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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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We hebben de warmste zomer ooit achter de rug. Na een hittegolf van 18 dagen zit ik 

nu tijdens een hoosbui dit redactioneel te schrijven. Veel is er veranderd de laatste maan-

den, maar gelukkig zijn onze regenbuien nog als vanouds. 

Binnen de Keizersgrachtkerk is ook veel veranderd. We mogen weer langzaam met meer 

mensen naar de diensten komen, maar het merendeel van onze gemeenteleden volgt de 

diensten en bijeenkomsten nog digitaal. De kerk wordt er wel steeds handiger in, zoals 

in de stukken te lezen valt: inmiddels is naast geluid ook beeld toegevoegd aan de dien-

sten.  

Een andere grote verandering is het ontbreken van de Kleine Kroniek in deze KidS. Met 

de pensionering van Gerhard Scholte is daar na zoveel jaar een eind aan gekomen. In de 

vorige KidS nam Gerhard afscheid met zijn laatste kroniek. Bij mij komt het besef dat zijn 

afscheid ‘echt’ is bij het openslaan van deze KidS en zien dat de Kleine Kroniek ontbreekt 

in de inhoudsopgave.  

Uiteraard zal Gerhard niet met stille trom vertrekken. Verderop in deze KidS lezen jullie 

meer over hoe het afscheid van Gerhard gevierd gaat worden. 

 

Veel leesplezier met deze KidS 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. 340 verschijnt op zondag 25 okt (kopijdatum woensdag 14 okt 2020) 

KidS nr. 341 verschijnt op zondag 6 dec (kopijdatum woensdag 25 nov 2020) 

 

 

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  

 

06-09-2020 Zin in ouderdom? Jan Krans 

13-09-2020 Zin in ouderdom? Hanna van Dorssen 

20-09-2020 Afscheidsdienst Gerhard Gerhard Scholte 

27-09-2020 Wijkraad over veiligheid Eddy Reefhuis 

04-10-2020 Verbond met al wat leeft?! Juut Meijer 

11-10-2020 Verbond met al wat leeft?! Annemarie van Wijngaarden 

18-10-2020 Geloven op maandag Erica Meijer 

25-10-2020 doopdienst Hanna van Dorssen 

 
 

Predikanten: 

Robert Jan Nijland, mob. 06.81538193      

   Robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl 

   Hanna van Dorssen, mob.  

   hanna.vandorssen@gmail.com 

 

Ouderenpastor: 

  Hanna van Dorssen,  

   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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Zoals alles dit jaar lopen de zaken anders. 

Dat zal voor velen van ons ook het geval 

zijn in de zomervakantie. Geen verre rei-

zen gemaakt, of naar wereldsteden met een 

ongekende rust, of thuisgebleven, of de na-

tuur in om de drukte van de stad te ontlo-

pen. Ik zag het allemaal langskomen op so-

ciale media afgelopen weken. We hebben 

kunnen genieten van ongekend warm weer 

(naast de vele zorgen die we ons maken 

over de opwarming van de aarde) of van 

verfrissende buien. Ik hoop dat we na de 

zomer ons uitgerust voelen en kunnen ge-

nieten van alle activiteiten die dan weer 

gaan beginnen, natuurlijk ook in onze 

kerk!  

Dit jaar zal ook anders zijn in onze kerk. 

Gerhard neemt in september afstand van 

de Keizersgrachtkerk na vele jaren fana-

tieke inzet. Vanuit deze plaats wil ik hem 

bedanken voor de fijne samenwerking, de 

momenten om samen te sparren en te dro-

men. Lieve Gerhard, je zal enorm gemist 

worden. Het vaste stuk in de KidS, de 

Kleine Kroniek valt daarmee ook weg. 

Hanna van Dorssen en ik gaan daar om 

beurten onze eigen draai aan geven.  

 

Pastorale team 

Hanna en ik gaan een aantal taken van 

Gerhard overnemen. Hanna zal zich rich-

ten op het pastoraat en ikzelf zal op be-

stuurlijk niveau adviseren. Hanna blijft 

Een nieuw seizoen Robert-Jan Nijland 
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zich ook inzetten voor het aandacht pasto-

raat en ik voor het jongerenwerk. We zijn 

allebei voor 16 uur werkzaam voor de Kei-

zersgrachtkerk. Voor mij persoonlijk bete-

kent dat ik een adviserende rol heb voor de 

Wijkraad, het moderamen en de stuur-

groep werkgroep morgendienst. Daarnaast 

blijven de vertrouwde jongerenactiviteiten 

bestaan en zal ik met enige regelmaat de 

uitleg op zondagochtend verzorgen.  

Ook Roos Fountain-Groenveld 

wordt toegevoegd aan de werknemers van 

de Keizersgrachtkerk, zij zal zich richten 

op het tienerwerk en gaat meedenken over 

beleid rondom jeugdwerk. Ik ken Roos al 

jaren, toen ik zelf als tienerwerker in de 

Keizersgrachtkerk kwam werken was wij 

tienerwerker in Amsterdam Nieuw-West. 

Het is een creatieve, toegankelijke, vrolijke 

en inspirerende vrouw. Ze is theologiestu-

dent en bezig met een master op de VU 

met als specialisatie Peace, Trauma en Re-

ligion. Ik ben zeer verheugd dat we haar 

komend jaar in de Keizersgrachtkerk mo-

gen verwelkomen. Tijdens de kerkdienst 

op zondag 13 september zullen Hanna, 

Roos en ik een zegen krijgen voor ons 

werk. Tevens krijgt die dag Marjolein 

Nanninga een zegen voor haar inzet als di-

aken van de Keizersgrachtkerk.  

 

Komend jaar 

Dit jaar hopen we ook bezig te gaan met 

het werven van een nieuwe dominee. Van-

uit de Wijkraad wordt u hiervan op de 

hoogte gehouden. We hopen dit jaar ook 

het traject van kgk2030 af te ronden. Op 5 

september gaan we met elkaar een vol-

gende fase van dit traject in. We zullen zo-

wel vanuit huis (online) als vanuit de kerk 

met elkaar bezig gaan om de toekomst te 

verbeelden. In een ander artikel hier in de 

KidS leest u hier meer over. Vergeet u zich 

niet via de email op te geven voor deze 

dag.  

Tijdens het schrijven dat stukje zijn de 

voorbereidingen van het nieuwe seizoen 

alweer druk aan de gang. Ik wil iedereen 

hartelijk bedanken voor de vele inzet die 

in de kerk gedaan wordt, het maakt mij 

trots hoe wij in hartje Amsterdam kerk-zijn 

met en voor elkaar en de wereld! En ik kijk 

uit naar wat het komende jaar ons allemaal 

gaat brengen.   
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Quizvraag van de week: welk wijkraadslid 

belichaamt bijna letterlijk de 1,5meter? Ik 

kom er zo op terug.  

In de zomer heeft de wijkraad besproken 

hoe de diensten met bezoekers, beperkte 

(samen)zang en koffiedrinken ging. Daarop 

is geconstateerd dat het fijn is dat er weer 

een beperkt aantal mensen bij de dienst 

aanwezig kunnen zijn, met (ook) beperkte 

samenzang en koffiedrinken. Bij het schrij-

ven van deze bijdrage zijn we nog in ge-

sprek met de Werkgroep Morgendiensten 

(WMD) over hoe we na de zomer verder 

kunnen/willen gaan. Berichtgeving hier-

over gaat via het KGKrantje. 

We constateerden ook dat we aandacht 

moeten houden voor de onderlinge af-

stand. Die komt, bijvoorbeeld bij het verla-

ten van de kerk en het koffiedrinken af en 

toe in de knel. Het is belangrijk dat we er 

allemaal op blijven letten, en dat we het 

niet overlaten aan de ontvangstgroep of 

koster. Het kan juist voor mensen die het 

bezoeken van de kerk om wat voor reden 

dan ook wat spannend vinden, een gerust-

stelling zijn dat er op gelet wordt.  

En soms is dat ‘afstand houden’ gewoon 

lastig, of gaat het per ongeluk even niet. De 

wijkraad vindt niet dat BOA’s of camera-

toezicht passende handhavingsmethodes 

Uit de Wijkraad en Moderamen Berendien Bos 
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zijn. Echter, één wijkraadslid bood zich 

aan als horizontale meetlat. Dat gaan we 

niet letterlijk doen, maar jullie hebben nu 

vast beeld. En… denk aan haar/hem als je 

in de kerk bent. 

Over beeld gesproken: de diensten zijn 

sinds 19 juli via beeld te volgen voor men-

sen die thuis (of vanaf een vakantieadres?) 

meevieren. In deze KidS leest u er in ver-

schillende bijdragen over. In 

oktober evalueert de wijk-

raad, met inbreng vanuit de 

WMD. Als jullie gedachten 

willen delen, doe dat vooral.  

 

Muzikale hoogstandjes 

De beeld&geluidmensen 

konden met de serie zomer-

diensten ‘In de hoofdrol’ met 

allerlei filmfragmenten met-

een aan de bak. Maar zij niet 

alleen: ook de muzikanten 

‘moesten’ hun repertoire uit-

breiden naar filmmuziek. En 

met mooie resultaten! Ik 

waande me bij de dienst over 

Charlie Chaplin echt in de bioscoop, met 

het spel van Nico Bouwer. En zelf heb ik 6 

dagen lang de Bolero in mijn hoofd ge-

had… Toen was ik er eerlijk gezegd wel 

klaar mee, maar het moet gezegd: dat ef-

fect heeft Huub Oosterhuis nog niet eerder 

bij mij gehad… Dank aan iedereen die 

deze bijzondere serie vormgaf, muzikaal, 

liturgisch en niet te vergeten organisato-

risch-achter-de-schermen.  

 

Veilige kerkdienst 

Vanuit de wijkraad zijn we vorig seizoen 

van start gegaan om als gemeente in 

gesprek te gaan over de kerk als veilige 

plek. Dat is een omgeving waar mensen 

behoedzaam met elkaar omgaan, waar de 

één zich niet boven de ander stelt, waar we 

zorgvuldig met informatie omgaan en 

waarin we elkaars grenzen respecteren. 

Het was de bedoeling om het afgelopen 

seizoen ruim aandacht aan dit onderwerp 

te geven, door middel van een jaar vol ge-

sprekken met de verschil-

lende groepen in de ge-

meente, over het thema Vei-

lige Kerk. Om dit onderwerp 

met elkaar te verkennen en 

om tot afspraken te komen. 

Dat dit maar een half jaar is 

geworden maakt niet uit. De 

gesprekken die wel konden 

plaatsvinden leverden al een 

mooie kennismaking met dit 

onderwerp op. We gaan wat 

later gewoon verder. Wel is 

er al een thema dienst over 

voorbereid. Die vindt plaats 

op zondag 27 september. 

Een dienst waarin één van de 

vertrouwenspersonen Veilige Kerk van de 

PKA, emeritus predikant Eddy Reefhuis, 

voor zal gaan. De dienst wordt voorbereid 

door Ada Westeneng, Wilma Eusman, Elies 

Boiten en Berendien Bos. 

Die dienst komt aan het einde van een in-

spirerende startmaand. Na de startzondag 

op 30 augustus is op 13 september een 

dienst waarin het pastorale team Hanna 

van Dorssen, Roos Fountain en Robert Jan 

Nijland-Beltman een zegen meekrijgen 

voor hun werk in onze gemeente. Op 20 

september is het afscheid van Gerhard 

Scholte. Dus wilde u een weekendje weg 

 

We moeten  

aandacht blijven 

houden voor de 

onderlinge afstand. 

Die komt bijvoor-

beeld bij het verla-

ten van de kerk  

af en toe in de 

knel. 
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in september? Plan ze maar doordeweeks 

in. 

 

Beroepingswerk 

Op verzoek van de wijkraad is een kleine 

voorbereidende commissie bij elkaar geko-

men om voorwerk te doen voor de beroe-

pingscommissie. Anje van der Heide (na-

mens KGK2030), Ineke Visser (wijkraad), 

Martine Koedijk (WMD) en Marjolijn Nan-

ninga (diaconie) buigen zich over o.a. de 

consulent die onze gemeente gaat begelei-

den bij het beroepingswerk en bij het (al-

gemene) kerkenraadswerk tijdens de va-

cante periode. Zij denken ook na over de 

profielschets van de te beroepen theoloog 

en van onze gemeente.  

De wijkraad heeft daarnaast de stuurgroep 

WMD gevraagd haar visie te verwoorden 

over het huidige model voor de voorberei-

dingen van de Morgendiensten. We spre-

ken er binnenkort als wijkraad over door. 

Ook uitkomsten van KGK2030 vormen een 

bijdrage aan een uiteindelijk profiel van 

onze gemeente en (gewenste) predikant.  

Tot slot, 2x personalia: Marjies Rienderhoff 

coördineert het Zoom Koffiedrinken dit sei-

zoen. Marjolijn Nanninga draait al enige 

tijd mee als penningmeester van de diaco-

nie en wordt op zondag 18 oktober beves-

tigd als diaken. Fijn dat zij dit voor onze 

gemeente kunnen doen. Mocht u ook zin 

en tijd hebben om u voor activiteiten van 

en voor onze gemeente in te zetten, struc-

tureel of tijdelijk, weet dat we graag met u 

meedenken over wat er kan. In deze KidS 

vindt u bijvoorbeeld een oproep voor 

nieuwe mensen voor het beeld en geluid 

bij de diensten.  

Goede (door)start gewenst na deze zomer 

en graag tot ziens in de kerk of bij het (di-

gitaal) koffiedrinken. 

Weet u inmiddels welk wijkraadslid wordt 

bedoeld in de eerste alinea? Inzendingen 

naar scriba@keizersgrachtkerk.nl net als 

andere opmerkingen en vragen over deze 

bijdrage.  
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Faits divers over het eerste half jaar  

 

Zomaar wat financiële wetenswaardighe-

den over het eerste half jaar, wel – hoe kan 

het ook anders – gerelateerd aan de co-

rona-crisis. 

 

GIVT-app spectaculaire opmars 

We gingen vanaf 15 maart niet meer (ge-

woon) naar de kerk, het werd opeens alle-

maal anders. Na een poosje kun je weer 

gewoon nadenken. Dat is ook van toepas-

sing in je rol als penningmeester. Zal de ge-

meente nog denken aan de collecten? Im-

mers de erediensten gaan (online) door.  

Nou, de gemeente is de kerkcollecten niet 

vergeten! Voor het hele jaar 2020 is € 

10.000 aan collecteopbrengst begroot. In 

het eerste half jaar gaf u/jij voor de 2e en 3e 

collecte ruim € 5.700. Dat bedrag opge-

haald door middel van de collectezak, de 

wijkkas (NL83INGB0004675575), de 

Ideal-button (op de website) en met name 

via de GIVT-app.  

Het lijkt erop dat terwijl u/je thuis noodge-

dwongen online de diensten volgde, de 

GIVT-app heeft “ontdekt”. Een vergelijking 

met de eerste zes maanden in de voor-

gaande jaren staaft deze observatie. In het 

najaar 2017 werd de GIVT-app geïntrodu-

ceerd. Hieronder het aandeel van de 2e en 

3e collecten dat via de GIVT werd gegeven.  

 

1e halfjaar  Aandeel GIVT in op-

brengst 2e en 3e collecte 

2018 34% 

2019 38% 

2020 72% 

 

Alle gevers of dat nu via de collectezak 

(voor het laatst gebruikt 15 maart 2020!), 

de Ideal-button, de wijkkas of via GIVT 

hartelijk bedankt. 

 

Financieel resultaat 1e halfjaar  

In de vorige KidS maakte ik melding van de 

aangepaste (Corona) begroting 2020. Het 

verlies voor heel 2020 werd daarin begroot 

op ruim € 90.000. Uit de voorlopige cijfers 

over het eerste halfjaar blijkt dat het verlies 

(toevallig?) ongeveer € 45.000 is. Gelukkig 

is in de Algemene Kerkraad van de Protes-

tantse Kerk Amsterdam, waarin ook onze 

Keizersgrachtkerk is vertegenwoordigd, ge-

sproken over een financieel steunpakket 

voor de (wijk)kerken. Er is € 650.000 opzij 

gezet om de klappen van de (wijk)kerken 

op te vangen. In welke mate het financieel 

verlies van onze gemeente goed gemaakt 

wordt, is afwachten. 

 

“Kerk in beeld” 

De kerkdienst kan sinds half juli meer ‘live’ 

ervaren worden. Er is een camera die via 

het internet het podium voor in de kerk in 

beeld brengt. Met alles erop en eraan kost 

de aanschaf en de installatie van de opna-

meapparatuur richting € 10.000. Een ver-

gelijkbaar bedrag dat in 52 weken in het 

kader van de 2e en de 3e collecte opge-

haald wordt. Blijkbaar vonden veel men-

sen het wenselijk dat in onze kerk 

Van de penningmeester 

 

Frits van den Boomgaard 
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beeldopnames gemaakt kunnen worden: 

in zes weken tijd werd ruim € 5.300 ont-

vangen via de wijkkas en via GIVT. De Pro-

testantse Kerk Amsterdam zegde € 3.500 

toe als bijdrage. Een prachtig financieel re-

sultaat in deze (ook financieel) barre tijden. 

Alle ruim 60 gevers en de ‘werkers in het 

veld’ (o.a. leden van de beheercommissie) 

die zorgdroegen voor de installatietechni-

sche en bouwkundige werkzaamheden 

hartelijk dank. 

 

. 
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Op zaterdag 5 september gaan we verder 

met het KGK2030 traject. We gaan met 

elkaar de toekomst verbeelden, we stel-

len ons voor hoe de Keizersgrachtkerk er 

in 2030 uit ziet. Jouw verbeelding helpt 

mee om de kerk van de toekomst te doen 

bloeien. Je kunt online (via zoom) en off-

line (in de kerk) meedoen met de dag. 

Offline zorgen we dat 

alles met gepaste (co-

rona-)afstand gedaan 

wordt. Online kan je in 

eigen huis meedoen, 

maar ook samen met 

vrienden/gemeentele-

den thuis! 

De dag duurt van 10.30 

tot iets na 14 uur. Het is 

de bedoeling dat u zelf lunch meeneemt, 

voor drinken wordt gezorgd.  

Wat kun je verwachten op 5 september? 

Het programma begint met een inloop 

om kwart over 10. Want in de kerk moet 

iedereen rustig zijn plekje krijgen en on-

line moet iedereen inloggen, microfoon 

controleren etc.  Om half 11 trappen we 

dan af met een centrale inleiding in de 

kerkzaal die ook via het scherm te volgen 

is (en de mensen in de kerk kunnen zien 

wie er online meedoet!). Daarna gaan we 

in groepen uiteen. In de kerk naar ver-

schillende zalen, online in zogenaamde 

‘break-out rooms’, steeds in een groepje 

van zes à zeven personen. Na een kort 

moment in de groepen gaan we individu-

eel ‘dromen’ naar aanleiding van de 

bloeifactoren. Dat kan een verhaal zijn, 

of een tekening, een gedicht of een schil-

derij. Alles kan. De mensen in de kerk 

doen dat in de groepsruimte, de mensen 

thuis kunnen dan even bij het scherm 

weg. Daarna delen we in de groep onze 

dromen en bevragen we elkaar daarop. 

Wat is er zo mooi, wat gebeurt er dan, 

hoe zie je dat voor je? 

Na de lunch gaan we dan 

proberen om de dromen 

om te zetten in wensdoe-

len, zo concreet mogelijk. 

Bijvoorbeeld: over tien 

jaar is de helft van de 

kerkleden jonger dan 

veertig. Of iets anders uto-

pisch. We hoeven nog 

niet na te denken hoe we 

dat moeten realiseren, dat komt later wel. 

 

Opgave kan tot woensdag 2 september 

via kgk2030@keizersgrachtkerk.nl en 

geef dan ook aan of u online of offline 

meedoet. Mensen die online meedoen 

krijgen een mail over wat voor materiaal 

er thuis klaargezet kan worden. Hoe eer-

der u zich opgeeft hoe beter we weten 

hoe en wat. De aanmeldingen komen 

langzaam binnen, maar we hebben jou er 

graag bij! Het gaat over de toekomst van 

onze kerk, waar we samen aan mogen en 

kunnen meebloeien. We zien er naar uit 

velen van u dan te ontmoeten, live of di-

gitaal.  

Robert Jan, Ynke, Mirjam, Fleur, Pien, 

Herman en Anje 

Dromen over de Keizersgrachtkerk 

 

Robert-Jan Nijland 
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In de Keizersgrachtkerk waar ‘de gemeente 

de dienst uitmaakt’ wordt een dienst niet 

gemaakt door een dominee alleen of een 

paar kerkleden die samen besluiten, maar 

door een gesprek met elkaar. 

Dat gesprek gebeurt in de maandagavond-

groep (MAG), daar wordt de dienst van de 

komende zondag definitief gemaakt. De 

MAG wordt iedere maandag gehouden, de 

laatste tijd steeds door ZOOM-bijeenkom-

sten. Op de MAG zijn een aantal vaste le-

den en de dirigent aanwezig en daarnaast 

de liturgen en de uitlegger van de komende 

dienst. Vaak sluit de coördinator ook 

aan.  Ook andere mensen van de voorbe-

reidingsgroep zijn vanzelfsprekend van 

harte welkom.  

De bedoeling van de MAG is de dienst in 

zijn geheel te bespreken. De preekschets 

van de uitlegger en alle andere teksten ko-

men kort aan de orde en de aanwezigen 

kijken samen naar de liederen. Alle onder-

delen van de dienst komen op de MAG bij 

elkaar: teksten van begroeting en gebeden, 

het verhaal voor de kinderen, de uitleg, de 

uitgezochte liederen. De leden van de 

MAG geven feedback als ‘eerste hoorder’: 

komt het over zoals het is bedoeld, wordt 

het een geheel, is er een goede spannings-

boog, sluiten de teksten geen mensen uit, 

zijn er niet te veel nieuwe of juist alleen 

maar vertrouwde liederen? Dat kan wel 

eens tot aanpassing of discussie leiden, 

maar vrijwel altijd is er aan het eind van de 

avond een geheel waar iedereen tevreden 

over is.  

Twee leden houden met ingang van dit 

nieuwe seizoen op met MAG-lid zijn, zij 

hebben het met veel plezier heel veel jaren 

gedaan. Dat betekent dus dat er hard 

nieuwe mensen nodig zijn. 

Heb je wel eens meegedaan met voorbe-

reidingsgroepen en het maken van een li-

turgie? Vind je het leuk om mee te denken 

over de invulling van een dienst? Neem 

dan contact op met Reina Steenwijk,   

of Martine. Je bent heel hartelijk welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden voor de MAG 

 

Reina Steenwijk 
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VERHUUR EN EXPLOITATIE: 

De Steungroep Kosterij (StuK) zat de afge-

lopen maanden noodgedwongen (schone) 

handendraaiend thuis. Maar… daar komt 

vanaf september verandering in, het aantal 

verhuuractiviteiten de komende maanden 

is enorm. Om de dag is er wel iets te doen, 

ondanks (en een beetje ‘dankzij’?) alle vi-

rus perikelen...     

 

Naast aanvragen van onze vaste huurders 

zoals Arkin, GGZinGeest en het Orkest van 

de 18e Eeuw hebben we ook verzoeken 

ontvangen van nieuwe aanvragers: oplei-

dingsinstituut IPD en het Festival Oude 

Muziek. 

 

Het Orkest 18e Eeuw en Cappella Amster-

dam deelden goed nieuws met ons; hun 

subsidieaanvraag bij het Rijk voor 2021-

2025 is gehonoreerd. De concerten in bin-

nen- en buitenland kunnen de komende ja-

ren daarmee doorgaan en dus ook de repe-

tities bij ons. Goed nieuws dus!     

 

Arkin is erg blij met onze nieuwe camera 

in de Kerkzaal.  Zo kunnen ze de Kerkzaal 

huren en deelnemers voor symposia en 

presentaties daar uitnodigen. Normaal 

zouden ze in de Tuinzaal zitten maar daar 

is de capaciteit nu te klein. Via de camera 

kunnen echter ook deelnemers thuis de bij-

eenkomsten volgen en meedoen via Mi-

crosoft Teams, Zoom of YouTube.  Een hy-

bride bijeenkomst heet dat. We gaan nog 

veel plezier beleven van de camera in dat 

opzicht.  

 

Nieuwe huurders klopten bij ons aan om-

dat de ruimte waar ze normaal zitten te 

klein is. Het Festival Oude Muziek kreeg 

subsidie voor het organiseren van concer-

ten in het hele land. In Amsterdam: de 

Waalse kerk en de Keizersgracht-

kerk...  We zijn vereerd met hun aan-

vraag. Op dinsdag 1 september worden bij 

ons 4 concerten uitgevoerd. Muziek uit de 

16e tot 18e eeuw o.a. met Vincent van Bal-

legooijen en Maarten Engeltjes. Wilt u 1 

van de 4 concerten bij ons bijwonen? Kijk 

dan op www.oudemuziek.nl/festival voor 

info en kaartverkoop.  

 

Schoonmaakdag 11 juli 2020 

 

Tijdens de schoonmaakdag van zaterdag 

11 juli is er weer heerlijk geboend en ge-

poetst in de Tuinzaal en keuken door Mar-

cel, Beelke, Catrien, Gerda en Tjada. 

De Kerkzaal is onder handen genomen 

door Robert, Harry, Guido, Jouke, Jaap en 

David. Kabouters Bel en Tontelaar zijn tij-

dens het schoonmaken van de Kerkzaal 

niet aangetroffen dus waar die zich toch 

steeds weer weten te verstoppen? Wie zal 

het zeggen…. 

   

Speciale aandacht voor, met recht, een 

haute nouveauté in ons schoonmaak reper-

toire daarbij; hoe haal je stof van de 9 sta-

len stangen die het schip hoog bovenin de 

Nieuws uit de Kosterij 

 

Henk-Jan Bustraan 
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Kerkzaal in positie houden? Jaap Boomsma 

heeft uitgevonden hoe dat moet. Zie foto’s 

van zijn creatieve oplossing!    

 

Paul en Gerrit hebben geklust aan de ge-

luidskast en Jan heeft daarbij een zeer 

waardevolle ondersteuning kunnen verle-

nen. Hartelijk dank allemaal!      

 

De studenten van Dispuut Atlas hebben dit 

keer niet meegeholpen (vanwege vakantie) 

maar hebben hun aantal geplande uren 

vrijwilligerswerk (in ruil voor huur van ver-

gaderruimte bij ons) ruimschoots gehaald 

in studiejaar 2019/2020. Dank weer voor 

jullie inzet!   

De eerstvolgende schoonmaakdag staat 

gepland op zaterdag 30 januari 2021.  

 

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 informatie geven 

door te verwijzen naar onze web-

site: www.keizersgrachtkerk.nl/ver-

huur of www.keizersgrachtkerk.nl/trou-

wen
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In het vorige nummer schreef ik over de 

brochure De kerkdienst moet anders?! 

(1971). Ik kreeg meteen een reactie van 

Guido de Bruin, die onthulde dat de eerste 

auteur van die brochure zijn oudste broer 

Peter was! Inmiddels heeft Peter mij een 

exemplaar van die brochure uitgeleend. 

Het bleek maar weer eens hoe zeldzaam 

een brochure van bijna een halve eeuw ge-

leden is. 

De kerkdienst moet anders?! 

was geïllustreerd door de 

jonge cartoonist Len Munnik 

uit Vlaardingen. In Trouw van 

26 februari 1977 schreef Bert 

Klei het vervolg: “We zetel-

den nog op de heerlijke Nieu-

wezijds Voorburgwal en op 

een ochtend bevond Len 

Munnik zich in ons enigszins 

morsige spreekkamertje. Ik 

had een paar dagen tevoren 

uit een Zuidhollands gereformeerd jeugd-

blad een grappige cartoon overgenomen 

en nu diende de maker van dat plaatje zich 

aan. Hij had nog meer tekeningen vervaar-

digd en misschien was er iets bij voor 

Trouw. Len Munnik zat er duidelijk een 

beetje mee omhoog om zo met zijn werk 

langs de deur te gaan, maar hij had zijn 

vrouw Anke bij zich als een even aantrek-

kelijke als onwrikbare steunpilaar.” 

In een interview met Monic Slingerland 

(Trouw, 25 juli 2018) kleurde Len Munnik 

zelf dat verhaal verder in: “Bert Klei, chef 

van de kerkredactie, kreeg begin jaren 

zeventig een actiepamflet onder ogen met 

als titel: ‘De kerkdienst moet anders’, van 

het Provinciaal Gereformeerd Centrum 

voor Jeugd- en Jongerenwerk uit Dor-

drecht/Rotterdam. Die tekening beviel hem 

en hij plaatste hem in de krant. Zonder be-

talen, zoals dat toen veel gebeurde. Len: 

‘Vrije nieuwsgaring, noemde hij dat.’ Anke 

en Len togen daarna vanuit Vlaardingen 

naar de redactie in Amster-

dam. ‘Met een trommeltje vol 

tekeningen. De volgende dag 

stond er al een van op de 

sportpagina.’ Daarna volgde 

betaling, uiteraard.  

Het klikte tussen de tekenaar 

Munnik en de kerkredacteur 

Klei en zo begon een jaren-

lange samenwerking: drie 

keer per week maakte Len 

Munnik een tekening bij de 

columns van Bert Klei. 

Daarna maakte Munnik politieke tekenin-

gen, eerst op pagina 3 (‘Ik wilde niet op de 

voorpagina, dat vond ik wat té.’) en daarna 

toch linksonder op pagina 1.” Nog steeds 

tekent Len Munnik voor de opiniepagina, 

eerst drie keer per week, nu twee keer. 

Wat Len Munnik niet wist en wat Bert Klei 

zeker had willen weten: de grootouders 

van Len zijn in de Keizersgrachtkerk ge-

trouwd! Johannes Nicolaas Munnik, toen 

nog bouwkundig tekenaar, later architect, 

en Hermina van Oeveren trouwden op 

donderdag 14 juni 1906. Hun huwelijk 

werd ingezegend door ds. B. van Schelven.  

De Keizersgrachtkerk en haar tekenaar (92) 

 

Peter Dillingh  

 

Guido de Bruin  

onthulde dat  

de eerste auteur  

van die brochure 

zijn oudste broer 

Peter was! 
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Op 29 augustus is Len 75 geworden. Ook 

vanaf deze plaats: van harte gefeliciteerd! 

 

Peter Dillingh  

Met dank aan Peter de Bruin. 
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We zijn ons al een tijdje aan het warmlo-

pen, maar nu komt toch echt het afscheids-

feest voor onze predikant Gerhard Scholte 

in zicht. Als het goed is, ontving je op 13 

augustus via de mail een uitnodiging voor 

het afscheid op 20 september a.s. Mocht 

die jou niet hebben bereikt, stuur dan een 

bericht aan afscheidgerhard@keizers-

grachtkerk.nl en we sturen hem alsnog.  

 

Het idee is dat we, ondanks alle beperkin-

gen die het coronavirus met zich mee 

brengt, met elkaar een klein gemeente-

feestje bouwen. Al in januari begonnen 

Christiaan (van Dijk), Gerhard, Elske en 

Anna (Verbeek) aan het ontwerp van een 

mooi afscheid. Helaas werden we inge-

haald door corona en moesten we een al-

ternatief ontwikkelen. Tijdens het hoogte-

punt van de coronacrisis hebben we dat 

werk natuurlijk even losgelaten en we heb-

ben ook het feest (dat eerst op de slotzon-

dag zou worden gevierd) verzet naar 20 

september. Maar in juni werd in overleg 

met het moderamen van de wijkraad be-

sloten, dat we Gerhard (én Elske – want zij 

zullen beiden zich ‘losmaken’ van de Kei-

zersgrachtkerk!) toch echt feestelijk gaan 

uitzwaaien en tegelijkertijd alle zorgvul-

digheid in acht nemen. Het resultaat: een 

afscheid in etappes, een feestje met een se-

rie van ontmoetingen verspreid over tuin- 

Afscheidsfeest voor Gerhard 

 

Anna Verbeek  
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en kerkzaal, waarbij steeds een beperkt 

aantal mensen aanwezig kan zijn. Zodat 

we elkaar weer eens in een feestelijke set-

ting spreken en Gerhard persoonlijk kun-

nen bedanken en het goede toewensen. 

Vanzelfsprekend is het ook een feestje dat 

online kan worden meegevierd. 

 

Hoe ziet de dag eruit? Bij de 

kerkdienst kunnen naar ver-

wachting 30 tot 45 bezoekers 

aanwezig zijn, naast de vaste 

‘crew’ van voorganger (Ger-

hard dus!), liturgen, pianist, 

zanggroep en zanggroep co-

ordinator, de mensen van au-

dio/videotechniek, de ‘plaat-

singscoördinatoren’, zoco en 

de ambtsdrager. Aansluitend 

aan de kerkdienst wordt Ger-

hard toegesproken, o.a. door 

de scriba van de Protestantse 

Kerk Amsterdam, Rosaliene Israël. Kerk-

dienst en toespraken zullen ook live wor-

den gestreamd, je kunt ze via Youtube vol-

gen. 

 

Er is een korte film in de maak met o.a. een 

interview met Gerhard door Ferdinand 

Borger. De film willen we rond 13.00 uur 

streamen; hij zal ook in de tuinzaal worden 

vertoond. 

 

Vanaf 14.30 uur is er een receptie, met tijd-

sloten. Per tijdvak kunnen naar verwach-

ting 30 mensen aanwezig zijn. Het pro-

gramma voorziet in elkaar ontmoeten in de 

tuinzaal, met een feestelijk hapje en 

drankje, waarna elke groep doorstroomt 

naar de kerkzaal om afscheid te nemen van 

Gerhard en Elske. Een nieuwe groep heeft 

zich dan weer verzameld in de tuinzaal. Zo 

trekt een doorlopende stroom van mensen 

als een defilé langs Gerhard en Elske. In de 

kerkzaal zal muziek worden gemaakt door 

Ithaka en de zanggroep. Er is een looproute 

uitgezet: je komt binnen via de Kerkstraat 

(en wordt welkom geheten met de inmid-

dels gebruikelijke vragen naar 

je gezondheid), gaat via de 

tuin naar de tuinzaal en dan 

binnendoor naar de kerkzaal. 

De uitgang is tenslotte aan de 

Keizersgracht. 

 

Je kunt alleen live aanwezig 

zijn als je je aanmeldt én als je 

van ons antwoord hebt gekre-

gen bij welke etappe je bent 

ingedeeld: bij de viering op de 

ochtend, of in één van de drie 

tot vier receptiemomenten in 

de middag. We merken al dat heel veel 

mensen zich aanmelden voor de viering – 

het gaat absoluut niet lukken die aanmel-

dingen allemaal te honoreren! Hou er dus 

rekening mee dat je een ander tijdslot 

krijgt aangewezen dan je voorkeur. Hope-

lijk ben je de hele middag beschikbaar! 

 

Voor nu is de boodschap: laat via  

afscheidgerhard@keizersgrachtkerk.nl 

weten of je wilt komen op 20 september. 

In de week van 7 september ontvang je be-

richt van ons op welk moment je kunt ko-

men. Ook laten we dan het precieze tijd-

stip weten waarop de afscheidsfilm wordt 

gestreamd en hoe je die op een ander mo-

ment kunt terugzien. Daarbij dan ook 

 

Er komt een af-

scheid in etappes, 

een feestje met 

een serie van ont-

moetingen ver-

spreid over tuin- 

en kerkzaal 



 

20 

informatie over de voorzorgsmaatregelen 

en de looproute. 

De komende zondagen vind je in het kg-

krantje (ook op de website of in de mail te 

lezen) eventuele nieuwe ontwikkelingen 

rond dit feest.  

 

We willen Gerhard graag een cadeau van 

ons allemaal geven en zamelen daarvoor 

geld in. Via Elske zijn we een grote wens 

van Gerhard op het spoor gekomen. Het 

cadeaugeld dat we inzamelen willen we 

graag die bestemming geven. Je kunt jouw 

aandeel overmaken aan de wijkkas: NL 83 

INGB 0004 6755 75 t.n.v. Protestantse 

Gemeente – Kgk.  Vermeld bij de om-

schrijving het doel van je overschrijvings-

opdracht: afscheidscadeau Gerhard 

Scholte.   

 

Natuurlijk willen we Gerhard ook een min-

der materieel aandenken meegeven. De 

details willen we even geheimhouden; in-

formatie daarover kun je vinden in de 

LINK-special van 22 augustus (die natuur-

lijk niet aan Gerhard en Elske is gestuurd). 

Als je niet abonnee bent van onze LINK-

Nieuwsbrief, kun je die informatie ook op-

vragen via e-mailadres  

afscheidgerhard@keizersgrachtkerk.nl 

 

 

 

Vlak voor de zomervakantie vertelde Ge-

rard van Breevoort ons dat hij ernstig ziek 

is. Hij heeft zijn werkzaamheden voor de 

diaconie opgeschort om zich in juli volle-

dig op de behandeling te kunnen richten. 

Die behandeling viel hem heel zwaar; hij 

liet half augustus weten veel pijn te hebben 

en even alle contact af te houden. We zijn 

er erg van geschrokken. Ook de vluchtelin-

gen die hij begeleidt en die hem kwamen 

opzoeken in juni/juli waren enorm verdrie-

tig. We zijn erg bezorgd. Gerard zelf ook. 

Hij is heel blij met alle groeten en bloeme-

tjes die hem vanuit de Keizersgrachtkerk 

bereiken. We wensen Gerard heel veel 

sterkte en hopen dat het inmiddels weer 

wat beter gaat met hem. 

 

Een bijzonder bericht bereikte ons in juli. 

De diaconie heeft een legaat ontvangen 

van een lid van de Keizersgrachtkerk dat 

enige tijd geleden is overleden. We zijn 

daar natuurlijk enorm dankbaar voor en 

blij met de inspanningen van degene die 

het testament afhandelde en de ondersteu-

ning van het kerkelijk bureau bij een en an-

der. 

 

Verder was het een rustige zomer voor de 

diaconie. Er werd een beroep gedaan op de 

leenpot door iemand van buiten de ge-

meente; met de aanvrager en degene die 

haar in contact bracht met de diaconie zijn 

afspraken gemaakt. 

Christien heeft Gerards contacten met de 

ex-Vluchtmaatbewoners overgenomen, 

naast de mensen die ze zelf al begeleidt. 

Bericht uit de Diakonie 

 

Anna Verbeek  
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Christien houdt de diaconie op de hoogte 

van wel en wee van de asielzoekers die 

vanuit de Keizersgrachtkerk worden onder-

steund en overlegt met de diaconie als 

thema’s in het buddy-overleg rondom de 

ex-Vluchtmaters aandacht van ons vragen. 

Anna woont de zoom-bijeenkomsten bij 

van het Gelagkameroverleg en van een ge-

meentelijke klankbordgroep inzake onge-

documenteerden en kan daar 

zo nodig vragen aan de orde 

stellen. De ex-Vluchtmaters 

die in het krakersrestaurant in 

de Schinkelstraat bivakkeer-

den en daaruit moesten ver-

trekken (toen het restaurant 

weer open mocht in juli), 

hebben voorlopig onderdak 

gevonden in de Walborg in 

Buitenveldert; overigens zijn 

de meeste ex-Vluchtmaters 

ingetrokken bij bekenden (of 

zwerven langs eigen contactadressen). De 

grote groep die in 2014 in De Wittenberg 

woonde met brede steun vanuit de Keizers-

grachtkerk, is zo’n beetje uit elkaar geval-

len. Via het Wereldhuis of Team Kerkbed 

komen er ook weer nieuwe hulpvragers op 

het pas van de diaconie. 

 

In het algemeen verslechtert de situatie 

voor ongedocumenteerden. Er komen 

steeds nieuwe asielzoekers bij en corona 

beperkt ernstig de bewegingsvrijheid en 

ook de mogelijkheden die ze zelf hebben 

gevonden om wat inkomsten te verzame-

len (meestal met schoonmaken her en der). 

Het Wereldhuis en de gesprekspartners in 

Gelagkameroverleg en Klankbordgroep 

maken zich veel zorgen. 

Het Wereldhuis kan i.v.m. corona nog 

steeds niet open aan de Nieuwe Heren-

gracht; het vervangende adres in Amster-

dam noord moeten ze verlaten. Vanaf 1 

september is het Wereldhuis 5 dagen per 

week aanwezig in het voormalig Gasthuis 

op het WG-terrein (waar het 

voormalige Heilig Vuur 

West de zondagse vieringen 

hield). De ruimte is klein (er 

kunnen zo’n 30 bezoekers 

tegelijk terecht), de keuken 

ook – het zal improviseren 

worden.  

Overigens horen we ook dat 

er meer daklozen zijn, dus 

een sterkere roep om huis-

vesting én voedselvoorzie-

ning voor deze doelgroep. 

We zullen als diaconie contact opnemen 

met het Stoelenproject om te zien of we via 

dat contact iets kunnen betekenen. Ook 

weten we dat het appèl op de Voedselban-

ken onverminderd groot is – we leven toch 

echt in een crisistijd. Daarom zullen we 

ook met de Voedselbank Centrum/oud-

west overleggen of een extra inspanning 

vanuit de kerken kan helpen. We houden 

jullie op de hoogte! 

Tenslotte nog een verheugende medede-

ling. In de viering op 18 oktober zal Mar-

jolijn Nanninga worden bevestigd als dia-

ken. We zijn heel blij dat Marjolijn onze 

gelederen komt versterken! 

 

 

 

 

We horen ook dat 

er meer daklozen 

zijn, dus een  

sterkere roep om  

huisvesting én 

voedselvoorziening 
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Ora et Labora voor het klimaat 

 

Vlak voor de zomervakantie, op 23 juni, 

organiseerde de Klimaat&Geloofgroep een 

informatieavond via Zoom over Extinction 

Rebellion, afgekort XR. Dit is een vrij 

nieuwe internationale klimaat-actiegroep 

die ook in Amsterdam actief is. De groep 

wordt onder andere gesteund door 

Christian Climate Action. Twee 

organisaties met een naam die uitnodigt tot 

vragen stellen. En dat 

mochten de virtueel 

aanwezigen (een scherm 

vol!) dan ook doen aan de 

twee sprekers van de avond: 

Margriet Bos en Kirsten 

Alblas.  

 

Margriet Bos woont in het 

Jeannette Noelhuis in 

Amsterdam. Zij verbaast zich 

erover dat we als christenen 

zo lauw reageren als we zien 

hoe die prachtige schepping 

van God steeds meer kapot 

gaat. Moeten we die niet veel 

radicaler beschermen? 

Kirsten Alblas woont in Utrecht en werkt in 

de psychiatrie. Vooral het feit dat de 

klimaatcrisis ook sociale 

onrechtvaardigheid veroorzaakt is voor 

haar een reden om mee te gaan doen met 

de geweldloze directe acties van XR. 

 

In het kort is dit het idee achter de acties: 

de regering is verplicht om haar burgers 

goed te beschermen maar dat doet ze niet, 

want er gebeurt te weinig om 

klimaatverandering effectief tegen te gaan 

en Nederland is kwetsbaar voor de 

stijgende zeespiegel en de vele andere te 

verwachte gevolgen. Daarom vindt XR het 

gerechtvaardigd als burgers zich ook niet 

aan de regels houden, en hanteren ze 

actiemethodes zoals het blokkeren van 

wegen, om aandacht te 

vragen voor hun eisen aan de 

regering. Een eventuele 

arrestatie hebben ze ervoor 

over; dat geeft ook de 

gewenste media-aandacht. 

Alle acties vinden wel plaats 

in een sfeer van vrede en 

geweldloosheid. 

 

De drie eisen aan de regering 

zijn: 

1: Wees eerlijk over de 

klimaatcrisis en de 

ecologische ramp die ons 

voortbestaan bedreigen. 

Maak mensen bewust van de noodzaak 

voor grootschalige verandering. 

2: Doe wat nodig is om 

biodiversiteitsverlies te stoppen en 

verminder de uitstoot van broeikasgassen 

naar netto nul in 2025. Doe dit op een 

rechtvaardige manier. 

3: Laat burgers beslissen over een 

rechtvaardige transitie door het oprichten 

Groene Blaadjes  

 

Christien Visch en Janne van den Akker 

 

Zij verbaast zich 

erover dat we als 

christenen zo lauw 

reageren als we 

zien hoe die 

prachtige schep-

ping van God 

steeds meer kapot 

gaat. 
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van een Burgerberaad dat een leidende rol 

speelt in de besluitvorming. 

In Amsterdam voerde XR onder andere 

actie door op het kruispunt voor het 

Rijksmuseum op de grond te gaan zitten en 

zo het verkeer op te houden. Hierbij 

werden voorbijgangers gewezen op de 

gevaren van klimaatverandering. Het zijn 

lang niet allemaal “werkloze 

beroepsactivisten” die meedoen, maar 

mensen met goede banen, jong en oud, die 

zeer bezorgd zijn over de toekomst en van 

mening zijn dat alle gewone, brave 

klimaatdemonstraties van de afgelopen 

jaren te weinig hebben uitgehaald.  

 

Margriet en Kirsten zeiden goed te 

begrijpen dat er, ook in de 

Keizersgrachtkerk, mensen zijn die zich 

afvragen of dit nu een handige aanpak is. 

“Extinction Rebellion”, die naam alleen al, 

en dan het verkeer tegenhouden – zorgt dat 

niet vooral voor irritatie bij de mensen die 

je ermee hoopt te bereiken? Margriet 

herinnert eraan dat Jezus bij tijden ook heel 

irritant was, maar dat hij daardoor wel 

mensen aan het denken zette. Een van de 

luisteraars vroeg waarom Margriet in haar 

presentatie zo veel nadruk legde op de 

trainingen die zij bij XR kreeg om zichzelf 

vast te ketenen en “wat moet je doen bij 

arrestatie”. Zij vertelde dat de 

Klimaat&Geloofgroep haar had verteld dat 

de doorsnee Keizersgrachtkerk-bezoeker 

de gevolgen van klimaatverandering zelf 

wel kent dus dat ze het daar niet over 

hoefde te hebben. Maar daarbij liet zij 

merken dat juist dit aspect een zeer grote 

indruk op haar had gemaakt. De trainingen 

horen bij een brede aandacht voor 

zorgzaamheid binnen de groep: zorgzaam 

voor de eigen leden (de mensen die 

vastgeketend zitten worden van eten en 

drinken voorzien) maar ook voor de 

aanwezige politie en de mensen die last 

hebben van een actie. Bovendien is er een 

speciale tak die ervoor zorg draagt dat 

deelnemers hun verhaal kwijt kunnen en 

die nazorg verleent. Hier speelt ook 

Christian Climate Action een rol bij. Zij 

verzorgen mogelijkheden om samen te 

bidden of bijbellezen rondom acties. Zo 

kunnen ook mensen meedoen aan acties 
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die zich niet willen laten arresteren. 

 

Misschien klinkt u dit allemaal wat zwaar 

in de oren: eisen, vastketenen, arresteren, 

nazorg, gebedsgroepen vanwege 

klimaatverandering? Maar hoewel de 

schrijvers van dit stukje niet allebei zelf 

deelnemen aan XR-acties (Christien wel, 

Janne niet) kunnen ze wel allebei goed 

invoelen wat mensen drijft die dit doen. Er 

staat zo veel prachtigs op het punt van 

verdwijnen, dat je behoorlijk moedeloos 

kunt worden als je ziet hoe weinig van de 

noodzakelijke verandering tot stand komt. 

XR en Christian Climate Action zijn 

plaatsen waar mensen die zorgen kunnen 

delen (“een soort rouwverwerkingsgroep” 

noemt Margriet het) en elkaar kunnen 

inspireren om zorg om te zetten in 

handelen, en samen te bidden – ora et 

labora voor het klimaat.  

Iedereen kan voor zichzelf het beste 

aanvoelen waar zijn of haar inzet voor de 

maatschappij optimaal tot zijn recht komt: 

op de eigen werkplek, in de kerk, achter de 

computer, of ook “op straat”. Valt u in de 

laatste categorie, dan houdt de 

Klimaat&Geloofgroep u graag op de 

hoogte van de acties van Extinction 

Rebellion. Ook als iemand op dit stukje 

zou willen reageren: van harte welkom. 

We bedanken Kirsten en Margriet voor het 

gesprek; daarnaast Elske voor de 

voorbereiding en Gerhard voor de zeer 

goede online gespreksleiding. Wie meer 

wil weten stort zich in Google of vraagt na 

bij Christien. Dagen om eventueel in actie 

te komen zijn: 

- Zaterdag 29 augustus een 

voorbereidingsdag in Amsterdam 

Van 15 tot 21 september zijn er verschil-

lende acties in Amsterdam en Den Haag 

(“vreedzaam en Coronaproof”… zie ex-

tinctionrebellion.nl)

 

De Hebreeuwse bijbel kent veel teksten met geweld. Verhalen over wrede mensen, 

bloedige overwinningen en zelfs een gewelddadige God. Wij, als vredelievende 

christenen (?), slaan deze verhalen vaak liever over. Maar als we ze toch lezen? Wat was 

de betekenis van die verhalen toentertijd, in de loop van de geschiedenis en voor ons nu? 

Legitimeren deze verhalen geweld, ook in onze tijd? En hoe staat dat in relatie tot geweld 

in het Nieuwe Testament, dat echt niet zo vredelievend is als we vaak denken?  

Samen met André Fox en Janneke Stegeman gaan we een tweetal diensten voorbereiden 

over het thema “Geweld in het Oude Testament”. We starten met een bijeenkomst eind 

september en daarna volgen nog twee bijeenkomsten. Wil je meedoen aan de 

voorbereidingsgroep, laat het me weten. 

  

Flore Groen 

Geweld in het Oude Testament 

 

Flore Groen  
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Op 19 juli 2020 was het dan zover. De vie-

ring werd met beeld over het internet uit-

gezonden. En gelijk waren er live al meer 

kijkers dan dat er door de Corona maatre-

gelen in de kerk mochten! 

Met de zomerserie “In de hoofdrol” was er 

nu de mogelijkheid om ook de thuisvier-

ders beelden van de film te laten zien. Ge-

lijk werd daar al gebruik van gemaakt. Een 

week later bleek het ook iets om mee op te 

passen: te veel beeld en ge-

luid van de film The Sound of 

Music werd door het 

YouTube platform afgevan-

gen en daardoor misten de 

thuiskijkers een stukje van de 

dienst. Waar de grenzen pre-

cies liggen is nog niet be-

kend. Het is wel één van de 

vele zaken die we moeten le-

ren. Niet ingezoomd de ca-

mera naar een andere positie 

draaien is een andere. We zoeken ook nog 

naar de ideale opstelling van de zang-

groepleden: graag zingen zij de mensen in 

de kerk toe en willen ze niet te veel heen 

en weer lopen. Gevolg is wel dat een en-

keling in beeld is als er ingezoomd wordt 

op de spreker (tijdens lezing en gebed). De 

meningen daarover zijn verdeeld. 

Verder lukt het wel goed om bezoekers 

buiten beeld te houden; alleen de achter-

hoofden van bezoekers op de voorste ban-

ken zijn te zien. Dat sluit overigens niet 

aan bij wensen van sommige 

gemeenteleden thuis die juist graag be-

kende gezichten zien. 

Genoeg om te evalueren. En dat gaan we 

dan – zoals afgesproken – over een paar 

weken ook doen. Heeft u tips, suggesties 

en/of ergernissen dan kunt u die melden 

via beeldengeluid@keizersgrachtkerk.nl 

(of aan ondergetekende doorgeven). 

Ik kan u verder melden dat onze penning-

meester redelijk tevreden is met de 

crowdfundingsactie die we 

hebben gehouden om de kos-

ten van de camera en installa-

tie te dekken. Uit veel hoeken 

van de gemeente is een bij-

drage gegeven – en de kosten 

zijn nagenoeg gedekt. Maar 

uiteraard is een laatste bij-

drage op IBAN rekeningnum-

mer NL83INGB0004675575 

t.n.v. 'Protestantse Gemeente 

- Kgk, Amsterdam' onder ver-

melding van 'bijdrage KGK in Beeld' nog 

steeds van harte welkom. 

Tenslotte, na de viering zijn de diensten 

nog een aantal weken (we streven naar on-

geveer zes) via internet terug te kijken. Ook 

van die mogelijkheid wordt gebruik ge-

maakt! Zo is inmiddels ruim 250 keer de 

dienst van 19 juli aangeklikt om een stukje 

te kijken. Niet alleen versterken we zo met 

het uitzenden van onze diensten de onder-

linge band, ook treden we naar buiten en 

laten we anderen zien wat de Keizers-

grachtkerkgemeente op zondagochtend al-

lemaal te bieden heeft!

 

Keizersgrachtkerk in beeld! 

 

Joost Koedijk  

 

De diensten zijn 

nog een  

aantal weken via 

internet terug  

te kijken. 
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Voordat de wijkraad heeft besloten voor 

het installeren van een camera, zijn er door 

de werkgroep morgendiensten (WMD) en 

de wijkraad afspraken gemaakt over het in 

beeld brengen van kerkdiensten. Deze af-

spraken zijn vastgelegd in een ‘protocol’.  

Zoals u misschien gemerkt of gezien hebt 

hangt de camera achter in de kerk. De 

voordrachten van de liturgen en uitlegger 

zijn dan allereerst gericht op de mensen in 

de kerk, niet op de camera. Wel zullen we 

ons als WMD-ers gaan trainen hoe je ook 

de mensen thuis er meer bij kan betrekken 

met behulp van houding, ‘aankijken’ en 

hoe je gebaren daarvoor goed (zichtbaar) 

kan inzetten (denk bijvoorbeeld aan de vie-

ring of de zegen). 

De camerapositie zorgt ervoor dat de kerk-

gangers alleen met de rug in beeld zijn (on-

geveer de eerste vijf rijen). Er is dus vol-

doende plek waarbij je niet in beeld bent.  

We hebben afgesproken niet in te zoomen 

op kerkgangers en bij de viering (de stoet) 

zullen de deelnemers daaraan niet in beeld 

worden gebracht (er komt dan een beeld 

van het orgel, of de kaars of een ander ‘stil’ 

beeld). De mensen op het podium komen 

wel herkenbaar in beeld. We hopen dat de 

meeste mensen hier geen bezwaar tegen 

zullen hebben, zodat de drempel om mee 

te doen niet hoger wordt. Voor mensen die 

het wel vervelend vinden, kunnen moge-

lijk maatwerkafspraken worden gemaakt 

(wel graag op tijd aangeven).  

Tot slot is afgesproken dat de WMD na een 

paar maanden zal evalueren (denk aan: 

wat gaat goed, wat kan of moet beter, is het 

protocol voldoende, zijn aanvullingen no-

dig, etc.) en deze evaluatie ook zal delen 

en bespreken met de wijkraad. Input voor 

deze evaluatie is welkom op wmd@kei-

zersgrachtkerk.nl.  

Protocol in beeld brengen KGK-kerkdiensten 

 

Martine Koedijk  
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De gemaakte afspraken op een rij:  

De camera hangt aan de gaanderij achter 

in de kerk met het beeld gericht op het po-

dium. Kerkgangers komen vooral “met de 

rug” in beeld. Er komen bordjes zodat het 

eenieder helder is dat opnames worden ge-

maakt en er zijn een behoorlijk aantal plek-

ken “uit beeld” beschikbaar. De gast-

vrouw/gastheer kan daarop wijzen. Ook in 

de (papieren) liturgie wordt melding ge-

maakt van de opnames. 

Het podium wordt tijdens de dienst in zijn  

geheel in beeld gebracht. Ingezoomd kan 

worden op de sprekers achter de katheder 

en de tafel tijdens de voorbeden/viering, op 

de muzikanten (piano of orgel) en eventu-

eel bij een bijzondere vorm op een verha-

lenverteller, een danser, een muzikant. 

Voor de rest wordt er niet ingezoomd! Niet 

op kerkgangers, niet op de kinderen, niet 

tijdens de collecten, niet tijdens het ‘lo-

pende deel’ van de viering en niet tijdens 

de afsluiting van de viering in de kring. Tij-

dens het loopgedeelte van de viering (de 

bonte stoet) komt een ander beeld (de kaars 

of het orgel). 

Kerkdiensten blijven op ons YouTube ka-

naal (Keizersgrachtkerk Live) circa zes we-

ken terug te kijken en worden daarna digi-

taal bewaard in het archief. De opname 

mag wel gedeeld worden met gemeentele-

den voor privégebruik (bijvoorbeeld bij bij-

zondere diensten).  

 

 

 

 

 

 

Het kan soms snel gaan! In een paar weken 

tijd is de functie van “geluidvrouw of man” 

flink geüpgraded, we zijn nu niet meer al-

leen van geluid maar ook altijd van beeld. 

En ja, we zijn nog aan het leren, het gaat 

nog lang niet perfect en we hebben zeker 

nog niet alle mogelijkheden onder de knie, 

maar tof is het wel! Met de zomerdiensten 

“In de hoofdrol” met de diverse filmfrag-

menten werden we meteen in het diepe ge-

gooid. We bedienen nu de microfoons 

(met de schuifjes), de camera (met de digi-

tale “knoppen”) en de laptop. De laatste 

voor het beeld (PowerPoint of 

filmfragmenten) op het scherm (in de kerk) 

en vol in beeld op de uitzending voor de 

mensen thuis. Dat zijn heel veel knopjes en 

schermen! En dat vraagt oefening. Voorlo-

pig doen we het daarom nog vaak met 

twee personen. 

We kunnen ons voorstellen dat er mensen 

zijn die (net als wij) helemaal gaan glim-

men van al deze techniek en mogelijkhe-

den. Mocht dat zo zijn, dan ben je van 

harte welkom om ons team te komen ver-

sterken (voor op de zondag, maar ook voor 

bijvoorbeeld de verhuur)! Een goede 

Mensen van beeld en geluid 

 

Martine Koedijk  
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handleiding en een inwerkprogramma zijn 

aanwezig. 

We horen het graag op beeldenge-

luid@keizergrachtkerk.nl, net zoals tips 

natuurlijk!  

Mede namens Marjo van der Haak, Robert 

Vlaanderen en Gerda Zebeda,  

Martine Koedijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Zo nu en dan ontvang ik van Anje van der 

Heide een lied uit de Kritische Gemeente 

IJmond (KGY). Zij heeft in 1986-1987 in 

die gemeente gewerkt als jongerenwerker. 

Op zich al een mooi voorbeeld van “Zaai 

een lied”, want Anje mailt mij dat ze die 

liederen kreeg via iemand die ze in de KGY 

had leren kennen en met wie ze bevriend 

was geraakt. De vriend is inmiddels ver-

huisd naar Roermond en heeft de liederen 

van de KGY ingebracht in de basisge-

meente waarvan hij lid is geworden. 

Vanuit Roermond kwamen de liederen 

weer bij mij terecht. 

De liederen waren gecomponeerd door de 

amateurmusicus Jan Baaij. Veel liederen 

zijn op teksten van Huub Oosterhuis. Ze 

zijn, net als de toonzettingen van Huijbers 

vaak wat compacter dan die van Oomen 

en Löwenthal. De melodieën zijn aantrek-

kelijk en goed zingbaar voor de gemeente. 

Zelf vind ik met name de akkoorden inte-

ressant.  

Zaai een lied! 

 

Diederick Koornstra   
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Jan Baaij is vorig jaar november overleden, 

maar moest eerder al als gevolg van ge-

zondheidsproblemen het dirigeerstokje 

neer leggen en het componeren opgeven.           

Om zijn erfenis van 40 jaar liederen com-

poneren niet verloren te laten gaan heeft 

gemeentelid Arnold Vermeulen al in 2016 

de ca. 180 composities van Baaij uitgege-

ven in drie banden. Die banden heb ik een 

paar jaar geleden aangeschaft en doorge-

nomen.  

Eén van de liederen die ik van Anje had ge-

kregen is het korte tafellied “Het brood dat 

mensen leven doet” op tekst van Hein Stuf-

kens. Ik kreeg van haar een liturgie met al-

leen de melodie. Ik ben wel eens bezig ge-

weest om er een begeleiding bij te schrij-

ven, maar heb die niet afgemaakt. Maar nu 

is er de begeleiding van Jan 

Baaij zelf!  

Nog even over Hein Stufkens, 

zijn teksten kennen we van de 

liederen die mijn voorganger 

Fokke de Vries heeft geschre-

ven, en die zijn uitgegeven in 

de banden “Klankbord van 

stilte” en “Laat ik maar van 

liefde zingen”. De liederen 

zijn filosofisch van aard en 

zijn o.a. geïnspireerd door de 

wereld van de Zen en door 

Franciscus van Assisi. Veel 

gezongen in de Keizers-

grachtkerk zijn de liederen 

“Onmisbaar deel van de ke-

ten” en “Pleisterplaats”.  

Een nieuw tafellied is altijd 

fijn, omdat we in iedere dienst 

wel een tafellied zingen. Dit 

lied heeft een korte eenvou-

dige tekst, een vrolijke melo-

die en is ook nog een vier-

stemmige canon. Hopelijk 

wordt dit tafellied een nieuw 

geliefd lied op tekst van Hein 

Stufkens, mede dankzij de 

melodie van Jan Baaij.  

Veel plezier 
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Vrouwengroep  

Ida Griffioen: i 

 

Do  24 september  20.00 uur 

Do  29 oktober   20.00 uur 

Do  10 december   20.00 uur 
 

Maandelijkse maaltijd 

Albert Schalen 

 

Woe 30 september, 18.30  

Woe 21 oktober, 18.30 uur 

 

 

Gift geven aan de gemeente en Solidariteitsfonds  

Agenda  

 

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 

 


