto’s, trivia-

liteiten, melodieën, kerkgebouwen en uit-

spraken die Vogels leven tekenen. Zie voor 

meer informatie de facebookpagina ‘Wil-

lem Vogel 100’. 

 

En in de komende tijd hangen we de lier 

niet in de wilgen, we blijven zingen, in 

kleine bezetting, tegen de wind in! Tot 

weerzings!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

Sinds 2014 is de Keizersgrachtkerkge-

meente, op uitnodiging van de burgemees-

ter, één van de locaties waarop in Amster-

dam een Vrijheidsmaaltijd wordt geser-

veerd. Onze Tuinzaal werd zo elk jaar een 

plek waar mensen door samen te eten de 

Bevrijding vieren en stilstaan hoe we de 

vrijheid hebben georganiseerd. 

Het is de bedoeling van het Amsterdams 4 

en 5 mei comité dat 

de deelnemers tij-

dens de Vrijheids-

maaltijden ons best 

doen om elkaar be-

ter te leren kennen. 

En zo te vieren dat 

we in de open vrije 

en tolerante stad 

Amsterdam wonen. 

Dus is er bij de een-

voudige doch voed-

zame driegangen-

maaltijd altijd een 

beperkt pro-

gramma, met de 

oorlogsgeschiede-

nis rond de Keizers-

grachtkerk en een 

verhaal, en veel ge-

legenheid voor de 

gasten om met el-

kaar te praten en kennis te maken. En om-

dat al die jaren een belangrijk deel van de 

gasten van buiten onze gemeente lukte de 

doelstelling van het Amsterdams 4 en 5 

mei comité altijd wonderwel. 

Dit jaar kon door Corona er in Amsterdam 

geen Vrijheidsmaaltijd worden georgani-

seerd. Een teleurstelling voor alle ruim 110 

locaties waar een Vrijheidsmaaltijd gege-

ten kon worden. Maar het Amsterdams 4 

en 5 mei comité bedacht een alternatief. 

Zij hebben Michelin-chef Joris Bijdendijk 

(Rijks) en Samuel Levie (Food Cabinet) ge-

vraagd om de smaak van de stad te vangen 

in een speciale Vrij-

heidsmaaltijdsoep. Het 

blik - ontworpen door 

Piet Parra – mochten de 

organisatoren van de 

Vrijheidsmaaltijden uit-

delen aan de stad, zodat 

op 5 mei we (bijna) alle-

maal van dezelfde soep 

konden eten en zo geza-

menlijk stil konden staan 

bij Bevrijdingsdag. 

Via LINK en het KG-

Krantje hebben we om 

suggesties gevraagd 

waar we een blik Vrij-

heidsmaaltijdsoep goed 

van pas kon komen. Niet 

alleen om de tot voedsel 

te dienen maar vooral 

om ook mentaal onder-

steuning te bieden in 

deze moeilijke tijd waarin we elkaar niet of 

nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten. En 

van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt 

waarbij we via pastor Hanna van Dorssen 

ook aan de adressen werden geholpen van 

gemeenteleden die de oorlog nog hebben 

‘Vrijheidssoep’ Joost Koedijk en Wilna Wierenga 
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meegemaakt; juist ook vanwege de overlap 

met de kwetsbaren in deze gezondheids-

crisis! 

En zo hebben we, met hulp van Marjies 

Rienderhof, Hanna van Dorssen en Ineke 

Visser, een kleine 50 blikken Vrijheids-

maaltijdsoep uitgedeeld. Vijftig blikken 

van de ruim 3.500 die in tasjes met een 

kaart van de burgemeester over de stad zijn 

verspreid. En in het besef dat wij nog wel 

meer mensen met een blik Vrijheidsmaal-

tijdsoep hadden kunnen bedenken om ook 

met hen op afstand en toch samen soep te 

kunnen eten. 

De voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 

mei comité, Job Cohen, gaf in zijn bedank 

e-mail aan trots te zijn op iedereen die zich 

heeft ingezet en meegedaan om deze bij-

zondere 4 en 5 mei viering tot een onver-

getelijke gebeurtenis te maken. 

En wij verheugen ons erop volgend jaar 

weer voor u en onze andere gasten een 

Vrijheidsmaaltijd te mogen koken! 
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Hoe doe je dat? Pastoraat in tijden van co-

rona. Alles wat je bent gewend en wat zo 

gewoon lijkt, is ongewoon en kan niet 

meer: 

- op bezoek gaan 

- elkaar face to face ontmoeten in 

allerlei (informele) netwerken, zoals 

de gespreksgroep, de cantorij, de 

maandagavondgroep 

- elkaar ontmoeten in de kerkdienst 

en spreken bij de koffie 

Een webinar over pastoraat in tijden van 

corona, waaraan ik deelnam, begon met 

drie verschillende beelden: 

1. een tuinhuisje, dat symboliseerde 

een predikant die zich zo onthand 

voelde dat hij zich terugtrok in zijn 

tuin om te tuinieren; telefonisch 

pastoraat vond hij lastig, te 

afstandelijk, online kerkdiensten 

waren er niet in zijn gemeente, 

allerlei groepen vielen stil, gaan 

lezen en studeren in de Bijbel lukte 

hem niet in deze verwarrende tijd. 

2. de tweede predikant zag er 

oververhit uit, met een telefoon in 

haar hand, zij was alleen maar bezig 

met bellen en bellen. 

3. het derde plaatje was een 

telefoonboom, er hing letterlijk een 

telefoontoestel aan een boom, 

symbool voor de predikant die gelijk 

flink gaat organiseren, zoals 

telefooncirkels en nieuwsbrieven 

opzetten en veel meer. 

Waar herken je jezelf het meest in was de 

vraag. Ik koos voor optie 2. Natuurlijk is 

het niet zo zwart wit en herken je van alle-

maal wel iets. Maar voor mij waren deze 

drie basishoudingen een goede spiegel om 

na te denken over hoe ik het aanpak. Vanaf 

het ingaan van de maatregelen ben ik toch 

vooral gaan bellen. Dat komt ook omdat 

het grootste deel van de groep waarvoor ik 

werk hoort bij onze ouderen, die thuisblij-

ven en voorzichtig moeten zijn. Tot nu toe 

deed ik dat zonder beeld. Niet iedereen 

heeft daarvoor de technologie. Zonder 

beeld is er ook wat meer privacy. De een 

loopt graag rond met de telefoon, mis-

schien wel in pyjama, de ander zit in een 

speciaal hoekje van het huis.  

 

Netwerken 

Terwijl ik veel belde bleek dat er tegelijk 

allerlei spontane initiatieven ontstonden. 

Georganiseerd door bestaande, maar ook 

informele netwerken waar ik bij kon aan-

sluiten. Je bent als pastor dus niet alleen 

aan zet. Er ontstaat van alles. Zo viel het 

onderlinge pastoraat bepaald niet stil, in te-

gendeel. De contactkring verdeelde de 

adressen van hen, die worden uitgenodigd 

voor het jaarlijkse uitje en de kerstmorgen 

en begon een kaartenactie. Dat gold ook 

voor het KGK-netwerk. De contactperso-

nen kijken goed om zich heen en zorgen 

voor verbinding. Er wordt veel met elkaar 

gebeld. De tienergroep bood aan kaarten 

te maken en vroeg om adressen van oude-

ren. De nieuwsbrief LINK werd opgezet. 

We konden gaan koffiedrinken na de 

Pastoraat in tijden van corona Hanna van Dorssen 
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dienst, ook een vorm van omzien naar el-

kaar. Van die tuinierende dominee valt 

trouwens ook het nodige te leren. Je mag je 

in zo’n heftige en vervreemdende tijd best 

onthand voelen en stilvallen, eens even he-

lemaal niets doen hoort er ook bij. 

 

Stoep- en zwaaipastoraat 

Op de eerste zondag van mei 

was ik voor het eerst weer in 

de stad sinds begin maart. Ik 

ging voor in een online 

dienst in de Thomaskerk en 

heb daarna met iemand ge-

wandeld. Ook dat kan, een 

gesprek op 1,5 meter afstand, 

buiten. Je deelt wat je bezig-

houdt en misschien ook wat 

je om je heen ziet. 

Op 5 mei ging het nog weer 

anders. Als Keizersgracht-

kerk hadden we 40 blikken 

vrijheidsmaaltijdsoep als ver-

vanging van onze vrijheids-

maaltijd. Met 16 blikken ging 

ik op stap om deze te brengen naar mensen 

uit de kerk die (lang) voor of in de oorlog 

zijn geboren. Voor iedereen schreef ik een 

kaart en zocht ik op welk geboortejaar ze 

hadden. Waren zij al bijna volwassen toen 

de oorlog begon, een tiener, een kind op 

de lagere school, een kleuter, peuter of 

baby? Van sommigen kende ik persoon-

lijke verhalen over de oorlog. Anderen 

vertelden daar iets over op de stoep. ‘Ik heb 

de hongerwinter meegemaakt.’ ‘Ik hoop 

dat deze soep beter smaakt dan wat we in 

de oorlog kregen.’ ‘Ik ben drie weken voor 

de oorlog geboren.’ ‘Deze tijd grijpt me al-

tijd weer enorm aan.’ ‘Mijn joodse buren 

voor wie ik op sjabbat het licht in huis aan-

stak zijn weggevoerd en ik heb ze nooit 

meer teruggezien’. ‘Ik heb 

met eigen ogen een razzia 

gezien.’ ‘Een bom sloeg even 

verderop in terwijl ik bij de 

koeien was. Ik snap niet 

waarom ik gewoon door 

ging.’ ‘In de oorlog deden 

mensen bij ons in de winkel 

boodschappen met bonnen 

en moest ik al die bonnen 

opplakken, wat een werk!’ 

Zo’n korte uitwisseling ge-

koppeld aan een betekenis-

volle datum levert bijzon-

dere ontmoetingen op. Je 

zou met de verhalen, die 

even worden aangestipt, ge-

makkelijk een serie vieringen 

kunnen vullen. Misschien een idee voor 

het nieuwe seizoen. 

Hoe noem je deze vorm van pastoraat? 

Stoep- en zwaaipastoraat vind ik wel een 

mooie naam. Iets uitwisselen op de stoep 

wat er echt toe doet en elkaar dan met 

liefde uitzwaaien.  

 

 

 

 

 

Je zou met de ver-

halen, die even 

worden aangestipt, 

gemakkelijk een se-

rie vieringen kun-

nen vullen.  

Misschien een idee 

voor het nieuwe 

seizoen. 
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Op 5 mei klonk een virtueel bevrijdings-

koor voor Radio 4: meer dan 300 zangers 

zongen het Largo uit de Negende symfonie 

'Uit de Nieuwe Wereld' van Antonín 

Dvořák. Muziek die mensen 75 jaar gele-

den al hoop gaf in tijden van oorlog. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ge-

beurde er iets bijzonders in een Japans 

vrouwenkamp op Sumatra. 

De gevangenen herinnerden 

zich klassieke muziekstuk-

ken, maar hadden geen mu-

ziekinstrumenten tot hun be-

schikking. Ze besloten de or-

kestmuziek te gaan zingen, 

zonder woorden. De muziek 

bood de vrouwen troost en 

kracht om te overleven. On-

der de muziekstukken die ze 

zongen, was ook het Largo uit 

de Negende symfonie ‘Uit de 

Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák.  

"Heel zacht, als door een mist, zweefden 

de eerste maten van Dvořaks Largo door 

het kamp. (...) Ik kreeg er kippenvel van, ik 

had nog nooit zoiets moois gehoord. Het 

was geen vrouwenkoor dat liederen zong. 

Het was ook geen orkest, hoewel ik de vi-

olen kon horen en een hobo. Het was mu-

ziek die uit de hemel kwam, een wonder 

door God gegeven in dit gruwelijke kamp." 

(uit: De kracht van een lied: overleven in 

een vrouwenkamp, Helen Colijn) 

In het kader van 75 jaar bevrijding heeft 

NPO Radio 4 een vierstemmig vocaal ar-

rangement laten maken van 

Dvořáks Largo, geschikt voor koren en en-

sembles in heel het land. Het arrangement 

is gemaakt door Wijnand van Klaveren, ge-

baseerd op de versie van 

Margaret Dryburgh en Norah 

Chambers uit het gevange-

nenkamp op Sumatra.  

Toen vanwege de coronacri-

sis live samen zingen niet 

mogelijk bleek werd het Vir-

tueel Bevrijdingskoor geor-

ganiseerd: zangers konden 

vanuit hun eigen huis hun 

stempartij opnemen en instu-

ren. Er werden meer dan 300 

opnames opgestuurd, waar-

onder die van Fransje Eiselin en mij. Het 

was heel bijzonder om hieraan mee te 

doen.  

Samen met een eerder opgenomen regi-

stratie van het Groot Omroepkoor werd al-

les gemonteerd tot één groot virtueel koor: 

 

https://www.nporadio4.nl/zing-mee-de-

nieuwe-wereld-home/zing-mee-met-het-

virtueel-bevrijdingskoor. 

 

 

 

 

 

Een virtueel bevrijdingskoor Ineke Visser-Luirink 

 

“Het was muziek  

die uit de hemel 

kwam, een wonder 

door God  

gegeven in dit  

gruwelijke kamp” 
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Sinds 1946 komen elk jaar rond 8 uur een 

groep jonge mannen van studenten dispuut 

FORVM bijeen bij een plaquette aan het 

gebouw Kerkstraat 111. Als elk jaar her-

denkt het dispuut daar trouw haar reünist 

ds. Ferwerda.  

Al heel wat jaren sluiten, onder leiding van 

Dirk Bleichrodt, gemeenteleden aan om op 

deze plek, waar ds. Ferwerda en koster Van 

der Baan in de oorlog zijn gefusilleerd. En 

na de herdenking verzorgde de koster, 

eerst Omar Aguilera en de laatste jaren 

Henk Jan Bustraan, een kopje koffie met 

een koekje. Om na te praten en te denken 

over een toekomst in Vrijheid. 

De herdenking komt voort uit de gebeurte-

nissen rond Dolle Dinsdag in september 

1944. In de Keizersgrachtkerk had een ver-

gadering van het illegale dagblad Trouw 

plaatsgevonden. Toen de vijand een inval 

deed kon echter alleen koster Van der 

Baan, zelf verspreider van het blad, wor-

den gearresteerd. Met willekeur werd ook 

ds. Ferwerda, hooggeplaatste binnen de 

Gereformeerde kerk in Amsterdam, opge-

pakt. Samen werden ze in de nacht van 12 

op 13 september 1944 doodgeschoten 

voor het kerkenraadsgebouw aan de Kerk-

straat. (Peter Dillingh schreef in KidS 296 

uitgebreid over deze geschiedenis). 

Dit jaar kon de herdenking niet op de ge-

bruikelijke wijze plaatsvinden. De Corona-

maatregelen maken het niet mogelijk om 

met een groep van zo’n dertig personen op 

het kleine pleintje bij Kerkstraat 111 te ver-

zamelen. Om toch samen bij de gebeurte-

nissen stil te staan heeft een afvaardiging 

van het dispuut, Sander en Jeroen, samen 

met Dirk en Joost aan het einde van de 

middag van 4 mei bloemen neergezet bij 

de gedenksteen. De namen van koster Sie-

beren van der Baan en dominee Taeke Fer-

werda zijn ook dit jaar genoemd. En bij 

vertrek werd de hoop uit gesproken elkaar 

volgend jaar weer te zien. Zonder beper-

kingen van het Corona virus en met een 

kopje koffie na afloop!

 

Dispuut Forum en Kgk-gemeente herdenken! 
 

Joost Koedijk 
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Is er een relatie tussen geloof en inzet voor 

klimaat? 

Pasgeleden kwam bij de Wijkraad de vraag 

binnen of de Keizersgrachtkerk mee wil 

werken aan het onderzoek van Geke van 

Vliet, onderzoeksmasterstudent Theologie 

en Religiewetenschappen aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Zij schrijft ter af-

ronding van deze studie een scriptie, waar-

voor ze een onderzoek doet naar het we-

reldbeeld van kerken in 

Amsterdam met betrek-

king tot hun rol in de kli-

maataanpak in Amster-

dam. Ze doet dit in sa-

menwerking met Rain-

proof, een netwerk van 

Waternet Amsterdam dat 

zich richt op adaptatie 

van de stad met betrek-

king tot klimaatverande-

ring. Het onderzoek zal 

bestaan uit interviews 

met professionals binnen 

de gemeente en met ge-

meenteleden. 

Centraal is de vraag voor haar: ‘Hoe kan de 

wereldvisie van christelijke gemeenschap-

pen in Amsterdam betreffende hun betrok-

kenheid bij klimaatadaptatie bekeken wor-

den vanuit eco-theologische concepten.’  

Ik vertaal het maar even voor mezelf: ‘Hoe 

speelt je geloof mee in je inzet voor veran-

deringen in het klimaat’. 

 

Het lijkt ons een mooi en ook nuttig onder-

zoek. Ook omdat uit de resultaten mis-

schien afgeleid kan worden hoe mensen 

enthousiast te maken zijn om met een an-

der, spaarzamer oog naar water te kijken. 

Daarom gaan een aantal mensen meedoen 

aan de interviews die Geke van Vliet in 

juni gaat houden. Geke is op dit moment 

ook tienerwerker in de Oudekerkge-

meente. 

 

Koop een stukje land-

bouwgrond samen met 

coöperatie ‘Land van 

Ons’! 

‘Land van ons’ is een 

coöperatie die land-

bouwpercelen opkoopt 

om meer biodiversiteit 

te krijgen. 

Tweederde van het ge-

hele grondoppervlak 

van Nederland is land-

bouwgrond. Genoeg 

plek voor vogels en in-

secten zou je zeggen. 

Maar door het intensieve boeren, waarbij 

er steeds meer geproduceerd moet worden 

op dezelfde hoeveelheid land en dus het 

gebruik van kunstmest en gif toeneemt, 

neemt de variatie van verschillende dieren 

en planten af. De vroegere kleinschalige 

mix van landbouw en veeteelt, zorgde voor 

een grote rijkdom aan leven op en in de 

bodem. Die diversiteit wordt nu steeds 

minder. 

Groene blaadjes 

 

Elske Scholte  
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Veel boeren willen wel anders werken, 

maar de omschakeling naar natuurvriende-

lijker boeren kost geld. De coöperatie 

‘Land van Ons’ koopt grond op en verpacht 

deze tegen een gunstige prijs aan een boer, 

die daardoor minder risico loopt als hij 

overgaat op een andere manier van wer-

ken. 

 

Oprichter Franke Remerie hoopt met zijn 

coöperatie burgers een mogelijkheid te ge-

ven om bij te dragen aan biodiversiteit, 

door ze mede-eigenaar te maken van een 

stuk grond dat voortaan natuurvriendelijk 

beheerd wordt. Het gaat daarbij om het 

verduurzamen van landbouwgrond. Het 

eerste stuk land is inmiddels aangekocht in 

Drenthe. Daar zal een biologisch dynami-

sche boer boekweit op gaan verbouwen, 

een erg nectarrijk gewas voor insecten. De 

volgende aangekochte percelen zijn in de 

buurt van Deventer en Leiden. 

Het gaat er dus niet om grond aan de land-

bouw te onttrekken, aldus Franke Remerie, 

het blijft cultuurgrond waarop voedsel 

wordt geproduceerd en tegelijk veel dieren 

kunnen leven. 

Op  https://landvanons.nl/ lees je hoe je 

mede-eigenaar kan worden in dit mooie 

projekt! (Bron: Trouw, Emiel Hakkenes, 23 

april 2020) 

 

Sem van de Pol startte een paar maanden 

geleden een opruimactie, die aanslaat! 

Hij schreef op FB: ‘Ik wil heel Nederland 

uitdagen voor een opruimactie! Nu we al-

lemaal de hele week thuis zijn, ligt er nog 

meer zwerfafval op straat. Ik ben benieuwd 

hoeveel zakken we met elkaar kunnen ver-

zamelen door 1 uurtje troep te trimmen. 

Laat maar weten hoeveel zakken jij ge-

scoord hebt, en wat het meest opvallende 

artikel was dat je tegenkwam’. Een week 

later meldde hij: ‘Ik heb vanochtend drie 

vuilniszakken van straat gehaald. Het 

meest bijzondere dat ik gevonden heb zijn 

vijf latex handschoenen en 1 gezichtsmas-

ker. Mensen zijn actief elkaar te bescher-

men tegen het Coronavirus en gooien hun 

beschermingsmiddel vervolgens in het mi-

lieu. Hoe vreemd is dat?!’ 

Zijn prikaktie krijgt veel navolging. 

Mensen sturen hem via FB foto’s van de 

opgehaalde vuilniszakken. 
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Ja, ook wij kunnen gelukkig doorgaan. In 

april hebben we meestal verschillende 

aanvragen voor projecten binnengekregen 

die we in de algemene bijeenkomst uitge-

breid bespreken. Daarnaast passeren onze 

financiën en de jaarplannen de revue. He-

laas, dit kon niet doorgaan. Maar gelukkig 

hebben we allemaal internet. De aanvra-

gen werden door Simon doorgestuurd en 

we hebben de projecten goed door kunnen 

spreken. Positief resultaat voor de aanvra-

gers. 

We kunnen het ook ondersteunen omdat 

we gelukkig voldoende geld in kas hebben. 

Altijd belangrijk! Jammer natuurlijk dat de 

“nette toiletten” -actie op Koningsdag niet 

door kon gaan en ook de alternatieve actie 

tijdens de “Gay Parade werd afgeblazen. 

We missen die vrolijke activiteiten wel. 

 

We hebben aan de organisaties gevraagd 

of de gevraagde steun in Coronatijd nog 

nodig was of dat ze het geld liever later wil-

len. Alle reactie waren positief en men was 

zeer blij met het goede bericht op hun aan-

vraag. Zie hieronder wat reacties: 

 

Mali: Mirjam Zaat. Leermiddelen kasten 

Wat fijn! Dank jullie wel. In principe wordt 

de uitvoering niet gehinderd door het Co-

ronavirus. De scholen zijn ook in Mali leeg 

en een classe modele kan dus prima gere-

aliseerd worden zonder de kinderen. Dan 

staat hij klaar als de kinderen weer naar 

school kunnen. Wij houden jullie op de 

hoogte van de uitvoering en zullen foto’s 

sturen van het gebruik!  

Rwanda: Godfried 

Wat een geweldig fijn nieuws! 

Jazeker heeft Corona ook daar invloed op 

de situatie, al zijn daar gelukkig geen do-

delijke slachtoffers te betreuren. Het is 

vooral de "lock down" die het leven ernstig 

bemoeilijkt. Binnenkort maak ik een 

nieuwe rondzendbrief voor alle donateurs 

en die zal ik zeker ook naar u toezenden. 

Daar zullen ook foto's in staan. 

 

Mexico: Nellie Markus 

Corona speelt zeker een rol nu in de om-

geving van het tehuis. Het tehuis is nu zeg 

maar in lockdown. Want er wonen zo'n 

120 kinderen. De docenten van het crea-

tieve team hebben op eigen initiatief ge-

zegd dat zij toch het programma aan de 

jongeren willen aanbieden omdat zeker nu 

deze vakken zo belangrijk voor hen zijn. 

En zij hebben zich ook voor een maand la-

ten 'insluiten'. Wat wij merken is dat bij de 

jongeren die al veel hebben meegemaakt 

nu de onverwerkte emoties weer naar bo-

ven komen. Het is toch een periode van 

onzekerheid en van angst. En zeker nu is 

het zo belangrijk dat de docenten - met in-

achtneming van de anderhalve meter af-

stand en hygiënische maatregelen - toch 

theater, dans, muziek en tekenen aanbie-

den. En daarnaast geven de sportdocenten 

lichaamsoefeningen en sportactiviteiten 

waarbij afstand mogelijk is. Het zijn do-

centen met een groot warm hart voor de 

kinderen en we zijn ontzettend trots op ze. 

Ook kregen we een drietal aanvragen voor 

steun in Coronatijd. Het gaat hierbij niet 

Solidariteitsfonds in Coronatijd  Reiny van Twillert  
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om concrete projecten maar altijd geld 

voor directe kosten, zoals voedsel maar 

ook water en zeep. 

We zijn echt blij dat juist in deze tijd be-

langrijke projecten gesteund kunnen wor-

den.  
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In de hoofdrol is het thema van de ko-

mende zomerdiensten.  

Tijdens de zomervakantie van 5 juli tot en 

met 23 augustus gaan uiteraard de kerk-

diensten gewoon door. Hopelijk gewoon 

in ons kerkgebouw met bezoekers! De af-

gelopen weken is echter gebleken dat de 

kerkdiensten via internet heel goed ge-

volgd worden. Dus hoe het dan ook is, we 

gaan van start met de voorbereiding. Zoals 

elke zomer wordt iedere dienst gemaakt 

door de liturg en uitlegger samen (in over-

leg met de muzikant) in plaats van met een 

voorbereidingsgroep. Vaak betekent dit dat 

maar 1 of 2 keer bij elkaar komen ter voor-

bereiding voldoende is. Ook is er geen 

maandagavondgroep, wel moet de liturgie 

zelf worden gemaakt. 

Voor deze periode ben ik op zoek naar li-

turgen die samen met de uitlegger de dienst 

willen vormgeven. (En koffiezetters als de 

diensten weer bezocht mogen worden.) 

  

Deze zomer gaan de diensten over 

(hoofd)personen uit films. Welk personage 

maakte een onbeschrijfelijke indruk op 

jou? En is misschien wel jouw 

(droom)voorbeeld, een inspiratiebron of 

juist helemaal niet. En waardoor komt dat? 

 

Hoofdpersonen in verhalen (deze zomer 

dus uit films) zijn vaak gebaseerd op be-

paalde archetypen en worden daarom di-

rect sympathiek of juist onaardig 

gevonden. Dat zie je bijvoorbeeld bij de 

held en de bad guy. Denk bijvoorbeeld 

aan de karakters uit de Harry Potter films. 

 

Volgens Carl Gustav Jung zijn archety-

pen structuren in ons ‘collectieve onbe-

wuste’. Ze kunnen een automatisch ge-

dachten- en gevoelspatroon oproepen. Om 

terug te komen op Harry Potter, niemand 

wil zich profileren als Voldemort. Dat is 

makkelijk. Maar dan? Sluit jouw voorkeur 

bijvoorbeeld meer aan bij de identiteit van 

de wijze (Hermelien) of de held (Harry)? 

Elk karakter heeft zichtbare en onzichtbare 

kenmerken. Het karakter bepaalt de ma-

nier waarop je je gedraagt, sociaal beweegt 

en hoe je laat zien wie je bent. Maar vooral 

komt een karakter terug in het gedrag. Bij 

archetypes kan je denken aan de held, de 

wijze, de autoriteit, de vrijbuiter, de naïe-

veling, de grapjas, de verzorger... 

 

Wat is het archetype van jouw hoofdper-

soon? Waarom? En is jouw favoriet nog te 

koppelen aan een verhaal of personage uit 

de bijbel? Hoe inspireert het jou voor je ei-

gen leven? 

 

Ik zie uit naar de filmverhalen, de persona-

ges, de persoonlijke kijk erop en naar een 

zomerperiode met mooie diensten. Maar 

dat kan niet zonder liturgen, dus geef je op 

bij mij, Pauline/Pien Koedijk. 

In de hoofdrol, archetypes uit films 

 

Pien Koedijk  
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Beste lezers,  

Mijn naam is Rob Godfried. Christien 

Visch vroeg mij een jaar of vijf geleden of 

ik buddy wilde worden voor vluchtelingen. 

Met haar en met onder andere Gerard van 

Breevoort ben ik nu nog steeds onderdeel 

van een buddygroep. Als fotograaf verzorg 

ik daarnaast ook workshops voor 

vluchtelingen die graag willen leren 

fotograferen. Zo is de vraag naar niet meer 

in gebruik zijnde cameraatjes via Christien 

bij de Keizersgrachtkerk en lezers van dit 

blad gekomen. Inmiddels heb ik er al heel 

wat mogen ontvangen! Dank daarvoor, 

mijn cursisten zijn er blij mee! Dit artikel 

tje gaat echter over een ander project:  

 

The Kunda Village Farming project.  

Samen met een Nigeriaanse collega heb ik 

vorig jaar op verschillende scholen in 

slums en 'rural area' in Kenia, Uganda en 

Rwanda workshops verzorgd over hoe je 

met fotografie verder kan komen in je 

leven. Dat kan zijn als fotograaf, maar ook 

om vast te leggen wat je 'skills' zijn en zo 

aan de weg te kunnen timmeren op sociale 

media. Fotografie als middel dus en als 

doel. We hadden cameraatjes bij ons en 

zijn met de jongeren gaan oefenen. 

Resultaten bekeken, enzovoorts. Zo 

hebben we een paar honderd 

geïnteresseerde jongeren bereikt. Uit de 

workshops zijn groepjes voortgekomen die 

verder gaan met de fotografie, met theater, 

dans. Ook wil een aantal jongeren 

doorgaan met fotograferen om professional 

Kunda Village  

 

Rob Godfried 
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te worden. Er zitten echte talenten bij! We 

hebben gezorgd voor begeleiding ter 

plekke, zodat er follow - up met 

ondersteuning plaats vindt.  

In Rwanda zijn we in Kunda village, een 

dorp dat aan de grens met Congo ligt, aan 

het werk gegaan met tientallen kinderen 

van 1 (!) tot 12 jaar. Dat was niet helemaal 

de bedoeling. Ons werk was gericht op 

jongeren van 12 – 18 jaar, middelbare 

schoolleeftijd. Maar Kunda heeft geen 

middelbare school en meer dan 200 jonge 

kinderen gaan helemaal niet naar school. 

Er was een ‘library’, waar kinderen van alle 

leeftijden door elkaar op onregelmatige 

tijden in boekjes en tijdschriften konden 

kijken en waar af en toe iemand ‘les’ kwam 

geven. Hier hebben wij ook ‘les’ gegeven 

en we zijn met groepjes kinderen buiten 

gaan fotograferen. Hebben die foto’s 

verzameld en weer aan de kinderen laten 

zien. Veel enthousiasme. Een paar happy 

days voor de kids en voor ons.  

 

Happy days in een weinig happy situation  

Tijdens mijn verblijf in Kunda werd er druk 

gebouwd aan een nieuwe library, waar 

kinderen les kunnen krijgen en waar 

andere activiteiten kunnen plaats vinden. 

Vele handen werkten mee aan de 

realisatie. Ook de burgemeester van het 

dorp metselde muren en plaatselijke 

vrijwilligers schilderden de wanden. Tegen 

de tijd dat ik vertrok was het werk bijna af: 

een mooie grote nieuwe plek, met echte 

wc’s, voor de kinderen van Kunda Village. 

Maar in die situatie is 

de nieuwe ‘library’ 

natuurlijk niet 

genoeg. Er moet 

iemand komen die 

ook werkelijk les gaat 

geven en die moet 

betaald worden. Het 

moet een 

professional zijn. 

Iemand die 

bovendien in Kunda 

werken wil en 

continuïteit biedt. 

Dat kost geld.  

 

Dairy farm 

In het dorp hebben veel families een 

varken en konijnen. Allemaal in huis of op 

het erf. Het fokken en verkopen van 

varkens en konijnen is een belangrijke 

inkomstenbron. Vanuit de gemeenschap is 

het idee gekomen om deze activiteiten 

grootschaliger aan te pakken door stallen 

te bouwen waar de hele gemeenschap via 

een coöperatie van kan profiteren. Zo zou 

meer winst kunnen worden gemaakt. 

Naast meer inkomen voor de families zou 
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ook een deel kunnen worden besteed aan 

het aanstellen van een leraar voor de 

library. Een structurele inkomstenbron 

voor de gemeenschap. Geen idee dat van 

buitenaf of van een NGO komt, maar van 

binnenuit dus. Daarom, en omdat ik de 

realisatie van de nieuwe library heb 

meegemaakt, heb ik er alle vertrouwen in 

dat die ‘dairy farm’ er met externe 

financiering kan komen en gaat werken.  

 

Kinderen zonder verzorgende ouders 

In Rwanda zijn in 2012 van de ene op de 

andere dag alle weeshuizen ‘gesloten’. De 

kinderen werden ‘verdeeld’ over gezinnen. 

Dat was een politiek besluit. Het aantal 

wezen was in Rwanda enorm vanwege de 

genocide in 1994. Het afschaffen van de 

weeshuizen in 2012 lijkt dus logisch. Alle 

genocide-wezen zouden immers 

inmiddels volwassen zijn. Toch bleken er 

in Kunda Village zeker meer dan 200 

wezen te zijn. Dat lijkt vreemd, want we 

zijn nu meer dan 20 jaar verder. Hoezo nu 

veel (half-) wezen? Dat lijkt allemaal te 

komen door de armoe. Slechte voeding, 

vergiftigd water, ongevallen, HIV en 

moeders die bij de geboorte van een kind 

sterven. Kinderen van 12 jaar die een kind 

baren. Er zijn in Kunda vijf keer zoveel 

kinderen onder de achttien als 

volwassenen. Het verloren lopen van 

kinderen met ouders die niet voor hen 

kunnen zorgen is ook een vorm van 

verwezing. ‘Wees’ heeft in Kunda die 

betekenis gekregen: kinderen zonder 

verzorgende ouders.  

Voor het bouwen van die stallen met de 

nodige installaties en eerste aanschaf van 

varkens en konijnen en voedsel en 

medicatie is in totaal bijna €20.000 

gemoeid. Omdat de gemeenschap zelf een 

kwart daarvan gaat inbrengen is extern nog 

€15.000 nodig. De eerste €5000 heb ik 

inmiddels zelf overgemaakt. Voor de 

overige €10.000 vraag ik nu de hulp van 

vrienden, kennissen en nu nog mij 

onbekende mecenassen. Ik kan natuurlijk 

via een funding platform aan de slag. Maar 

misschien lukt het zo, met deze oproep , 

ook wel. Zo gaat 100% naar het doel. Wie 

een bijdrage overmaakt houd ik natuurlijk 

op de hoogte van de ontwikkelingen. In 

januari is de bouw gestart! Kunda Village 

ligt aan de grens met Congo, bij het 

Kivumeer en met de bro mmer een half uur 

verwijderd van Gisenyi, een plaats met 

meer dan 100.000 (2009) inwoners in west 

Rwanda.  

Rob Godfried (tekst en foto’s) – 

0628475007  

Bankgegevens: NL41ASNB0708616852 

t.n.v. R.Godfried, onder vermelding van: 

‘Kunda Village’  
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Jaaroverzicht inkomsten en uitgaven 2019 diaconie Keizersgrachtkerk 

 

Boekhoudposten/werksoorten Inkomsten in  €€ Uitgaven in €€ 

Leenpot en -terugbetalingen 800 0,00 

   

Periodieke giften 2.900,00  

Individuele hulpverlening  2.368,27 

   

Geoormerkte giften 5.809,20  

Specifieke projecten  4.178,38 

Overige (project)kosten   558,89 

Hulp aan Vluchtmaatbewoners  7.218,11 

Hulp aan Vluchtmaatbewoners: schoolgeld  870,00 

Projecten Kgk 3.395,00 3.835,00 

   

Opbrengsten diaconale collectes  
(keus wijkdiaconie) 

3.572,25  

       Overmakingen aan collecte-bestemmingen  3.229,52 

   

Totaal 2019 € 16.476,45 € 22.258,17 

 

Toelichting op de posten 

a. : terugbetalingen van leningen in 2018; in 2019 is de leenpot niet ingezet. 

b. : 10 Kgk’ers maakten periodiek (maandelijks, of per kwartaal) een gift over  

c. : Individuele hulpverlening aan gemeenteleden en mensen van buiten de kerk 

(niet Vluchtmaat) 

d. : binnengekomen geoormerkte giften, m.n.: vluchtelingen (niet op naam), 

schoolgeld,       

  Stoelenproject, buurthuis Chili (steun aan Hilda Alfaro?).  

   In 2019 bijzonder: crowdfunding via rekening van de diaconie;  overschot 

kwam ten goede aan  

   Het werk van de diaconie 

Jaaroverzicht Diaconie 
 

Anna Verbeek 
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e. : overmakingen van ingezamelde giften voor specifieke projecten (m.n. Bene-

fietconcert voor het  

Stoelenproject; crowd-funding, buurthuis Chili) en kosten zakelijk bankverkeer 

f. : kosten tbv bijzondere projecten (i.h.b. kosten pr voor benefietconcert) 

g. : hulp aan (ex) vluchtmaat bewoners 

h. : idem 

i. : ‘leefgeld’ vluchtelingen via kosterij, vergoed door Keizersgrachtkerk algemene 

financiën  

j     : diaconale collectes waarvoor de KGK-diaconie de bestemming kiest   - en de 

overmakingen. 

 

Bezit  1-1-2019 31-12-2019 

ASN € 25.301 € 14.301 

ING € 4.328 € 8.837 

totaal € 29.629 € 23.138 

 

Toelichting: in 2019 is €11.000 aan de ASN-spaarrekening onttrokken en overge-

maakt naar de ING-betaalrekening.  

De ASN spaarrekening is ooit ingezet om het toenmalige hoge saldo (inclusief een 

legaat) van de ING betaalrekening laag te houden. Bij dreigend tekort op de betaal-

rekening wordt dus ‘bijgeplust’ uit de spaarrekening. Het maakt zichtbaar dat de di-

aconie in 2019 (evenals in 2018) meer aan hulpverlening uitgaf dan er aan inkom-

sten binnenkwam. Het heeft onze aandacht! 
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Gift geven aan de gemeente en Solidariteitsfonds  

 

De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een eigen kas. Hiermee betalen we o.a. onkosten 

voor diensten en diverse activiteiten. Als u een eenmalige gift wilt geven aan de wijkkas 

kan dat op het volgende rekeningnummer:  

NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente – Kgk. 

 

Wilt u het werk van de diaconie van de Keizersgrachtkerk steunen, gebruik dan de aparte 

rekening van de diaconie:  

NL 25 INGB 0000 870727 t.n.v. Diaconie Keizersgrachtkerk Amsterdam.  

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). 

Een gift aan de PKA kan via: NL 51 INGB 0004605050 t.n.v. Protestantse Gemeente - 11, 

Amsterdam. 

 

Ook kunt u een donatie doen aan het Solidariteitsfonds op rekeningnummer  

NL 89 ING B0005487357, t.n.v. ‘St. Werkgroepen Keizersgrachtkerk’ Amsterdam, o.v.v. 

Solidariteitsfonds 
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In verband met het Coronovirus zijn alle bijeenkomst in en rondom de kerk afgelast. De 

Leeshuizen van Gerhard Scholte gaan mogelijk via Zoom door gscholte@dds.nl.  

Nieuwe data zijn: 

Woensdagleeshuis: 27 mei, 10 juni, 24 juni 

Zaterdagleeshuis: Zaterdag 30 mei, 13 juni, 27 juni. 

Het dinsdagleeshuis vervalt.  

 

De Vrouwengroep staat gepland op donderdag 25 juni om 20.00 uur. Neem voor actuele 

informatie contact op met Ida Griffioen. 
 

Robert Jan Nijland neemt deze zomer de tienergroep waar. Nieuwe data zijn:  

zondag 17 mei, zondag 31 mei en zondag 14 juni.  
 

 

 

 

Agenda 


