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Van de redactie

Henriette Sanders

Wat gaat de tijd snel! Dit is alweer het laatste nummer van het seizoen. Toch wel een
beetje speciaal nummer: Gerhard Scholte neemt afscheid en blikte met mij terug op zijn
tijd in de Keizersgrachtkerk. Hij noemt de Coronatijd een onverwacht intense en mooie
periode. Meer dan ooit deed het pastoraat ertoe. ‘Een kroon op mijn werk.’
Ook van Elske nemen we afscheid. Janne van den Akker staat in deze KidS stil bij Elske’s
verdiensten voor de Klimaat- en Geloofgroep. Ik zocht er de foto’s bij, want ik weet hoe
belangrijk Elske, als oud-redactielid van de KidS, de afbeeldingen in de KidS vindt. ‘Zonder plaatjes leest niemand het!’ En gelijk heeft ze!
En verder lees je hoe wij langzamerhand en voorzichtig aan weer een beetje terug naar
de kerk mogen. Uit volle borst zingen blijft nog even uit den boze. Maar hoe doe je dat,
in stilte zingen? Wilna Wierenga legt uit.
Tot slot bedankt de redactie alle schrijvers die de KidS dit jaar weer mogelijk gemaakt
hebben. En natuurlijk weer veel dank aan Louise van Wijk die trouw elke KidS stickerde
en verzendklaar maakte, Henk-Jan Bustraan die zich inzette voor de distributie en Rudolf
van der Heide die elke keer weer het actuele adressenbestand verzorgde.

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. 339 verschijnt op zondag 30 aug (kopijdatum woensdag 19 aug 2020)
KidS nr. 340 wordt later bekend gemaakt

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

Thema

Uitleg

05-07-2020

zomerdienst "In de hoofdrol"

Sietske van der Hoek

12-07-2020

zomerdienst "In de hoofdrol"

Bram Grandia

19-07-2020

zomerdienst "In de hoofdrol"

Geeske Hovingh

26-07-2020

zomerdienst "In de hoofdrol"

Alain Verheij

02-08-2020

Pride dienst 10:30!

Wielie Elhorst

09-08-2020

zomerdienst "In de hoofdrol"

Wilna Wierenga

16-08-2020

zomerdienst "In de hoofdrol"

Nico Brouwer

23-08-2020

zomerdienst "In de hoofdrol"

Henk Enserink

30-08-2020

startzondag

Robert Jan Nijland

06-09-2020

Zin in ouderdom?

Jan Krans

13-09-2020

Zin in ouderdom?

Hanna van Dorssen

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

Daar sta je dan op de drempel, je blikt nog
even om, zwaait en zegt:
Hey dan ga ik maar es... Het ga jullie allemaal goed!

Gerhard Scholte

gedeeld!

Over anderhalve week, vanaf de eerste
juli, staat me dus ‘de dag die je wist dat zou
komen’ te wachten, waarop ik niet langer
Ja, dit zal de laatste kleine kroniek worden ‘predikant van de Keizersgracht’ zal zijn.
voor de KidS. Geen idee hoeveel ik er ge- Niet langer aangesproken te worden op de
schreven heb. Heel veel in elk geval... De een of andere vraag om pastoraat, of vluchinhoud kon ook sterk wisselen. Aanvanke- telingenhulp, of voorbereidingsgroep, of
lijk vond ik het fijn terug te blikbestuursvergadering, of geken op de diensten die waren
sprekskring of leeshuisgroep...
Ik ga de bijbel- Dat zal na bijna vijfentwintig
geweest. En daarnaast ‘teasers’
voor de diensten die nog op stajaar wel wennen zijn. Elske en
leesgroepen
pel stonden. Ook kwamen met
ik zullen eerst van onze vakanenige regelmaat de geboorte-,
tie genieten. En natuurlijk ligt
een doorstart
trouw- en andere berichten uit
het afscheid op zondag 20 sepgeven. Ik kan
de gemeente langs. In een later
tember nog in het verschiet!
stadium speelde onze maatMet de voorbereiding daarvan
het zelf niet
schappelijke betrokkenheid een
zijn we en petit comité al druk
missen
steeds grotere rol in deze Krobezig.
niek, vluchtelingen, Klimaat- en
Er is mij vaak gevraagd wat ik
Geloof. Maar hoe meer mensen daarbij be- me voorstel van ‘de tijd hierna’? In kan het
trokken raakten, hoe minder ik er weer natuurlijk rustiger aan gaan doen en zal dat
over
schreef... ook zeker doen. Tegelijk wil ik voortgaan
op bepaalde wegen. Ik blijf het voor AmHet heel persoonlijke van geluk en onge- sterdam wezenlijke GKO (Gelagkamerluk, liefde en verdriet, kreeg noodzakelij- overleg t.b.v. Ongedocumenteerden) aankerwijs weinig aandacht, in tegenstelling sturen en voorzitten. In dat overleg zit een
tot het gewicht dat het wekelijks had. Maar breed scala aan ngo’s en gemeente-ambteonze regels voor privacy maakten dat we naren die dagelijks te maken hebben met
daarin strenger waren dan andere kerk- de problematiek van mensen zonder pablaadjes. En terecht! Dus geen meldingen pieren. Een Overleg dat vaak concreet
van ziekhuisopnames, of ander wel en wordt in rapporten, brieven, en gesprekken
wee. Maar ik miste dat moment wel van met raadsleden en de betreffende wethoudelen van wat mij door de week ter ore ders. We hebben in het jongste verleden
kwam. Gelukkig waren er vele kanalen via veel invloed kunnen uitoefenen op de Amons ‘onderlinge pastoraat’ waar dit werd sterdamse manier van aanpak in dezen.
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Verder zal ik de bijbelleesgroepen onder
een andere naam en op een andere plek
een doorstart willen geven. Met als argument: Ik kan het zelf niet missen, dit gesprek tussen tekst en mens en cultuur en de
vraag ‘wat ons vandaag te doen staat.’. Die
doorstart zou onder de paraplu kunnen van
‘Keep the Faith’ van de Protestantse Kerk
Amsterdam.
Natuurlijk nemen jullie niet alleen afscheid
van mij als de pastor, maar ook van Elske,
als uiterst betrokken gemeentelid. Zij zal
daar zelf ook wel het een en ander over
schrijven in deze KidS. Maar ik vermeld
wel enkele van haar wapenfeiten: Het starten en met anderen leidinggeven aan de
Klimaat&Geloofgroep voor de Amsterdamse kerken, wat o.a. resulteerde in de
zonnepanelen op het dak van onze kerk,
het jarenlange redactiewerk voor de Kids,
het met enige regelmaat ‘Stukken’ met de
kosterij, het coördineren van een aantal
voorbereidingsgroepen, het opzetten en
gestalte geven aan Team Kerkbed, de tijdelijke opvang voor mensen zonder papieren.
Tja we hebben gezegd dat het goed is om
ons een tijd lang terug te trekken uit het
hele gebeuren van de Kgk. Zodat ik mijn
opvolger op dat vlak niet door mijn aanwezigheid voor de voeten loop. Maar ach,
graag zal ik in de nabije toekomst eens in
de zoveel tijd een preekbeurt aannemen. Ik
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ben heel blij dat Hanna van Dorssen en
Robert Jan Nijland en ook mijn collega’s
Cor Ofman en Jessa van der Vaart, het pastorale stokje gaan overnemen in de komende maanden.
Nog kort iets over ons afscheid op 20 september. We gaan nu uit van een tweeledig
totaal-programma, met ’s morgens online
met beeld en geluid, de dienst en vervolgens enkele toespraken en het vertonen
van een tevoren gefilmd interview van Ferdinand Borger en mij. Dit alles van achter
uw scherm te volgen. Dan willen we in de
middag, real-life, een corona-proof receptie houden in de Keizersgrachtkerk. U
hoort op korte termijn van ons hoe we dit
alles denken te gaan uitwerken. Maar noteert
u
alvast
de
datum?!
Ten slotte heb ik nog een heugelijk bericht
van de geboorte op zaterdag 30 mei, van
Freek Aren Roël. Freek is de zoon van
Menke Baller en Sem van der Pol. En broertje voor Yannick. We wensen Freek alle
goeds en zegen samen met zijn vader en
moeder
en
Yannick
zijn
broer.
En dan tot slot: Met een traan in mijn ooghoek en een brok in mijn keel: Het was
goed, het was bij tijden heftig en intens,
maar ik heb geen moment spijt, ja het was
mij aangenaam en goed toeven in jullie aller midden! God zegene jullie!

Uit de Wijkraad en Moderamen

Berendien Bos

Less is more. Doorgaans wel, maar nu even
niet. Neem een pepermuntje en ga er voor
zitten.

in de kerk aanwezig kan zijn. En natuurlijk
hebben ze het uitgangspunt: een viering
waarbij verbinding blijft tussen thuisluisteraars en kerkbezoekers.
Het is eind juni, slotzondag is geweest Niet samen zingen, niet (te laat) op je vaste
maar het ‘afronden&uitwaaien-gevoel’ wil plek kunnen zitten, voorlopig geen koffienog niet komen. We zitten juist nu in een drinken… We gaan dat gemis niet overfase dat sommige dingen weer van start schreeuwen met hoe leuk de alternatieven
gaan.
wel niet zijn, of dat deze crisis kansen biedt. Daarvoor
Ook met een manDiensten vanaf 1 juli
voelt het te gemankeerd.
Vanaf 1 juli is het weer mo- kement zijn we een Maar ook met een mankegelijk dat er mensen aanwement zijn we een levende gelevende
gemeente.
zig kunnen zijn bij de dienmeente. Dat blijkt wel uit het
sten. De wijkraad vergafeit dat mensen elke week
Dat blijkt wel uit
derde er 28 mei en 18 juni
een dienst maken waar ze
het feit dat mensen een stukje van hun inspiratie
over. We beginnen voorzichtig, met max dertig bemet ons delen. En we deelelke week een
zoekers. De meeste mensen
den ook financieel: bijna
van ons maken dus de dienst
dienst maken waar 2.000 euro voor de Voedselonline mee.
Bijkomend
bank. De weerbaarheid toont
ze
hun
inspiratie
voordeel: daar kunt u uit
zich ook op ander vlak: in
volle borst meezingen. In de
het gemak waarmee we digimet ons delen.
kerk kan dat niet. En let op:
taal zijn overgeschakeld op
wilt u wel weer eens naar de
overleg en ander regelwerk,
kerk, dan is reserveren verplicht. ‘Ver- waarmee de KIDS en Vrijheidsmaaltijdplicht’ is een woord dat we in de kerk schu- soep door fiets- en autokoeriers zijn rondwen, gelukkig maar. Maar ‘verplicht reser- gebracht. Er worden (verjaardags-)kaarten
veren’ is hier echt letterlijk bedoeld. Lees gepost, gebeld, appjes gestuurd, 1,5-metervanaf pagina 12 de artikelen over de gang wandelingen gepland en foto’s gedeeld.
van zaken in de diensten en het reserveren. Mensen pakken dingen op (hoera voor de
Heel veel dank aan Henk Jan Bustraan en nieuwe interne nieuwsbrief!). Aja leeft zich
Gerrit van Peursem en de stuurgroep van met Bach uit op ons orgel. We drinken
de WMD die, met de richtlijnen in de ene zoomkoffie en duiken in het vraagstuk ‘de
hand en de 1,5meter-meetlat in de andere, dienst in beeld brengen, hoe dan?’. Heel
een duidelijk plan hebben opgesteld om op veel mensen doen iets voor de gemeente,
zondag diensten mogelijk te maken waar- en het meeste gaat langs mij heen.
bij een (vooralsnog) kleine groep mensen
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Blijven er dingen liggen? Ja. Gaan dingen
wellicht scheef? Ongetwijfeld. Zien we
mensen over het hoofd, raakt iemand uit
het zicht? Het is hoogmoedig om te denken
van niet. Zijn we af en toe zat van het mailen, zoomen, hangouten, en praten we
soms langs elkaar heen? Ik in ieder geval
wel. Tot zover de persoonlijke biecht.

leest er in een apart artikel meer over en
ook over hoe u hier financieel aan kunt bijdragen. Warm aanbevolen natuurlijk!
En in al deze drukte zijn het de laatste weken van onze gemeentepredikant. Hij is
drukker dan ooit met corona-gerelateerd
pastoraat. Als we niet oppassen, is hij met
stille trom vertrokken. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Op 18 juni
Door het werk van hebben we Gerhards laatste
vergadering gemarkeerd met
onze diaconie is de cadeaus en woorden van
dank! Hij wenste ons als beKeizersgrachtkerk
stuur veel inspiratie om verconcreet kerk-voor- der te bouwen aan de KGK
als huis van gemeenschap.
de-stad en proberen En u en ik onderstrepen nogmaals 20 september in onze
we te helpen waar
agenda. Op die zondag gaat
Gerhard Scholte voor in zijn
geen helper is.
afscheidsdienst en zwaaien
wij hem en Elske uit.

Geldzaken
Tijd voor een tweede pepermunt nu. Op de genoemde
wijkraadsvergaderingen
kwamen, behalve de vieringen na 1 juli, de pastorale
voorzieningen in de zomer,
ook de jaarrekening en de
aangepaste begroting 2020
ter tafel. Frits van den
Boomgaard schrijft over de
nieuwe begroting in dit
kerkblad. Pittige tegenvallers dit jaar, toch maar lezen, mensen! De
toelichting op de jaarrekening van 2019 las
u al in het vorige KidS-nummer.
Fijner nieuws nu: Marjolijn Nanninga is
sinds maart begonnen als diaken. Ze ‘doet’
de financiën. Ik zou zeggen: zorg dat ze het
druk krijgt, dus geef aan de diaconie! Door
het werk van onze diaconie is de Keizersgrachtkerk concreet kerk-voor-de-stad en
proberen we te helpen waar geen helper is.
Marjolijn wordt dit najaar bevestigd in een
dienst waar gemeenteleden aanwezig zijn.
De wijkraad heeft ook ingestemd met een
voorstel van de projectgroep KGK in beeld,
om cameratechniek te installeren om onze
diensten (en verhuur-bijeenkomsten) in
beeld te brengen voor mensen thuis. U
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Vacant en vacatures
Vanaf het najaar zijn we als gemeente vacant. Bij de zoektocht naar een nieuwe
predikant stellen we een profiel van onze
gemeente en van de nieuwe predikant op.
Dit voorbereidende werk wordt gedaan
door een kleine commissie. De wijkraad
heeft onder andere de diaconie, de werkgroep morgendiensten, en de KGK2030projectgroep gevraagd om iemand af te
vaardigen voor deze groep. Namens de
wijkraad neemt Ineke Visser plaats. De
‘kleine’ groep kan in een latere fase de kern
vormen van de ‘echte’ beroepingscommissie. Uiteraard wordt u via de KidS op de
hoogte gehouden van de vorderingen.

We zijn weliswaar vacant, maar we verheugen ons op de voortgezette samenwerking met Hanna van Dorssen, Robert Jan
Nijland en Roos Fountain.
Over vacatures gesproken: de voorzitterstoel is dit gehele seizoen onbezet gebleven. Net als de stoel voor coördinator
jeugd&jongeren. En komend jaar ontstaat
er een vacature voor coördinator communicatie. Mocht u denken: “Het loopt toch
lekker?” dan danken we u voor dit compliment, maar het is niet zoals we dit willen
voortzetten. Voor de kwaliteit van onze gemeentewerk (en het democratisch gehalte
van de besluitvorming!) is het nodig dat het
bestuur wordt aangevuld. We wisselen
hierover graag met jullie van gedachten.
Bedankt
Dit is de laatste KidS van dit seizoen. Een
raar seizoen, dat, als we niet oppassen alleen nog maar herinnerd zal worden aan
‘corona’ en alles wat niet meer ging of
mocht. Maar, als is het maar voor de toekomstige historici die onze gemeente onder de loep nemen (denk groot mensen!):
het jaar 2020-2021 was ook: 3 gemeentebijeenkomsten over de KGK in 2030 met

90+ deelnemers; 5 maanden logees in de
Friendship, Ithaka-optredens, een ter
plekke gecreëerde dienst met inbreng van
alle aanwezigen, zo’n 20 voorbereidingsgroepen die live en online mooie diensten
maakten. Zelfgeschreven verhalen en liedteksten, de Top2000-dienst, duetten en solozangers, elke zondag de zanggroep, een
houtwormvrije- kerkzaal, nieuwe vitrage
en herstelde gordijnen in de Tuinzaal! Tig
kopjes koffie werden geserveerd, en evenzoveel keren werden de toiletten schoongemaakt.
Dit seizoen begonnen we op Startzondag
met de dienst ‘De toekomst verbeelden.
Het stroomt.’ Deze ’toekomst’ hadden we
niet zien aankomen, maar: we zijn bepaald
niet opgedroogd. Iedereen bedankt voor
jullie inzet, in de spotlight of achter de
schermen, met jullie geld, ideeën, woorden, daden of aandacht: ook dit KGK-seizoen werd mede mogelijk gemaakt door
jullie.
Jullie reacties of vragen aan de wijkraad
zijn altijd welkom. Dat kan via scriba@keizersgrachtkerk.nl
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Bloeifactoren naar 2030
Door de corona duurt het hele proces wat
langer, maar ondertussen kunnen we eindelijk de bloeifactoren bekend maken! Er
hebben 94 mensen hun voorkeur uitgesproken, en er zijn 656 punten verdeelt, de
oplettende lezer zal doorhebben dat er dus
twee mensen maar zes i.p.v. zeven punten
hebben verdeeld. Op de website staat de
lijst met alle bloeifactoren en de punten die
er zijn verdeeld. In totaal zijn er 8 bloeifactoren die we als uitgangspunten meenemen verder het proces in. Het is een mooie
diverse lijst waarin verschillende kanten
van kerk-zijn aan bod komen (Relatie met
God, omgang met elkaar en dienst aan de
wereld).
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Robert Jan Nijland
De bloeifactoren die we in het KGK 2030
proces verder meenemen zijn:
1. De muziek en liederen in de KGK
zijn wezenlijk voor het uitdrukken
en
ervaren
van
onze
geloofsbeleving. Met 69 punten.
2. Jongeren geven op creatieve wijze
de traditie opnieuw vorm. Met 56
punten.
3. Er is vrijheid van interpretatie van
geloof en godsbeeld, ook de vrijheid
om niet te geloven. Met 39 punten.
4. Wij vertellen oude verhalen uit de
Bijbel opnieuw met betekenis voor
ons leven van nu. Met 36 punten.

5. Bij ons kan iedereen erbij horen,
zonder voorbehoud of beoordeling,
je wordt geaccepteerd zoals je bent.
Met 35 punten.
6. Wij zijn een gemeenschap met een
open sfeer waar iedereen zich
gedragen, verbonden en thuis voelt.
Met 30 punten.
7. Er is ruimte in de kerkdienst om
persoonlijke
verhalen
en
kwetsbaarheid te delen, dat geeft
herkenning en erkenning. Met 30
punten.
8. Wij helpen waar geen helper is. Met
28 punten.
Op zaterdag 5 september hopen we naar
de volgende fase van het proces te gaan.
We zullen met bovenstaande bloeifactoren
gaan dromen. Hoe ziet onze kerk eruit als
we bovenstaande factoren alle aandacht,
ruimte en geld geven? Hoe ziet de kerk eruit in 2030? Dat dromen zal op allerlei creatieve manieren kunnen; door het schrijven van een verhaal, te knutselen, verven,
een mood board te maken, een KidS artikel

vanuit de toekomst te schrijven, etc. Houd
zaterdag 5 september dus al vrij in de
agenda, onder voorbehoud van coronamaatregelen. We zullen in de ochtend beginnen, samen met elkaar lunchen en in de
loop van de middag hopen we dan tot uitdagende stellingen te komen. Als voorbeeld noem ik twee fictieve stellingen. ‘In
2030 is de helft van alle zondagse kerkbezoekers onder de 40 jaar’ of ‘In 2030 hebben we een woon- en slaapruimte gecreeerd voor minimaal 50 uitgeprocedeerde
vluchtelingen in de stad’. Met die stellingen zullen we dan weer verder kunnen:
wat is er nodig om dat te bereiken? Welke
plannen kunnen we daarvoor uitzetten?
Welke afspraken maken we daar over?
We houden jullie graag verder op de
hoogte via het krantje, de website en op de
startzondag van 30 augustus, die voorbereid wordt door het procesteam van KGK
2030! We hopen je daar weer fysiek te treffen!
.

11

Naar de kerk? Het kan weer een beetje
Vanaf 5 juli gaan de kerkdeuren weer
open. Een fijne eerste zin om te schrijven!
Nu de maatregelen rond het coronavirus
zijn verruimd heeft de wijkraad, in overleg met de stuurgroep van de Werkgroep
Morgendiensten (WMD), besloten dat
vanaf zondag 5 juli een groep van 30
mensen in de kerk de viering kan meemaken. Voor alle anderen blijft de viering
online te volgen via https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/zondag-inde-kerk/48-kerkdienst-live.
Praktische zaken voor het bijwonen van
de kerkdienst in de kerk
Net als in de supermarkt, zwembad of
tram, ziet het ‘naar de kerk gaan’ er wat
anders uit dan we gewend waren. De belangrijkste veranderingen zijn:
1. Er zijn maximaal 30 bezoekers bij
de viering aanwezig.
2. Reserveren is nodig. Een email of
telefoontje volstaat. Lees daarom
het stukje ‘Reserveren voor de
diensten’ goed door.
3. Elke dienst zijn er 3 coördinatoren
aanwezig die jullie bij de ingang
welkom heten en naar jullie plaats
brengen.
4. Bij de reservering en bij de ingang
wordt u gevraagd naar uw
gezondheid.
5. U kunt plaats nemen op plekken
die
hiervoor
zijn
aangemerkt/aangewezen. Zitten
waar u gewend bent, is thuis wél
mogelijk…
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Ineke Visser-Luirink

6. De garderobe is gesloten
7. Er is 1 toilet voor dames en 1 voor
heren.
8. De liederen worden gezongen
door enkele gemeenteleden vanaf
het podium vooraan in de
kerkzaal. Als u uit volle borst wilt
meezingen, kunt u dat thuis doen.
9. De zaal wordt voortdurend
geventileerd. Neem indien nodig
een trui mee.
10.
Mensen die bij elkaar
wonen zitten bij elkaar.
11.
Wie
geen
huishouden
vormen, houden 1,5 meter afstand
van elkaar en zitten niet naast
elkaar.
12.
Naast de max 30 bezoekers
zijn
aanwezig:
voorgangers,
liturg(en),
leden
van
de
voorbereidingsgroep,
ambtsdrager,
geluidstechnicus,
coördinatoren,
koster
en
muzikanten.
13.
Er is in de kerk geen
koffiedrinken na afloop. Het
digitaal koffiedrinken gaat wel de
hele zomer door.
14.
Voor
kerkgangers
en
thuisluisteraars blijft de viering van
brood en beker symbolisch van
vorm met aandacht voor het delen
in
gedachtenis
en
de
verbondenheid met elkaar en de
wereld.
15.
Zowel in de kerk als thuis
kunt u voor de collecten de GIVT-

app gebruiken, of de Ideal button
op de site.
16.
Alle praktische details leest
u in het gebruikersplan, dat u op
de website kunt vinden.
Als er aanleiding is om de nu genomen
beslissingen aan te passen, informeren
wij jullie opnieuw via het KG-Krantje en
de website. De wijkraad baseert haar beslissingen op de richtlijnen van de RIVM
en de adviezen van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en de Protestantse Kerk Amsterdam.
Alle bovengenoemde zaken gelden vanaf
zondag 5 juli tot en met zondag 23 augustus, maar indien nodig langer. En als
er tussentijds mogelijkheden tot verruiming zijn, kijken we daar serieus naar.

Mogelijk dat bovenstaande afspraken gemengde gevoelens oproepen: ongemak,
spanning, blijheid dat bezoek eindelijk
weer mogelijk is, terwijl het niet zoals
vroeger is. We zijn niet van de gedachtenpolitie, maar laten we proberen weg
te blijven van beoordeling, of je je nu bij
de rekkelijken of de preciezen thuis voelt.
Daarom vragen we aan iedereen die in
de kerk is, de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen. Voor opmerkingen of vragen kunt u ons via wmd@keizersgrachtkerk.nl of info@keizersgrachtkerk.nl benaderen.
We zijn blij dat er weer een vorm van fysieke ontmoeting in ons geliefde kerkgebouw mogelijk is. Maar bovenal zijn we
als gemeente, om Jan Krans te parafraseren, als een spinnenweb met elkaar verbonden, thuis en in het kerkgebouw, op
zondag en alle dagen van de week.
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Reserveren voor de zomerdiensten
Het uitgangspunt is eenvoudig: Vooraf
aanmelden is nodig. Afmelden ook.
Voor reservering stuurt u een e-mail naar
reserveren@keizersgrachtkerk.nl. (beheer:
Reina Steenwijk en Ineke Visser-Luirink).
Of u vult een reserveringsformulier op
onze website www.keizersgrachtkerk.nl
in. Als u geen computer heeft, geeft u de
zondag(en) waarop u naar de dienst(en)
wilt komen door via het telefoonnummer
van de kerk: 020-626 68 68.
Geeft u zo vroeg mogelijk op welke
dienst(en) u wilt bezoeken, uiterlijk donderdagavond voor de zondag daarop.
Voorlopig nemen we reserveringen aan tot
en met zondag 23 augustus. Geef ook aan
of u één van de voorzangers zou willen
zijn op het podium.
U geeft uzelf en eventueel mensen met wie
u een huishouden deelt of met wie u in één
huis woont.
Bevestiging: Op vrijdagavond krijgt iedereen bericht die de zondag daarop welkom
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is. Geen bericht ontvangen betekent dat u
de dienst thuis kunt meemaken.
Bij de reservering en bij de ingang wordt u
gevraagd naar uw gezondheid.
Toch verhinderd? Graag afmelden, liefst
per e-mail.
Als er meer aanmeldingen dan 30 zijn, verdelen Ineke Visser-Luirink en Reina Steenwijk de plaatsen. Maatwerk en spreiding
wordt nagestreefd, waarbij rekening wordt
gehouden met mensen zonder goede computer(faciliteiten), mensen voor wie het bijwonen van de dienst met gemeenteleden
mogelijk extra betekenis heeft en het aantal
keren dat een dienst is bijgewoond. Het
principe ‘wie het eerst komt, die het eerst
maalt’ geldt uitdrukkelijk niet.
De zomerdiensten zijn op 5, 12, 19, 26
juli,
9,
16
en
23
augustus.
Vragen en toelichting: mail gerust naar
reserveren@keizersgrachtkerk.nl
PS: de Pride kerkdienst van 2 augustus is
thuis te volgen.

Achterwacht tijdens de zomermaanden

Ineke Visser-Luirink

Zoals bekend stopt ds. Gerhard Scholte per 1 juli met zijn werkzaamheden als onze
wijkpredikant, zijn afscheid zal plaatsvinden op 20 september. Vanaf 1 september zullen Hanna van Dorssen en Robert Jan Nijland-Beltman dan voor een jaar zijn taken
overnemen.
Zoals elk jaar is er voor de zomermaanden achterwacht gevonden voor crisispastoraat.
Daarnaast zullen zij ook beschikbaar zijn voor pastoraat in het algemeen (waarbij uiteraard geen langdurig traject kan worden aangeboden):
- van 1 juli t/m 26 juli en 10 augustus t/m 16 augustus: ds. Cor Ofman, telefonisch
spreekuur op maandagochtend van 9 – 10.30 uur, tel. nr: 0620879280,
- van 27 juli t/m 9 augustus: ds. Jessa van der Vaart, telefonisch spreekuur op
dinsdag t/m vrijdag van 18.30 – 19.30 uur tel. nr: 0629078578,
- van 10 augustus t/m 31 augustus: Robert Jan Nijland-Beltman, telefonisch
spreekuur op maandagochtend van 9 – 10.30 uur, tel. nr: 0681538193.
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Van de penningmeester

Frits van den Boomgaard

Het kerkelijk bureau heeft aan de penningmeesters van de wijkkerken gevraagd om de
begroting 2020 te herzien in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis.
De herziening bood de gelegenheid om de besluitvorming binnen de wijkraad na augustus 2019 – toen de begroting 2020 werd opgesteld - en de financiële ontwikkelingen
vanaf 1 januari 2020, geen relatie hebbend met de coronacrisis, te verwerken. De belangrijkste ontwikkeling is natuurlijk het opdrogen van de stroom aan verhuurinkomsten.
De verschillen tussen de vastgestelde begroting (augustus 2019) en de herziening (juni
2020) zijn:
vastgesteld
Inkomsten
Donaties/rente

herziening

Uitgaven

Inkomsten

verschil

Uitgaven

160.150

0

147.150

0

-/- 13.000

Personeelskosten

0

188.200

0

201.500

-/- 13.300

Organisatiekosten

0

33.150

1.600

32.100

2.650

Verhuur

117.700

11.700

50.000

1.900

-/- 57.900

Onderhoud
Totaal

0
277.850

45.800
278.850

0
199.100

55.700
291.200

-/- 9.900

Resultaat

-/- 1.000

-/- 92.450

-/- 91.450

Toelichting:
• Kerkelijke bijdragen zijn gecorrigeerd voor toezeggingen 2020.
• Personeelskosten als gevolg van aantrekken 2 pastores per 1 september a.s. nemen toe.
• Er zijn minder organisatiekosten (geen activiteiten vanaf half maart); opbrengst:
de abonnementsgelden KidS.
• Verhuurinkomsten dalen sterk, waardoor ook opbrengsten (en kosten) van de catering verminderen.
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• Onderhoud ligt hoger dan begroot. Investeringen: verbetering online diensten.
Het tekort in de herziene begroting is € 92.450. Dat is een derde van onze oorspronkelijke begrote uitgaven van € 278.850.
Met de PKA wordt overlegd of er subsidies zijn, zowel van de zijde van de rijksoverheid
als van de PKA zelf. Zodra dat bekend is, hoort u daarvan. Maar dat we dit jaar met een
enorm verlies afsluiten is wel zeker. Zal de verhuur (40% van de begrote inkomsten) in
2021 weer aantrekken? De begroting 2021 zal eind augustus opgesteld zijn. Heeft de
gemeente de financiële spankracht om iets van het tekort 2020 goed te maken? De
wijkraad heeft besloten om een ‘startzondagactie’ te houden. Los van de financiële onzekerheden, toont onze gemeente kracht. Dat stemt hoopvol! Onze scriba verwoordt
dat in haar bijdrage in deze KidS.
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Bericht uit de Diakonie

Anna Verbeek

Het geluk van geven – over de (diaconale) diaconaat verbonden zijn in een open
collectes
kringloop: omdat er uitgedeeld wordt,
Omzien naar anderen is een activiteit – het wordt er ontvangen.
is iets dat je dóet. Iets dat de kérk doet – Elke zondag (en natuurlijk de feestdagen)
door mensen en projecten metterdaad te zijn er in onze viering drie collectes. De
helpen (door te luisteren, door een tijdje op eerste is standaard voor een diaconaal
te trekken met een vluchteling, door te doel. Voor de helft van die diaconale
koken bij het Stoelenproject) of financieel collectes worden de bestemmingen
te ondersteunen. Voor dat laatste wordt jaarlijks stedelijk (door de protestantse
gecollecteerd. Wist je dat
Diaconie
Amsterdam)
het ‘inzamelen van de
gekozen; het zijn ofwel grote
In het diaconaat
gaven’ eigenlijk een taak is
Kerk-in-Actie projecten (Kerk
in Actie kun je zien als de
van de diakenen en dat er
zijn ontvangen,
een nauwe relatie is met de
‘landelijke diaconie’ van de
geven
en
uitdelen
PKN, die projecten steunt op
viering van brood en beker?
In de vroege kerk waren
verbonden in een vijf speerpunten, waaronder
werelddiaconaat),
ofwel
diakenen de mensen die als
open kringloop:
de gemeente samenkwam
stedelijke projecten van de
Protestantse
Diaconie
op zondagmorgen het brood
omdat er uitgeen de wijn inzamelden, die
Amsterdam.
ieder meebracht. Nadat wat deeld wordt, wordt
Diaconale collectes 2019
brood en wijn apart was
Wij als wijkdiaconie kunnen
er ontvangen.
gezet om de Maaltijd van de
dus 26x in een jaar een colHeer te vieren, werd de rest
lectedoel kiezen. In 2019
in een gezamenlijke feestelijke maaltijd
hebben wij er voor gekozen de helft van
gegeten. Er was altijd zoveel dat er ook nog
die 26 collectes te bestemmen voor indivioverbleef om aan anderen, die dat nodig
duele hulpverlening – dus voor de core-buhadden, uit te delen. Paulus schrijft
siness van de diaconie. In 2019 stopten juldaarover in de eerste brief aan de
lie bij elkaar €1.312,34 in de collectezak.
Corinthiërs; hij is ook degene die bij de
Voor de andere 13 collectes kozen we ornieuwe gemeenten in Klein-Azië geld
ganisaties die zich inzetten voor mensen
ophaalt t.b.v. de christenen in Jeruzalem.
en thema’s waarvan we denken te weten
Op die verbinding tussen collecte,
dat mensen in de Keizersgrachtkerk ze beavondmaal en diaconie komen we nog wel
langrijk vinden of ook zelf voor actief zijn.
eens terug. Wij als diakenen vinden het in
We kiezen vooral Amsterdamse bestemieder geval bijzonder om ons te realiseren
mingen.
dat ontvangen, geven en uitdelen in het
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Als vervolg op het bericht van de diaconie
in de vorige KidS (met de jaarcijfers 2019)
vind je hier een overzicht van de
-

-

-

-

bestemmingen van de diaconale collectes
in 2019:

Hulp aan ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam in totaal € 593,14
We collecteerden voor het Wereldhuis, het ASKV, het Jeanette Noëlhuis (dat
ongedocumenteerden onderdak biedt), Dokters van de Wereld (voor hun mobiele
dokterszorg aan mensen zonder papieren in Amsterdam), Code Rood/team Kerkbed
Daklozenopvang in totaal € 346,30
We steunden de Stichting Kantlijn en de Kruispost (dokterspost op de Wallen)
Het Palestijnse vraagstuk, cq. de Israëlisch-Palestijnse dialoog in totaal € 158,55
Stichting SIVMO (Steun voor Israëlische vredes en mensenrechtenorganisaties
https://sivmo.nl
Samenlevingsopbouw/multiculturele samenleving in totaal € 79,95
Steun voor Samen Eén Amsterdam (van de Raad voor levensbeschouwingen en
religies en Amsterdam) die interreligieuze ontmoetingen in Amsterdam organiseert;
Vrijheid op thema’s die raken aan lichamelijke integriteit en zelfbeschikking in totaal €
228,05
Voor She decides (internationale beweging die opkomt voor het recht van vrouwen
en meisjes om over hun eigen lijf en leven te beslissen, www.
https://shedecides.nl/over-ons/) en voor de VPSG (oecumenische stichting biedt advies
en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en
zingeving. https://vpsg.nl/).
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In 2019 collecteerden we daarnaast 1x
voor noodhulp: we gaven gehoor aan de
oproep van Kerk in Actie om Mozambique
te helpen na de verwoestende cycloon
Idai. En we haalden op Kerstavond €
574,97 (!) op voor Samos, waar een
pakhuis
met
goederen
voor
de
vluchtelingen
was
uitgebrand
(dat
gebeurde
vlak
nadat
een
grote
inzamelactie van kleren en dekens voor
Samos was geweest, waarvoor ook vanuit
de Keizersgrachtkerk bergen materiaal is
aangeleverd).

ook op de website..!) hebben we die keus
uitvoerig toegelicht. We hebben ook gewezen op de mogelijkheid om rechtstreeks
een geoormerkte gift over te maken op de
rekening van de diaconie. Via die route
hebben sommigen een grote donatie gedaan voor de Voedselbank en de Sociale
Kruidenier. Bij elkaar is van 22 maart t/m
26 april het fantastische bedrag van €
1.678,76 opgehaald. We konden dus een
grote gift overmaken naar de Steunstichting
Voedselbank oud west en de Sociale Kruidenier. En het gaat door: ook
na april worden maandelijks
We konden een
bedragen voor de voedselgrote gift
bank op de rekening van de
diaconie overgemaakt. Het is
overmaken naar
duidelijk dat de stadgenoten
de Steunstichting die in armoede leven, ons ter
harte gaan.

Nieuwe keuzes in 2020
In 2019 kwamen we in contact met de Sociale Kruidenier. De Keizersgrachtkerk
was al betrokken bij de Voedselbank Centrum/oud west
(waar we immers levensmidVoedselbank oud
delen voor inzamelen). De
Deze gang van zaken maakt
Sociale Kruidenier zet, in het west en de Sociale
dat we de collectedoelen misverlengde van de VoedselKruidenier. En het schien meer willen laten aanbank, de armoede(bestrijsluiten bij de actualiteit. Een
gaat door!
ding) in Amsterdam op de
goed voorbeeld daarvan is de
agenda. Als diaconie besloten
vraag die de Evangelisch Luwe in 2020 dat thema nadrukkelijker op
therse Kerk (die vanouds veel Surinaamse
onze lijst goede doelen te zetten.
leden heeft) ons eind mei stelde: om rond
KetiKoti (de herdenking van de afschaffing
En toen kwam de Coronacrisis… Dat
van de slavernij in Nederland en Suriname)
maakte het vraagstuk van armoede in Ameen collecte te bestemmen voor een doel
sterdam heel sterk en snel zichtbaar. De didat zich keert tegen moderne slavernij – in
aconie heeft daarom de eerste anderhalve
dit geval een project in Ghana. Black Lives
maand van de lock down sterk ingezet op
Matter – in Amerika, Amsterdam en Afrika.
steun aan de Voedselbank Centrum/oud
De diaconie steunt graag dit thema en bewest en de Sociale Kruidenier: we hebben
stemt de collecte van 28 juni voor dit doel.
5x de collecte voor deze beide doelen bestemd. In de KidS en in het kg-krantje (dus
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Er zijn weer films op vrijdag

Goed nieuws! De films in de Tuinzaal zijn
in juni weer opgestart. Natuurlijk met de
nodige regels omgeven. Er is plek voor
ruim 20 mensen. De film in juni is gewoonlijk de afsluiting van het seizoen, maar dit
jaar heeft de contactkring voorgesteld om
het filmprogramma ook in de zomer door
te laten lopen. Dit in plaats van de zomermiddagen. De data zijn vrijdag 10 juli, 31
juli en 21 augustus.
Vanaf 14:15 uur is er koffie/thee en na afloop een drankje met hapje voor wie dat
wil. Geen ‘stamtafel’ zoals we zijn gewend, maar we kunnen wel op gepaste afstand bijpraten. Ook de tuin is beschikbaar. Alles is duidelijk aangegeven zodra
je de kerk binnenkomt en ook in de Tuinzaal.

Hanna van Dorssen

Het is verplicht om van tevoren te reserveren. Voor de twee films in juli kan dat bij
Hanna van Dorssen, hanna.vandorssen@gmail.com of 06 4314 2786. Voor de
film op 21 augustus bij Agnes Vlaanderen,
daagnes44@gmail.com of 06 4449 0625.
Kom als je je er relaxt bij voelt, wacht als
je het nog te spannend vindt. De ouderen
onder ons vinden het wellicht nog te vroeg.
En het openbaar vervoer kan, voor hen die
daarvan afhankelijk zijn, een te grote hobbel zijn. In september start het ‘gewone’
filmseizoen weer.
Via de film-mailgroep krijg je van tevoren
informatie over de film die er wordt gedraaid. Wil je deze informatie ontvangen
en zit je nog niet in deze groep, geef je dan
op bij Hanna.
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Oog in Oog met Gerhard Scholte
Na bijna 25 jaar gaat onze predikant Gerhard Scholte met emeritaat. Met frisse tegenzin, want het pensioen kwam door een
aanpassing van minister Koolmees eerder
dan verwacht. En toen kwam Corona. ‘Ik
dacht daarvoor nog, nu glijd ik stilletjes
mijn pensioen in. Maar het werd één van
de meest intense periodes uit mijn carrière,
ja een ‘croon’ op m’n werk.’
Aan de eettafel in hun
prachtige (huur)etage aan
de Johannes Verhulststraat
blikt Gerhard terug op zijn
tijd in de Keizersgrachtkerk. De ramen open voor
voldoende ventilatie en
een flesje handalcohol op
tafel, want het blijft oppassen. Toen Corona uitbrak
liet Gerhard weten altijd
bereikbaar te zijn voor wie
het moeilijk had. ‘Veel
mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Het pastoraat werd intenser. Voorheen waren het nog wel eens
wat luchtige gesprekken, maar nu gíng het
ergens over. En ook veel vaker over God!’
Hoe intensief is het bestaan van een predikant?
‘Je bent op veel fronten aan het werk:
groepswerk, individuele gesprekken, vergaderingen, voorbereidend werk voor het
kringenwerk en het preekproces met voorbereidingsgroep en maandagavond-groep
(MAG). Soms werkte ik zaterdagavond en
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Henriette Sanders

zondagochtend nog aan een preek voor de
ene dienst en de maandag erop begon alweer het werken aan de volgende. Het was
een enerverend bestaan.
Hoe kwam je bij de theologie terecht?
‘Mijn jeugd heeft mij gevormd tot een ‘gereformeerde socialist’. Ik kwam uit een gezin met vijf kinderen. Mijn ouders kwamen
uit arme omstandigheden, allebei uit
Scheemda, Oost-Groningen.
Scheemda,
Scheemte op z’n Gronings, dat klonk voor mij
ook als schaamte. Mijn
moeder kwam uit een arbeidersgezin, zij keek altijd op tegen de betere
klasse. Mijn vader mocht
doorleren en ging werken
voor een graanhandel.
Hij maakte de opgang en
neergang van het hele
graanbedrijf mee en
raakte werkloos rond zijn vijfenvijftigste. lk
hoorde in de familie de echo’s van het onrecht, de herenboeren tegen de arbeiders.
Dat heeft mijn theologie mee gevormd.
Mijn vader las ons vroeger veel voor uit de
kinderbijbel van Anne de Vries. Prachtig de
verhalen van Jozef als slaaf verkocht, of
van Mozes, die de Farao op het onrecht
aansprak. Zo ben ik de Bijbel tegengekomen. Later sloot ik mij aan bij een Evangelische gemeente. Het was heel laagdrempelig, iedereen had een eigen kijk op de
bijbelverhalen en kon uitlegger zijn. Dat

sprak mij aan, hoewel ik snel ontdekte dat
ze nog dogmatischer waren dan de gereformeerden!
En tenslotte kwam ik ook bij de theologie,
dankzij mijn lol in talen en vertalen, van
vooral Hebreeuws en Grieks. Het leuke
van vertalen is dat je ontdekt dat de grondtalen van de Bijbel veel meer ruimte bieden dan de gebruikelijke vertalingen doen
voorkomen.’

ik een paar avonden per week een avondgebed. Dat werd een soort avondgebed en
leeshuis in enen, waar ook het nieuws en
geruchten van de verkiezingsstrijd besproken
werden.’

‘Ja, als dominee heb je ook een maatschappelijk-politieke kant. In de leeshuizen ontdekten we dat op elke pagina van het Evangelie Jezus omgeven is door een menigte
van vluchtelingen, verpauperden, weduDie voorliefde voor het vertalen ligt ook wen, kortom ‘het zooitje ongeregeld’ van
aan de basis van elk leeshuis. Je komt altijd die dagen. Wij zien het Evangelie vaak als
met een eigen vertaling uit het
iets persoonlijks, en dat is het
ook, maar vergeet het maatGrieks of Hebreeuws om zo
goed mogelijk te laten zien In Kameroen heb schappelijke niet. Dat ‘wie in
Jezus gelooft het eeuwige lewat er staat.
ik het concept
ven heeft’, staat niet op elke
‘Elke tekst heeft zeventig gezichten waarmee ze ons aanvan het leeshuis bladzijde. Maar er staat wél op
elke bladzijde hoe Jezus gemokijkt. Ik noem het ook altijd
uitgewerkt.
Ik
tiveerd door Gods liefde met
een “samenleeshuis”. Mensen
mogen reageren, associëren was nieuwsgierig dat zooitje ongeregeld omgaat.
Hij behandelt ze, geneest ze,
en elke vraag is relevant. Als
hoe zíj de Bijbel neemt het voor ze op en geeft
theologische begeleider en
ze onderwijs. Dat was voor mij
met mijn kennis van historilazen.
een wezenlijk inzicht.
sche achtergronden en van de
exegese kan ik de associaties
Het werk voor vluchtelingen
in
perspectief
zetten.
Mijn hartstocht voor het Leeshuis kreeg ik vormde voor jou een belangrijk onderdeel
in Kameroen, waar ik in de tijd vóór de KgK van je werk.
heb gewerkt. (1990-1995, HS) Daar heb ik Ik voel me een dominee op twee benen.
dit concept van het Leeshuis uitgewerkt. Ik Het Bijbelleeshuis en het vertaalwerk vorwilde geen koloniale zendingsman zijn, men de eerste inspiratiebron van mijn kergéén top-down onderwijs van een veelwe- kenwerk. De tweede bron is het werk met
tend theoloog. Ik was nieuwsgierig hoe zíj ongedocumenteerde vluchtelingen. Dat
de Bijbel lazen. Kameroen was – en is nog vormde voor mij een weg uit de beslotensteeds! - een dictatoriale eenpartij-staat, heid van de kerk, uit de naar binnen gewaartegen de studenten toen in verzet keerde kant van ons kerkzijn.
kwamen. Toen er in 1992 voor het eerst
vrije verkiezingen kwamen, organiseerde
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Je bent bijna 25 jaar bij de Kgk geweest, klonk het dan soms. Maar dat kan je niet
zo’n lange tijd is niet echt gebruikelijk zeggen! Een gezonde gemeente is een gevoor een predikant.
differentieerde gemeente, die ‘wij’ kan
Ik heb in mijn werkende leven maar drie zeggen omdat ze de ander respectvol laat
posities gehad: eerst Noordwijk, toen Ka- uitspreken, en doorvraagt op wat ze onbemeroen en daarna kwam de Keizersgracht- grijpelijk vindt.
kerk. Dat is weinig, predikanten gaan vaak Bijvoorbeeld, onze evaluaties. Er wordt
na 5 of 10 jaar weer verder. Daar wil ik ook nog wel eens in de wij-vorm geëvalueerd,
wel wat over zeggen. Tien jaar geleden be- terwijl een voorbereidingsgroep begint met
gon ik echt uit te kijken naar een andere allemaal individuen, elk met een eigen ‘ik’.
Die gedifferentieerdheid van
plek. Vijftien jaar was genoeg,
een groep is juist het aantrekook voor de Kgk. Maar ik kon
Vol trots zag ik kelijke. Maar aan het eind van
vaak slecht verbergen dat ik alhet proces wordt de groepstijd nog met veel liefde in de
hoe
men
zocht
evaluatie dan afgesloten met
KgK zat. Soms waren andere
een uniform ‘wij’. “Wij vongemeentes bang dat ik het sysnaar nieuwe
den dit goed, wij vonden dat
teem van de voorbereidingsmanieren om
niet goed…”. Ik denk dat we
groepen wilde meenemen. En
ook mijn politieke uitstraling
bij de evaluaties veel meer het
verbonden te
‘ik’ aan het woord kunnen lawerkte wel eens tegen mij. Ik
blijven zoals de ten, de persoonlijke ervaring.
wist wel dat het voor ons beiEn dat laten staan. De kgk is
den tijd was om verder te gaan,
Link-Nieuwsbrief
maar het heeft dus nooit echt
gebaat bij differentiatie.
Laat ik nog een voorbeeld gegeklikt met een andere geen het Zoom
meente.
ven: Zo’n veertien jaar gele-koffiedrinken.
den verwoordde de lichting
Hoe kijk je terug op de getwintigers in mijn jongerengroep hun geloof traditioneler en reformameente van de Keizersgrachtkerk?
‘Ongelooflijk groot is de inspiratie geweest torischer. En dat staken ze niet onder stoedie ze mij heeft gegeven! De Keizers- len of banken. Een invloedrijk lid van onze
grachtkerk heeft een gouden formule: ie- gemeente vroeg me met klem die groep
dereen is welkom aan de maaltijd van de jongeren naar een andere kerk te verwijHeer. Die ruimte en openheid betekende zen, want ‘wij’ dachten daar toch echt anook voor mij als theoloog ruimte en open- ders over. Ik stond perplex! Wil je omwille
heid. Maar die ruimte is nooit vanzelfspre- van ‘ons’ zelfbehoud zo’n 15 jongeren de
kend! Ook bij ons niet. Het kwam wel eens kerk uitwerken?! Wat een dwaasheid!
voor dat iemand een lied uit een ander Ja, een groep die in die zin van ‘wij’ gaat
liedboek voorstelde, of zus of zo over bij- spreken, die grenzen afbakent, ook al heet
voorbeeld de opstanding dacht. ‘Dat zin- het kwaliteitsbewaking: dat is uiteindelijk
gen wij hier niet, zo geloven wij niet’, de dood in de pot. ‘
24

Hoe kijk je naar de toekomst van de Keizersgrachtkerk?
‘Ik was bijzonder blij met de gesprekken
die zijn gevoerd in het kader van ‘Keizersgrachtkerk 20-30.’ Daar kon elk afzonderlijk lid van de gemeente zijn eigen bevindingen verwoorden. Prachtig om te zien
hoe goed er werd doorgevraagd naar ieders
eigen beleving. Ik was eerlijk gezegd wel
verbaasd, toen bleek dat de ‘bloeifactoren’
toch allemaal in de ‘wij’-vorm waren geschreven. Laat de persoonlijke verschillen
nou staan, zou ik zeggen! Maar die uitwisseling van bevinding en beleving, dat was
ontzettend inspirerend.’
Gelukkig is je werk voor de Keizersgrachtkerk in deze Coronatijd niet als een nachtkaars uitgegaan.
‘Het werk werd zelfs intenser, maar ook de
gemeente zelf zette een tandje bij. Ik
hoorde de afgelopen tijd van collega’s de
zorg dat hun gemeente nu meer en meer
versnipperd dreigde te raken. Vol trots zag
ik bij de KgK het tegendeel gebeuren: men

zocht naar nieuwe manieren om verbonden te blijven, zoals de Link-Nieuwsbrief
en het Zoom-koffiedrinken. En de voorbereidingsgroepen bleven vol veerkracht bezig om van elke afzonderlijke online-dienst
weer iets heel eigens te maken.
De afgelopen tijd voerde ik stuk voor stuk
diepgaande gesprekken. Gesprekken, en
met name eerlijke gesprekken, daar draait
het voor mij om. Ik kan het samenvatten
met mijn lijfspreuk: respondeo etsi mutabor. Dat betekent: ik geef antwoord, ook al
zal het mij veranderen. Ik ga geen standpunt verdedigen, maar ik ga in gesprek.
Dan wordt het een zoektocht, en dat is typisch weer een Keizersgrachtkerk-woord!
Heel jammer dat het er voor mij opzit! Rest
mij om de Keizersgrachtkerk-gemeente
Gods liefde en trouw toe te bidden en mijn
diepgevoelde dank uit te spreken voor de
afgelopen prachtige jaren!’
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De Keizersgrachtkerk en haar kerkdiensten (91)

Peter Dillingh

In december 1971 verscheen onder de titel minst kennisneemt om zo mogelijk daarWat vindt u van de kerkdienst? een bundel mee zijn kerkdienst kritisch te bezien.” In
artikelen: “Nieuwe geluiden over de kerk- de beschouwing van Pijlman zijn dan ook
dienst zoals die is en zou kunnen zijn. Er- veel elementen te herkennen van het vervaringen, inzichten, idealen, suggesties. Li- nieuwingsproces in de Keizersgrachtkerk,
turgie, preek, sacramentsbediening, huis- dat in 1973 vorm zou krijgen.
dienst, jeugddienst – al of niet experimen- “De verzamelbundel is een echt protesteel en alternatief – alles komt aan de orde tants boek geworden. Wie kerkdienst zegt,
in dit interessante boek dat vele perspectie- zegt preek en daar hebben bijna alle bijven opent,” aldus uitgever Zomer & Keu- dragers zich bewust of onbewust aan gehouden. Dat is aan de ene
ning.
“Zin en onzin van de kerkkant begrijpelijk en misIn de beschouwing schien ook wel ter zake.
dienst” schreef ds. Eduard
Pijlman, wijkpredikant van de
Soms zeggen de mensen het
van Pijlman zijn
zelf heel duidelijk: ‘Ik kom
Keizersgrachtkerk, boven zijn
recensie in Trouw, 15 juli
wel eens naar uw preek luisveel elementen te
teren’. ‘Wie preekt er zon1972, “Nog steeds is de kerkherkennen
van
het
dienst in geding. Het ziet er
dag?’ is voor vele kerkgannaar uit dat dit nog wel een vernieuwingsproces gers in plaatsen met meer
tijdje zo zal blijven. De afkalkerken en predikheren een
ving van het aantal bezoekers in de Keizersgracht- uiterst belangrijke vraag.
– niet overal en niet overal in
Daarin sluit de bundel bij de
kerk, dat in 1973
realiteit aan.”
dezelfde mate en om dezelfde oorzaken – is een ge“Aan de andere kant is het
vorm zou krijgen.
jammer dat de preek zoveel
geven waaromheen men zich
bezinnen moet. Men dient
aandacht krijgt, want nog alnaar de werkelijkheid ervan te vragen en tijd zijn er minstens twee brandpunten in
naar de oorzaken te zoeken om tot een be- de protestantse eredienst, nl. de verkondislissing te komen, nl. gewoon doorgaan, ging van het Woord en de bediening van
gewijzigd doorgaan of ermee ophouden. het Avondmaal. Wie dit laatste niet verdisVan al deze beslissingen is iets terug te vin- conteert en daarbij de viering, zoals prof.
den in het boek ‘Wat vindt u van de kerk- Lammens het noemt, niet evenzeer tot zijn
recht laat komen heeft het niet over de
dienst?’”
“Wij aarzelen niet om meteen te zeggen kerkdienst maar over de preek.”
dat het bijzonder wenselijk is, dat iedere “Om met de sociologen te beginnen, hun
predikant, voorganger of hoe hij heten opmerkingen zetten het probleem van de
moge, van deze bundel opstellen op z’n teruglopende kerkdiensten in een breder
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kader. Dr. Dekker ziet de kerkdienst in het
raam van cultuuroverdracht en collectief
ritueel en constateert in beide gevallen
zulke belangrijke wijzigingen in onze samenleving dat hij niet kan inzien dat de
kerkdienst zal blijven als daarin niet zeer
belangrijke wijzigingen worden aangebracht. De kerkdienst moet voor een totale
revisie op de helling en daarbij dient bedacht te worden dat er in de toekomst behoefte zal bestaan aan een veel grotere variatie in bijeenkomsten.”
“Helaas moet ik zeggen dat de gemeente
er in dit boek in menig opstel bekaaid afkomt. Het lijkt af en toe wel of het om ‘publiek’ gaat. Dat de kerkdienst in wezen een
samenkomen van een gemeente is, die toegerust moet worden tot dienstbetoon om
maar iets te noemen, komt eigenlijk alleen
bij Eimert Pruim en dan uiteraard op een

geheel experimentele wijze, en bij ds.
Hoorn goed uit de verf. Hier wreekt zich
het verdwalen van de kerkdienst naar de
prediking. Datzelfde geldt van ‘de wereld’.
Bij sommigen is zelfs een zekere beduchtheid op te merken om hierover te spreken.
Men pleit wel voor concreet preken en ingaan op de noden van de mensen, maar te
weinig komt de grote vraag van de kerk in
de wereld aan de orde. Moet men daar zo
bang voor zijn? Mogen wij ook niet op een
heilzame wijze ontheven worden aan onze
persoonlijke, hier en daar onoplosbare
moeilijkheden om gewezen te worden op
dat wat wij samen mogen doen?”
“Voor al deze vragen is het goed dat er
bijna gelijktijdig ook een andere publikatie
verschenen is. Ik bedoel ‘De kerkdienst
moet anders’, een uitgave van het gereformeerd jeugdwerk Zuid-Holland-Zuid,
Tekening:
Len Munnik
15-07-1972
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geschreven door Peter de Bruin en Kees
van der Leer. Hierin wordt zeer concreet
uitgegaan van de stelling ‘dat in de traditionele kerkdiensten vele kansen worden gemist voor een daadwerkelijke heilsverkondiging in onze tijd’. De schrijvers hebben
het zich niet gemakkelijk gemaakt, maar
zijn puntig op de problematiek ingegaan.
De waarde van het boekje ligt vooral daar
waar het concrete modellen van andere
kerkdiensten aanbiedt. Daardoor is het m.i.
uitermate bruikbaar voor groepen jongeren
en ouderen die zich hiermee bezighouden.”
“Vaak wordt er geklaagd over kerkeraden
en predikanten die deze boot met alle middelen pogen af te houden. Dat is verschrikkelijk jammer. Zij beseffen misschien niet
hoe hier misschien wel voorlopig voor ’t
laatst groepen gemeenteleden zich willen
inspannen om mede hun kerk een gestalte
te geven die bij deze tijd en bij de mensen
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van deze tijd past. Het zal niet altijd alles
even rijp en overdacht zijn, maar zijn kerkeraden daar nu juist niet voor om samen
met geëngageerde gemeenteleden zich
over deze vragen te buigen? Wil ‘Gemeente in perspectief’ ooit van de grond
komen dan zal men hier bereid moeten
zijn om elkaar volkomen serieus te nemen.
Voordat alles wegholt naar onduidelijke,
door niets en niemand gemotiveerde bewegingen, alleen geleid door een gezamenlijke frustratie.”
Bij het artikel in Trouw stonden drie tekeningen uit ‘De kerkdienst moet anders’,
van de 26-jarige illustrator Len Munnik uit
Vlaardingen. Het begin van een lange
loopbaan bij Trouw, die nu al bijna een
halve eeuw omspant. Maar dat is een ander
verhaal!

Kunst in de Keizersgrachtkerk

In de Tuinzaal hangen van juli t/m november 2020 werken van kunstenaar Bert Janssen.
Klei, zand, cement, grond, water, vuur, verf
en as … Bert Janssen experimenteert met
materiaal, met
kleur en met
structuur. Bert
noemt zich materieschilder en
beschouwt zich
onderdeel van
het scheppingsproces.
Hij
wordt door het
proces van groei
en
woekering
gegrepen - tot hij
daarboven uitstijgt en ziet dat het goed is.
Bert is geboren in Driel, aan de Rijn in Gelderland. In zijn jeugd is hij altijd buiten in
de natuur te vinden. Spelen, spelen en nog
eens spelen …… van voetballen, zwemmen in de Rijn en kleigaten, hutten bouwen, fikkie stoken, vissen …… etc. Binnen
blijven, dat was alleen wanneer het moest.
Zo ervoer hij al heel jong hoe het voelde
om met de elementen aarde (klei, zand, en
grond), water, vuur, en lucht te spelen. Na
de middelbare school was het bijna vanzelfsprekend om iets te gaan studeren in de
richting van de natuur. Het werd zoölogie
en natuurwetenschappen.
Maar zijn nieuwsgierigheid ging verder
dan alleen de natuur. De groei naar de

Jan Boudewijn

interesse voor de kunst en het helpen van
mensen, waarvan 20 jaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg, deden hem diverse
opleidingen en workshops in o.a. de schilderkunst volgen.
Een aantal opleidingen en workshops die hij
volgde zijn:
Basiscursus motoriek bij Michiel Dhont. “In
deze jaaropleiding van Michiel
Dhont heb ik geleerd te vertrouwen op mijn
handen, want zij
kennen nl. al mijn innerlijke beelden en
kunnen deze vanuit je hart in beelden tot
expressie brengen.”
Mixacademy. “Bij de mixacademy heb ik
geleerd de kern van mijn eigen figuratieve
beelden te vinden en dit te verbeelden in
een eigen stijl.”
Rob van Leeuwen. “Bij Rob heb ik geleerd
om met natuurlijke materie te werken.
Al deze trainingen, workshops en ervaringen hebben me een aantal eigen workshops doen ontwikkelen waarbij het spel
met de verschillende elementen de boventoon voert.
Niets moet en alles mag! Op zoek naar je
eigen authentieke beeldtaal. Een ontdekkingstocht naar jezelf.”
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Groen Blaadje
Het geeft me hele gemengde gevoelens:
het schrijven van dit allerlaatste ‘groene
blaadje’ voor de KidS van mijn hand…!
Zoals bekend vertrekken Gerhard en ik uit
de Keizersgrachtkerk.
Wat hebben we daar veel meegemaakt en
wat hebben we ons bij jullie gelukkig gevoeld!
Een van de meest voldoening gevende
plekken in de gemeente was voor mij wel
het samenwerken in de Klimaat&Geloofgroep! De groep werd een kleine 10 jaar
geleden opgericht. En in de afgelopen jaren
hebben we informatieavonden verzorgd,
meegewerkt aan de zonnepanelen op de
kerk, demonstraties georganiseerd, klimaatdiensten gevierd en gezocht naar samenwerking met andere Groene Kerken in
Amsterdam en daarbuiten.
En heeft dat allemaal zin gehad? Ik zie veel
veranderingen ten goede. In ieder geval is
het thema klimaatcrisis niet meer taboe
binnen de kerken van Amsterdam. En ik
ben ervan overtuigd dat ieder mens binnen
de Keizersgrachtkerk zichzelf kritische vragen stelt: over eigen vervoer, consumptie,
de investeringen van het pensioen, de
keuze van je politieke partij. Bovenal voel
ik me gelukkig dat we elkaar hebben weten
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Elske Scholte

vast te houden binnen onze Klimaatgroep.
Ondanks verschil in opvatting soms over
aanpak en adres voor ons actievoeren.
De klimaatcrisis zal in de komende jaren
toenemen. We zullen moeten blijven studeren wat wij kunnen doen om de aarde
leefbaar te houden en om solidair te zijn
met de mensen die het meest getroffen
worden. Daarom laat ik graag ook een
klein ‘testament’ na, aan de Klimaat&Geloofgroep, maar dus aan de hele KGK:
De gemeente Amsterdam heeft Rainproof.nl opgezet, als één van de vele pogingen om zich aan te passen aan de klimaatveranderingen. Klimaat-adaptatie dus.
Ik vind het een prachtig praktisch project!
Wat kan je doen om het kostbare regenwater beter te gebruiken: in je huis, je dak, je
tuin, je straat, je park? Wanneer je je verdiept in het gebruik van water, leer je van
alles over klimaatverandering! Ik ga meedoen, en ik hoop jullie ook!
Lieve mensen, dank voor alles!
In het vertrouwen ‘dat de Eeuwige niet los
zal laten het werk van Zijn handen’, zien
we elkaar vast weer op straat, ‘aan het
werk’!
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Bedankt Elske!

Ik weet nog precies hoe de Klimaat- en Geloofgroep werd opgericht. Bij het milieuadviesbureau waar ik werkte waren we al
een aantal jaar erg bezorgd over de voorspellingen rond klimaatverandering, en ik
had al eens iets gedacht in de trant van
“zouden we hier in de kerk niet iets mee
moeten, maar ja wie ben ik om mensen
mijn stokpaardje op te dringen”. Dus ik
deed niets.
Maar toen kwam Elske Scholte! Zij voerde
destijds voor haar werk veel voorgesprekken met mensen die te gast waren in TVprogramma’s en was zwaar onder de indruk van het klimaatverhaal van een van
die gasten: Marjan Minnesma van Urgenda. Elske schreef een hartenkreet in de
KidS: dit is belangrijk! Dit gaat ons aan!
Hier moeten we iets mee, wie wil dit samen met mij oppakken? Dat stukje was zo
uitnodigend voor Marjan Bosch en mij dat
de Klimaat- en Geloofgroep al snel een feit
was. En terwijl Elske zich ontpopte als een
van de meest gedreven klimaat-activisten
die er in Nederland rondlopen profiteerden
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Janne van den Akker

wij van haar daadkracht en passie. Er kwamen sprekers en kerkdiensten over klimaatverandering, en bij elke landelijke demonstratie deed ze haar best zo veel mogelijk andere kerken te laten meedoen. Aan
het organiseren van tamme gespreksavondjes over “wat kun je doen in je eigen
huishouden” besteedde ze haar tijd liever
niet: voor echte verandering moet je volgens Elske naar de politiek, het grote bedrijfsleven ter verantwoording roepen, van
de daken schreeuwen hoe dringend het is.
Ik vond het heel symbolisch dat in het
stukje van KRO-NCRV op hun website,
waarin verslag gedaan wordt van de laatste
klimaatmars (met overweldigende opkomst
uit de kerken), Elske op de foto staat achter
het door haarzelf geproduceerde meterslange spandoek met de tekst “Met Heel Je
Hart”. Want dat is precies zoals ze zich in
de Keizersgrachtkerk voor het onderwerp
Klimaat heeft ingezet.
Vanuit de rest van de Klimaat- en Geloofgroep en de trouwe bezoekers van onze
activiteiten wil ik hierbij Elske enorm

bedanken voor al haar inspiratie, harde
werken en de woorden van hoop die ze,
tussen alle onheilstijdingen in, ook altijd
paraat had. Dank je wel!!
En dan sluit ik af met een zakelijke mededeling die jullie misschien al voelden aankomen: we zoeken een opvolger voor Elske
:-) Wie durft? Twee of meer mensen: nog

leuker. Sommige van onze leden hebben
veel tijd, andere bijna geen – elke bijdrage
en stijl is welkom. Wil jij juist dolgraag een
avond organiseren over klimaatvriendelijk
huishouden? Kom maar op! Alle informatie
bij ondergetekende. Gegevens staan in het
jaarboekje.

Klimaatstaking september 2019, Gerhard en Elske Scholte in actie.
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Zaai een lied!
Koorantaine
Gelukkig kunnen we vanaf 1 juli met meer
mensen in de kerkzaal de vieringen vieren.
‘Gelukkig’, verzucht menigeen. Maar zingen met zijn allen, dan kan nu nog niet.
Het is voorbehouden aan een paar voorzangers en de rest mag mee neuriën…Dat
is voor velen nog wel een dingetje…Voor
kerkgangers en voor koorzangers.
Hanna Rijken (theoloog en musicus, o.a.
werkzaam bij de interkerkelijke pioniersplek Choral Evensong & Pub) verwoordde
dit gevoel in een bericht op Facebook als
volgt:
“Ik maak me ook ernstig zorgen over de
toekomst van koorzang in Nederland. Veel
koren staan op het punt van omvallen…..
In de situatie van voor corona was er
ruimte om samen Gods lof te bezingen, dagelijks, (zoals in Engeland in de Evensongs)
of wekelijks. Het oude bestaan was geen
benauwdheid, angstland, maar juist het tegenovergestelde van engte, namelijk
ruimte. Cantorijen en koren zijn inmiddels
al drie maanden ontbonden. De lofzang is
verstomd. Om de verspreiding van een levensbedreigend virus tegen te gaan. Het is
crisis. Dit is benauwdheid. In deze ellende
is het ook de vraag óf er nog een terugkeer
mogelijk is naar de situatie waarin koren de
lofzang gaande kunnen houden. Een situatie waarin er weer, vieringen en evensongs
gezongen kunnen worden en samenzang
mogelijk is. Hoe het verder moet, ik heb er
geen antwoord op. Laten we hopen dat
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Wilna Wierenga
deze crisis niet het einde betekent van een
lange traditie.”
Een van de psalmen (65) heeft als eerste regel: “De stilte zingt u toe o Here.”
In de afgelopen maanden heeft dat een
nieuwe betekenis gekregen. In de (gedwongen) stilte klinkt het lied, de herinnering, de echo van voor de stilte. In onze
oren en ons hart.
Maar kun je ‘stilte’ wel zingen? Stilte is
toch volgens het woordenboek de afwezigheid van geluid? Dan zou er toch gezwegen moeten worden? Of doen zoals John
Cage deed die een muziekstuk schreef voor
de piano van totale stilte?
Op zoek naar een lied vind ik de vertaling
van psalm 65 van Huub Oosterhuis.
Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik u beloofd
Hoor dan”
Kan dat, stilte zingen?
Zingen en stil zijn, is volgens Jan Kortie
(lied van de stilte) een fascinerende combinatie.
Zingen is zoveel meer dan met je stem een
melodie voortbrengen.
Zingen is levendigheid, zingen is naar buiten komen, zingen is verbinding voelen.
Stil zijn is zoveel meer dan geen geluid maken. Stil zijn is verwondering, stil zijn is
openen, luisteren. Stil zijn is concentratie.

Een combinatie van beiden kan maken dat
we ons bezinnen op onszelf en de wereld
waarin we leven, de situatie waarin we zijn
beland. Niet van binnen naar buiten ademen maar dat wij buiten naar binnen brengen, inademen, door ons heen laten stromen. Misschien wel daarna echt stil, leeg
worden

Door stilte, een gebaar, gebed. Je even laten drijven op de stilte.
Om daarna op te staan, als ander mens,
nieuw ik.
Stilte nu.
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Een verbond met al wat leeft

Herman Schalk

”We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee
we ze geschapen hebben”- Albert Einstein
Dat er een crisis in natuur, milieu en klimaat aan de gang is, zullen weinigen ontkennen. Maar waar de problemen door
veroorzaakt worden, daarover lopen de
meningen vaak sterk uiteen. En, daaraan
gekoppeld, welke wegen naar oplossingen
we zouden moeten bewandelen. Sommigen zijn van mening dat het vooral in wetenschap en technologie
gezocht moet worden,
bijvoorbeeld meer zonnepanelen op het dak.
Slimme apparaten en
technieken ontwikkelen
om energie te besparen,
zuinig met grondstoffen
te doen en minder CO2
uit te stoten. Anderen
vinden dat het hele
maatschappelijke systeem op de schop moet,
omdat de neoliberale
markteconomie in z’n
wezen gericht is op uitbuiting van mens en natuur.
In haar boek Groene Theologie betoogt
Trees van Montfoort dat het denken vanuit
de mens als middelpunt - het zogenaamde
antropocentrische denken – een van de
oorzaken van de huidige ecologische crisis
is. Door de natuur te beschouwen als iets
wat ten dienste staat van mensen, haar te
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overheersen dan wel te beheren, wordt die
natuur niet meer dan een gebruiksvoorwerp. En waar komt dit vooral westerse
wereldbeeld vandaan, vraagt zij zich af.
Komt het uit de christelijke, Bijbelse visie?
Is het gestoeld op de Bijbel, op de plek die
de mens daarin is toebedeeld? Of is het
beeld van natuur, mens en God en hun verhoudingen dat in de Bijbel te vinden is minder
antropocentrisch?
Ze
gaat op zoek in Bijbelteksten en bij theologen
en vindt verschillende
ingangen voor een ecotheologie, een groene
theologie die de mens
beschouwt als onderdeel
van de natuur, de schepping.
Daarom vraagt de crisis
volgens haar dat we ons
denken over de relaties
tussen natuur, mens en
God eens kritisch onder de loep nemen.
Volgens haar kan theologie meer doen dan
kerken en christenen motiveren om de
agenda van de milieubeweging te volgen.
Want: “Meer natuurwetenschap en meer
technologie zullen ons niet uit de huidige
ecologische crisis halen, tenzij we een
nieuwe religie vinden of onze oude herformuleren.”

Maar hoe ziet zo’n nieuwe manier van
denken er dan uit?
Dat is de vraag waar we in een voorbereidingsgroep mee aan de slag willen gaan.
We zullen daarbij delen van het boek
Groene theologie– uitgeroepen tot beste
theologische boek van 2019 – gebruiken
(maar niet als verplicht leesvoer voor de
deelnemers). Annemarie van Wijngaarden
zal de groep theologisch begeleiden en
.

ondergetekende zal de coördinatie voor
zijn rekening nemen. We hebben erg veel
zin in.
De bedoeling is om als voorbereidingsgroep in juni éénmaal (online, via Zoom)
bijeen te komen en daarna half augustus
het gesprek voort te zetten (online of fysiek). De diensten zijn op 4 en 11 oktober.
Opgave kan bij:
Herman Schalk
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Ook beeld @KGK-online?

Joost Koedijk

Opeens mochten wij op zondag niet meer We moeten er momenteel rekening mee
met ons allen naar de Keizersgracht ko- houden dat we nog een tijd niet tegelijk in
men. Met een kleine groep mensen werd de kerk aanwezig kunnen zijn. Wat mij beer in de kerk toch elke week een viering treft is dan ook nu het moment om in de
gehouden. En, op afstand, waren we erbij. Keizersgrachtkerk de apparatuur te gaan
Bij bijna iedere viering kwamen er over het installeren!
internet meer dan tachtig geluidsverbindin- Met de groep “KGK in beeld”, met afgegen tot stand!
vaardigden uit de beheergroep, werkgroep
Over de diensten werd in positieve zin na- morgendiensten en moderamen, zijn we
gepraat tijdens het Zoom-koffiedrinken. aan de slag gegaan. Aandacht was er voor
Maar ook kwam naar voren dat men graag privacy: bezoekers van onze vieringen
ook beeld had bij het geluid –
moeten worden geïnformeerd
beeld zou de betrokkenheid bij
dat er beelden worden geNu is het
de dienst en bij elkaar verder
maakt en komen niet herkenmoment om in de baar in beeld. Voor liturgen,
vergroten.
Veel kerken in het land hebben
uitleggers en zanggroep-leKeizersgrachtkerk
al mogelijkheden om beeld en
den moeten er, als er al begeluid van diensten te strea- beeld- en geluids- zwaren tegen in het beeld komen. Niet alleen handig nu
men zijn, specifieke oplossinapparatuur te
door Covid-19 niet de hele gegen worden bedacht. Hoe dit
meente zich in het kerkgegaat, wordt na een maand of
gaan installeren
bouw voor de viering kan verdrie
geëvalueerd.
zamelen. Maar ook in gewone
De bediening moet verder
tijden voor rouw-, trouw- en doopdiensten eenvoudig zijn zodat deze door vrijwilwaarbij steeds vaker familie en bekenden ligers kan worden gedaan. Beeld en geluid
op afstand wonen en via deze moderne moeten van goede kwaliteit zijn. En tenweg toch “live” bij deze gebeurtenissen in slotte is betrouwbaarheid belangrijk en ook
de kerk aanwezig kan zijn.
reden om de installatie door een ervaren
Bij de uitvaartdienst van mijn schoonmoe- installateur te laten uitvoeren.
der (medio april) in de Voorhof in Wou- Twee leveranciers, beiden actief in het ondenberg waren meer dan 80 apparaten met line brengen van live kerkbeelden, hebben
de kerk verbonden. Waaronder ook neven een kostenindicatie gegeven. Het blijkt dat
en nichten in Canada. Deze wetenschap een goede installatie tussen de EUR 8.000
geeft steun aan de betrokken familie. En ik en EUR 9.000 kost. Dat is veel geld! Het
was ook onder de indruk van de kwaliteit heeft de wijkraad niet weerhouden in te
en professionaliteit van het uitgezonden stemmen met het voorstel om tot installatie
beeldmateriaal.
over te gaan!
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Voor een deel van deze kosten doet de Keizersgrachtkerkgemeente een beroep op het
fonds dat de Protestantse Kerk Amsterdam
voor dit doel heeft opgezet. (Er is inmiddels
EUR 3.500 toegezegd!) Een ander deel van
de kosten komt terug omdat de beheergroep de installatie tegen meerprijs meeverhuurt bij congressen, referaten en
(t)rouwdiensten van niet-gemeenteleden.
Maar het grootste deel zullen wij als gemeente zelf moeten financieren. Daarom
ook het verzoek om met een extra

financiële bijdrage dit mogelijk te maken.
Doen jullie ook mee? Stort dan jullie bijdrage
op
IBAN
rekeningnummer
NL83INGB0004675575 t.n.v. 'Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam' onder
vermelding van 'bijdrage KGK in Beeld'.
Alvast hartelijk dank!
Het ziet er thans naar uit dat een behoorlijk aantal zomerdiensten al online met
beeld en geluid te volgen zullen zijn. Via
onze website worden de geïnteresseerden
daarover geïnformeerd.
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Givt voor dummies

Jouke Kramer

Zoals niemand ontgaan is kunnen we tegenwoordig ook met een smartphone geld aan
de kerk geven.
Dit heeft het voordeel dat je het voor de belasting kan aftrekken. Dus kan je meer geven voor hetzelfde geld! Bovendien zullen
mensen denk ik meer geven als ze overmaken, dan wat ze in de collectezak doen. En
dat je een excuus hebt om je telefoon aan te houden (wel het geluid uitzetten ajb!).
Wie wel een smartphone heeft maar de app GIVT nog niet gebruikt, hier een stapsgewijze uitleg.
BELANGRIJK: Je kunt ook gewoon vanuit huis geld geven! Je hoeft daarvoor niets extra te doen.
1. Ga naar Play Store (als je Android hebt, Samsung of zo) of App Store (voor
iPhone), zoek GIVT en installeer hem.
2. Open GIVT.
3. Geef je emailadres op.
4. Dan komt de vraag: Hoeveel wil je geven (voor de eerste collecte is dat). Je vult
een bedrag in.
5. Tik nog niet op Volgende! Er zijn normaal 3 collectes bij ons. Dus tik op Collecte
toevoegen, een beetje onopvallend maar in het midden op je scherm.
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6. Vul een bedrag in voor de 2e collecte en tik nog eens op Collecte toevoegen,
waarna je evt. voor de 3e collecte een bedrag invult.
7. Tik nu op Volgende. Je krijgt een scherm Kies hoe je wilt geven.

8. Men vraagt toestemming aan GIVT om je locatie te gebruiken. Tik OK. Als men
vraagt om Bluetooth aan te zetten, doe dat maar.
9. Je krijgt op het scherm:
Dit is het Givt-moment.
Beweeg nu je telefoon langs de collecbus, -zak of -mand.
Dat is echt niet nodig. Het werkt zó wel, waar je ook zit. Éven wachten,
en na een paar seconden verschijnt een balk onderaan: Kies uit de lijst. Tik
daarop.

10.

Je krijgt een scherm, waar je aantikt op Kerken.
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11.
Je krijgt een lijst met kerken te zien en scrolt helemaal naar
Keizersgrachtkerk. Ja, hij staat erbij!
Tik daarop, en tik dan op de groene balk Geven.

12.
Je krijgt te zien KLAAR, maar… je moet dan nog je registratie voltooien.
Dit kun je ook van tevoren doen, of wat later. Als je er niet uitkomt: er is vast
iemand die wil helpen. Je moet hiervoor je adres, mobiel telefoon, emailadres en
banknummer invullen. En een machtiging om geld over te maken, anders kan het
programma dat niet doen.
Opm. Je kunt in de app al je giften achteraf bekijken, een jaaroverzicht krijgen
enz. Handig!
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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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